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RESUMO 

 

Este  trabalho tem como objetivo geral analisar a construção referencial de um texto verbo-

audiovisual com base em categorias da metafunção composicional na Gramática do Design 

Visual (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). Partimos do princípio de que o sentido dos 

signos não está completamente pré-definido antes de fazer parte de um enunciado. Os objetos 

do mundo, ao serem referidos pelo falante, passam pela percepção do indivíduo, que, como 

cada um dos outros falantes da língua, tem uma experiência particular de vida e carrega sua 

bagagem de conhecimento, moldada pelas imposições culturais e ideológicas de sua 

sociedade e de sua época. Assumimos os pressupostos fundamentais da Gramática do Design 

Visual (GDV), oriundos da Gramática Sistêmico-Funcional. Para verificar esse 

entrelaçamento entre as semioses verbal e visual, elegemos o sociocognitivismo, a partir do 

qual propomos um redimensionamento das análises efetivadas em Linguística Textual (LT). 

Em um primeiro momento, verticalizamos alguns estudos sobre a multissemiose que já têm 

tido uma tônica no campo da LT. Em um segundo momento, articulamos a teoria da 

referenciação e a da multimodalidade com outros campos teóricos, como o da compreensão 

leitora, com o intuito de fortalecer o nosso escopo de investigação, elastecendo as pesquisas já 

realizadas e, em especial, ultrapassando o plano exclusivamente verbal. Para a realização do 

presente estudo, analisamos um curta-metragem, Vida Maria, de Márcio Ramos, produzido 

em computação gráfica. A opção por esse gênero se deu em virtude da natureza do nosso 

instrumento de investigação – entrevista por pautas ou semiorientada, uma vez que 

tencionamos analisar como se explica a construção dos referentes do filme no momento da 

exibição das cenas do curta, e como tal reconstrução dos referentes em um texto verbo-

audiovisual mobiliza certas estratégias de leitura.  

 

Palavras-chave: Referenciação. Gramática do Design Visual. Multimodalidade. Compreensão 

Leitora.  
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ABSTRACT 

 

 
This work has as main objective to analyze the referential construction of an verb audiovisual 

text based on verb categories of compositional metafunction in the Grammar of Visual Design 

(KRESS and VAN LEEUWEN, 2006). We assume that the meaning of things is not 

completely pre - set before being part of an utterance. The objects of the world, to be referred 

to by the speaker, are perceived by the individual, who, like each of the other speakers of the 

language, has a particular life experience and carries their knowledge, shaped by cultural and 

ideological constraints of their society and their times. We assume the fundamental 

assumptions of the Grammar of Visual Design (GDV), derived from the Systemic Functional 

Grammar. In order to verify this entanglement between the verbal and visual semiosis, we 

elected sociocognitivism, from which we propose a scaling effect in Linguistics Textual 

analysis (LT). At first, some studies verticalizes multissemioses who have already had a tonic 

in the field of LT. In a second step, we articulated the theory of multimodality and referral to 

other theoretical fields such as reading comprehension, in order to strengthen the scope of our 

research, establishing the studies already conducted and, in particular, exceeding the plan 

exclusively verbal. To carry out this study, we analyzed a short film, Vida Maria, Márcio 

Ramos, produced in computer graphics. The choice of this genre was due to the nature of our 

research tool – interview guidelines or semioriented, since we intend to analyze how is it 

related to the construction of the film at the time of display of short scenes, and as such 

reconstruction referents in a verbal-visual text mobilizes certain reading strategies. 

 

 

Keywords: Referentation. Grammar of Visual Design. Multimodality. Reading 

Comprehension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de referenciação vem atraindo, cada vez mais, a atenção de 

pesquisadores. Fenômenos como anáfora, dêixis, recategorização, encapsulamento, entre 

outros, têm suscitado diversos estudos no campo da Linguística Textual (LT). Referir, como 

postula Koch (1999), não é mais entendida como uma atividade de “etiquetar” um mundo 

existente e indicialmente designado, mas, sim, uma atividade discursiva, de tal modo que os 

referentes passam a ser objetos de discurso e não realidades independentes.  

Estudos de Cavalcante (2011a) reforçam a tese de que a referência pode ser 

estabelecida sem que haja necessariamente a menção referencial. Nas palavras da autora 

(2011a, p. 119): “O objeto de discurso vai sofrendo transformações/alterações progressivas a 

partir da ação dos interlocutores ao se referirem a ele”. 

Partimos, então, do princípio de que o sentido das coisas não está completamente 

pré-definido antes de fazer parte de um enunciado. Os objetos do mundo, ao serem referidos 

pelo falante, passam pela percepção de cada indivíduo, que tem uma experiência particular de 

vida e carrega sua bagagem de conhecimento, moldada pelas imposições culturais e 

ideológicas de sua sociedade e de sua época. Mas, além disso, este falante não está sozinho. O 

seu interlocutor também tem um papel fundamental, contribuindo com a sua experiência. 

Tanto isso é importante que é somente na interação que podemos considerar que haja 

significação.  

Se, de um lado, não há uma estabilidade a priori no mundo, nem na mente dos 

falantes, por outro, a língua também não é um inventário imutável de palavras prontas para 

serem usadas. Como bem observou Marcuschi (2000, p. 87), “a linguagem não tem uma 

semântica imanente, mas ela é um sistema de símbolos indeterminados em vários níveis 

(sintático, semântico, morfológico, pragmático)”. Durante a interação, as categorias 

discursivas e cognitivas também evoluem e se modificam; as escolhas lexicais são adaptadas e 

reconstruídas de acordo com o que está sendo negociado e com as intenções dos 

interlocutores. Por estes aspectos, o estudo da referenciação em textos multimodais parece-

nos um rico objeto de investigação linguística. 

Considerando que, dentre os processos cognitivo-discursivos, o de referenciação é 

um dos mais importantes, e considerando-se, ainda, que um exame da bibliografia pertinente 
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nos mostra que, apesar de um número significativo de pesquisas dedicar-se ao estudo das 

cadeias anafóricas (cf. APOTHÉLOZ & REICHLER-BÉGUELIN (1995); CHAROLLES, 

(1997); CORBLIN, 1990; KLEIBER & SCHEIDECKER, (1994), OLIVEIRA (2002); SILVA 

(2004); CIULLA e SILVA (2008); CAVALCANTE (2000, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011a e 

b); CAVALCANTE & LIMA (2013)), pouca atenção ainda tem sido dada ao estudo de textos 

não verbais ou multimodais.  

Em recente pesquisa, Custódio Filho (2011), ao investigar o papel da imagem na 

construção da referência, optou por estudar a multimodalidade, desconsiderando, por não 

tratar do foco de seu trabalho, a importância da metafunção composicional (KRESS & VAN 

LEEUWEN, 2006) na atribuição dos sentidos e na construção dos referentes. Optamos, 

portanto, por analisar esse parâmetro, dentro da materialidade visual, cuja contribuição para a 

compreensão leitora já tem sido bastante fecunda.  

Esse interesse nasceu, em primeiro lugar, do desejo de verticalizar alguns estudos 

sobre a multissemiose, que já tem tido uma tônica no campo da LT. Em segundo lugar, 

entendemos que seria produtivo articular a teoria da referenciação e a da multimodalidade a 

outros campos teóricos, como o da compreensão leitora. Uniões teóricas dessa natureza 

fortalecem o nosso campo de investigação, pois elastecem as pesquisas já realizadas e, em 

especial, abrem mão de uma análise exclusivamente verbal. Muita atenção já tem sido dada à 

análise de textos verbo-visuais, mas não costumam ser encontrados estudos sobre textos 

verbo-audiovisuais, e isso motivou nossa pesquisa.  

O objetivo geral de nossa tese é analisar a construção referencial de um texto verbo-

audiovisual com base em categorias da metafunção composicional na Gramática do Design 

Visual – GDV (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). Nossa hipótese básica é que os 

conhecimentos de mundo, interacionais (KOCH e ELIAS, 2006), bem como os elementos 

multissemióticos (cores, mudança de cenário, planos, saliência, enquadramento) serão 

utilizados pelos leitores no momento da compreensão de um texto verbo-audiovisual, uma vez 

que no texto analisado, Vida Maria1, há várias personagens que atendem pelo nome de Maria, 

                                                           
1 Vida Maria – de autoria de Márcio Ramos – é um filme curta-metragem em animação realizado com recursos 

do edital “3o. PRÊMIO CEARÁ DE CINEMA E VÍDEO”, realizado pelo Governo do Estado do Ceará, que 

recebeu nota máxima na categoria “Ficção-Animação-Filme”. O curta se consagrou nos festivais de cinema em 

2006 e encerrou o ano como o filme mais premiado do Brasil. Disponível em: 

<http://www.viacg.com/vidamaria.html>. 
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fato que dificultaria a identificação precisa da personagem. Tal fato levará o leitor a 

considerar as ocorrências materiais (elementos linguísticos, sonoros e imagens) em sua 

totalidade e poderá repercutir em diferentes modos de mencionar os referentes e de dar 

continuidade a eles. 

Como objetivos específicos, intencionamos: 

 

- Analisar o processo de construção dos referentes por leitores não conhecedores da GDV, 

com base na percepção de elementos da metafunção composicional presentes em um texto 

verbo-audiovisual; 

- Investigar como os recursos multimodais podem colaborar para a construção dos quatro 

processos referenciais – apresentação, acréscimo, correção e confirmação – descritos por 

Custódio Filho (2011);  

- Descrever, com base em traços referenciais e multimodais, quais estratégias de compreensão 

leitora (SOLÉ, 1998) são utilizadas pelos leitores ao analisar um texto verbo-audiovisual.  

 

Os objetivos específicos de nossa tese incidem sobre hipóteses secundárias que 

apresentam questões mais pormenorizadas: a) em textos multimodais, os referentes não se 

apresentam de forma estática “de maneira que a enunciação possa ser negociada e efetivar-se 

com mais ou menos sucesso.” (CAVALCANTE, 2011b, p. 184). Sendo assim, acreditamos 

que, ao analisar a compreensão dos leitores, a partir de um texto multissemiótico, composto 

por materialidade verbal e não verbal, a compreensão será bastante influenciada pelas 

informações indiciadas por aspectos da metafunção composicional; b) traços da metafunção 

composicional, sobretudo os da saliência – ênfase maior ou menor que certos elementos 

recebem em relação a outros na imagem, ou importância hierárquica – são determinantes na 

construção dos processos referencias descritos por Custódio Filho (2011); e c) a construção de 

cadeias referenciais, no fluxo do arcabouço semântico-discursivo do texto, será uma das 

habilidades que permitirão identificar, retomar e monitorar os referentes na progressão textual 

(CUSTÓDIO FILHO, 2011); essas cadeias são também alimentadas por aspectos 

audiovisuais, e não apenas verbais, como costumavam ser descritas. 

Compreendemos que a construção da referência não se manifesta apenas a partir do 

material linguístico do texto, mas por meio de outros elementos de superfície que fazem parte 

da interação linguística, como os gestos, as expressões faciais, as manifestações pictóricas 
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(MONDADA & DUBOIS, [1995] 2003). Partindo dessas considerações, indagamos: Como as 

categorias da metafunção do valor composicional da GDV podem contribuir para a 

construção dos referentes em textos de materialidade linguística (verbal) e audiovisual (não 

verbal)?  

Nossa investigação toma por base a análise dos procedimentos para a construção de 

referentes em um texto verbo-audiovisual – o curta-metragem Vida Maria produzido em 

computação gráfica 3D e finalizado em 35mm. Os informantes, alunos de um curso de 

Ciências Exatas de uma faculdade particular de Fortaleza, foram entrevistados 

individualmente. Foram combinadas duas técnicas de entrevista: entrevista estruturada ou 

orientada, com algumas questões abertas, e entrevista por pauta ou semiorientada. 

Acreditamos que as entrevistas possibilitaram maior flexibilidade na obtenção das respostas 

sobre a atribuição de sentidos do curta.  Ao longo da análise, promovemos um tratamento 

qualitativo com base em categorias que contemplam o plano imagético dos textos, indicando 

como esses modos de enunciação estão imbricados na construção da referência.  

A escolha do texto multimodal (verbo-audiovisual) se deu em virtude de que a 

maioria dos estudos sobre referenciação ainda tem sido realizada em textos verbais.  Esta 

pesquisa traz, portanto, uma contribuição para os estudos em referenciação e também em 

multimodalidade, uma vez que tenta aplicar estudos da GDV, buscando entender que 

comunicação é compreendida como multissemiótica (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006).  

O trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro é a Introdução que apresenta, 

panoramicamente, todo o nosso estudo: os fundamentos teóricos, a metodologia e a análise 

dos dados. Os capítulos seguintes (2, 3 e 4), com os pressupostos teóricos, foram organizados 

a partir da ideia de que a proposta da referenciação só pode ser plenamente compreendida se 

incluída num panorama mais amplo, em que se percebam as relações entre este fenômeno, 

o(s) conceito(s) de texto e o paradigma sociocognitivista. Estas três esferas estão intimamente 

ligadas, de modo que uma depende da outra para se definir.  

O segundo capítulo versa sobre o universo textual. Nele procuramos definir essa 

proposta teórica afunilando a discussão para a necessidade de a LT lidar com os aspectos 

multimodais, em especial para os encontrados na GDV. 

O terceiro capítulo trata da compreensão leitora. Apresentamos as concepções de 

leitura, os conhecimentos do leitor e as estratégias de leitura, com o intuito maior de destacar 
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a necessidade de rediscutir as estratégias de compreensão leitora e o papel da imagem na 

construção da referência nas análises multimodais. 

O quarto capítulo é dedicado ao que se tem estabelecido sobre a referenciação, 

ressignificando o que os enunciados revelam. Detalhamos alguns casos de formas 

referenciais, com seus devidos exemplos, para ilustrar as ocorrências mais recorrentes e, por 

fim, discutimos de forma geral as categorias encontradas na GDV, relacionando-as à 

construção da referência em textos multimodais. 

No quinto capítulo, descrevemos os aspectos metodológicos utilizados em nossa 

investigação, seguidos da análise das estratégias referenciais ativadas para a construção de 

referentes dos textos analisados, as quais são discutidas à luz dos postulados da GDV. Nele  

findamos as análises de nossa amostra e retomamos os principais pontos sobre a inter-relação 

entre a referenciação e a multimodalidade, refletindo sobre a contribuição que esta pesquisa 

deixa para os estudos linguísticos. 

Concluindo, no sexto capítulo, há as considerações finais, que sintetizam as 

principais contribuições de nosso estudo e apontam novos caminhos de investigação. 

Esperamos, portanto, que nossa tese traga, para os estudos sobre o assunto, a 

possibilidade de compreender como se processa a compreensão leitora de textos multimodais 

(verbo-audiovisuais), investigando as estratégias utilizadas pelos leitores no momento da 

exibição do curta-metragem. Esperamos, ainda, que o arcabouço teórico seja enriquecido de 

modo a preencher algumas lacunas que subsistem, como, por exemplo, verificar como alguns 

recursos multimodais (cores, sons, expressões faciais, enquadramento, saliência) contribuem 

para a ativação, retomada e manutenção dos referentes ao longo da narrativa. 

Face ao exposto, julgamos que o tema proposto é relevante, pois, além de dialogar 

com a tendência atual de pesquisadores de reconhecida importância em linguística de texto, 

também fomentará pertinentes reflexões sobre o ato da compreensão textual, numa 

perspectiva multimodal.  

Apresentadas as breves considerações sobre a pertinência do tema, sua relevância 

(acadêmica e social) e sua viabilidade, o capítulo seguinte traz o alicerce teórico que sustenta 

a pesquisa. 
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2 O UNIVERSO TEXTUAL: REVISITANDO O ICEBERG 

 

Nesta seção, apresentamos uma breve trajetória da Linguística Textual (LT) e 

algumas noções de texto, com ênfase na concepção de Cavalcante (2012). Em seguida, 

abordamos os textos multimodais e suas características. Tecemos, também, considerações 

sobre compreensão leitora – conhecimentos e estratégias.   

Antes mesmo de abordarmos questões relativas aos pilares que alicerçam o 

arcabouço textual, apresentamos, de forma breve, o objetivo da Linguística, que é o estudo da 

linguagem humana, habilidade inerente do ser humano que lhe faculta a interação com o outro 

e com o mundo, através dos signos. No âmbito da Linguística, dentre as muitas correntes que 

pesquisam sobre o fenômeno da compreensão textual, como a Semiótica do Texto, a Análise 

do Discurso e a Linguística Textual, este trabalho pretende se debruçar sobre esta última. 

A LT surgiu tendo como foco de estudo o texto como um processo comunicativo, 

para além da palavra e da frase, considerando, assim, o texto como uma manifestação da 

linguagem. Desse modo, essa ciência veio com o propósito de transpor os limites da 

gramática tradicional e das teorias formalistas. 

Conforme Sitya (1995), os primeiros estudos fundamentados na LT foram 

desenvolvidos na década de 60, principalmente na Alemanha, por Weinrich e Coseriu, que 

tiveram como sucessores Isenberg, Petöf, Beaugrande, Dressler, Van Dijk, entre outros. Nessa 

época, coexistiam diferentes concepções de texto, o que contribuiu para a disseminação de 

diversas correntes, dentre as quais algumas se complementavam e outras se contrapunham. 

No início, dois pontos de vista se estabeleceram: o primeiro, que refletia sobre os 

fenômenos sintático-semânticos do texto para entender seus sentidos, foi defendido pelos 

estruturalistas fundamentados em Saussure e Chomsky, os quais analisaram o código 

linguístico e seu sistema formal; o segundo focava o texto como objeto cultural 

desenvolvendo relação com a história e as condições de produção. Manifestado pelos 

funcionalistas, esse segundo ponto de vista se ocupava dos aspectos funcionais, situacionais e 

contextuais do uso da linguagem (SITYA, 1995). 

No Brasil, a LT despontou nos anos 80 e logo passou a ser disciplina obrigatória nos 

cursos de Letras. A partir daí, diversos pontos de vista novos sobre língua e linguagem se 

disseminaram pelo país.  
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A evolução da LT abrange três fases que marcam diferentes noções de texto: a 

transfrástica, que estudava o enunciado; a da elaboração de gramáticas textuais, que passou a 

levar em consideração a competência textual do falante e nas quais o texto é concebido como 

unidade teórica formalmente construída que se opunha ao discurso, unidade funcional e 

comunicativa; e a do texto como atividade verbal, portanto compreendendo o texto como 

processo de produção e recepção comunicativa. Essa classificação foi proposta, a princípio, 

por Conte (1977, conforme se lê em FÁVERO & KOCH, 1994). 

O período transfrástico foi o de superação da linguística da frase, ainda que 

superficialmente, nessa fase, o foco tenha sido as relações entre as sentenças, considerando a 

correlação dos tempos verbais, a referenciação, a pronominalização, o uso do artigo, além da 

ausência de conectores. Desse modo, percebeu-se que os elementos coesivos não eram 

imprescindíveis para o entendimento do sentido global do texto e passou-se a considerar 

outros elementos, como o conhecimento de mundo dos interlocutores. 

A segunda fase, fundamentalmente gerativista, é a do desenvolvimento de uma 

gramática de caráter textual. Conforme Koch (1999), as gramáticas textuais deveriam atender 

aos seguintes preceitos: estabelecer condições para que um texto fosse considerado como tal, 

contrapondo-se a enunciados sem coerência; determinar os elementos necessários à 

completude do texto; e definir os tipos de texto. 

As gramáticas textuais imprimiram ao texto o status de signo linguístico primário e 

contribuíram com duas noções indispensáveis da textualidade: a da unidade linguística do 

texto e a da negação da continuidade entre frase e texto. Segundo Beaugrande e Dressler 

(1997, p. 75): 

 

A gramática de texto foi um projeto para a reconstrução do texto como “um 

sistema uniforme, estável e abstrato” ao estender os sistemas já construídos 

pela “linguística predominante”. Como acontecia na tendência 

comprometida com a sentença, o texto seria tratado não só como um padrão 

formal – diga-se, como uma unidade teórica chamada de “textema” em 

analogia com as outras unidades –, mas como um campo organizacional 

autossuficiente para usos específicos (grifos dos autores). 

