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A partir dos trabalhos de Leal (2019), de Gonçalves & Jorge (2019) e de Leal & Gonçalves 
(2020), esta comunicação tem como objetivo apresentar uma proposta de 
ensino/aprendizagem da leitura em textos multimodais. Para tal, esta proposta procura 
articular a noção de plano de texto, que congrega o nível macro até uma abordagem 
meso/micro, aos três eixos para o ensino da multimodalidade (Leal 2019 e 2020), que são: 
1) o tipo de representação; 2) o tipo de interação e 3) a análise da composição. De fato, o 
trabalho com o ensino da multimodalidade requer perceber que os significados são 
gerados não só a partir da linguagem verbal, mas sobretudo da relação do verbal com 
outras unidades semióticas.  
Para atingir esse objetivo, dois quadros teórico-metodológicos sustentam a presente 
proposta. O primeiro é o interacionismo sociodiscursivo (ISD), com destaque para a noção 
de género (Bronckart 1999; 2008), e da sua aplicação didáctica (Schneuwly & Dolz, 2004). 
O segundo é Gramática do Design Visual (Kress e van Leeuwen, 2006) que apresenta, na 
perspectiva da semiótica social, um modelo composto de três metafunções 
(representacional, interativa e composicional) aplicadas à análise de textos que 
congregam diferentes modos semióticos. 
Como resultado desta proposta, espera-se ampliar a discussão sobre os modos do ensino-
aprendizagem de textos multimodais. Além disso, apesar de os documentos oficiais se 
referirem ao uso de géneros numa perspectiva didática, os objetivos e as metas associadas 
a esta orientação ainda requerem elucidações. Por fim, espera-se contribuir para a 
discussão sobre as implicações que a noção de multimodalidade traz para o ensino de 
História e, principalmente, para o ensino do Português. 
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