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Resumo 

Este artigo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a importância do ensino da 

multimodalidade para o desenvolvimento da literacia científica. Os aportes teóricos que 

norteiam a nossa reflexão são os conceitos de texto multimodal e multiliteracia, 

desenvolvidos por autores que seguem a linha da Semiótica Social.  

 

 

Palavras-chave 
Multimodalidade, multiliteracia, literacia, ensino, linguagem não verbal  

 

 

Abstract 

This article aims to reflect on the importance of teaching multimodality to the development 

of scientific literacy. The theoretical contributions that guide our reflection are the concept of 

multimodal text and multiliteracy developed by authors who follow the framework of Social 

Semiotics. 
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1. Introdução 
 

Com os avanços tecnológicos, há, sem dúvida, um processo de mudança no uso 

da linguagem na atualidade. As novas tecnologias permitem a convivência de 

diferentes linguagens num mesmo espaço discursivo. Assim, em apenas uma rede 

social, por exemplo, é possível encontrar desenhos, diagramas, fotografias, áudio de 

voz, animação, efeitos de som, diferentes tamanhos e cores de letras, entre outros. 

Os recursos parecem ilimitados e estão ao alcance de todos os usuários, sem 

propriamente se ter a necessidade de fazer uma formação para saber usá-los. Esta 

pluralidade de recursos semióticos usados na comunicação humana é o que 

chamamos de multimodalidade. Ou seja, a multimodalidade refere-se à presença de 

diferentes modos semióticos, verbais e não verbais, em contextos reais de 

comunicação. Como consequência, nas nossas ações comunicativas, temos um 

aumento da interação da língua com outros sistemas. De facto, cada vez mais, o 

visual participa na criação de significados dentro dos textos.  

Certamente, esta mudança na comunicação gera novos desafios para a escola. 

Se o objetivo da educação é o desenvolvimento da literacia, então não é possível 

ensinar a leitura e a escrita apenas sob uma visão de comunicação monomodal. Esta 

é uma questão que é necessário discutir. Segundo Lebrun, Lacelle & Boutin 

(2012:01), numerosos desafios são lançados, especialmente à escola, por causa do 

aumento de suportes tecnológicos diversificados, originais, interativos e, 

consequentemente, mais complexos. Como consequência, o ensino da leitura e da 

escrita dentro de práticas sociais não pode estar dissociado de uma prática 

pedagógica em que o verbal se articule com o não verbal. Sem dúvida, os alunos 

vivem situações em que a imagem e palavras estão numa interação cada vez mais 

integrada. Sobre isto, Dionísio (2006: ①afi a① ue① todos①os① e u sos①utilizados①
na construção dos gêneros textuais exercem uma função retórica na construção de 

sentidos dos textos. Cada vez mais se observa a combinação de material visual com 

a① es ita .① Dito① de① out a① fo a,① os① dife e tes① ele e tos① e ais① e① o① e ais①
interagem no texto para a criação de significados. Deste modo, podemos concluir 

que o ensino da compreensão e da escrita para o desenvolvimento da literacia 

abrange também o saber usar e interpretar todos os modos semióticos à disposição 

do aluno na elaboração de um género que incorpora o visual. 

A partir destas considerações, neste artigo procuraremos fazer uma reflexão 

sobre a importância do ensino da multimodalidade para o desenvolvimento da 

literacia científica. Para atingir este objetivo, o artigo estruturar-se-á em três 

momentos: no primeiro, procuraremos apresentar os aportes teóricos que norteiam 

as nossas reflexões; no segundo, apresentaremos o conceito de multiliteracia e 

refletiremos sobre a forma como este conceito constitui um desafio para a escola 

atual; por fim, iremos mostrar a presença da multimodalidade nos textos de 

divulgação científica e nos testes do PISA. 
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2. Aportes teóricos da multimodalidade 
 