 

A despeito disso, as gramáticas textuais tornaram-se inviáveis, pois um sistema finito 

de regras não seria capaz de abranger as inúmeras possibilidades textuais de uma língua. 

Além disso, nesses dois períodos, transfrástico e das gramáticas textuais, o texto reduzia-se à 
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unidade linguística superior à frase, tendo ainda como foco a análise dos aspectos formais. Tal 

conceito de texto fundamenta-se “na concepção de língua vista como um código, ou seja, 

como um conjunto de signos que se combinam segundo regras e que é capaz de transmitir 

uma mensagem, informações de um emissor a um receptor” (TRAVAGLIA, 2002, p. 21). 

Somente no final da década de 70, deu-se início à LT propriamente dita, a fase da 

construção das teorias textuais, em que o foco era a análise da textualidade, conforme 

proposto por Beaugrande e Dressler (1997), em vez de se centrar apenas na competência 

textual do falante. Nesse sentido, os estudos passaram a envolver o contexto pragmático, o 

qual compreende também as circunstâncias extratextuais de produção, recepção e construção 

dos sentidos no texto. 

 

A Linguística Textual ganha uma nova dimensão: já não se trata de 

pesquisar a língua como sistema autônomo, mas sim, o seu funcionamento 

nos processos comunicativos de uma sociedade concreta. Passam a interessar 

os “textos-em-funções”. Isto é, os textos deixam de ser vistos como produtos 

acabados, que devem ser analisados sintática ou semanticamente, passando a 

ser considerados elementos constitutivos de uma atividade complexa, como 

instrumento de realização de intenções comunicativas e sociais do falante 

(KOCH & TRAVAGLIA, 2006, p. 14, grifo dos autores). 

 

Ao se falar em pragmática, é inevitável considerar que ela surge dos questionamentos 

filosóficos instaurados no período de transição entre os séculos XIX e XX, quando diversas 

correntes de pensamentos passaram a analisar questões da linguagem (MARCONDES, 2004). 

Além disso, o caráter pragmático voltou-se para o aspecto interativo da linguagem, 

uma vez que o texto não tem sentido nele próprio, passando a ser visto como uma realização 

verbal complexa que se concretiza na relação entre os indivíduos.  

Numa perspectiva já ultrapassada dentro das pesquisas em LT – concepção de 

língua como código –, o texto se restringia às informações que estão na superfície, ou seja, 

dizia respeito às informações explícitas. Nessa concepção, o leitor apenas devia ter 

conhecimento do sistema linguístico utilizado. O sentido, portanto, repousava na articulação 

entre formas e significados intrínsecos a elas. Não se considerava a interferência da interação 

efetiva entre locutor e interlocutor nessa relação. Desta forma, ao tentar compreender um 

texto, o leitor não necessitava inferir, conhecer as intenções do locutor, nem o modo como ele 

projeta o interlocutor, nem os conhecimentos que ele julga compartilhados, pois, conforme 

Koch e Elias (2006, p. 10), “tudo está dito no dito”. 
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Diferentemente da concepção anterior, a concepção interacional é a mais 

condizente com a noção de texto aqui adotada. Na interação texto-sujeitos é que os sentidos 

do texto vão sendo desvendados. Nesta atividade complexa de produção de sentidos, cabe ao 

leitor ir além do conhecimento do código linguístico. O leitor/ouvinte é, portanto, figura ativa 

no processo de compreensão das mensagens manifestadas pelos enunciados. 

A partir dessas considerações, percebe-se que o texto é uma unidade linguística 

elevada que pode ser segmentada e, assim, tem a possibilidade de ser analisada em unidades 

menores. Conforme Van Dijk (1995, p. 32), 

 

há diferenças sistemáticas entre as orações compostas e as sequências de 

orações, especialmente em um nível pragmático de descrição, e o significado 

das orações pode depender do significado de outras orações da mesma 

expressão, ainda que nem sempre do mesmo modo que os significados das 

cláusulas nas orações compostas ou complexas. Estas são as razões que nos 

levaram a supor que as expressões devem ser reconstruídas em termos de 

uma unidade maior, isto é, o texto. 

 

Com a instituição dessa nova ciência, a ciência do texto, o texto passa a abranger a 

pesquisa e o desenvolvimento da ciência em geral. Acerca disso, Van Dijk (1995, p. 10) 

afirma: 

Partindo do pressuposto de que o uso da língua, a comunicação e a interação 

se produzem acima de tudo sob a forma de textos, será oportuno analisar 

sistematicamente diferentes tipos de textos, estruturas textuais e suas 

diferentes condições, funções e efeitos numa ciência do texto 

interdisciplinar: conversações cotidianas e terapêuticas, artigos da imprensa, 

narrações, novelas, poesias, textos publicitários, discursos, instruções de uso, 

inscrições, títulos, textos jurídicos, regulamentos etc. 

 

Segundo Marcuschi (2008), o conceito de texto depende da concepção de língua 

adotada. Para o autor, “a língua é um conjunto de práticas sociais e cognitivas historicamente 

situadas (MARCUSCHI, 2008, p. 61)”, e, por consequência, o texto é “o resultado de uma 

ação linguística cujas fronteiras são em geral definidas por seus veículos com o mundo no 

qual ele surge e funciona”. Em outras palavras, o “texto é uma entidade concreta realizada 

materialmente e corporificada em algum gênero textual” (MARCUSCHI, 2008, p. 72). 

Com base nessas considerações, ressaltamos que o fundamento desta reflexão tem 

como estrutura básica uma concepção sociocognitivo-interacional da linguagem, na qual os 
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sujeitos envolvidos desenvolvem uma atividade sociocomunicativa. Nas palavras de Koch 

(1999, p. 16): 

Esta atividade compreende, da parte do produtor do texto, um “projeto de 

dizer”; e, da parte do interpretador (leitor/ouvinte), uma participação ativa na 

construção do sentido, através da mobilização do contexto (em sentido 

amplo), a partir das pistas e sinalizações que o texto lhe oferece. (grifo da 

autora). 

 

A adoção de uma concepção sociocognitivo-interacional de língua, de sujeito, de 

texto nos permite compreender a referenciação como algo dinâmico. Desta forma, ao lermos 

ou produzirmos algum texto, são ativados vários tipos de conhecimentos armazenados em 

nossa memória que vão além das informações presentes na superfície textual. 

Para Cavalcante (2011a, p. 17): 

 

O texto é algo que se abstrai da relação entre autor, sentido/referência e 

leitor num dado contexto sociocultural, por isso não o encaramos como uma 

materialidade, como elementos que se organizam numa superfície material 

suportada pelo discurso. O texto está inevitavelmente atrelado a uma 

enunciação discursiva. 

 

Observamos, então, que a perspectiva defendida atualmente vê o texto como algo 

maleável, dinâmico, por isso chamado de evento complexo. Esse dinamismo suscitou um 

novo olhar sobre o objeto de estudo da LT. Fundamentando-se nessa mudança teórica, 

Cavalcante (2011a) assume que, se um texto continua tendo como unidade de sentidos a 

coerência, então é preciso considerar também que cada interlocutor pode construí-la de modo 

particular, de acordo com seus saberes (linguístico-textuais, de mundo e interacionais) que 

compartilha com os outros sujeitos da interação. Dessa forma, para a elaboração dos sentidos 

do texto, todos esses elementos (contextuais, inferenciais), ativados pelos interlocutores, 

juntam-se aos cotextuais e colaboram para construir um todo significativo em uma situação 

comunicativa. Temos, assim, uma concepção de que o texto 

 

não representa a materialidade do cotexto, nem é somente o conjunto de 

elementos que se organizam numa superfície material suportada pelo 

discurso; o texto é uma construção que cada um faz a partir da relação que se 

estabelece entre enunciador, sentido/referência e coenunciador, num dado 

contexto sociocultural. Por isso está inevitavelmente atrelado a uma 

enunciação discursiva (CAVALCANTE, 2011a, p. 17). 
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Para a autora, essa concepção de texto como construção considera “uma visão de 

coerência/coesão e de textualidade que não depende exclusivamente de propriedades inerentes 

à organização dos elementos no cotexto, mas, sim, de um contexto sociocultural mais amplo, 

o que inclui uma série de atividades interpretativas dos enunciadores” (CAVALCANTE, 

2011a, p. 17). 

Essa afirmação nos leva a crer que o texto não deve ser estudado apenas nos limites 

do cotexto, e sim, com o acréscimo de outros elementos que revestem toda a dinâmica textual. 

Essa natureza complexa do texto redireciona as pesquisas da LT para um estudo dos aspectos 

multimodais, verificando como os recursos semióticos trabalham com a linguagem verbal, 

pois a imagem exerce uma importante função na construção do sentido do texto. Logo, 

consideramos relevante, para os estudos linguísticos, investigar o papel da imagem e dos 

demais recursos multimodais na construção dos sentidos.  

Cavalcante (2012) apresenta uma concepção bem abrangente do que seja texto e, por 

isso mesmo, é a que adotaremos neste trabalho. A autora propõe a seguinte definição: “O 

texto é um evento comunicativo em que estão presentes os elementos linguísticos, visuais e 

sonoros, os fatores cognitivos e vários aspectos. É também um evento de interação entre 

locutor e interlocutor, os quais se encontram em diálogo constante” (p. 20). 

Já há algum tempo, considera-se o conceito de texto relacionado ao de ação, 

interação. O texto, então, é tomado como um evento no qual os sujeitos são vistos como 

agentes sociais que levam em consideração o contexto sociocomunicativo, histórico e cultural 

para a construção de sentidos dos textos. Nessa interação, os sentidos de um texto não 

dependem somente da estrutura textual em si, mas de uma mescla entre explicitudes e 

implicitudes das informações transmitidas, o que, por sua vez, requer uma série de 

conhecimentos – linguístico, enciclopédico, interacional, comunicativo, estrutural (cf. KOCH 

& ELIAS, 2006; CAVALCANTE, 2012).  

Um exemplo de como, em qualquer que seja a situação comunicativa, o sentido do 

texto não depende apenas da estrutura textual em si mesma pode ser ilustrado a partir da 

leitura do exemplo (1) a seguir, apresentado por Cavalcante (2012, p. 29): 
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 ( 1 ) 

  
         

   Fonte: Disponível em: <http://letras.mus.br/paula-toller/211582/>. Acesso em 5 set. 2013. 
 

 

Percebemos no exemplo (1) que a ausência de elementos coesivos não é, 

necessariamente, um obstáculo para a construção de sentidos. Nesse caso, a produção de 

sentidos é construída com base nos conhecimentos sociocognitivo-interacionais. 

A música “Oito anos”, escrita por Paula Toller e interpretada também por Adriana 

Partimpim (nome que Adriana Calcanhoto usa em seu CD de músicas infantis), surgiu das 

perguntas que o filho de Paula, Gabriel, fazia a ela quando tinha oito anos, fase em que 

geralmente a criança pergunta sobre tudo.  

Esse exemplo corrobora as teorias abordadas neste capítulo, tendo em vista que é 

possível compreender o texto sob a perspectiva pragmático-discursiva, em que é considerada 

a situação comunicativa. 

Pelo nosso conheciemento de mundo, o título “Oito anos” pode nos remeter a uma 

fase da vida de uma criança. A partir das frases, aparentemente soltas, é possível resgatar 

elementos que possibilitam ao leitor estabelecer a coerência, principalmente se o leitor se 

identificar com a história do texto por também conviver ou já ter convivido com uma criança 

http://letras.mus.br/paula-toller/211582/
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dessa idade. Assim, irá se efetivar a colaboração do leitor/receptor para a construção do 

sentido do texto (KOCH & TRAVAGLIA, 2006). Isso acontece porque a coerência não está 

apenas no texto, nem somente no autor ou nos receptores, mas na interação autor-texto-leitor. 

Desse modo, compreendemos que são muitos os mecanismos envolvidos no processo 

de construção de sentidos de um texto, portanto, essas estratégias de produção e apreciação de 

texto estão na dependência do produtor do texto, do leitor e até mesmo do ponto de vista da 

obra. Há, ainda, outros fatores, desde o domínio do sistema linguístico a uma série de ações: 

linguísticas, culturais, sociais, cognitivas, metacognitivas. Todo o entendimento que diz 

respeito às concepções de texto na atualidade pressupõe a consideração de aspectos da 

interação social, pois há outras marcas não verbais que contribuem sobremaneira para que a 

leitura de um texto seja satisfatória.  

Cavalcante (2012, p. 17) afirma que os textos “constituem uma linguagem dotada de 

sentido e cumprem um propósito comunicativo direcionado a um certo público, numa situação 

específica de uso, dentro de uma determinada época, em uma dada cultura em que se situam 

os participantes desta enunciação”. A autora reforça a tese da importância do contexto e sua 

relação com a configuração de sentidos.  

Em nosso estudo, analisamos a relação entre referenciação e multimodalidade, 

enfatizando o papel dos recursos multimodais como ferramentas utilizadas pelo enunciador na 

concretização de seu projeto discursivo, para o que é necessário estabelecer certos caminhos 

de interpretação dos referentes. No caso específico do texto audiovisual selecionado para 

nossa análise – curta-metragem –, pretendemos descrever como as estratégias referenciais 

esperadas pelo enunciador2 seriam desenvolvidas pelos interlocutores. 

Como em nosso estudo exploramos, além dos elementos da materialidade verbal, 

alguns aspectos semióticos na construção dos sentidos, consideramos relevante explicar a 

participação de traços multimodais na coerência textual, tendo em vista que analisamos um 

vídeo com dominância do não verbal.  

 

 

 

                                                           
2 As intenções pretendidas pelo autor (Márcio Ramos) no curta-metragem foram obtidas a partir de uma 

entrevista informal entre a pesquisadora e o autor, com a finalidade de coletar dados iniciais que permitiram uma 

maior familiarização com o texto a ser analisado.  
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2.1 A construção multimodal 

 

O acelerado desenvolvimento das tecnologias multimídias vem provocando efetivas 

mudanças nas formas de representação e produção de significados. Prova disso é a forma 

como imagem, som e movimento se tornaram prática fecunda em sala de aula. 

Essas transformações estão produzindo efeitos nas formas e características dos 

textos, que estão se tornando cada vez mais multimodais, ou seja, textos nos quais coexistem 

diferentes modos semióticos, tais como o verbal (oral e escrito), o visual, o sonoro, o gestual 

etc. (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006).  Isto significa que os produtores de textos têm feito 

um uso cada vez mais deliberado de uma gama de modos de representação e comunicação, 

que coexistem dentro de um determinado produto ou evento semiótico. Em consequência 

disso, o modo verbal tem deixado de ser a forma de comunicação central e dotada de 

prestígio. 

Assumimos os pressupostos fundamentais da Gramática do Design Visual (GDV) – 

consoante a proposta de Kress e van Leeuwen (2006), configurada no âmbito da Semiótica 

Social, segundo a qual a construção de qualquer signo é motivada por interesses posicionados 

num contexto social. Os participantes da comunicação são vistos como (re)produtores do 

discurso, por isso não são passivos. Para verificar esse entrelaçamento entre as semioses 

verbal e visual, discutimos duas considerações apontadas por Custódio Filho (2011, p. 79): 

 

1) a GDV, a rigor, não é uma gramática da imagem, mas, sim, uma 

gramática da imagem estática (ou da foto); a análise da imagem em 

movimento (como nos filmes) ou mesmo da sequenciação de imagens 

estáticas (como nas histórias em quadrinhos) pode suscitar considerações 

bem diferentes das que são feitas por Kress & van Leeuwen;  

2) a ênfase nas distinções entre linguagem verbal e imagem pode prejudicar 

a proposta quando o objetivo final é mostrar como a imagem é muito mais 

versátil que a linguagem verbal (e essa parece ser uma tendência impregnada 

em muitos momentos da obra em destaque); com isso perde-se, inclusive, a 

noção de que pode haver subordinação da imagem ao texto verbal, algo 

frequente em alguns gêneros.  

 

 

Em seu estudo, Custódio Filho afirma que a GDV é uma gramática da imagem 

estática, por isso o autor opta por não utilizá-la, já que seus dados contêm imagem em 

movimento. Entretanto, discordando do autor, partimos da hipótese de que o arcabouço 
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teórico da GDV, sobretudo os elementos de valor composicional, pode, sim, ser relevante, 

embora não seja suficiente, para estudar, também, as imagens dinâmicas, como é o caso do 

nosso corpus: um curta-metragem. Ao utilizar as metafunções propostas por Kress e van 

Leeuwen (2006), os resultados foram um pouco distintos dos encontrados por Custódio Filho 

(2011) e, por esse aspecto, enriqueceram as nossas conclusões.  

Todas as concepções a seguir apresentadas nos levam a refletir sobre a necessidade 

de a LT assumir um papel ainda mais efetivo na explicitação precisa, se é que isso seja 

possível,  dos mecanismos atinentes à compreensão de textos multimodais, e a explicar como 

esses mecanismos auxiliam na construção dos referentes acionados pelo texto.  

Partindo do princípio de que a “referenciação” tem sido objeto de análise de várias 

atividades que envolvem a linguagem, consideramos oportuno revisitar alguns conceitos que, 

certamente, serão relevantes para a compreensão das seções que seguem.  

Em decorrência disso, Kress e van Leeuwen (2006) apontam para a impossibilidade 

de se interpretar os textos focalizando exclusivamente a linguagem verbal, visto que, em boa 

parte dos textos, esta consiste em apenas um dos elementos representativos, a qual, por sua 

vez, é sempre multimodal e, por isso, deve ser lido a partir da conjunção de todos os modos 

semióticos nele configurados. Reforçando este posicionamento, Jewitt e Oyama (2009, p. 23) 

argumentam que “é imprescindível entender como fala e escrita interagem com os modos não 

verbais de comunicação”, razão pela qual os estudos embasados na concepção de 

multimodalidade têm ganhado destaque cada vez mais nos últimos anos. 

Nestes termos, os estudos em multimodalidade visam investigar os principais modos 

de representação em função dos quais um determinado texto é produzido e realizado, bem 

como compreender o potencial de origem histórica e cultural utilizado para produzir o 

significado de qualquer modo semiótico.  

Apesar de a escrita e a fala, por muitos anos, na cultura ocidental, terem ocupado um 

espaço de maior valorização, já existiam os múltiplos modos semióticos, que ocupavam, na 

maioria das vezes, um papel secundário ou eram considerados como acessórios da linguagem 

verbal. Com o avanço tecnológico, houve uma maior interação entre a linguagem verbal e a 

linguagem não verbal; a construção de alguns gêneros articula, de maneira mais evidente, os 

recursos multimodais, como, por exemplo, cores, imagens e sons incorporados aos verbais, 

para propagar a informação em meio social (SILVA, 2006). 
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Com o estudo das linguagens verbal e não verbal, atualmente, podemos entender que 

a comunicação é compreendida como multissemiótica (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). 

Para os referidos autores, o uso dos recursos visuais e sonoros tem uma função informativa 

que não pode ser encarada apenas como “ornamental” na construção dos gêneros. A 

linguagem visual e a verbal representam linguagens com limitações e potencialidades na 

comunicação. Em um mesmo gênero, a linguagem verbal e a linguagem visual não 

representam a mesma informação e não coexistem simplesmente, pois podem agregar 

significados específicos. Cada uma delas pode ser utilizada mais apropriadamente para 

determinado gênero, enquanto para outro pode não ser tão adequada. Silva (2006), assim 

como Kress e van Leeuwen (2006), admite: 

 

A analogia com a linguagem verbal, entretanto, não implica que as estruturas 

visuais sejam iguais às estruturas linguísticas. A relação entre elas se dá de 

forma mais geral. De acordo com Kress e van Leeuwen, os significados que 

podem ser realizados na linguagem verbal e na comunicação visual 

coincidem em parte – isto é, algumas coisas podem ser expressas visual e 

verbalmente –, e em parte divergem – algumas coisas podem ser ‘ditas’ 

visualmente apenas, outras verbalmente apenas. De qualquer forma, mesmo 

quando algo pode ser ‘dito’ visualmente e verbalmente, a forma pela qual 

isto é dito é diferente. Por exemplo, o que é expresso pela língua por meio da 

escolha entre diferentes classes e estruturas semânticas, na linguagem visual 

é expresso por meio da escolha, por exemplo, entre diferentes cores ou 

diferentes estruturas composicionais (SILVA, 2006, p. 31-32). 

 

É a partir dessa articulação da linguagem verbal com a linguagem não verbal que 

Kress e van Leeuwen (2006) apontam para a importância de se pensar em uma linguagem 

constituída como multimodal, na qual o sentido de uma mensagem se constrói a partir das 

relações entre os distintos modos de representação utilizados para a sua composição.   

Kress e van Leeuwen (2006) desenvolveram uma gramática do design visual, 

referente às expressões da cultura ocidental, baseados nas categorias socialmente 

convencionadas, ou códigos, de expressão do design, oferecendo ferramenta para os estudos 

que descrevem textos que se utilizam de mais de um modo comunicacional, ou seja, textos 

multimodais. Tal gramática volta-se para a necessidade de se desenvolverem métodos de 

estudos destes textos desafiadores para os estudiosos da língua. 

Nas palavras de Almeida e Fernandes (2008, p. 10): 
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A grande contribuição da Gramática Visual (GV) para o campo da 

linguística tem sido oferecer um meio sistemático de análise de estruturas 

visuais via um conjunto de regras e normas formais, e desmistificar uma 

percepção generalizada das imagens enquanto códigos desprovidos de 

significados ideológicos, ao propor investigá-las em termos de suas 

metafunções visuais sob uma perspectiva crítico-social que entende que os 

elementos de uma determinada estrutura visual se correlacionam para 

comunicar significados política e socialmente embasados. 

 

A referida gramática visual baseia‐se nas metafunções da Gramática Sistêmico 

Funcional (GSF) de Halliday (1985). Para Kress e van Leeuwen (2006), a construção dos 

signos deve ser motivada e o significante não pode estar preso a apenas uma semiose, pois 

existe uma infinidade de recursos semióticos disponíveis na sociedade para expressar 

propósitos comunicativos em contextos específicos. Dessa forma, nenhum sinal ou código 

pode ser entendido em sua amplitude quando estudado isoladamente, já que os elementos se 

complementam na composição dos sentidos. A opção pelo emprego de certos elementos e não 

de outros, de certas formas de representação e não de outras, deve ser entendida em relação ao 

seu uso e em situações de circulação e de interlocução específicas.  

A abordagem que Halliday faz se baseia na concepção de língua enquanto fenômeno 

primordialmente social, levando em consideração o contexto de situação encapsulado no texto 

para que a relação meio social e linguagem não seja vista de modo isolado.  

O quadro (1) a seguir sintetiza as metafunções de Halliday (1978), apresentando uma 

paridade entre a sua teoria e a metodologia de análise e classificação das estruturas visuais de 

Kress e van Leeuwen (2006): 
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Quadro 1 – A Gramática da Língua e a Gramática Visual – representação esquemática 

 

Fonte: Almeida e Fernandes (2008, p. 3). 

 

 

Para Halliday (1978), a metafunção ideacional é o modo como representamos as 

nossas experiências no mundo, sejam elas experiências externas ou internas, é o nosso papel 

como uma pessoa que vivencia e observa o mundo. A forma como codificamos nossa 

experiência no mundo é organizada por meio do sistema de transitividade e pelos papéis 

temáticos dos elementos de predicação, tais como: ator, meta e participante.  

Já a metafunção interpessoal é a maneira como ocorre a interação; é a relação com o 

outro, como influenciamos o(s) nosso(s) interlocutor(es) e somos por ele(s) influenciados. A 

forma como interagimos é marcada pelo sistema de modo, a modalidade, e pelas funções de 

sujeito, predicador, complemento e outros que têm relação com os papéis da fala, da troca 

linguística.  

E, por último, temos a metafunção textual, que nos interessa mais de perto; é o modo 

como veiculamos a mensagem, como são as relações coesivas e a estruturação da informação 
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no texto, como são os sistemas de tema/rema e da informação dado/novo; real/ideal, ou seja, 

tais sistemas respondem pelas relações dentro de um enunciado ou entre este e a situação 

comunicativa. 

É importante destacar que a organização metafuncional estabelecida por Halliday 

(1978) e a classificação das estruturas visuais de Kress e van Leeuwen (2006) não apresentam 

estruturas idênticas. As metafunções de Halliday são adaptadas por Kress e van Leeuwen  

para melhor descrever o visual, as quais passam a ser referidas como significados: 

representacional, interativo e composicional. 

 

2.1.1 O significado representacional: metafunção ideacional  

 

 

Segundo Kress e van Leeuwen (2006), a metafunção ideacional está relacionada ao 

significado representacional, ou seja, são os meios de que a linguagem visual se utiliza para 

representar os objetos e as experiências internas e externas dos indivíduos.  

Ao estudar imagens, percebem-se dois tipos de relação: a transacional e a não 

transacional. A primeira é marcada por uma estrutura narrativa, cujos processos são 

representados pelos vetores3, que podem apontar para ações, reações, pensamentos e falas. A 

segunda, estrutura conceitual, representa os participantes em termos de sua “essência”, em 

“termos de classe, ou estrutura ou significado” (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 79), ou 

seja, essa organização está relacionada aos papéis sociais que assumidos em uma 

comunicação visual. Como explica Fonseca (2010, p. 5): 

 

Cada uma dessas metafunções no código semiótico da imagem é responsável 

por estabelecer um determinado tipo de relação. A metafunção 

representacional é responsável pela relação entre os participantes do 

processo representado pela imagem. Os participantes, por sua vez, podem ser 

de dois tipos: participantes interativos e participantes representados; os 

primeiros falam, escrevem, leem, produzem ou visualizam as imagens; os 

segundos são as pessoas, lugares ou coisas representados pela ou na imagem. 

As relações estabelecidas por essa metafunção são de dois tipos: narrativa ou 

conceitual. As representações narrativas podem ser de ação, reação, verbal 

ou mental; as representações conceituais são classificacionais, simbólicas ou 

analíticas. 

                                                           
3 “Os vetores são elementos que colocam em relação o agente (do qual o vetor emana) e sua meta (elemento para 

o qual o vetor aponta) [...] são representados visualmente por traços, linhas ou elementos geralmente dispostos 

em diagonal entre ator e meta” (PETERMANN, 2006, p. 29). 
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As estruturas conceituais dividem-se em classificacional, analítica ou simbólica. Os 

processos classificacionais relacionam-se a indivíduos que têm características comuns e estão 

organizados em uma taxionomia, uma relação hierárquica. Os processos analíticos dispõem os 

elementos em uma ligação de parte-todo; nesse caso, há dois participantes: um portador, 

representado pelo todo, e vários atributos possessivos, representados como as partes. O 

quadro (2) a seguir sintetiza todo o processo representacional que configura a metafunção 

ideacional. 

 

Quadro 2 – Principais tipos de estrutura de representação visual 

 
Fonte: Kress e van Leeuwen (2006, p. 59). 

 

Ressaltamos, aqui, que o significado representacional é bastante amplo e apresenta 

outras categorias além das que foram apresentadas acima. Um exemplo disso seriam as 

imagens que apresentam um tipo de vetor que representa falas ou pensamentos (ALMEIDA & 

FERNANDES, 2008). Os vetores conectam um participante animado, que será o “dizente” no 

caso dos processos verbais e o “experienciador” no caso dos processos mentais, a 

determinado conteúdo. Vejamos uma análise do anúncio na figura 1, a seguir, empreendida 

por Petermann (2005, p. 4-5): 
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Figura 1 – Nuances dos vetores 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.google.com.br/search?q=unibanco+anúncio>. Acesso em 21 abr. 

2013. 
 

 

Os vetores são os elementos que colocam em relação o ator e sua meta, processo 

semelhante ao realizado pelos verbos transitivos, nas formas verbais. Na figura 1, o vetor é 

constituído pelo corpo do ator (Miguel Falabella), que realiza a ação de abrir a porta. 

Concomitante a esse processo, outro pode ser identificado como secundário, não por questões 

de importância, mas por uma relação de sequência temporal, em que o vetor é constituído pela 

linha diagonal da placa na qual é possível ler “Vende-se”, e o ator, aquele que realiza o 

processo, é a personagem feminina representada. Todo esse processo pode ser traduzido para 

o código semiótico verbal como: “Bem-vindo à sua casa” (figura 1), ou ainda, em uma 

segunda interpretação, esse “Bem-vindo” traz significados de “comprar”, já que a linha 

constituída pela placa de “Vende-se” foi identificada como vetor desse processo. Assim, uma 

interpretação possível seria a de considerar a entrada na casa de posse da placa, que antes 

anunciava a venda, como a realização da compra do imóvel.  

A representação narrativa foi convenientemente escolhida para o anúncio de um 

plano imobiliário, enfatizando o processo de compra do imóvel e as vantagens de se ter uma 

casa própria. Esses sentidos veiculados pela imagem são confirmados pela frase, que pode ser 

entendida como dita pelo ator do primeiro processo: “Bem-vindo à sua casa”.  
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Para verificar os três significados da composição visual de Kress e van Leeuwen 

(2006) seria necessário um tempo maior para a pesquisa. Além disso, as ações identificadas 

no curta-metragem, na sua maioria, envolvem poucos participantes, de modo que sua ação se 

constitui, em muitas passagens, como não transacional, ou seja, não há um vetor nem uma 

meta sendo representados no interior da composição. Desta forma, o composicional continua 

presente. Assim, as ações destes participantes são, a nosso ver, melhor explicadas pela análise 

dos significados composicionais, uma vez que essa metafunção combina elementos visuais de 

significado representacional e interativo. Os significados da função composicional serão 

apresentados em seção posterior à seguinte. 

 

2.1.2 O significado interacional: metafunção interpessoal 

 

 

O significado interativo de uma composição visual permite a apreensão de várias 

relações de sentidos estabelecidas entre o produtor do texto e seu leitor, principalmente, com 

relação ao grau de proximidade estabelecido entre esses interlocutores. Os participantes 

interativos, como os autores destacam, são pessoas reais que têm suas relações reguladas pelo 

contexto social e pelos seus valores, ou seja, socialmente temos instituições, as quais 

“regulam” o que pode ser dito, de que maneira e, por que não dizer, como essa mensagem 

deve ser interpretada. 

 Kress e van Leeuwen (2006) afirmam que a interação é, na verdade, a relação entre 

o autor da imagem, o observador e o objeto representado. Como em nossa análise tivemos a 

oportunidade de conversar com o autor do curta-metragem – Márcio Ramos –, acreditamos 

que nossa tese contribuirá para investigar como os leitores irão construir “a natureza das 

relações de quem vê e o que é visto” (ALMEIDA & FERNANDES, 2008, p. 26), dialogando 

com o que o autor tencionou mostrar. O autor, ao criar seu texto audiovisual, proporciona 

inter-relações discursivas, utilizando elementos tais como ângulos, formas, espaço, luz, cor, 

textura, consistência, organização, unidade, associados a determinado conhecimento de 

mundo para comunicar mensagens, dar-lhes coerência, eficácia, significado e valor. 

A criação de relações particulares entre os espectadores e o mundo representado 

pelas imagens é, para Kress e van Leeuwen (2006), derivada da articulação visual dos 

significados sociais da interação face a face. Três fatores são destacados nessa relação que é 
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criada imaginariamente pelas imagens e seus espectadores: contato, distância e ponto de vista 

ou atitude. 

A seguir, reproduzimos um esquema, traduzido por Pinheiro (2007), que sintetiza as 

três categorias do significado interacional e suas subcategorias:  

 

Quadro 3 – O significado interacional: categorias e subcategorias 

 

Fonte: Kress e van Leeuwen (2006, p. 149).  

 

Essas categorias podem ser muito brevemente definidas como o fazemos a seguir, 

com o apoio de Fonseca (2010) e Duarte (2011): 

 

i) Metafunção interativa 

a) contato: mostra a relação entre a imagem e o leitor, se o elemento imagético olha ou não 

para o leitor, se a imagem “oferece ou demanda algo do observador” (KRESS & VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 117 -118), colocando o leitor em uma posição ativa ou passiva. 

a1. demanda: quando o participante representado olha diretamente para o observador, 

convidando‐o à interação, efetua‐se uma demanda por parte do produtor, que busca agir 

sobre o observador da imagem.  
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Na relação de demanda, o produtor faz uso da imagem, tanto com o olhar como com 

os gestos direcionados (se estiverem presentes), para produzir uma ação do observador, uma 

resposta, no sentido de que o observador interaja com essa comunicação, ou seja, ele não é um 

simples observador, por isso, é uma posição ativa do leitor. Tais traços podem ser 

visualizados na figura 2 a seguir. 

 

Figura 2 – A relação de demanda 

 

Fonte: Almeida e Fernandes (2008, p. 18). 

 

Na figura 2, o uso da linguagem visual tão diretiva acrescido da linguagem verbal faz 

com que o observador entenda que se espera uma atuação dele, o leitor pode concordar ou não 

com isso, mas o fato é que ele é um participante ativo de tal ato comunicativo. Por isso, Kress 

e van Leeuwen (2006, p. 20) afirmam que, nos telejornais e nas fotos das revistas com poses 

(das pessoas), “a imagem que demanda é preferida: esses contextos requerem um senso de 

conexão entre os observadores e os personagens conhecidos, celebridades e modelos da vida 

real que eles representam”. 

O olhar fixo do participante representado solicita algo do espectador, demanda que 

este estabeleça algum tipo de relação imaginária com o que está sendo retratado.  
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a2. oferta:  se o participante representado não olhar diretamente para o observador, ocorre 

que ele deixa de ser o sujeito do ato de olhar para se tornar objeto do olhar daquele que o 

observa. Não há demanda, mas, sim, oferta. O participante da imagem é oferecido ao 

observador como elemento de informação ou objeto para contemplação, de forma impessoal, 

como se vê na figura 3 a seguir. 

 

Figura 3 – A relação de oferta 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.blackberrymagazine.com.br>. Acesso em 12 ago. 2013 

 

De acordo com Kress e van Leeuwen (2006, p. 19), a imagem de oferta “oferece os 

participantes representados ao observador como itens de informação, objetos de 

contemplação, impessoalmente, como se eles fossem modelos em exibição.” Logo, tais 

imagens são muito utilizadas para transmitir objetividade, pois não há envolvimento com o 

leitor. Como exemplos, temos as fotos somente de paisagens, a linguagem visual dos textos 

científicos, os mapas, os diagramas e os gráficos.  

 

b) distância social: é a exposição do participante representado perto ou longe do leitor. A 

interação dos participantes representados na imagem cria uma relação imaginária de maior ou 

menor distância social entre estes e os observadores (cf. figura 4 a seguir).  

b1. plano fechado (close shot): inclui a cabeça e os ombros do participante representado; 
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b2. plano médio (medium shot): inclui a imagem do participante até o joelho; 

b3. plano aberto (long shot): inclui todo o corpo do participante.  

Os planos descritos podem ser observados na figura 4 a seguir. 

 

Figura 4 – A distância social e seus planos 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.riojmj2013.com>. Acesso em 14 ago. 2013. 

 

Vale observar que as distâncias sociais estabelecidas em uma imagem e até na 

linguagem verbal escrita são relações imaginárias (KRESS &VAN LEEUWEN, 2006), pois o 

leitor não está frente a frente com seu interlocutor no momento de produção da mensagem. 

Em razão disso, o leitor tem a opção de concordar ou não com a forma com que a distância 

acontece no texto.  

c) perspectiva: é o ângulo, ou ponto de vista, em que os participantes representados são 

mostrados. 

c1. Ângulo frontal (envolvimento): um sujeito que compartilha a visão dos produtores da 

imagem. Quando a imagem está no nível do olhar, a relação de poder é representada como 

igualitária. Há uma relação de envolvimento, pois se há um ângulo horizontal frontal, em 

relação à posição do observador para os participantes representados da imagem, temos um 

envolvimento entre esses, como se fosse um reconhecimento entre o mundo do observador e 

do participante representado. Essa perspectiva de envolvimento pode ser evidenciada na 

figura 4 anterior no plano fechado. A imagem do Papa Francisco no lado esquerdo do anúncio 

              PLANO FECHADO                               PLANO MÉDIO                                PLANO ABERTO 
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convida o observador a fazer parte do evento divulgado (Jornada Mundial da Juventude – 

Rio/2013). 

c2. Ângulo oblíquo (alheamento): o participante de perfil estabelece uma sensação de 

alheamento. Quando encontramos um ângulo horizontal oblíquo da posição dos participantes 

da imagem para o observador, não há envolvimento e reconhecimento e sim um 

distanciamento entre as partes. Na figura 4, podemos perceber esse distanciamento na 

ilustração referente ao plano aberto. Nela a imagem do Papa, em perfil, revela um certo 

distanciamento por não olhar nos olhos do observador. 

c3. Ângulo vertical: 

- câmera alta para expressar o poder do observador - a câmara alta capta o objeto de cima 

para baixo. O produtor da imagem e o participante interativo exercem poder sobre esse objeto; 

- câmera baixa para expressar o poder do participante representado: ocorre uma inversão de 

poder. O objeto ou o participante representado passa a deter o poder; 

- câmera no nível do olhar para expressar igualdade de poder. 

Os ângulos aqui apresentados serão ilustrados posteriormente no item dedicado ao 

enquadramento. 

 

d) modalidade: expressa por mecanismos modalizadores do nível de realidade que a imagem 

representa: 

• utilização da cor – saturação/diferenciação/modulação da sombra à cor plena; 

• contextualização – sugestão de profundidade – técnicas de perspectiva (da ausência de 

cenário ao cenário mais detalhado); 

• iluminação – grande luminosidade até quase a ausência desta; 

• brilho – luminosidade em um ponto específico (nível máximo de brilho até os tons de 

cinza). 

Os mecanismos modalizadores expressos por Kress e van Leeuwen (2006) também 

são mais bem apresentados na seção destinada ao significado composicional, apresentada 

posteriormente, mais especificamente no item “saliência”. Em virtude de haver certa 

semelhança entre a distância social e o enquadramento, na medida em que ambos remetem 
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aos planos, acreditamos que os aspectos referentes ao enquadramento já são suficientes para 

analisar as imagens de nosso corpus. 

Conforme comenta Duarte (2011, p. 31):  

 

O significado interativo de uma composição visual permite a apreensão de 

várias relações de sentidos estabelecidas entre o produtor do texto e seu 

leitor, principalmente, com relação ao grau de proximidade estabelecido 

entre esses interlocutores.  

 

 

Vale destacar que o contexto social e cultural onde uma imagem é veiculada é 

importante, afinal, as leituras e as interações que são feitas a partir dela são as 

convencionalmente aceitas por aquele público-alvo. Em nosso texto de análise, Vida Maria, 

por exemplo, as imagens retratam a vida difícil de uma família que vive no sertão nordestino e 

enfrenta problemas decorrentes de longos períodos de estiagem: falta d’água, escassez de 

alimentos, desnutrição. As temáticas abordadas pelo autor do curta são captadas pelos leitores 

por se tratar de uma realidade bastante recorrente em regiões secas de nosso país. Mesmo não 

convivendo diretamente com a realidade apresentada, os leitores têm um conhecimento de 

como vivem as pessoas que enfrentam a seca do Nordeste. 

 

2.1.3 O significado composicional: metafunção textual 

 

A metafunção composicional se liga à forma pela qual os elementos 

representacionais e interativos são organizados para relacionarem-se mutuamente, processo 

que se realiza a partir de três princípios inter-relacionados: o valor informativo (dado e novo, 

real e ideal, centro e margem), a saliência e o framing (enquadramento).  

Como já mencionado em trechos anteriores, esta metafunção será a única explorada 

em nossa análise, haja vista acreditarmos que, por se tratar de um texto que apresenta 

movimentos de câmera, enquadramentos, planos e saliências que manipulam o telespectador, 

isso faz com que sua movimentação seja carregada de sentido. Esta afirmação vem ao 

encontro de estudo de Pietroforte (2008, p. 77): “esse feito de sentido não é apenas efeito 

ornamental, que torna a visão das imagens mais interessante, mas que há relação entre ele e 

categorias semânticas que dão forma ao conteúdo do texto”.  
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i) O valor informativo 

 

O valor informativo diz respeito à localização dos elementos da composição textual. 