Tal como afirmamos na introdução, a multimodalidade é uma característica 

inerente à comunicação humana. Segundo Kress (2014), qualquer forma de 

comunicação é inevitavelmente multimodal. Assim, como consequência, para 

compreender o uso da língua em contextos comunicativos, é necessário verificar de 

que modo a língua interage com os outros sistemas semióticos. Esta ideia é um dos 

pontos de partida dos trabalhos da Semiótica Social. Cientes que a língua é uma 

construção social e que o visual tem um papel importante no funcionamento dos 

textos, os autores Kress & van Leeuwen (1996/2006) criam, na década de oitenta, 

um campo de estudo conhecido como Semiótica Social. Esta linha de investigação 

parte dos pressupostos gerais da Linguística Sistémica e Funcional e aplica-os aos 

aspetos visuais da linguagem. 

Podemos afirmar que a multimodalidade é central nos estudos da semiótica 

social. Sem dúvida, um dos objetivos fundamentais desta corrente teórica é o estudo 

do multimodal e das suas implicações na sociedade. Como consequência, os autores 

fundadores da semiótica social analisam os diversos modos semióticos que 

constituem os textos, procurando esclarecer os diferentes significados sociais, 

históricos e ideológicos. É nesse âmbito que Kress & van Leeuwen elaboram um 

quadro teórico-metodológico conhecido como The Gramar of Visual Design 

(1996/2006). O objetivo é criar uma gramática que dê conta das relações e sequentes 

significados realizados pelos diferentes elementos visuais. Na Gramática do Design 

Visual (daqui para frente GDV), os autores Kress & van Leeuwen (2006) retomam as 

três metafunções propostas por Halliday (1978) – interpessoal, ideacional e textual 

da gramática sistêmico-funcional – e aplicam-nas às análises de textos multimodais. 

Assim, Kress & van Leeuwen (1996/2006) criam outras três (meta)funções, que 

denominam como significados: a representacional, interacional e composicional. 

Além disso, os autores designam o produtor e o leitor do texto como participantes 

interativos, e os diferentes elementos que participam do cotexto como participantes 

representados. O quadro a seguir apresenta os três tipos de metafunções e qual o 

significado estabelecido: 

 

Representacional 
Aponta o que está a ser apresentado 
pela cena comunicativa e as respetivas 
circunstâncias.  

Interativa 
Analisa a relação entre os participantes 
(interativos e representados).  

Composicional 
Indica a estrutura e a construção textual 
e seus respetivos significados. 

Figura 1: Os tipos de significados na GDV 

 

Os autores ainda destacam que o alcance da GDV está, primordialmente, 

circunscrito às culturas ocidentais, explicando que a relação entre o linguístico e o 

puramente visual é determinada pela cultura na qual circula o texto.  



 46 LITERACIA CIENTÍFICA NA ESCOLA  
 Audria Leal 

Multimodalidade e multiliteracia: elementos verbais e não verbais nos textos de divulgação científica 
 
 
 

É importante referir que a semiótica social tem uma preocupação didática para 

o ensino do visual. Os autores Kress, Leite-Garcia & van Leeuwen (1997:264) 

destacam três preocupações do campo da semiótica social. A primeira é perceber 

qual o papel dos diversos modos semióticos na produção e interpretação dos textos. 

A segunda refere-se à perceção de que as características inerentes a estes modos 

vão depender das culturas em que são produzidos. E a terceira preocupação é 

produzir conhecimento que habilite o aluno/leitor na compreensão da 

multimodalidade. É nesta terceira preocupação que se aplica o termo multiliteracia1. 

A multiliteracia refere-se às práticas sociais da cultura escrita em que participam 

diferentes modos semióticos. Dito de outra forma, podemos considerar a 

multiliteracia como a habilidade em ler e produzir textos em contextos reais de 

comunicação com diversas linguagens e semioses (oral e escrita, musical, imagética, 

etc.). De facto, se o visual participa cada vez mais na comunicação humana, então é 

fundamental haver uma preocupação em desenvolver compreensão e produção em 

textos em que o visual interage com o verbal. Sobre esta ideia, as autoras Kersch, 

Coscarelli & Cani (2016) reconhecem que a leitura de textos multimodais requer um 

leitor hábil em lidar com a multiplicidade de linguagens. Desse modo, as autoras 

complementam este pensamento ao defender que um trabalho cuidadoso com 

textos multimodais cria oportunidades para os professores mostrarem aos alunos 

que, de facto, há um propósito comunicativo na associação da linguagem verbal à 

não-verbal. Portanto, a pluralidade de recursos semióticos presente nos textos 

(multimodalidade) representa uma exigência de leitura e produção que não deve ser 

afastada da escola. 

O Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Secundário (PMCPES) 

constata que a complexidade é uma característica inerente aos textos que circulam 

socialmente, defendendo o①di eito①de①a esso①a①u ① apital① ultu al① o u ,① ue① ①
função do sistema educativo, e o reconhecimento da diversidade dos usos da língua, 

u a① óti a① de① alo izaç o① dos① te tos ① Buescu et al. 2014: 5). Assim, como 

consequência, reconhece: 

 

A progressiva complexificação da noção de literacia e a construção do seu gradual 
distanciamento relativamente à noção, mais restrita, de alfabetização vieram exigir, nos 
últimos anos, uma reflexão mais elaborada sobre os objetivos expectáveis para a 
compreensão e a produção textuais. O patamar internacionalmente reconhecido como 
horizonte de referência para o qual tender, em termos de leitura, sublinha agora, e cada 
vez mais, a importância da compreensão e da interpretação de textos relevantes e não 
a mera recolha de informação explícita.  

Buescu et al. (2014: 6) 

 

De facto, Buescu et al. (2014) defendem um trabalho com a língua que integre 

as suas diferentes dimensões (oral e escrita) para o desenvolvimento pleno da 

literacia. Como consequência, as habilidades de lidar com outros sistemas semióticos 

que interagem com a língua também devem ser desenvolvidas na escola. É nesta 

linha de pensamento que o quarto objetivo do Programa e metas curriculares de 

Português do Ensino Básico (PMCPEB) refere o① segui te:① Usa ① flue te e te① a①

1 Ou o termo multiletramento 
que é usado em contexto 
brasileiro (cf. Kersch,  
Coscarelli & Cani. 2016). 
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língua, mobilizando diversos recursos verbais e não‐verbais, e utilizando de forma 

oportuna recursos①te ológi os.  (Buescu et al., 2015:5). 

Por sua vez, o PMCPES também reconhece que é necessário aprender a 

mobilizar a compreensão e produção de diferentes recursos verbais e não-verbais 

nos textos. De facto, o próprio termo multimodalidade é utilizado nos conteúdos 

programáticos do 10.º ano, nos domínios da Oralidade e da Leitura; no caso do 11.º 

e 12.º anos, o mesmo programa aponta o uso de recursos verbais e não verbais, no 

domínio da Oralidade (compreensão do oral e expressão oral). 

Para concluir, acreditamos que é necessário ensinar multimodalidade às novas 

gerações a partir de uma perspetiva crítica, aliás como é suposto ser para o 

desenvolvimento da literacia. Caso contrário, corremos o risco de que os alunos 

possam sair prejudicados no desenvolvimento das suas capacidades. Segundo 

Lebrun, Lacelle & Boutin (2012:04), é necessário formar (multi) leitores, participantes 

ativos na sociedade, que se recusem a receber passivamente os (multi) textos e que, 

em vez disso, os analisem, questionem, discutindo cada vez mais os seus temas e 

contextos de produção. As autoras ainda reforçam esta ideia ao fazer notar que o 

surgimento atual de uma literacia mediática verdadeiramente multimodal – e, 

idealmente, crítica – impõe à instituição escolar uma intervenção totalmente 

t a sfo ada①do①"le ①/①es e e ①/①dize .  

 

3. Multiliteracia: os textos de divulgação científica e o 
PISA 

 

Ensinar multimodalidade implica dar aos alunos a oportunidade de aprender a 

partir do uso da língua em situações reais de comunicação. De seguida, iremos 

mostrar dois contextos diferentes em que se usa e trabalha com a multimodalidade. 