Na análise da composição, os gêneros textuais podem ser tomados como o resultado de várias 

semioses e/ou vários recursos multimodais. Esses recursos da estrutura da composição 

fornecem informação acerca do significado da imagem (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, 

p. 177). 

Sobre o valor informativo, Kress e van Leeuwen (2006, p. 177) afirmam: 

 

A localização dos elementos (dos participantes e dos sintagmas que se 

conectam uns aos outros e ao espectador) lhes confere valores 

informacionais específicos relacionados às várias “zonas” da imagem: 

esquerda e direita, parte superior e parte inferior, centro e imagem. (grifo dos 

autores). 

 

Para os autores supracitados, os recursos multimodais que estão localizados na parte 

“inferior” do suporte material que enquadra o texto representam uma informação real, e os 

que estão localizados na parte “superior” designam uma informação ideal. O aspecto 

informacional atribui um valor aos elementos representados a partir da sua posição, 

localização no texto. Os elementos verbais e/ou visuais podem ser polarizados na posição 

horizontal ou vertical ou centralizada.  

Na posição horizontal, os autores notaram que, geralmente nas comunicações visuais 

ocidentais, na esquerda estão dispostas as informações e/ou as imagens já conhecidas 

(familiares) pelos leitores, as quais dispensam as explicações, designadas como o dado, e na 

direita estão as informações e/ou as imagens desconhecidas pelos leitores, nomeadas como o 

novo.  

Kress e van Leeuwen dão como ilustração dessa composição o esquema representado 

no quadro 4 a seguir: 
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Quadro 4 – As dimensões do espaço visual 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kress e van Leeuwen (2006, p. 197).4 

 

 

No esboço apresentado no quadro 4, os autores dão ênfase para a questão da 

polarização de recursos multimodais, a qual se relaciona com a disposição desses recursos em 

um gênero textual, o que representa o estudo das dimensões do espaço visual. Quando os 

recursos multimodais existentes em um gênero se situam nos polos de um tríptico, essa 

disposição representa um alto grau dos pares dado e novo, ideal e real combinados com o par 

centro e margem na composição visual de um gênero textual. 

Quanto ao valor informativo da posição centro e margem, esse é menos utilizado nas 

comunicações visuais ocidentais, mas podemos encontrar alguns textos organizados de tal 

maneira, como o anúncio do Hotel Villa Terra Viva, extraído de estudo de Duarte (2011), cuja 

amostra compreendeu 20 anúncios de turismo do Ceará, extraídos de revistas impressas 

especializadas em serviço de hotelaria. Vejamos como esses elementos podem ser 

contemplados, analisando a figura 5 a seguir. 

 

 

 

 

                                                           
4 Tradução livre da autora. 
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Ideal 
Novo 

Margem 
Real 
Dado 

Margem 
Real 

Novo 
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Margem 
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Figura 5 – Anúncio Hotel Villa Terra Viva  

 

Fonte: Extarída de Duarte (2011, p. 32). 

 

 

Nessa peça publicitária, figura 5, o centro traz a informação mais relevante da 

comunicação, sendo os demais itens, das margens, elementos subordinados, complementares 

ao central. Notamos também que algumas marcas tipográficas – negrito, itálico, letra 

maiúscula, títulos e subtítulos – também podem servir para a saliência, pois verificamos que a 

mudança de cor, o tipo e o tamanho da letra, a forma retangular nas informações sobre o nome 

e a localização do hotel fazem com que o item se desconecte em certa medida do texto, para 

se destacar para o leitor.  

Convém observar que as posições do valor informativo podem se combinar em uma 

composição visual, assim é possível encontrar uma imagem que trabalhe o dado-novo e ao 

mesmo tempo o ideal-real e até o centro/margem. 

Kress e van Leeuwen (2006) tecem considerações acerca das implicações em termos 

de dado e novo, da saliência e do enquadramento. Para os autores, genericamente, o valor 

informativo tende a ser mais elevado embaixo, no espaço do real, e, em cima, o espaço do 
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ideal e do mais valorizado. Na parte superior da composição, à esquerda, teríamos o “dado” e 

o “ideal”, com saliência média, enquanto que à direita teríamos o “novo”, com elevada 

saliência. A parte inferior da imagem será o espaço do real e menos valorizado. À esquerda, 

teríamos o “dado” e “real”, com baixa saliência, enquanto que à direita teríamos o “novo” e 

“real”, com saliência média (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 108). Para contextualizar 

a categoria real e ideal, há o exemplo 6 a seguir, extraído da capa da revista Tatler. 

 

Figura 6 – Valor informativo real e ideal 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.tatler.com>. Acesso em 22 dez. 2012 

 

Na edição de fevereiro de 2011, a revista Tatler traz Kate Middleton quando ainda era, 

na época, a noiva do príncipe William e a atriz Marilyn Monroe. Como recurso estético, a 

marca utilizou o mesmo que Andy Warhol fez com Marilyn Monroe em 1962: o estilo pop 

art, dando assim à capa preceitos que se assemelhem à arte (figura 6). Na parte inferior, Kate 

representa o real, a mulher recatada e discreta. Na parte superior, a revista traz Marilyn como 

a mulher ideal, recriando a pose para fazer uma alusão ao caráter sexy e provocante da atriz. 

Em relação à estrutura dado e novo, para Kress e van Leeuwen, no eixo horizontal, 

os elementos localizados à esquerda do texto são considerados como informação dada, já 

conhecida pelo leitor, o ponto de partida para a mensagem. O que vem em seguida (de acordo 

http://www.tatler.com/
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com o padrão ocidental de leitura) é privilegiado como informação nova, do lado direito, 

como mostra a figura 7 a seguir: 

 

Figura 7 – Valor informativo dado e novo 

 

Fonte: Disponível em: <http://popspoken.com/2011/07/27/julia-roberts-loreal-ad-campaign/>. Acesso 

em 22 dez. 2012 

 

Ao aliar uma pessoa pública, uma personalidade bastante conhecida no mundo 

artístico – Julia Roberts –, ao produto, a imagem da atriz mostra-se como algo dado, já 

conhecido do leitor, e o produto de beleza como informação nova. Quanto ao olhar em 

direção ao espectador, marcante no anúncio estudado, Gardies (2006, p. 33) assegura: “o olhar 

na direção do espectador instala uma relação forte entre a pessoa e o espectador, com os 

afetos e as ilusões que o acompanham. Por um movimento metonímico, olhar diretamente nos 

olhos pode ser visto, de forma abusiva, como sinal de veracidade”.  

Convém ressaltar que, por sua natureza dinâmica, a imagem de vídeos não pode ser 

analisada na mesma composição de imagens estáticas. A imagem dinâmica apresenta uma 

forma dramática e plástica em um processo incessante de transformação, uma vez que “ não 

para de se compor, decompor e recompor, passando continuamente de um equilíbrio para 

outro, através do desequilíbrio da dinâmica do movimento” (GARDIES, 2006, p. 32). 
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Em relação à análise de imagens em movimento, a questão não é tão simples quanto 

o que sugere o estudo de imagens estáticas.  Gardies (2006, p. 7) afirma que “o plano constitui 

uma unidade técnica de tomada de vista e de montagem, enquanto que, no momento da 

rodagem, o plano inclui as imagens e os sons captados entre o princípio e o fim da ação e do 

seu registro”. Da perceptiva do telespectador, corresponde àquilo que foi conservado na 

montagem, e a diferença de tempo entre um e outro pode ser considerável. Deste modo, 

podemos concluir que “eixo e abertura do plano, quadro fixo ou em movimento, composição, 

luz, sombra e cor, som e muito particularmente a música, tudo o que dá sentido e intensidade 

a um enquadramento altera também a sua duração” (GARDIES, 2006, p. 34). 

 

ii) A saliência 

 

Outro princípio, o da saliência, assume a função de hierarquizar e ordenar os 

elementos. “Estes elementos, participantes e sintagmas representacionais e interacionais, 

destinam-se a captar a atenção do leitor em diferentes níveis” (KRESS & VAN LEEUWEN, 

2006, p. 177).  

A saliência não é mensurável objetivamente, mas é o “resultado de uma complexa 

interação entre várias características dos elementos: tamanho, distância, focagem, contraste, 

saturação, localização no campo visual (…)”, “os fatores culturais, a aparência da figura 

humana ou a presença de um potente símbolo cultural” (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, 

p. 17). 

Ao analisar cartazes de guerra, Almeida e Fernandes (2008, p. 16) afirmaram: 

 

A saliência se refere à ênfase maior ou menor que certos elementos recebem 

em relação a outros na imagem, ou importância hierárquica. Faz com que 

eles chamem mais a atenção do observador. A importância é construída 

através de intensificação ou suavização de cores, contraste, brilho, 

superposição, entre outros artifícios. 

 

 

Este princípio é possível de ser identificado na figura a seguir:  
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Figura 8 – O princípio da saliência 

 

Fonte: Almeida e Fernandes (2011, p. 16) 

 

 

Na figura 8, o soldado em primeiro plano chama a atenção do observador 

primeiramente. A saliência na imagem do soldado permite-nos observar o que é mais 

valorizado, mais significativo na comunicação visual, podendo criar, assim, uma hierarquia de 

importância entre os componentes textuais, orientando nossa leitura (KRESS & VAN 

LEEUWEN, 2006) e ao mesmo tempo direcionando nosso olhar para o que tem mais 

relevância. Isso faz com que o elemento que está mais saliente, no nosso exemplo (figura 8) a 

imagem do soldado, detenha maior ou menor importância informativa na totalidade da 

imagem, pois alguns serão mais ou menos realçados, aumentando ou diminuindo assim seu 

valor na composição.  

Vale destacar que, no âmbito da análise fílmica, deve-se evitar ver o plano enquanto 

unidade do filme. Para Gardies (2006, p. 19): “... um elemento só tem valor de unidade em 

referência a um dado eixo de leitura; e se o plano, ao nível material, surge como uma peça de 

mecânico para rodar e montar, torna-se se um fragmento entre muitos outros no âmbito das 

leituras a que se prestará o filme terminado”. 

Nas palavras de Gardies (2006, p. 27): 

 

O cenário, a iluminação e a cor constituem sinais narrativos e estilísticos que 

remetem, como dissemos, para vários níveis de interpretação: época e meios 



48 
 

representados, elementos significativos da ação, intenções ou valores de uma 

personagem, gênero etc.  

 

Em nosso estudo, pretendemos verificar se os leitores de composições espaciais 

conseguem avaliar intuitivamente o “peso” dos vários elementos, levando em consideração 

que quanto maior o peso de um elemento maior a saliência. “A função do peso visual é criar 

uma hierarquia de importância entre os elementos de textos espacialmente integrados, é fazer 

com que a atenção seja captada mais facilmente por alguns elementos e não por outros” 

(KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 202).  

 

iii) O enquadramento 

 

Como última categoria de análise do significado composicional, o outro princípio 

destacado por Kress e van Leeuwen (2006) – framing ou enquadramento – refere-se à 

presença ou ausência de mecanismos de estruturação (elementos que criam linhas divisórias 

ou molduras) que determinam se os elementos fazem parte do mesmo sentido, isto é, 

conectam-se ou desconectam-se. Esta conexão ou desconexão, que pode ser observada entre 

os elementos da composição, se dá, por exemplo, por linhas, espaços em branco entre os 

elementos, descontinuidade ou similaridade de cores, entre outros, e quanto maior for a 

conexão dos elementos mais eles podem ser interpretados como uma unidade de informação.  

O enquadramento é importante para mostrar se os elementos de um texto têm uma 

identidade de sentido, conexão, ou se estão desvinculados, desconectados. 

Para Kress e van Leeuwen (2006), o enquadramento diz respeito ao modo como os 

elementos estão conectados na imagem. Os autores sintetizam três tipos de enquadramento de 

formatação da imagem que também são utilizados nos cinemas: plano fechado (close shot), 

plano médio (medium shot) e plano aberto (long shot).  

 

O primeiro inclui a cabeça e os ombros do participante representado; o 

segundo, sua imagem até o joelho; e o terceiro corresponde a uma 

representação ainda mais ampla, incluindo, por exemplo, todo o corpo do 

participante. O enquadramento mais próximo, em plano fechado, representa 

os participantes de forma íntima, e permite a visualização de emoções, e à 

medida que vai ampliando, torna‐se mais distante, mais estranho 

(ALMEIDA & FERNANDES, 2008, p. 11). 
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Figura 9 ‐ Distância de proximidade –           Figura 10 ‐ Distância média              Figura 11 ‐ Distância longa 

intimidade.      

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fonte: Almeida e Fernandes (2008, p. 11) 

 

 

 

“Enquadrar”, nas palavras de Gardies (2006, p. 27), “significa colocar o espectador a 

uma distância perceptiva e imaginária do representado”. As mudanças de plano produzidas 

configuram-se como modulações igualmente importantes: abertura do plano, distâncias, 

movimentos, velocidades, cores, tudo isso representa uma combinatória complexa e mutável 

que, em correlação com os elementos da narrativa, estabelecem relações, valores, afeições que 

nem sempre são percebidas na superfície estática das imagens. 

Convém salientar que os tipos de enquadramento, a nosso ver, muito se assemelham 

à categoria da metafunção interativa, que estabelece relação entre imagem e observador 

denominada distância social. A diferença entre a distância social e o enquadramento reside no 

caráter mais dinâmico que o enquadramento apresenta, na mudança de planos, na velocidade 

em que as imagens são apresentadas, razão pela qual optamos por analisar o enquadramento, 

uma vez que nosso corpus, curta-metragem, tem dinamicidade entre as cenas. 

 

A distância estabelecida é 

intermediária, nem máxima, nem 
mínima. Os participantes 

representados não são 

desconhecidos, mas também não são 
amigos íntimos. 

 

Fonte: http://digital.library.unt.edu 

 

Confere um caráter de 

impessoalidade, de estranhamento, 
como se fossem “tipos” e não 

indivíduos. 

 
 

 

Fonte: www.royalalbertamuseum.ca 

 

Participantes retratados em close‐up ou 
plano fechado – cada detalhe de seu 

rosto e expressão facial é capturado, 

ajudando,  pois, a revelar traços de sua 

personalidade  e a nos tornar mais 

intimamente familiarizados. 

Fonte: secondworldwarhistory.com 
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Sobre isso, Kress e van Leeuwen (2006) afirmam que os três princípios de 

composição – valor da informação, saliência e enquadramento – aplicam-se não apenas a 

simples figuras, mas também a materiais visuais complexos que combinam texto e imagem – 

e talvez outros elementos gráficos –, e que estejam numa página ou na televisão ou ainda na 

tela de computador.  

 

Na análise desses textos complexos ou multimodais (e qualquer texto cujos 

sentidos são produzidos através de mais de um código semiótico é 

multimodal), a questão a ser levantada é se os produtos dos vários códigos 

deveriam ser analisados separadamente ou de modo integrado; se os sentidos 

do todo deveriam ser tratados como a soma dos sentidos das partes; ou se as 

partes deveriam ser observadas interagindo entre si e produzindo efeitos 

umas sobre as outras (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 212). 

 

 

Cientes de que alguns textos multimodais como vídeos, filmes, novelas integram 

diferentes códigos semióticos, acreditamos que nossa pesquisa oferecerá uma base para que 

outros estudos ampliem os estudos descritivos da imagem, analisando outras semioses que 

operam em textos que se processam ao longo do tempo (saliência, nitidez, cor, mudança de 

plano). 

Retomando o universo da semiose, uma importante dimensão da composição é a 

delimitação/separação ou ligação dos elementos visuais. Os elementos de uma composição 

podem estar delimitados/separados uns em relação aos outros através de vários aspectos 

(como linhas de moldura, descontinuidades de brilho ou saturação da cor, de forma visual, ou 

ainda espaços vazios), ou então ligados através de continuidades de coerência (iluminação, 

colorido, forma, etc.). Quanto maior a delimitação de um elemento, mais ele será percebido 

como uma unidade de informação separada, e quanto mais agrupados os elementos, mais 

serão percebidos como membros do mesmo grupo.  

Partimos do pressuposto de que todos esses traços visuais interferem nas operações 

de introdução e de retomada de referentes. Conforme Custódio Filho (2011, p. 15): “A ação 

de referir não pode ser encarada apenas no espectro da relação entre expressão referencial e 

elementos linguísticos cotextuais; ela pode se efetivar, em muitas situações, por meio de 

práticas multimodais”. Por isso nenhuma abordagem do texto e do discurso pode negligenciar 

as indicações visuais de um texto; o grande desafio é delimitar parâmetros de análise para 

isso, como constatam Kress e van Leeuwen (2006, p. 186): 
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Os modos de falar mais valorizados (e a semiótica é um deles) permanecem 

ligados a métodos que não conseguem descrever adequadamente as novas 

formas. Se tivermos que entender o modo como as principais instituições 

que produzem textos – como a mídia, a educação e a literatura infantil – 

constroem o sentido do mundo e participam no desenvolvimento de novas 

formas de estratificação social, então uma teoria da linguagem não é mais 

suficiente e deve ser complementada por teorias que consigam tornar 

explícitos os princípios do novo letramento visual.  

 

Isto posto, escolhemos como recorte teórico para a análise os recursos estabelecidos 

por Kress e van Leeuwen (2006) a exploração do valor composicional, uma vez que este, a 

nosso ver, reflete melhor um dos propósitos do gênero sobre o qual nos debruçamos aqui, isto 

é, chamar a atenção do telespectador para a forma como se dá o arranjo ou a composição dos 

recursos semióticos na construção dos referentes do curta-metragem Vida Maria. 

 Com intuito de mostrar que os recursos e seus significados aqui descritos servirão 

como categorias para a interpretação e a análise das combinações multimodais propostas em 

nossa pesquisa, a seção seguinte discorrerá sobre o espoco da compreensão textual: 

concepções, estratégias e conhecimentos necessários na atividade de leitura e produção de 

sentido. Trata-se, pois, de oferecer pistas, de sugerir maneiras de aprender e de ensinar.  
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3 O UNIVERSO DA COMPREENSÃO LEITORA 

 

Com o advento dos recursos tecnológicos, ocorreram muitas mudanças no âmbito da 

comunicação social. As novas formas de transmitir mensagens, verbais ou não verbais, 

alteraram noções de signo, de texto, de discurso, promovendo a elaboração de novas 

linguagens gráficas por meio da multimodalidade, estabelecendo mudanças, também, nos 

hábitos de leitura. 

Em meio a essas mudanças, as estruturas visuais, anteriormente já apresentadas em 

estudos de Krees e van Leeuwen (2006), formam significados, assim como as estruturas 

linguísticas e, por isso, apontam para diferentes interpretações. Como já vimos, a GDV 

descreve a maneira pela qual os produtores de textos multimodais representam pessoas, 

coisas, lugares, fazendo-nos comprovar que a compreensão de um texto com composição 

expressa pelo verbal e pela comunicação visual deve levar em conta várias semioses. 

Como aponta Callow (2005, p. 18), estamos em plena era da cultura do visual e, 

portanto, “é preciso aprender a, no mínimo, ler, analisar e posicionar-se com relação à 

produção e consumo de textos visuais à semelhança do que fazemos com relação aos textos 

lineares tradicionais”. Em segundo lugar, a imposição de um paradigma contemporâneo, que 

tem nas imagens (fotografias, gráficos, sinais, mapas, placas de endereçamento, códigos 

postais, informações meteorológicas, tabelas nutricionais em rótulos, outras ilustrações não 

lineares) uma expansão do conceito de texto, demonstra uma forma alternativa de 

representação da realidade e da construção de significados. Logo, deveria também fazer parte 

do currículo escolar. 

Não se pode negar que a leitura é um dos instrumentos fundamentais de 

aprendizagem. Por isso, ainda hoje, a compreensão leitora se apresenta como um dos maiores 

desafios na ambiência escolar, uma vez que muitos professores se queixam de que vários 

alunos chegam ao nível superior sem compreender, sem interpretar, isto é, sem atribuir 

significado ao que leem. 

A leitura de textos pressupõe do leitor a habilidade de entendê-los eficazmente, ou 

seja, saber compreender, analisar, avaliar e modificar situações neles emergentes; inferir suas 

intenções, levantar hipóteses e produzir conclusões informadas acerca do que foi dito em suas 

linhas e entrelinhas, mesmo quando tais textos se apresentam na forma de gráficos, símbolos e 

ícones variados.  
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Conforme Bentes (2004, p. 21), há uma “necessidade de se educar as pessoas para o 

contato com as informações veiculadas pelas diversas tecnologias audiovisuais”: “as mídias 

precisam ser lidas, decodificadas. É preciso unir a preocupação com as letras ao ensino do 

audiovisual para que se criem novas estruturas educacionais”. Em outras palavras, é 

necessário que os professores ampliemos o alcance do conceito de letramento5 e, mais 

precisamente, nosso entendimento do que seja ler, ao perceber que: 

 

• o conceito de texto ultrapassou o puramente linear e configura-se agora 

como multimodal (imagem, fotografia, gráficos, símbolos, etc.); 

• o texto não existe sozinho – ao contrário, precisa contar com 

envolvimentos contextuais; 

• relações sociais são criadas entre os elementos participantes do texto e de 

seu contexto (BENTES, 2004, p. 21). 

 

 

Tais aspectos apresentados pela autora também estão contemplados nos próprios 

documentos dos PCN (BRASIL, 1998, p. 7-8) quando, dentre os objetivos do ensino 

fundamental, estabelecem os de: 

 

• utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, 

plástica e corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas 

ideias, interpretar e usufruir das produções culturais em contextos públicos e 

privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 

• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais e culturais, utilizando o diálogo como forma de mediar 

conflitos e de tomar decisões coletivas. 

 

 

A inserção do visual no contexto desse novo letramento vem se dando mais 

ostensivamente em virtude das crescentes provocações que a tecnologia da informação 

                                                           
5 Para Soares ([2003] 2013, p. 13): "Letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, 

o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 

escrita. Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura 

tenham sentido e façam parte da vida do aluno”. A autora acrescenta que “ao olharmos historicamente para as 

últimas décadas, poderemos observar que o termo alfabetização, sempre entendido de uma forma restrita como 

aprendizagem do sistema da escrita, foi ampliado. Já não basta aprender a ler e escrever, é necessário mais que 

isso para ir além da alfabetização funcional (denominação dada às pessoas que foram alfabetizadas, mas não 

sabem fazer uso da leitura e da escrita)” (2013, p. 14). 
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proporciona, levando à necessária tentativa de se trazer os princípios que regem a 

comunicação visual para se integrar ao componente linguístico. 

Da mesma forma que a teoria da leitura fornece aos educadores estratégias para 

facilitar a compreensão leitora de textos escritos, a GDV fornece uma base para analisar e 

criticar os aspectos visuais de textos multimodais. 

Cientes desses postulados, apresentaremos algumas considerações sobre leitura e as 

etapas que envolvem o processo de compreensão textual. O carro-chefe de nossa discussão 

será o conhecimento dos horizontes de compreensão leitora, definidos por Marcuschi (2008), 

bem com as estratégias de leitura apresentadas por Solé (1998), Giasson (2000), Koch e Elias 

(2006), uma vez que tais autores aceitam a concepção de texto de maneira próxima daquilo 

que vimos defendendo.   

Os pressupostos de compreensão leitora serão relacionados à multimodalidade e à 

referenciação na medida em que pretendemos verificar se os telespectadores do curta 

perceberão os traços semióticos como recursos na construção dos processos referencias 

estabelecidos por Custódio Filho (2011): apresentação, acréscimo, correção e confirmação.  

 

3.1 Linguagem e leitura 

 

Nesta seção, abordaremos a leitura, os fatores que a influenciam e os processos pelos 

quais passamos ao lermos um texto. Para isso, precisamos ter uma concepção clara do que 

sejam linguagem e processo de leitura. Começaremos por apresentar as três concepções 

básicas de linguagem, conforme discutidas em Geraldi (2000): a linguagem como expressão 

do pensamento, como instrumento de comunicação e como forma de interação.  

A concepção de linguagem como expressão do pensamento defende, 

implicitamente, a ideia de que as “pessoas que não conseguem se expressar bem não pensam 

bem”. Seguindo essa concepção, temos os estudos tradicionalistas, cujas práticas esquecem as 

relações sociais nas quais verdadeiramente apreendemos o objeto de estudo da linguagem.  

Por sua vez, a linguagem como instrumento de comunicação tem como referência 

a teoria da comunicação, que vê “a língua como sistema linguístico (conjunto de signos que se 

combinam segundo regras) capaz de transmitir ao receptor certa mensagem” (GERALDI, 

2000, p. 41). Aqui, há ênfase na língua, como se ela fosse independente do usuário. 
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A última concepção, linguagem como forma de interação, vê a linguagem não só 

como a possibilidade de transmitir informações, mas, principalmente, como meio de interação 

humana, pois o indivíduo, além de exteriorizar pensamento e transmitir informações, também 

utiliza a língua atuando sobre o interlocutor e, consequentemente, sendo por este influenciado 

(KOCH, 2004).  

Adotaremos esta última, visto que a primeira e a segunda desprezam a troca realizada 

entre os sujeitos e as circunstâncias de situação social nas quais ocorrem as enunciações. 

Assim, o sistema linguístico se sobressai, face aos outros fatores da enunciação, e impõe suas 

próprias regras, como se fosse possível o sistema ter vontade própria. Portanto, vemos a 

linguagem de acordo com Bakhtin (1986, p. 23): 

 

A verdadeira substância da linguagem não é constituída por um sistema 

abstrato de formas linguísticas, nem pelo ato psicofisiológico de sua 

produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada pela 

enunciação ou pelas enunciações. A interação verbal constitui, assim, a 

realidade fundamental da linguagem.  

 

 

Tradicionalmente, o conceito de compreensão leitora está relacionado a um modelo 

que se concentra em listas sequenciais de habilidades hierarquizadas (decodificar, descobrir 

sequências de ações, apontar ideia principal), geralmente em busca de respostas 

particularizadas, e vê o leitor como receptor passivo. Por outro lado, observa-se uma evolução 

a este respeito, por isso a acepção passou a lidar com “um modelo mais global e orientado 

para a interação das habilidades”, segundo Giasson (2000, p. 17), bem como a participação do 

leitor. Nessa concepção, o leitor sai da passividade e passa a interagir com o texto. 

Dessa forma, a autora, em oposição às visões tradicionalistas, questiona a limitação 

da leitura a um conjunto de sub-habilidades específicas, pois admite que é possível fazer 

atividades de leitura isoladas sem realmente saber ler. E ainda reforça, afirmando que: 

 

qualquer habilidade aprendida fora de uma atividade global de leitura não se 

realiza do mesmo modo que quando é utilizada num contexto real de leitura. 

Mesmo que a leitura possa ser analisada no plano das habilidades, a plena 

realização de cada uma delas, consideradas separadamente, não constitui em 

si um ato de leitura (GIASSON, 2000, p. 17-18). 

 



56 
 

Dessa maneira, parte do significado de um texto se esvai se o método utilizado 

considerar habilidades de leitura separadas de seu contexto, sendo, pois, um desvio muito 

grande no modo de lidar com as capacidades dos alunos. Mesmo porque nossa maneira de 

conceber o processo de compreensão esquiva-se da ideia de precisão na leitura, já que um 

texto permite muitas leituras, porém não infinitas. Desse modo, a leitura deixa de ser taxada 

como algo exato e passa a ser vista, conforme Marcuschi (1996, p. 88), como “atividade de 

seleção, reordenação e reconstrução, em que uma certa mensagem de criatividade é 

permitida”. Mas isso não significa que essas habilidades não tenham seu valor, embora se 

aceite, cada vez mais, a hipótese de que abordagens isoladas pouco contribuem para o ato de 

ler. 

Sabemos, também, que não existe uma e somente uma definição de leitura, mas é 

cada vez mais aceita a ideia do leitor cooperativo e maduro em interlocução com o autor 

(maturidade construída à medida que o indivíduo convive com diversos textos). O autor, de 

acordo com Geraldi (2000, p. 91), é “instância discursiva de que emana o texto”; ele revela-se 

ao longo do texto, não é ele somente quem conduz as possibilidades de leituras permitidas ao 

leitor, também este reconstrói o sentido do texto, partindo dos seus próprios conhecimentos. 

Pondo de maneira simples e direta, podemos dizer que ler é ir além da decifração, dar um 

sentido ao texto, perceber relações de sentidos possíveis, identificar os objetivos do autor e, 

por fim, concordar ou não com este.  

Dessa forma, assumiremos o conceito de leitura no qual o leitor, de acordo com os 

seus objetivos, interage com o texto, agindo sobre este.  

 

3.2 Concepções de leitura 

 

Para Koch e Elias (2006, p. 11), a leitura é “uma atividade interativa altamente 

complexa de produção de sentidos”. A leitura se realiza com base nos elementos que estão 

explícitos e implícitos. Mas, para isso, é preciso ativar os conhecimentos implícitos da 

comunicação, como o conhecimento prévio.  

As autoras acrescentam que existem três concepções de leitura: 1) a leitura com foco 

no autor; 2) a leitura com foco no texto e 3) a leitura com foco na interação autor-texto-leitor. 
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A primeira concepção – a leitura com foco no autor – afirma que o leitor capta as 

ideias da maneira como foram mentalizadas pelo autor, sem levar em consideração seus 

conhecimentos, suas experiências, como se o leitor não fizesse parte do processo de 

compreensão leitora. Nesta concepção, o autor é visto como dono absoluto dos seus 

pensamentos, e o leitor só precisa acatar as ideias apresentadas pelo autor do texto. A 

atividade compõe-se de uma série de automatismos de identificação e transcrição das palavras 

do texto numa pergunta ou comentário. Isto é, para responder a uma pergunta sobre alguma 

informação do texto, o leitor só precisa passar o olho pelo texto à procura de trechos que 

repitam o material já decodificado da pergunta. 

A segunda concepção – a leitura com foco no texto – afirma que o texto por si só já 

diz tudo. Basta o leitor conhecer o sistema linguístico utilizado. Ou seja, o foco dessa 

concepção está no texto, em que o leitor precisa reconhecer o sentido das palavras e sua 

estrutura. Vale ressaltar que em ambas – primeira e segunda concepções – o leitor é visto 

como exercendo uma atividade de reconhecimento do que foi escrito, sem acrescentar 

julgamentos ou críticas.    

Já a terceira e última concepção – a leitura com foco na interação autor-texto-

leitor – é diferente, pois afirma que tanto o autor como o leitor constroem os sentidos do texto 

através da interação autor-texto-leitor, sendo sujeitos ativos nessa interação. Isso implica dizer 

que o foco não está no autor, nem no texto, nem no leitor, mas na relação entre eles. Essa 

relação é que vai assegurar os sentidos do texto dentro do contexto sociocognitivo dos 

participantes da interação. Essa concepção será por nós adotada em nossa pesquisa. 

Segundo Smith (1999, p. 80) “leitura é como um jogo psicolinguístico de 

adivinhação”. Fulgêncio e Liberato (2004) corroboram isso dizendo que a leitura não é uma 

atividade meramente visual, isto é, captada pelos olhos. O que está nas linhas é necessário, 

porém, não é suficiente. Para as autoras (2004, p. 14), “A leitura é o resultado da interação 

entre o que o leitor sabe e o que ele retira do texto”. É o resultado da interação entre a 

informação visual e a informação não visual. A informação visual seria a informação 

impressa, escrita. É a informação que o leitor vê. A informação não visual é a informação que 

não está explícita, mas é “lida” através dos conhecimentos (interacional, linguístico, de 

mundo), a partir do que o leitor consegue estabelecer relações entre as informações. 

 

A informação não visual é o conhecimento que já temos em nosso cérebro, 

relevante para a linguagem e para o tema do que estamos lendo, juntamente 
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com algum conhecimento adicional de aspectos específicos da linguagem 

escrita, tais como o modo como os padrões ortográficos são formados 

(SMITH, 1999, p. 103). 

 

                

A informação não visual é determinante para construir significados. O leitor 

desenvolve estratégias de predição com base nas pistas oferecidas na materialidade textual. A 

informação visual depende da informação não visual, pois ambas são inversamente 

proporcionais. Ou seja, quanto mais informação não visual o leitor possuir, menos informação 

visual ele precisará retirar do texto para compreender. Isto é, utiliza-se a informação não 

visual como meio de facilitar a compreensão “prevendo” ou “adivinhando” as informações 

visuais contidas no texto.   

O leitor proficiente não se utiliza somente da informação visual para obter uma 

informação, mas, sim, dos conhecimentos que possui, com a finalidade de alcançar um 

objetivo, isto é, compreender o texto, pois, se o leitor não buscar a informação não visual 

adequada, muito pouco ele poderá prever do texto. 

Alguns pesquisadores, entre eles Kato (1995), Solé (1998), Kleiman (2004) e Koch e 

Elias (2006), afirmam que o processo de leitura, a partir de uma pesquisa interativa, obedece a 

dois modelos sequenciais e hierárquicos, que são conhecidos como modelo ascendente 

(bottom up) e o modelo descendente (top down).  

No modelo ascendente, o leitor, perante um texto, processa a informação de baixo 

para cima, isto é, começa pelas letras, palavras, frases, de unidades menores para maiores, 

enfim chegando à compreensão leitora (KATO, 1995). Este modelo dá ênfase ao 

conhecimento do sistema linguístico, pois considera que o leitor entende um texto quando 

conhece a organização do sistema linguístico totalmente. O texto é entendido em partes e não 

na sua totalidade, numa abordagem linear e indutiva das informações visuais.  

Leffa (1999) critica essa concepção, dentre outros aspectos, porque nela evidencia-se 

um desinteresse pelos processos cognitivos e sociais que a leitura envolve. Como esta é 

entendida como extração de conteúdo do texto, quanto mais conteúdo um leitor consegue 

extrair, melhor é considerada sua leitura. Dessa maneira, considera-se a compreensão como 

decifração de um sistema linguístico (MARCUSCHI, 2008), e o leitor é considerado um mero 

decifrador de informações contidas no texto. 
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Já no modelo descendente acontece o contrário. Nele, o leitor não processa letra por 

letra, mas usa seu conhecimento prévio e recursos cognitivos para verificar se as antecipações 

e hipóteses feitas acerca do texto se confirmam ou não. Neste modelo, a ênfase é dada ao 

conhecimento prévio, pois é mais fácil o leitor compreender um texto quando já possui 

alguma informação sobre ele. Nesse contexto, segundo Kato (1995, p. 50), “sua abordagem é 

não linear, pois faz uso intensivo e dedutivo de informações não visuais e cuja direção 

acontece da macro para a microestrutura, e da função para a forma.” Este modelo pode 

atribuir ao leitor excessiva autoridade, pois este vai construir o sentido que quiser, 

desconsiderando que o ato de ler é um processo em que ocorre uma interação entre o leitor e o 

autor, através do texto.  

Algumas dessas afirmações já são contraditórias em si mesmas, como, por exemplo, 

opor uma leitura linear a uma não linear, quando, na verdade, qualquer leitura é não linear, 

pois se dá aos saltos. Outro equívoco é supor que o leitor levanta hipóteses e que, depois, 

simplesmente analisa se elas foram confirmadas ou não. Na realidade, o leitor interage com o 

contexto, e ambos se alteram no momento da negociação. 

A interação, nesse caso, refere-se ao fluxo da informação – simultaneamente 

ascendente e descendente (KLEIMAN, 2000). Nessa perspectiva, a compreensão leitora 

pressupõe a integração do conhecimento prévio do leitor com as informações dadas no texto. 

Em função do grau de novidade ou não que a forma ou o significado textual apresentam, o 

leitor determina que processamento de leitura empregará com mais ou menos intensidade. 

Dessa maneira, as marcas textuais possuem, entre outras, uma função restritiva em relação ao 

excesso de predições na leitura. Nessa perspectiva, o leitor participa da construção do sentido 

através da reconstrução dos processos de produção textual, reconstruindo os processos 

mentais do autor com base em seu texto. 

Sobre o assunto, Kress e van Leeuwen (2006, p. 36) afirmam: 

 

Os trajetos de leitura podem ser circulares, diagonais, espirais, etc. Assim 

que essa possibilidade estiver aberta, assim que houver uma escolha entre 

percursos de leitura diferentemente configurados, então tais configurações 

podem elas próprias se tornar a fonte do sentido. Se o trajeto de leitura for 

circular, pode-se lê-lo de dentro para fora, em círculos concêntricos, a partir 

de uma mensagem central que forma o coração, digamos, do universo 

cultural. Se o percurso de leitura for linear e horizontal, ele constitui uma 

progressão, movendo-se inexoravelmente para frente, direto para o futuro 

(ou para trás, direto para a “origem” de todas as coisas). Se ele é vertical, 

percebe-se que o senso de hierarquia é significativo, um movimento do geral 

para o específico, do “título” para a “nota de rodapé”. A própria 
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configuração do trajeto de leitura transmite uma significativa mensagem 

cultural. (grifos dos autores) 

 
 

Acreditamos que seja oportuno discutir, de acordo com Koch e Elias (2006), sobre os 

conhecimentos6 necessários que ocorrem no momento de atribuição de sentidos de um texto, 

uma vez que, ao final de nossa pesquisa, tencionamos chegar a uma visão mais global de 

compreensão leitora, contemplando o fenômeno da referenciação e o da multimodalidade. 

 

3.3 Conhecimentos do leitor 

 

Durante o processo de leitura, há diversas formas de aprender, obter informações 

através da interação entre o texto, o leitor e o autor, possibilitando compreender, interpretar, e 

essa interpretação não é única, depende de cada pessoa, de seu conhecimento prévio 

(conhecimento do assunto, da língua, da estrutura textual, das formas de interação) do seu 

meio familiar e social, de sua atividade profissional, enfim, de diversos fatores que interferem 

no processo de compreensão leitora (KOCH, 2004; KOCH & ELIAS, 2006). 

Estudos de Koch revelam que o conhecimento prévio ajuda a reconhecer os diversos 

gêneros textuais7, facilitando compreender a informação de forma adequada. Neste raciocínio, 

o leitor não vai apenas reconhecer os gêneros textuais, mas analisá-los, levando em 

consideração os objetivos, a temática e o suporte textual.  

Assim, ao proceder à leitura, o leitor executa um ato de raciocínio, para obter 

informação da língua escrita, do mesmo modo que “escutar” é o que faz para obter 

informação da língua oral. Como dizem Teberosky e Colomer (2002, p. 31):  

 

durante a leitura de uma mensagem escrita, o leitor deve raciocinar e inferir 

de forma contínua. Isto é, deve captar uma grande quantidade de significados 

                                                           

6 Um estudo mais aprofundado que trata de outros conhecimentos – o conhecimento da situação comunicativa e 

de suas “regras” (situacionalidade), o conhecimento superestrutural (tipos textuais), o conhecimento estilístico 

(registros, variedades de língua e sua adequação às situações comunicativas), o conhecimento sobre os variados 

gêneros adequados às diversas práticas sociais, bem como o conhecimento de outros textos que permeiam nossa 

cultura (intertextualidade) – que envolvem o processo de compreensão leitora pode ser visto Koch e Marcuschi 

([1998] 2011). 

7 Para maiores esclarecimentos sobre gêneros textuais, conferir Bezerra, Biasi-Rodrigues & Cavalcante (Org.) 

(2009). 
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que não aparecem diretamente no texto, mas que são dedutíveis: informações 

que se pressupõem, conhecimentos compartilhados entre emissor e receptor, 

relações implícitas (temporais, de causa e efeito, etc) entre os elementos do 

texto etc.  

 

Estudos de Koch e Elias (2006) afirmam que o conhecimento linguístico aborda as 

questões da gramática e do léxico. Nas palavras das autoras, “Baseados nesse tipo de 

conhecimento podemos compreender: a organização do material linguístico na superfície 

textual, o uso dos meios coesivos para efetuar a remissão ou sequenciação textual, a seleção 

lexical adequada ao tema ou aos modelos cognitivos ativados.” (p. 40). 