O primeiro é a presença da multimodalidade nos textos de divulgação científica 

(focando textos que circulam na comunicação social e que por isso fazem parte de 

uma literacia mediática). O segundo contexto são os testes do PISA, que é um 

programa internacional dedicado aos alunos de 15 anos, em que se avalia os níveis 

de literacia em Leitura, Matemática e Ciências (programa é formado por provas 

destinadas a medir o nível educacional dos jovens). 

 

3.1. Os textos de divulgação científica 
 

Os textos de divulgação científica são publicados, geralmente, pela 

comunicação social em suas mais diversas vertentes: jornais, revistas, televisão, 

rádio, etc. Podemos considerar estes textos como parte do espaço mediático. Uma 

vez que são conhecidos ou divulgados pelos meios de comunicação social ou por 

qualquer suporte de difusão de informação, estes textos podem ser considerados 

como parte de uma literacia mediática. 

Sem dúvida, podemos afirmar que estes textos mediáticos são multimodais. Eles 

estão repletos das mais diversas imagens, sejam fotografias, infográficos, tabelas, 
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cores e até mesmo som, sem contar com a paginação, fonte, tamanho da fonte, 

cores, etc. O visual, de facto, tem um papel central nestes textos e mais 

especificamente nos textos de divulgação científica. Segundo Ribeiro (2016:32), os 

textos que circulam na comunicação social possuem maior recurso de visualização 

por serem mais rapidamente lidos. Aliás, ainda segundo a autora, este é um 

argumento usado pelos media para que haja uma redução do verbal e uma 

ampliação no uso de infográficos.  

Assim, parece evidente que os textos que estão presentes na atividade 

jornalística são resultado de um trabalho multimodal complexo, onde texto verbal e 

imagem se articulam para convencer o leitor. E, se pensarmos na tecnologia que foi 

desenvolvida ao longo do século XX e que continua em desenvolvimento, mais 

observamos a presença de diferentes designs nos textos do nosso dia-a-dia.  

Vejamos, então, um exemplo de textos de divulgação científica retirado do 

corpus que se encontra no sítio web Promoção da Literacia Científica: 

 

 

Exemplo 1: Texto sobre astronomia 

 

Este exemplo foi publicado no dia 17 de junho de 2016, na página da web do 

jornal Diário de Notícias (daqui para a frente DN). Pelo facto de a dimensão do texto 

publicado na web ser diferente da do papel impresso, aqui só conseguimos visualizar 

o início deste exemplo. É interessante observar que as informações que são 

correntes na página web do jornal – tais① o o①o①te a①o ga izado ① Ci ia ,①a①data,①
a①ag ia①de① ot ia① Lusa ,①os①s olos①das① edes①so iais,①out as①pa tilhas (tais como 

e-mail ou impressão) e as temáticas associadas à notícia – estão dispostas no lado 

esquerdo. Estas informações são constantes no sítio web do DN. No quadro de 

análise GDV (Kress & van Leeuwen, 1996/2006), os elementos que são colocados à 

es ue da① e e e ①o① alo ①de① dado ,①isto① ,① esta①posiç o①est o①as①i fo ações① ue①
vão ter um valor conside ado① o o① e dade .① “ o① i fo ações① ue① j ① fo a ①
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partilhadas em situações anteriores e que, por isso, podem ser conhecidas pelos 

leitores/observadores. Ao contrário, os elementos da direita são identificados como 

esta do① a①posiç o①do① o o .①Esta①posição assinala que os elementos aí colocados 

dão informações novas ao leitor/observador. Como sublinham Fernandes & Almeida 

: ,①pode ① ost a ①algu ①es la e i e to① ao① ual①se①de a①p esta ①ate ç o①
de① fo a① espe ial .①Neste① e e plo,① as① i fo ações① ue① aparecem na posição do 

novo são o próprio texto de divulgação científica. Além disso, a própria fotografia 

revela uma representação de uma ação (o satélite artificial a girar na órbita do 

planeta Júpiter). Esta fotografia, que foi tirada pela NASA (conhecimento dado pela 

legenda), possui uma máxima veracidade e ocupa grande parte do espaço da 

diagramação. Outros pontos interessantes são os elementos que possuem maior 

saliência. Mesmo que não se leia o artigo na íntegra, o leitor verá, em primeiro lugar, 

os elementos com mais destaque, seja pela cor ou pelo tamanho, entre outros 

aspetos. Por isso, o autor do texto deverá ter consciência que dar saliência a um 

determinado elemento em detrimento a outro pode mudar a interpretação do texto 

em causa.  

Outro exemplo interessante é a reportagem impressa na revista. O texto que 

mostraremos a seguir foi retirado da revista Sábado – edição especial sobre História, 

publicado no dia 25/10/2014.  

 

   

Exemplo 2: Reportagem sobre história 

 

Esta reportagem recorre ao infográfico para explicar onde estão localizados 

outros muros semelhantes ao muro de Berlim. O infográfico é um tipo de design que 

reúne o máximo de informação em um único espaço visual, associando para isso 

diversos modos semióticos, tais como lista, setas, cores, mapas, quadros, etc. Esta 

reportagem traz o infográfico para transmitir o máximo de informação sobre os 

muros. Além de facilitar a leitura, o infográfico é altamente atrativo e permite uma 

fácil perceção do enquadramento contextual. Assim, a revista mostra que o muro de 

Berlim caiu, mas, em pleno século XXI, existem pelo menos 14 muros espalhados por 
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todo o mundo. A realidade é visível pela infografia que aponta a localização desses 

muros. Esta forma de transmitir a informação condiciona o processo de leitura e de 

interpretação. A escolha do modo de organizar a informação terá influência não só 

no modo de leitura, mas também na captação do discurso. A informação, sem 

dúvida, é processada numa velocidade diferente do que a informação transmitida 

apenas pelo verbal. Isto levanta questões e implicações em relação à compreensão 

e interpretação daquilo que é visto/lido, tais como questões sobre a veracidade da 

informação, por exemplo.  

 
3.2. O PISA 
 

Tal como já explicado, o PISA – Programa internacional de avaliação de alunos – 

é um programa composto por exames para medir o nível educacional de jovens de 

15 anos através de provas de Leitura, Matemática e Ciências. Este exame é realizado 

a cada três anos e é organizado pela OCDE – Organização para cooperação e 

desenvolvimento económico. O objetivo é, a partir dos resultados, procurar 

melhorar as políticas educacionais. É interessante notar que as provas do PISA 

utilizam imagens nas suas questões. É absolutamente necessário que o aluno saiba 

não só ler o visual como também relacionar o verbal com o não verbal. Vejamos 

exemplos de questões do PISA Ciência: 

 

 

Exemplo 3: Texto sobre biodiversidade 
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Este exemplo sobre a biodiversidade é um texto de apoio que dará suporte a 

várias questões. Certamente, é fácil constatar que estamos diante de um texto 

multimodal, pois ele reúne tanto o linguístico como o visual. Ambas as linguagens 

estão em perfeita interação, inclusivamente com elementos verbais a fazerem 

efe ia①ao①dese ho①at a s①do①uso①de①te os① o o① ep ese tados① o①es ue a ①
ou① teias①ali e ta es ,①e t e①out os.①O①alu o,①pa a① espo de ① o ①p e is o,①te ① ue①
fazer uma leitura da imagem correta. Será necessário compreender que se trata de 

uma representação conceptual de taxonomia, em que os elementos são 

apresentados como hierarquizados e que obedecem a uma ordem. É certo que o 

texto já indicia o caminho de leitura do esquema, contudo o aluno mostra a sua 

proficiência ao perceber, compreender e interpretar o texto multimodal, 

estabelecendo, para isso, a relação entre o que lê e o que vê. E, neste texto em 

particular, há duas questões associadas cuja resposta implica a compreensão da 

representação da taxonomia.  