O conhecimento de mundo ou enciclopédico diz respeito às vivências dos 

indivíduos, experiências, histórias de vida, lugar, tempo. Este conhecimento também está 

ligado aos interesses do leitor diante do mundo.  Um exemplo disso é que, se o leitor não tiver 

interesse em futebol e lhe for dado um texto que fale desse assunto, com certeza a 

compreensão ficará comprometida, pois aquilo não faz parte do seu conhecimento de mundo 

(enciclopédico). 

Já o conhecimento interacional diz respeito ao conhecimento dos diferentes modos 

de interação, de comunicação, dos quais temos que ter ciência para saber como proceder nas 

diversas situações de uso da língua. Tal conhecimento, segundo as autoras, inclui o saber 

sobre os gêneros. Permite, por exemplo, a identificação de textos com exemplares adequados 

aos diversos eventos da vida social. Em outras palavras, podemos dizer que os conhecimentos 

de como e para quê o texto é produzido, onde é veiculado evidenciam o princípio interacional 

constitutivo do texto. 

A título de exemplificação, vejamos a importância dos conhecimentos anteriormente 

apresentados para a compreensão da figura 12 a seguir. 
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Figura 12 – Os sistemas de conhecimento: linguístico, de mundo e interacional 

 

Fonte: Estado de São Paulo, 17 set. 2010. Acessado em 23 ago. 2013. 

  

Para a compreensão dessa imagem, é necessário recorrermos a três grandes sistemas 

de conhecimento: linguístico, de mundo e interacional.  

Ao ler a charge (figura 12), se levarmos em conta o conhecimento linguístico, o 

leitor precisa considerar a ligação entre a ideia 1 – Espero ser presidente – e a ideia 2 –  ... 

desde 2002 –  estabelecida pelo conectivo “desde”, advérbio que expressa uma circunstância 

temporal, que remete ao desejo do candidato José Serra, representante do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), em ser eleito a Presidente da República. O uso do desde 

expressa no exemplo uma ideia de que há anos o candidato almeja a presidência, mas não tem 

conseguido se eleger e causa o efeito de humor esperado pelo autor da charge. Outro elemento 

que contribui para esta interpretação é a data da publicação do periódico Estado de São Paulo 

(17 de set 2010) – mês que antecedeu a realização do primeiro turno das eleições 

presidenciais no Brasil. Esse conhecimento de mundo e do significado da palavra “desde” é 

pressuposto para a compreensão da imagem que se torna mais completa levando em conta o 

conhecimento de mundo do leitor, o qual identificará a personagem como José Serra, 

candidato a quatro eleições presidenciais sucessivas pelo PSDB, partido cujo mascote – 

tucano – também é representado na imagem, ao lado da figura do candidato. Além disso, cabe 
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ao leitor considerar não somente a mensagem produzida, mas também o meio de circulação e 

o propósito pretendido pela imagem: veiculada em jornal brasileiro de grande tiragem, a 

charge objetiva atingir novos eleitores com base na ideia de que José Serra não é uma boa 

escolha, pois não consegue ser eleito há quase uma década.  

Necessário se faz, portanto, que o leitor leve em conta, também, outros aspectos 

relacionados ao conhecimento interacional. Nas palavras de Custódio Filho (2011, p. 213): 

 

Um dos aspectos mais genuinamente sociocognitivos a respeito do 

processamento do texto é o conhecimento prévio, assentado na constatação 

de que todo processo de interação via texto mobiliza um conjunto de 

conhecimentos (socialmente construídos) que preenchem as lacunas do que é 

manifesto.  

 

Reflexões de Solé (1998, p. 172) reforçam que “Ler significa aprender a encontrar 

sentido e interesse na leitura”. Isto só é possível “quando o leitor compreende o que lê, 

consegue interpretar e não somente decodificar8 a escrita”. Para ler é preciso conhecer a 

organização do sistema linguístico, porém a atenção deve ser dada ao processo de 

interpretação. O leitor necessita, portanto, avançar e recuar, buscar marcas tipográficas e 

pistas contextuais, ou seja, utilizar estratégias que contribuam para a compreensão das 

mensagens, uma vez que a leitura é um processo de interação. A partir disso, a função do 

leitor é, pois, concordar ou não com as ideias do autor, completando-as, adaptando-as, 

julgando-as, através da compreensão textual. 

Solé (1998, p. 36) acrescenta que, “Quando a leitura é considerada um objeto de 

conhecimento, seu tratamento na escola não é tão amplo como seria de se desejar, pois em 

muitas ocasiões a instrução explícita limita-se ao domínio das habilidades de decodificação” 

(grifo da autora).  

Em nossa metodologia, como intencionávamos fazer perguntas aos nossos sujeitos à 

medida que as cenas iam sendo apresentadas, pretendíamos investigar como as estratégias e 

os conhecimentos ora resenhados seriam utilizados pelos nossos informantes. Esperamos que 

nossa maior contribuição seja explorar um aspecto ainda pouco abordado dentro dos estudos 

                                                           
8 O termo “decodificar”, conforme Solé (1998, p. 52), pressupõe “aprender as correspondências que existem 

entre os sons da linguagem e os signos gráficos – as letras e os conjuntos de letras – que os representam”. Para 

nós, o termo é considerado inadequado, uma vez que a língua é um sistema e não um código. 
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de compreensão leitora e de da referenciação: a construção dos referentes em textos de 

materialidade linguística (verbal) e audiovisual (não verbal).  

Temos, portanto, que, na construção dos referentes sugeridos nas imagens, o papel 

do leitor deve ser amplo, e não deve apenas privilegiar as informações meramente explícitas 

nas imagens, tendo em vista que os recursos não verbais se integram aos verbais, ao mesmo 

tempo em que incorporam valores da sociedade.  

 

3.4 Estratégias de leitura 

 

As estratégias não são um fim, mas um meio que auxilia o leitor a compreender, a 

interpretar. Uma das características das estratégias é o fato de o leitor precisar “arriscar” para 

chegar ao seu objetivo, indicando o caminho mais adequado a ser seguido, possuindo 

autodireção, autocontrole, isto é, a supervisão e a avaliação contínuas de que existe um 

objetivo. Mas, se o caminho a ser percorrido não está levando ao objetivo, então, modifica-o 

para que o objetivo seja alcançado. 

Como afirma Solé (1998, p. 69), as estratégias “são procedimentos de caráter 

elevado, que envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das ações 

que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança.” Ou seja, 

as estratégias de leitura envolvem a cognição e a metacognição. Elas não podem ser tratadas 

como “receita”, isto é, algo infalível, inflexível, fechado, como capacidade de solucionar 

problemas e flexibilidade para encontrar soluções, possibilitando a construção e o 

procedimento de tipo geral, que servem para situações de leitura múltiplas e variadas. 

Corroborando estudo de Solé (1998), Kleiman (2004) afirma que as estratégias de 

leitura são classificadas em estratégias cognitivas e metacognitivas. 

As estratégias cognitivas seriam aquelas operações inconscientes, automáticas que o 

leitor realiza, pois não utiliza o conhecimento reflexivo. Essas operações são chamadas de 

nível inferior, apesar de envolver habilidades linguísticas complexas e sofisticadas. Essas 

estratégias se apoiam em alguns conhecimentos, como o das regras gramaticais e o do 

conhecimento do vocabulário. 

O papel das estratégias de leitura é como um conceito chave a ser considerado no 

desenvolvimento da leitura proficiente. Essas estratégias podem ser definidas como operações 
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mentais de que o leitor lança mão para processar a informação visual, utilizando de forma 

interativa e também compensatória todos os conhecimentos necessários para atribuir sentido 

ao que lê. As estratégias cognitivas são inconscientes e se desenvolvem a partir do início da 

aquisição da leitura, aperfeiçoando-se com o tempo e a prática, conduzindo o leitor a uma 

automatização de boa parte dos processamentos.  

Já as estratégias metacognitivas ficam localizadas no nível consciente e têm um 

objetivo claro. Este objetivo dá a possibilidade de o leitor proficiente ser independente e 

flexível, pois as metacognitivas se configurariam “nas operações conscientes, realizadas com 

alguma finalidade; o indivíduo é capaz de explicar sua ação, como a utiliza e, desse modo, 

como exerce o seu controle, poderá dizer se está ou não entendendo um texto, e para que ele 

está fazendo a leitura” (KLEIMAN, 2004, p. 50). Ou seja, ao utilizar uma estratégia, e esta 

não conseguir reproduzir o que o leitor deseja, automaticamente ele utiliza outra, para então 

possibilitar-lhe chegar até o seu objetivo pretendido.  

As estratégias metacognitivas mais importantes com base no modelo psicolinguístico 

de leitura defendido por Kato (1995) são as seguintes: a predição (a capacidade que o leitor 

tem de antecipar-se ao texto, antes da leitura propriamente dita ou à medida que vai 

processando a sua compreensão); a seleção (a habilidade que o leitor tem de selecionar 

apenas os índices relevantes para a compreensão e propósitos da leitura); a inferência 

(habilidade com a qual o leitor completa a informação, utilizando as suas competências 

linguísticas e comunicativas, o seu conhecimento conceptual e seus esquemas mentais ou 

conhecimentos prévios); a confirmação (habilidade utilizada para verificar se as predições e 

as inferências estão certas ou se precisam ser reformuladas) e a correção (ou seja, uma vez 

não confirmada a predição, o leitor “volta” ao texto a fim de levantar outras hipóteses, 

buscando outras pistas, sempre na tentativa de encontrar sentido no que lê).  

As estratégias metacognitivas, de natureza mais externa, são mais fáceis de serem 

observadas e controladas, exigindo do leitor um monitoramento consciente. O leitor, 

utilizando as estratégias, fortalece a compreensão e consegue perceber os possíveis erros ou 

falhas na compreensão, que o tornam um leitor consciente e capaz de saber o que entendeu e o 

que não entendeu no texto. Assim afirma Solé (1998, p. 71): 

 

é imprescindível parar a leitura e prestar atenção ao problema surgido, o que 

significa dispensar-lhes um processamento e atenção adicional e, na maioria 

das vezes, realizar determinadas ações (reler o contexto da frase; examinar 
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as premissas em que se baseiam nossas previsões sobre qual deveria ser o 

final do romance... e muitas outras). Entramos então em um “estado 

estratégico”, caracterizado pela necessidade de aprender, de resolver dúvidas 

e ambiguidades de forma planejada e deliberada e que nos torna conscientes 

da nossa própria compreensão (grifo da autora). 

 

Dentro dessa perspectiva, o leitor experiente é convicto do seu objetivo durante a 

leitura, por ser um leitor consciente e estar constantemente em alerta e avaliando se o 

propósito da leitura foi alcançado, modificando a sua atuação sempre que for necessário. 

De acordo com Giasson (2000), o autoquestionamento sobre um texto pode 

funcionar não apenas para aumentar o conhecimento das ideias do texto (função cognitiva), 

mas também para o monitorar (função metacognitiva). Esta afirmação demonstra a inter-

relação das funções cognitivas e metacognitivas, isto é, “uma determinada atividade pode ser 

vista como uma estratégia (olhar para os pontos principais), possuir uma função de 

monitoração (uma atividade metacognitiva), e ser uma reflexão sobre o conhecimento 

(também uma atividade metacognitiva)” (BROWN et al apud GIASSON, 2000, p. 199). 

O termo metacognição diz respeito, entre outras coisas, ao conhecimento do próprio 

conhecimento, à avaliação, à regulação e à organização dos próprios processos cognitivos. De 

acordo com Weinert (1987, p. 78), “as metacognições podem ser consideradas cognições de 

segunda ordem: pensamentos sobre pensamentos, conhecimentos sobre conhecimentos, 

reflexões sobre ações”. 

As estratégias permitem, então, que o leitor progrida e “servem” para todo tipo de 

texto. Isto é, adaptam-se a várias situações de leitura, fazendo com que o leitor tenha um 

controle sobre sua leitura, apontando o que compreendeu e o que não compreendeu de forma 

mais eficaz. 

É importante ressaltar que as estratégias para se trabalhar a leitura não vêm prontas, 

mas vão surgindo à medida que se ajuda uma criança (leitor) a construir o significado de um 

texto e também à proporção que se ensina o aluno a descobrir sua própria maneira de ler para 

que possa compreender melhor o sentido do enunciado. Por isso, às vezes, “voltar” a um tipo 

de estratégia é necessário, para que se crie outra, que, por, por sua vez, poderá facilitar a 

superação de dificuldades que forem surgindo. A elaboração de atividades apropriadas 

ajudará no desenvolvimento das estratégias, pois o objetivo da leitura é também a 

re(construção) de saberes que são assimilados durante ato de ler.   
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É muito importante, ainda, deixar claro que as estratégias cognitivas e 

metacognitivas não se confundem com as atividades didáticas. São processos epistemológicos 

desenvolvidos pelos leitores. As atividades podem ser direcionadas para provocar o 

desenvolvimento de determinada estratégia, mas não constituem em si mesmas essa 

estratégia. Uma mesma atividade pode desencadear estratégias cognitivas ou metacognitivas 

em alguns leitores e em outros não. 

Tendo em vista que as estratégias de leitura possibilitam uma compreensão 

significativa do texto, e que temos como uma das questões básicas verificar como o 

conhecimento sobre os processos referenciais e as estratégias de leitura podem contribuir para 

a compreensão textual, partiremos para uma discussão acerca dos horizontes de compreensão 

leitora.   

Acreditamos que a nossa pesquisa contribuirá para os estudos dos textos audiovisuais 

e a nossa proposta de união teórica entre a multimodalidade, a compreensão leitora e os 

processos referenciais pode contribuir, também, para as pesquisas em LT, por oferecer um 

construto de análise que contempla as diferentes semioses utilizadas na reelaboração dos 

sentidos de um texto. Ademais, essa união teórica é importante, pois sabemos que a semiótica 

social defende que cada linguagem tem um papel específico no significado de um texto 

(KRESS & VAN LEEUWEN, 2006; KRESS, 2010). 

 

3.5 Horizontes de compreensão textual 

 

Descritas as estratégias de leitura na seção anterior, analisaremos, de agora em 

diante, o processo de compreensão leitora segundo Marcuschi (2008). Para ele, há cinco 

horizontes (ou perspectivas) que ocorrem no processo de entendimento do texto.  

Esses cinco horizontes refletem diferentes formas de interação entre o leitor e o 

texto, ou seja, mostram como o leitor pode se comportar diante do texto que lê. Vejamos no 

quadro 5, de forma esquemática, os horizontes de compreensão textual descritos por 

Marcuschi (2008). 
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Quadro 5 – Horizontes de compreensão textual 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Adaptado de Marcuschi (2008, p. 258). 

 

Segundo o autor, há falta de horizonte (cópia) quando o leitor apenas repete algo 

que foi lido, pois o texto é visto como se contivesse apenas informações objetivas. Assim, o 

leitor é passivo diante do que lê, e o autor é tido como o “sabe-tudo”. Nesse horizonte, basta 

ao leitor localizar e transcrever a informação presente na superfície textual. 

Com base no segundo horizonte, mínimo, a participação cooperativa do leitor é 

mínima, pois ele apenas parafraseia o discurso do texto, ou melhor, diz em outras palavras. 

Apesar de escolher as palavras adequadas, essa atividade de paráfrase não é suficiente, porque 

o ato de inferir é mínimo. 

No terceiro horizonte, horizonte máximo, as atividades inferenciais9 durante a 

leitura são comuns, e os sentidos são construídos pela união de informações do próprio texto, 

                                                           

9 Considera-se, nessa proposta, que o “crítico” é contemplado pelo “inferencial”. Contudo, há propostas que 

diferenciam essas duas instâncias de leitura. 
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acrescidos de conhecimentos de mundo do leitor. Portanto, este não fica na paráfrase, vai 

além do literal, observando as entrelinhas. Assim, tem-se o máximo da produção de sentidos 

por meio de diferentes raciocínios: lógico, prático, estético, crítico, embora os que mais 

apareçam sejam os pragmáticos, ou seja, os que se baseiam na experiência cotidiana. 

O leitor que se situa no horizonte problemático está no campo de ação da 

extrapolação devido ao fato de fugir dos limites do texto. O problema consiste principalmente 

em fazer demasiadas interpretações pessoais, e, por conseguinte, não autorizadas pelo texto. 

No momento da leitura, é necessário que o leitor participe da construção do sentido, 

reconstruindo os processos mentais do autor e atentando para as pistas contextuais.  

Sobre o assunto, Kato (1995, p. 57) ressalta: 

 

Quando dizemos que, ao ler, acompanhamos o pensamento do autor, na 

verdade o que estamos dizendo é que entendemos o texto imaginando-nos 

como seus produtores. O texto-produto é visto como um conjunto de 

pegadas a serem utilizadas para recapitular as estratégias do autor e através 

delas chegar aos seus objetivos. 

 

Finalizando, há o horizonte indevido, no qual o leitor faz interpretações que não são 

autorizadas. Este aspecto, Marcuschi (2008) chama de “zona muito nebulosa”, “indevida” ou 

ainda “proibida”.  

Convém ressaltar que a nosso ver os dois últimos horizontes – problemático e 

indevido – descritos por Marcuschi, são semelhantes e, por isso, não deveriam ser 

apresentados distintamente, apenas variam em questão de grau. Em virtude disso, utilizamos 

em nossa pesquisa apenas a terminologia horizonte indevido, para nos referirmos à leitura 

errada e à extrapolação.  

Considerando a relevância do arcabouço teórico proposto por Marcuschi (2008), os 

horizontes de compreensão leitora podem ser compreendidos a partir da análise da imagem 

que se segue. 
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Figura 13 – Contemplando os horizontes 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.cambito.com.br>. Acesso em 23 mar. 2012 

 

Na figura 13, há algumas possibilidades de interpretação autorizadas pelas 

linguagens verbal e não verbal evidenciadas na charge.  

Ao analisarmos qual a temática central abordada pelo chargista, por exemplo, alguns 

leitores podem se limitar a dizer que “entra e sai governo e todos ficam impunes”, referindo-

se à mensagem presente na parte superior da imagem. Esse entendimento é apenas uma 

transcrição de uma semiótica verbal e, por esse aspecto, a compreensão se configura no 

primeiro horizonte (cópia, transcrição) descrito por Marcuschi (2008). É o que Koch e Elias 

(2006) denominam de nível literal – aquele que está visível na superfície textual. A resposta 

seria apenas parcial, pois não é fruto de uma compreensão mais aprofundada e inferencial.  

Ainda tomando como base a temática tratada pelo autor da charge, Rios, alguns 

leitores, por exemplo, podem afirmar que ela fala da fome que assola nosso país, levando em 

consideração a frase “Como reclamar da fome se sobra pizza?”, e a semiose plástica10 da 

imagem da pizza centralizada na bandeira brasileira. Para compor sua charge, Rios faz alusão 

                                                           
10 Segundo Pietroforte (2008) a semiótica plástica opera com três categorias: cromáticas, eidéticas e topológicas. 

As cromáticas referem-se às manifestações por meio da cor, incluindo também oposição de valor (claro x 

escuro); de tonalidade (quente x frio) e de luminosidade (brilhante x opaco). As eidéticas referem-se às 

manifestações por meio da forma (reto x curvo; regular x arredondado) e as topológicas preocupam-se com a 

distribuição dos elementos no espaço: de dimensão (grande x pequeno), de posição (alto x baixo) e de orientação 

(na frente x atrás). 
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à fome, mas a intenção principal do chargista é mostrar a impunidade brasileira frente à 

corrupção, às falcatruas feitas pelos nossos governantes. O leitor que acredita ser a fome a 

temática principal apresentada pela charge estaria no horizonte indevido (proposto por 

Marcuschi). Mesmo havendo a imagem da pizza e a referência à falta de alimento presente na 

mesa de muitos brasileiros, a principal mensagem da charge não está destinada a esta 

temática. 

Se os leitores levarem em consideração as informações verbais na charge, as letras 

podem também ser interpretadas a partir de elementos da semiose plástica, como: cor, forma, 

tamanho da fonte. Na charge, as cores selecionadas pelo autor são as mesmas presentes na 

bandeira brasileira: verde, amarelo, azul e branco. A seleção, portanto, não é aleatória. A 

saliência dada à expressão “punição zero” é visivelmente percebida pelo tamanho da fonte – 

caixa alta – e, também, pela localização (parte central da charge).  Todos esses elementos 

contribuem para conduzir o leitor ao tema principal da charge: a impunidade brasileira. 

É importante destacar que a imagem remete a um conteúdo que exige do leitor um 

conhecimento prévio referente a um plano governamental, o Fome Zero – Programa 

implantado em 2003, pelo Governo Federal, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, para o 

enfrentamento da fome e da miséria brasileiras. Caso o leitor não tenha armazenado em sua 

memória esta informação, certamente sentirá dificuldade em fazer inferências sobre as 

mensagens que o chargista tencionou revelar com sua criação.  

Outro conhecimento que pode ser inferido pelo leitor a partir da charge está ligado à 

interrogação “Como reclamar da fome se sobra pizza?”. A expressão “Tudo acaba em pizza” 

tem sido utilizada no Brasil mais precisamente relacionada a fatos que acontecem na capital 

federal, Brasília, onde corrupção e descaso com verbas públicas frequentemente resultam em 

impunidade. Ou seja, é usada para apontar uma situação em que determinado assunto acabou 

da mesma forma que começou. Hoje está intimamente ligado à área política. Essa 

compreensão, por ser de natureza interpretativa, encontra-se numa superfície mais implícita, 

no horizonte máximo nomeado por Marcuschi (2008), ou seja, nas entrelinhas da charge, 

requerendo do leitor um conhecimento sobre o assunto e sobre o contexto no qual a charge foi 

veiculada. Tudo isso corrobora estudo de Cavalcante (2012), que afirma ser a construção da 

referência um processo intercognitivo e social, que estabelece relações diversas para além da 

materialidade verbal.  

Análises como essa revelam o quão produtivo pode ser o tratamento do fenômeno da 

referenciação a partir de um olhar sobre as práticas multimodais e as estratégias de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ria
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compreensão leitora já resenhadas anteriormente. Acreditamos, então, que há caminhos a 

serem percorridos, a fim de que a união entre as teorias possa explicar fenômenos correntes 

nas práticas sociais, os quais carecem de investigações mais apuradas. 

Por tudo que já resenhamos, consideramos a leitura como um processo complexo que 

engloba processos perceptivos, cognitivos, históricos, sociais e enunciativos, exigindo do 

leitor, simultaneamente, a interação de seus conhecimentos prévios – de ordem linguística, 

textual, discursiva, pragmática, estratégica, esquemática e enciclopédica – com as 

informações presentes no texto lido, de forma a atender seu(s) objetivo(s) de leitura. Ler, 

portanto, supõe relacionar as informações presentes no texto ao contexto em que este se 

insere, assim como associar estes dois ao contexto em que se insere o leitor.  

A partir dessas considerações, podemos afirmar que uma importante contribuição do 

trabalho de Marcuschi (2008) para nossa análise reside na possibilidade de entender as pistas, 

autorizadas ou não pelo curta, e como elas são acionadas pelos leitores, reconhecendo a 

pertinência de um outro olhar sobre os processos referenciais na atribuição de sentidos. 
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4 O UNIVERSO DA REFERENCIAÇÃO: RESSIGNIFICANDO O QUE 

OS ENUNCIADOS REVELAM 

 

Nesta seção, abordaremos o fenômeno da referenciação e suas contribuições para a 

compreensão leitora. Apresentaremos uma breve discussão teórica, desde uma perspectiva 

tradicional, com base em estudo, principalmente de Mondada e Dubois ([1994] 2003), até 

uma mais contemporânea, tendo como ponto de partida as discussões de Cavalcante (2011a e 

2012). Durante toda a seção, evidenciamos os tratamentos tipológicos dos processos 

referenciais que têm como base a noção de referenciação. 

 

4.1 Os mecanismos de referenciação  

 

Em uma perspectiva sociocognitivista, a referenciação deve ser considerada uma 

atividade discursiva em que o sujeito atua sobre o banco linguístico que tem à sua disposição, 

operando escolhas significativas para representar o mundo, com um propósito comunicativo 

que orienta todas as escolhas realizadas. Para Cavalcante (2012, p. 15-16): 

 

O ato de referir é sempre uma ação conjunta. Para a Linguística do Texto, 

hoje, fazemos referência a algo quando nos reportamos a pessoas, animais, 

objetos, sentimentos, ideias, emoções, qualquer coisa, enfim, que se torne 

essência, que se substantive quando falamos ou quando escrevemos. É na 

interação, mediada pelo outro, e na integração de nossas práticas de 

linguagem com nossas vivências sócio-culturais que construímos uma 

representação – sempre instável – dessas entidades a que se denominam 

referentes. 

 

Para tratar das temáticas que envolvem o fenômeno da referenciação, adiantamos que 

pretendemos abordar questões que problematizam a anáfora, porém não é nossa intenção dar 

conta das polêmicas em torno da conceituação do fenômeno, uma vez que isso fugiria ao 

escopo desta pesquisa. Dependendo da ênfase de interpretação de cada autor, observamos que 

há, por vezes, destaque ora para os aspectos linguísticos, ora para os cognitivos, ou, ainda, ora 

para os contextuais.  

Marcuschi (1997) demonstra, a partir de um número significativo de exemplos, que 

os usuários da língua fazemos uso, muito frequentemente, de estratégias de progressão 

referencial sem antecedente explícito, sem que, contudo, haja prejuízo ou impossibilidade de 
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compreensão por parte do destinatário. O autor analisa dois grupos dessas estratégias, que têm 

em comum o fato de a relação entre os elementos não ser de natureza correferencial. São eles: 

a) estratégia pronominal, por vezes anáfora infiel11 (termo utilizado antes por APOTHÉLOZ 

& REICHLER-BÉGUELIN, 1995);  b) estratégia nominal, ou anáfora associativa. 

Em relação ao primeiro grupo, o autor observa que, como não há repetição lexical 

das informações que permitem identificar o referente, estes são induzidos. Nestes casos, 

“operamos com processos cognitivos e discursivos, sendo o discursivo o espaço de onde 

extraímos o conteúdo inferido.” (MARCUSCHI, 1997, p. 34). Vejamos um exemplo 

analisado pelo autor: 

 

( 2 ) "Estamos pescando há mais de duas horas e nada, porque eles simplesmente não mordem a 

isca."  

 

Em (2), o pronome "eles" não está retomando um sintagma nominal mencionado 

anteriormente, mas, com base em "pescando" e em "mordem a isca", está ativando um 

referente novo: peixes. 

Outros autores, além de Koch e Marcuschi ([1998] 2011) e Marcuschi (2000), 

sugeriram uma classificação dos anafóricos, entre eles Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995). 

Estes autores tomam como base ora a forma de manifestação das expressões anafóricas, ora a 

recategorização operada por alguns tipos de anafóricos, ou ainda outras características que 

não se relacionam de maneira homogênea. O problema de uma abordagem assim é que alguns 

tipos podem pertencer a mais de um grupo simultaneamente, como o exemplo a seguir, 

apresentado pelos autores como "anáfora por silepse": 

 

( 3 ) "Uma mulher infiel, se assim for conhecida pela pessoa interessada, é apenas infiel. Se ele 

acredita que ela é fiel, ela é pérfida." (APOTHÉLOZ & REICHLER-BÉGUELIN, 1995, p. 38) 

 

                                                           
11 Convém observar que, para Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995, p. 37), anáfora infiel é o mesmo que anáfora 

recategorizadora, como se pode ler na citação seguinte: “Fala-se, ao contrário, de anáfora infiel sempre que o 

nome da forma de retomada é diferente daquele da forma introduzida (trata-se, mais frequentemente, de um 

sinônimo ou de um hiperônimo), ou quando lhe é acrescentada uma determinação qualquer (“une maison... 

l’habitation”, “une maison... cette coquette bâtisse”).” (Tradução livre de Mônica Magalhães Cavalcante). 
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A alternância de gêneros entre "pessoa interessada" e "ele" não exclui o anafórico de 

outro grupo denominado pelo autor como "anáfora infiel". Nesse grupo, a expressão anafórica 

é correferencial à sua fonte e realiza uma recategorização do referente, exatamente como 

ocorre com "ele", em (3). 

Os exemplos a seguir, extraídos de Marcuschi (1998), exemplificam, também, essa 

condição: 

 

( 4 )   “Eu tenho 17 anos, tenho acne e na minha família ninguém leva meu problema a sério. Eles 

vivem dizendo que isso não é nada.” 

 

(  5 )     Não encontrei Lourdes. Eles não moram mais aqui12. 

 

(  6 )   “Ontem à noite estive num concerto. Eles tocavam a 9ª Sinfonia”. 

 

 

Ao analisarmos os exemplos (4), (5) e (6), notamos que o anafórico “eles” é 

interpretado a partir de um conjunto de espaços mentais criados: são representações de ordem 

cognitiva expressas no universo do discurso e não entidades existentes em si mesmas. 

Observamos também que esses pronomes dão a impressão de um isolamento sintático, pois, 

do ponto de vista estritamente morfossintático, eles não concordam com nenhuma entidade 

existente no mundo real. Por esse motivo, Marcuschi (1997) alega a inexistência de expressão 

para retomada e a presença de uma âncora, que é a expressão ou o contexto semântico no 

qual se baseia a interpretação de uma anáfora indireta13 (AI).  

Cavalcante (2000) pontua que, na verdade, a todas as AI, tanto as semanticamente 

baseadas quanto as conceitualmente baseadas, subjazem relações lexicais e, portanto, as 

diferenças semântico-discursivas entre os diferentes subtipos de AI são marcadas pelas 

diversas fontes de cotexto e pelo grau de inferência exigido em cada tipo de relação. Esta 

constatação foi posteriormente evidenciada por Alves (2009). 

Costuma-se distinguir anáforas diretas (AD) das AI conforme dois critérios relativos 

à explicitude/implicitude e à correferencialidade/não correferencialidade.  Enquanto às AD 

são atribuídas as características de remissão explícita no cotexto e de correferencialidade em 

relação à fonte, às AI são atribuídas as características de representação construída no universo 

discursivo e de não correferencialidade. 

                                                           
12 O exemplo (5) foi adaptado de Kleiber e Schedecker (1994). 
13 Segundo Marcuschi (2004), as anáforas indiretas não reativam referentes, não estão vinculadas à noção de 

correferência, nem à de retomada e, ainda, introduzem um novo referente no discurso. 
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Porém, conforme argumenta a autora, muitas vezes uma AD retoma parcialmente um 

referente, como no caso exemplificado a seguir: 

 

( 7 ) "Passado o carnaval e passado o delírio dos motins em massa nas prisões, um velho tema voltou a 

ocupar seu lugar no panorama geral da violência brasileira: o das chacinas. (...) As chacinas se 

sucedem como se fossem a doença incontrolável das cidades grandes. (...) As chacinas dos últimos 

tempos também merecem o beneplácito da sociedade, entre outras coisas por falta de vontade social de 

condená-las." (CAVALCANTE, 2000, p. 41). 

 

Não podemos afirmar que "as chacinas dos últimos tempos" tenha uma relação de 

correferência com nenhum elemento do cotexto anterior, embora essa expressão seja uma 

particularização de "as chacinas", que vinham sendo referidas de um modo mais geral. 

Cavalcante (2011a) tem defendido que toda AD é correferencial e que o referente é 

abstrato, é uma representação mental, por isso o cotexto mostra apenas pistas do antecedente 

e, no caso acima, devemos reconhecer também um certo grau de implicitude, já que apenas 

parte do referente é retomado, embora se possa constatar a remissão a outra expressão 

explícita ao cotexto, que costumava assegurar, nas análises, uma AD. Mas, conforme 

demonstra Cavalcante (2000), essa também é uma condição para que uma AI se estabeleça, 

como no exemplo: 

 

( 8 ) “Admiremos o fato de que os netos daqueles que viram nas pinturas impressionistas somente o 

rabisco grosseiro agora se põem nas filas infinitas para ir e 'admirar' em mostras ou museus os 

trabalhos desses mesmos rabiscadores." (CAVALCANTE, 2000, p. 46). 

 

Em (8), a expressão anafórica encontra em "rabisco grosseiro" das pinturas 

impressionistas um subsídio para fazer remissão a "esses mesmos rabiscadores". 

O segundo grupo analisado – anáforas associativas – abrange uma diversidade de 

situações. Nessas situações, um nome é utilizado com funções anafóricas, a relação entre 

referente e forma remissiva é não correferencial e o antecedente referencial pode ou não estar 

explícito no cotexto. 

Autores como Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995) optaram por não distinguir as 

anáforas indiretas, reunindo-as todas num só conjunto de “anáforas associativas”, sob a 

alegação de que não importa a origem da âncora em que se apoia o anafórico indireto, nem 

importa a forma como ele se manifesta (se como sintagma nominal definido, demonstrativo, 
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possessivo; se como pronome pessoal), pois o que vale é o mecanismo inferencial envolvido 

no processo. Vejamos o exemplo a seguir extraído de Charolles (1997): 

 

( 9 ) “Entramos num vilarejo. A igreja estava situada no alto.”  

 

Na interpretação feita a partir do exemplo (9), nada impede de considerar que os 

leitores compreendam que “a igreja” compõe um dos monumentos da configuração 

arquitetônica do vilarejo. Sua interpretação é favorecida pelo conhecimento de mundo do 

leitor que infere que normalmente há templos religiosos onde existe uma comunidade de 

moradores. 

Em nossa pesquisa, não analisamos questões vinculadas a essa problemática, 

entretanto, algumas observações sobre o assunto vêm à tona, sempre que necessário. 

Conforme apontado por Kleiber e Schedecker (1994), embora exista, entre autores, 

um acordo no sentido de que esse tipo de estratégia tem um papel fundamental na construção 

do sentido do texto, não há, no entanto, uma visão consensual, em se tratando de uma 

definição de anáfora e de seu tratamento. 

Discutindo os problemas relacionados à definição da anáfora associativa, os autores 

acima citados apontam que, nesse domínio, dois grupos de pesquisa tem se destacado: um 

grupo que postula uma definição ampla de anáfora, que têm como representantes Reichler-

Béguelin e Apothéloz (1995) e Mondada e Dubois ([1994] 2003), e um grupo que defende 

uma concepção estreita de anáfora, representado, sobretudo, por Milner ([1982] 2003). 

Segundo Marcuschi (1997, p. 8): 

 

O divisor teórico entre os autores que postulam uma visão estreita de anáfora 

(...) e os autores que postulam uma visão ampla de anáfora é este: para os 

primeiros, (...) anáfora associativa se dá com base em relações lexicais 

marcadas e inscritas a “priori” no próprio léxico. A associação seria dada 

como uma espécie de suposição semanticamente instituída na própria língua 

e situada no âmbito da competência linguística. Isto tornaria a anáfora 

associativa uma relação essencialmente léxico-esteriotípica. Já para os 

autores de visão mais larga, a anáfora associativa teria base em processos 

mais amplos e numa competência comunicativa.  

Quanto a outros aspectos formais, este grupo de autores admite que a anáfora 

associativa se dá em relação não apenas entre SN definidos, mas com a 
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presença de indefinidos, de predicação, de demonstrativos, de 

quantificadores e assim por diante. (grifos nossos) 

 

 

Vejamos o seguinte exemplo: 

 

( 10 ) “Comprei uma máquina fotográfica, mas não pude usá-la no passeio; o flash não estava 

funcionando a contento”. 

 

 

O novo referente introduzido por "o flash" está ancorado em um universo textual, em 

(10), ativado anteriormente por "uma máquina fotográfica". Estabelecer uma relação entre "o 

flash" e o referente mencionado anteriormente implica saber que uma máquina fotográfica, 

em grande parte das vezes, possui um dispositivo que permite fotografar em ambientes com 

luminosidade insuficiente, denominado flash. Assim, há um processo de ativação e reativação 

de referentes, produzindo uma tematização remática, conforme termo utilizado por Schwarz 

(2000).   

Como as anáforas associativas não referem pontualmente nem recobram entidades 

cotextuais, mas as constroem, isso comprova sua não correferencialidade e seu caráter 

remissivo. A interpretação das sequências associativas, embora assentada nas informações 

precedentes, tem dependência do conhecimento compartilhado entre os interlocutores, bem 

como dos “estereótipos culturais” (APOTHÉLOZ & REICHLER-BÉGUELIN, 1995, p. 367) 

que subjazem à interlocução.  

Embora Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995) não mencionem especificamente este 

aspecto, julgamos oportuno acrescentar aqui que os mecanismos de interação são, em parte, 

condicionados pelas regras sociais estabelecidas entre os falantes.  

Koch (2004) afirma que é preciso compreender a linguagem – e, portanto, a 

referenciação – não apenas como ação conjunta, mas como ação social, no sentido de que os 

falantes não são completamente livres para produzir o seu discurso, pois são orientados pelas 

relações sociais que estabelecem, em certa medida, como as coisas são ditas e como se deve 

interpretar o que é dito. E acrescentamos: ao mesmo tempo em que influenciam na construção 

de referentes, tais relações também estão sujeitas a mudanças, provocadas pela própria 

interação entre os falantes. 

O problema essencial dos estudos com base na classificação de Apothéloz e 

Reichler-Béguelin (1995) é que muitas das observações e dos exemplos ficam limitados a um 
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certo item lexical, como se a recategorização fosse eventualmente um fenômeno bem 

localizado e delimitado geograficamente. Porém, os autores não perceberam que nem sempre 

é possível estabelecer com precisão o momento da categorização. 

O que é relevante destacar do estudo de Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995), para 

nossa pesquisa, é a ideia de que a referência não se restringe às expressões referenciais em si, 

pois outros elementos podem colaborar para a construção dos objetos de discurso, fornecendo 

pistas, às vezes, cruciais. Assim, seus exemplos mostram por que é importante considerar a 

referência, essencialmente, como um processo cognitivo e social, de atenção e interação, e 

não apenas como uma mera operação linguística, no sentido restrito da materialidade da 

língua, ou simplesmente como um procedimento pragmático.  

Até o momento, apresentamos uma discussão classificatória dos processos 

anafóricos, embora não seja o interesse de nosso estudo, mas julgamos importante relembrar 

que existem várias outras estratégias de referenciação e múltiplas possibilidades de sua 

ocorrência, como é o caso especial das anáforas encapsuladoras. Segundo Cavalcante (2011a), 

a anáfora encapsuladora é um tipo peculiar de anáfora, uma vez que não retoma pontualmente 

nenhum objeto de discurso. Para a autora a expressão referencial encapsuladora “não remete a 

uma outra expressão específica do contexto, ou seja, a uma âncora pontual, a que se  reporta. 

Diz-se, então, que há uma recuperação difusa de informações.” (2011a, p. 73) 

 Analisando o exemplo a seguir, percebemos o encapsulamento operado pelas 

expressões em destaque. 

 

( 11 ) POR QUE OS PROFESSORES CHORAM 

 Então, Jesus levou Seus discípulos ao topo da montanha e os reuniu em torno de Si. E lhes ensinou 

dizendo: 

Abençoados são os pobres de espírito; 

Abençoados são os piedosos; 

Abençoados são os que têm sede de justiça; 

Abençoados são os perseguidos; 

Abençoados são os provedores da paz. 

  

E Pedro Simão disse: "Nós temos que anotar todas essas coisas?" 

E Felipe disse: "Isso vai cair na prova?" 

E João disse: "Desculpe, o Senhor se importa de repetir Ø?" 

E André disse: "Os discípulos de João Batista não têm que aprender essas coisas." 

E Mateus disse: "Hein?" 

E Judas disse: "O que tem isso a ver com a vida prática?" 

Então, um dos fariseus, e expert em Direito, disse: "Eu não vejo nada disso na Sua ementa. O Senhor 

tem um plano de aula? Há um resumo? Cadê o guia do aluno? Haverá tarefas?" 
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E Tomás, que tinha perdido o sermão, perguntou a Jesus em privacidade: "Fizemos alguma coisa 

importante ontem?" 