A seguir, podemos observar um outro exemplo interessante: 

 

 

Exemplo 4: Infografia água potável 

 

Como já dissemos anteriormente, a infografia é bastante utilizada pelos meios 

de comunicação social, uma vez que tem a capacidade de fornecer o máximo de 

informação a partir da visualização geral. Além dos textos que circulam pela 

comunicação social, a infografia também é bastante atrativa para explicar eventos 

científicos. É o caso do exemplo 4. A partir da visualização do esquema, o aluno 

percebe o caminho da água para que ela se torne potável. Portanto, deve ler o visual 

e associar com a parte verbal. O infográfico tem cinco questões associadas a esta 

temática. Abaixo podemos ver a questão B, que está diretamente associada com a 

interpretação do esquema.  
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A reposta à questão é a da letra C – A gravilha e a areia depositam-se no fundo. 

Esta questão requer não apenas a leitura visual da infografia, mas também, e 

sobretudo, o relacionamento entre a leitura e conhecimentos prévios. Assim, o aluno 

deverá relacionar o que é visto no esquema com conhecimentos já adquiridos, o que 

faz com que esta questão seja um pouco mais complexa.  

O exemplo que apresentamos abaixo requer que o aluno não apenas leia o texto 

multimodal, mas também que o interprete.  

 

 

Exemplo 5: As cáries dentárias 

 

Nesta questão, o aluno deverá associar o que leu com a visualização do processo 

representado acima. Para chegar à resposta① D , deverá também perceber a ação 

das bactérias e qual sua representação no esquema (compreender que as bactérias 

Questão B: ÁGUA POTÁVEL S409Q02 O tratamento da água desenrola-se muitas vezes em 
várias etapas que envolvem diferentes técnicas. O processo de tratamento representado 
na figura envolve quatro etapas (numeradas de 1 a 4). Na segunda etapa, a água é 
recolhida num tanque de decantação. De que maneira é que esta etapa contribui para 
tornar a água mais limpa? 

A. As bactérias presentes na água morrem.  
B. É adicionado oxigénio à água.  
C. A gravilha e a areia depositam-se no fundo.  
D. As substâncias tóxicas são decompostas.   
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se encontram colocadas em contacto com o ácido, sendo responsáveis pela sua 

produção). Mais uma vez, a questão envolve o uso do infográfico.  

São inúmeras as situações que envolvem leitura de gráficos, mapas, 

organogramas, representações de linha do tempo, entre outras. Assim, é importante 

para o professor procurar ensinar o não verbal nas suas diversas vertentes e usos no 

mundo atual.  

 
 
4. Conclusão 

 

Sem dúvida, é indiscutível o aumento do visual na sociedade. Desde que as 

novas tecnologias passaram a ser incorporadas no dia a dia que as formas de 

comunicação também sofreram modificações. Como consequência, os textos 

passaram de um padrão quase monomodal para textos multimodais, em que cada 

vez mais o visual ganha importância e destaque. Isto é um aspeto social inegável.  

Deste modo, defendemos a criação de um espaço na escola para o ensino da 

mutimodalidade. Se queremos que os jovens se desenvolvam como leitores e 

escritores proficientes, então o ensino da relação verbal e não verbal deve ser 

considerado. De acordo Bearne & Wolstencroft (2007), devemos ensinar 

sistematicamente multimodalidade às novas gerações, a partir de uma perspetiva 

crítica. O visual tem como uma das características o processamento de informação 

de um modo mais rápido do que a leitura do verbal. Por isso, é necessário que o 

aluno tenha uma postura crítica também diante do que vê. Se a escola não abraça 

este novo patamar, corre-se o risco de uma fratura entre os textos que o aluno 

encontrará na sociedade e aqueles aprendidos na escola. Como consequência, o 

papel da escola passa a ser questionado e poderemos ter jovens incapazes de 

construir o desenvolvimento social.  

Retomando o que Lebrun, Lacelle & Boutin (2012:04) defendem, é necessário 

formar (multi) leitores, participantes ativos na sociedade, que se recusam a receber 

passivamente os (multi) textos e que, em vez disso, os analisem, os questionem e até 

mesmo os discutam cada vez mais. É este o objetivo do desenvolvimento de uma 

literacia multimodal. 
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