 E Jesus chorou.   

 

Fonte: Disponível em: <http://www.slideshare.net/iasdvilaveronica/parbolas-de-jesus>. Acesso em 12 

set. 2013 

 

No exemplo (11), não se pode afirmar que as expressões “todas essas coisas”, "Isso”, 

“essas coisas”, “nada disso” remetam a uma expressão pontual no texto. Elas resumem 

informações do contexto e exigem do leitor uma série de outros conhecimentos dispersos, mas 

relacionados à organização do texto, ajudando a reforçar a ideia da diversidade, justamente 

por sintetizar tantas coisas diferentes: “Abençoados são os pobres de espírito”; “Abençoados 

são os piedosos”; “Abençoados são os que têm sede de justiça”; “Abençoados são os 

perseguidos”; “Abençoados são os provedores da paz”. São tantas e tão diversificadas as 

atrações enumeradas, que “todas essas coisas”, por exemplo, se apresenta como uma 

expressão resumidora responsável pela sumarização de várias porções textuais. As expressões 

encapsuladoras são vistas, portanto, como uma expressão referencial selecionada de acordo 

com os propósitos do autor numa determinada interação durante a construção do discurso. 

A questão da referência, segundo Mondada (apud KOCH, 2004, p. 34), é um assunto 

abordado de forma clássica pela “filosofia da linguagem, da lógica e da linguística: nesses 

quadros, ela foi historicamente posta como um problema de representação do mundo, da 

verbalização do referente, em que a forma selecionada é avaliada em termos de verdade”. A 

partir das concepções desses campos teóricos, Mondada propõe a substituição da noção de 

referência pela de referenciação e a noção de referente pela de objeto de discurso.  

Nessa perspectiva, a estudiosa “não privilegia a relação entre as palavras e as coisas, 

mas a relação intersubjetiva e social no seio da qual as versões do mundo são publicamente 

elaboradas, avaliadas em termos de adequação às finalidades práticas e às ações em curso dos 

enunciadores” (KOCH, 2004, p. 34). Assim, observamos que os interlocutores, no interior 

dessas operações de referenciação, produzem discursos concebidos com entidades 

constituídas nas e pelas suas formulações comunicativas.  

A referenciação, portanto, conforme evidencia Koch (2004, p. 34-35), constitui uma 

atividade discursiva e não apenas um objeto autônomo e externo às práticas discursivas. Na 

realidade, tanto as formas de referenciação, como os processos de remissão textual 

compreendem escolhas do sujeito, relativas ao “querer-dizer”, adquirindo, então, a 
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característica de um processo estratégico dos sujeitos sociais atuantes. Como atividade 

discursiva, é resultante da elaboração perceptual da realidade. A construção dos referentes, 

enquanto atividade constitutivamente discursiva, decorre da ação de sujeitos em interação, 

que trabalham de forma colaborativa. 

Cavalcante (2005) menciona a defesa de Apothéloz e Reichler-Beguelin (1995) de 

que o processo de referenciação não ocorre apenas no simples emprego de expressões 

referenciais, mas que o referente emerge através de um conjunto de ações, do modo pelo qual 

os coenunciadores ajustam suas ações e da forma pela qual constroem os sentidos nos eventos 

comunicativos. Dessa forma, a pesquisadora ressalta:  

 

Em uma perspectiva de cognição social interacionalmente situada, ou 

praxiológica, dizemos que é da inter-relação entre língua e práticas sociais 

que emergem os referentes, ou “objetos-de-discurso”, por meio dos quais 

percebemos a realidade que, por sua vez, nos afeta. Os referentes passam a 

ser, assim, não uma entidade congelada que herdamos e transferimos, mas 

uma instância de referencialidade constitutivamente indeterminada e efêmera 

(CAVALCANTE, 2005, p. 125).            

 

Com isso, Cavalcante se alinha a Marcuschi (2004, p. 263), para quem “o melhor 

caminho não é analisar como representamos, nem como é o mundo ou a língua e, sim, que 

processos estão envolvidos na atividade de referenciação em que a língua está envolvida.” 

Diante disso, podemos referendar que o mundo e o discurso conversacional integram um 

processo dinâmico. 

Segundo Cavalcante (2009), os processos referenciais se dividem em duas 

categorias. Se elas são introduzidas no texto pela primeira vez, são chamadas de introdução 

referencial. Se os referentes já foram de algum modo evocados por pistas explícitas no 

cotexto, são chamadas de continuidades referenciais, isto é, de anáforas.   

Para visualizar melhor esta divisão, vejamos o seguinte exemplo: 

 

( 12 )  

A professora tenta ensinar matemática para o Joãozinho.  

 – Se eu te der quatro chocolates hoje e mais três amanhã, você vai ficar com... com... com...?  

 E o garoto:  

 – Contente!   

 
Fonte: Disponível em: <http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?>. Acesso em 23 jun. 2012. 
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Em (12), podemos classificar as expressões “professora” e “Joãozinho” como 

introduções referenciais, pois não havia pistas anteriores que evocassem tais referentes no 

discurso. Já a palavra “garoto” é uma retomada de “Joãozinho”, e, portanto, é classificada 

como anáfora. Essa concepção já é revista, hoje, pela autora e por seus orientandos (ver, por 

exemplo, SILVA, 2013), quando demonstram como, neste exemplo, existem âncoras do 

próprio suporte de onde a piada foi extraída, que autorizam uma classificação de “professora” 

e de “Joãozinho” como anáforas indiretas. 

Paralelamente aos casos de introdução referencial e de anáfora, existe um outro 

fenômeno, que pode ocorrer ou independendo desses dois, ou se sobrepondo a eles: é a 

chamada dêixis14. Para construir o referente dessas expressões, é preciso analisá-las como que 

dentro de um outro campo, um campo dêitico, pois elas exigem o conhecimento do lugar ou 

do tempo em que se encontra o enunciador. 

A partir de uma visão de que toda pesquisa linguística que desconsidere a interação 

de variados contextos (incluindo-se nisso o cotexto, a situação imediata de comunicação, o 

conhecimento sociocultural e sociocognitivo dos interlocutores) se torna insuficiente e 

insatisfatória, assumimos, neste trabalho, uma visão de referenciação como atividade 

essencialmente cooperativa (GRICE, 1975), em que os locutores dispõem de diversas pistas, 

em parte convencionadas na própria língua, para reconhecer os diferentes espaços ou “campos 

dêiticos” em que se situam os objetos para os quais construirão uma representação mental de 

referentes. 

O processo da dêixis pode ser reconhecido no exemplo a seguir: 

 

( 13 ) VILAREJO 

Composição: Marisa Monte, Pedro Baby, 

Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. 

 

Há um vilarejo ali 

Onde areja um vento bom 

Na varanda, quem descansa 

Vê o horizonte deitar no chão 

                                                           

14 Para tratar de dêixis, utilizamos o conceito de dêixis estabelecido por Levinson (2007, p. 65): 

“Essencialmente, a dêixis diz respeito às maneiras pelas quais as línguas codificam ou gramaticalizam traços do 

contexto da enunciação ou do evento de fala e, portanto, também diz respeito a maneiras pelas quais a 

interpretação das enunciações depende da análise desse contexto de enunciação”.  
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Pra acalmar o coração 

Lá o mundo tem razão 

Terra de heróis, lares de mãe 

Paraíso se mudou para lá. (...) 

Fonte: Disponível em: <http:// www.letras.mus.br.mpb.marisamonte>. Acesso em 12 jan. 2013. 

 

 

Os termos “ali” e “lá”, em (13), podem ilustrar o comentário anterior. Ambos, além 

de se reportarem a um local, indicam a posição espacial do falante, aspectos que têm uma 

função discursiva importante para o texto, pois ajudam a elaborar o referente, mesmo que 

vagamente. Embora o interlocutor não conheça ou consiga acessar o referente específico, de 

forma exata, pode acessá-lo com a ajuda dos indícios contextuais presentes no texto. Trata-se, 

portanto, de uma função referencial, que unida à função dêitica, sinalizam para a construção 

da entidade referida. Isso só é possível porque o enunciador pressupõe que o seu interlocutor, 

pela interação, consegue acessar os conhecimentos necessários para elaborar o sentido 

pretendido.  

Já em (14), temos um exemplo de dêixis temporal: 

 

( 14 ) Nunca imaginei que fosse reunir os nomes de Contardo Calligaris e Clodovil em um mesmo 

texto, mas a vida quis que, ontem, no dia do enterro do costureiro transformado em apresentador e 

deputado, eu atendesse ao gentil convite do colunista e psicanalista para assistir à sua estreia como 

dramaturgo, em "O Homem da Tarja Preta", um monólogo interpretado pelo ator baiano Ricardo 

Bittencourt no qual Contardo derruba a tiros de canhão os estereótipos sobre a libido masculina 

(Bárbara Gancia, Folha de São Paulo, 21/03/2009). 

 

 

A dêixis de tempo funciona, segundo Fillmore (1971), com a missão de localizar 

acontecimentos em um intervalo de tempo, tomando por ponto de referência o momento da 

fala do enunciador. A dêixis de tempo funciona, segundo Fillmore (1971), à maneira de um 

calendário, com a missão de localizar acontecimentos em um intervalo de tempo.  

Em (14), a expressão em destaque – ontem –, tem função dêitica, uma vez que se 

tomou como ponto de referência o momento em que a Bárbara Gancia recebeu o convite de 

um colunista para assistir a um espetáculo, coincidentemente o dia em que o deputado 

Clodovil foi enterrado. O evento foi localizado a partir de uma base temporal mutável, 

subjetiva, que varia conforme a localização do enunciador no tempo de formulação (não 

importa quão vago ele pareça ser).  

http://letras.mus.br/estilos/mpb/
http://letras.mus.br/marisa-monte/
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Mas não é apenas a dêixis que pode ser observada nos exemplos analisados até aqui. 

A capacidade de representar segmentos discursivos ou até mesmo referentes, tendo por ponto 

de referência o momento ou o espaço da enunciação, é outra função possível dos elementos 

dêiticos. O papel referencial merece, pois, destaque numa análise de olhar pragmático. 

É a partir desta concepção que se pode observar, também, o motivo pelo qual as 

informações – ou pistas textuais – caracterizam as diversas dimensões necessárias para a 

construção do sentido: cognitivas, psicológicas, sociais e culturais; que estão envolvidas na 

ação discursiva. No exemplo (14), a jornalista Bárbara Gancia deve pressupor que o leitor do 

jornal Folha de São Paulo, periódico de circulação nacional, detém os conhecimentos 

necessários para a compreensão do sentido do episódio relatado: o enterro do Clodovil. Esta 

pressuposição só é possível porque o interlocutor domina as condições de produção e interage 

com o texto, reformulando as informações escolhidas pela jornalista e atribuindo sentido a 

elas.  

O que apresentamos até aqui, em (13) e (14), são exemplos de deiticidade marcada 

pela menção da expressão, o que facilita o reconhecimento por parte do leitor. Mas há casos 

incomuns, embora bastante recorrentes, em que a deiticidade surge mesmo na omissão da 

expressão que deveria localizar o enunciador no tempo ou no espaço. É o que veremos na 

tirinha a seguir: 

 

 

( 15 ) 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.tiagonepomuceno.com.br/tirinhas/ele_chegou.jpg>. Acesso em 1º dez. 2012. 

 

Na ocorrência (15), observamos no segundo quadrinho o verbo “cheguei”, que, em 

uma situação descontextualizada, poderia remeter ou a uma noção de tempo (hoje, ontem), ou 

de lugar (em casa, no trabalho). Na tirinha em questão, o enunciador omite os complementos 
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possíveis por pressupor que seu interlocutor, numa coatividade, presentifica conhecimentos 

comuns aos interlocutores, tornando acessíveis conhecimentos necessários para o 

entendimento do texto. Estes casos acontecem porque há, na linguagem em uso, um processo 

de economia da própria língua que evita a utilização de termos considerados desnecessários 

pela própria situação enunciativa. Tal processo vai ao encontro dos pressupostos das Máximas 

Conversacionais de Grice (1975), que postulam que, num diálogo, as pessoas devem 

contribuir para que a comunicação seja eficaz, e, para isso, é necessário observar alguns 

princípios: a clareza, a relevância, a objetividade etc. 

É importante salientar os recursos multimodais – as imagens, as marcas tipográficas 

– presentes na tirinha analisada. Em (15), a sequência de imagens que configuram o ato de 

receber alguém em casa: o toque da campainha, o abrir a porta, o anúncio de chegada, 

remetem a uma cena habitual e, por isso, contribuem para o entendimento do que está 

implícito no verbo “cheguei”, no caso, “aqui”, fazendo referência à localização do 

enunciador. Mais uma vez, reconhecemos a grande contribuição dos estudos pragmáticos para 

a compreensão de fenômenos que extrapolam a superfície textual. 

Dessa forma, a análise dos elementos dêiticos em qualquer enunciado deve 

ultrapassar a função de “apontar” para um referente. Mais que isso, é necessário olhar para o 

contexto e as intenções dos interlocutores. 

Os referentes, tal como os significados, não podem ser entendidos como a própria 

realidade exterior, nem podem ser considerados fora de nossas práticas sociocomunicativas 

em contextos particulares. Referentes não são, pois, as coisas em si mesmas, mas, como diz 

Blikstein (2003), são uma “realidade fabricada”, que idealizamos não somente com base no 

que as expressões referenciais significam, mas também sob a influência do que aprendemos 

em nossa cultura, como se esses padrões fossem “óculos sociais”.   

Defendemos, com Cavalcante (2012), uma concepção de referência que não leva em 

conta a verificação da existência de coisas no mundo, mas sim, o modo como, com a língua 

em inter-relação com inúmeros outros fatores contextuais, referimo-nos às coisas. Em 

consonância com as ideias da autora, consideramos, assim, que o processo de referência 

depende de uma série de atividades cognitivas, interacionais e sociais por parte do falante. 

Além disso, ressaltamos a importância do entorno discursivo, pois outras marcas linguísticas e 

situacionais, que não apenas as chamadas expressões referenciais, podem contribuir de 

maneira específica para o processo de categorização e, de maneira mais geral, para o processo 

de referenciação.  
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Considerando que nosso corpus foi constituído pela análise de um texto verbo-

audiovisual, envolvendo poucos personagens e de curta duração, procuramos enfocar  

aspectos que dizem respeito à construção de qualquer referente (animado e inanimado), 

verificando como os referentes são construídos e se os aspectos multimodais serão 

importantes para a sua configuração. Para ampliar a análise da referenciação de modo a 

contemplar aspectos multimodais, recorremos a Custódio Filho (2011), segundo o qual  

 

é preciso ressaltar que esses outros elementos podem ser considerados como 

todo o conjunto de recursos contextuais (em sentido amplo) disponíveis 

quando da construção dos referentes no texto. Isso quer dizer que, numa 

dimensão, a parte não verbal do processo pode ser entendida como o aparato 

de conhecimentos prévios (assentados sociocognitivamente) ativados para a 

produção e a compreensão textuais (CUSTÓDIO FILHO, 2011, p 152). 

 

Nesta investigação, importa salientar que o texto não verbal era pouco considerado 

nas análises dos processos referenciais. Essa exclusão de parte do texto desconsidera que os 

sentidos construídos em qualquer gênero textual dependem de todos os objetos do discurso 

apresentados, seja por meio de expressões referenciais inscritas no cotexto, seja por referentes 

inferidos por meio de imagens e/ou sons também inseridos no cotexto.  

 

4.2 A referenciação e a multimodalidade 

 

Na tese de Custódio Filho (2011), o autor analisou um texto impresso e um texto 

caracteristicamente multimodal, o conto Obscenidades para uma dona de casa, de Ignácio de 

Loyola Brandão, e um seriado de televisão, os quatro primeiros episódios da primeira 

temporada de Lost, criado por J. J. Abrams e Damon Lindelof. 

Em sua análise, o autor, a fim de verificar como os elementos da materialidade, 

conjugados ao aparato contextual, promovem a apresentação e a reformulação dos objetos 

textualmente acionados, partiu das ideias de que: 

i) o conteúdo verbal que participa da ação de referir não se limita às relações anafóricas 

entre expressões referenciais;  

ii) a materialidade textual analisada deve considerar o modo de enunciação visual, quando 

este fizer parte do texto; e  
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iii) o processo de transformação dos referentes é mais discursivo que formal, por isso é 

constitutivamente não linear.  

Em sua pesquisa, Custódio Filho (2011) sugeriu quatro etapas da elaboração 

referencial – apresentação, acréscimo, correção e confirmação. Essa pesquisa avançou nos 

estudos de referenciação por ter analisado o ato de referir de forma complexa e dinâmica, 

sobretudo pelo caráter multissemiótico presente nos trechos do seriado. Houve, também, um 

avanço na descrição da não linearidade. Nas palavras do autor: “Vimos que esse movimento 

independe do mapeamento da posição das expressões referenciais. Todos os elementos da 

materialidade podem ativar um movimento não linear. A não linearidade, portanto, é um 

aspecto fundamental na promoção das recategorizações” (p. 264). 

As categorias de análise da construção da referência, para o universo de pesquisa 

investigado pelo autor, participam da quebra de expectativa sobre alguns personagens. O 

resultado da rede de relações construídas entre tais categorias apresenta dois processos 

básicos de (re)elaboração: apresentação e mudança. A mudança, por sua vez, subdivide-se 

em acréscimo, correção e confirmação.  No quadro 6 seguinte há, esquematicamente, a 

configuração desses processos. 

 

Quadro 6 – Processos de (re)elaboração da construção da referência apresentados por Custódio Filho 

(2011) 

 

Fonte: Elaboração da autora 
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Conforme Custódio Filho (2011), o processo de apresentação está relacionado à 

primeira aparição do referente. Em virtude desse caráter, só ocorre uma única vez, mas nem 

por isso é menos importante que os demais.  

O processo de mudança envolve todas as alterações feitas aos referentes ao longo do 

texto. A mudança, para o autor, pode ser por acréscimo, por correção ou por confirmação. 

Nas palavras de Custódio Filho (2011, p. 194),  

 

A mudança por acréscimo contempla os casos que imprimem modificações 

aos referentes escolhidos. Para cada um dos textos, temos elementos centrais 

que orientam a condição dos personagens. Esses elementos centrais, após 

apresentados, sofrem acréscimos que modificam sua situação inicial, mas 

que, diferentemente da correção, não promovem uma ruptura em relação à 

compreensão que até então tenha sido feita (grifo do autor). 

 

No processo de ativação e reativação dos referentes em um texto, os referentes 

textuais existentes podem ser constantemente modificados ou expandidos. Koch (2004, p. 83-

84) defende que “Durante o processo de compreensão desdobra-se uma unidade de 

representação extremamente complexa, pelo acréscimo sucessivo e intermitente de novas 

informações e/ou avaliações acerca do referente”. Acreditamos, portanto que são os 

acréscimos postos aos referentes, explícitos ou não, que vão colaborar para a progressão 

referencial. 

Quando no texto acontece algo de inusitado e, por conseguinte, instaura-se nele uma 

atmosfera de surpresa, acontece o que o autor denomina de mudança por correção que 

“consiste nas transformações diretamente envolvidas no efeito de surpresa e/ou, 

eventualmente, nas mudanças no estatuto dos personagens as quais se orientam em sentido 

contrário ao que se vinha construindo até então” (CUSTÓDIO FILHO, 2011, p. 195). Aos 

referentes são atribuídos alguns elementos centrais que sofrem modificações as quais 

provocam uma correção na percepção inicial que o leitor tinha do referente. Diferente da 

mudança por acréscimo, embora na correção sejam acrescentados novos elementos à 

percepção inicial dos referentes, a correção implica reelaborações no estatuto dos referentes. 

A mudança por confirmação “consiste na reiteração de algum traço do referente, que 

já havia sido apresentado anteriormente. Trata-se, portanto, de uma etapa em que é mantido o 

que já foi assentado por reelaborações anteriores” (CUSTÓDIO FILHO, 2011, p. 195).  Na 

etapa de confirmação acontece um reconhecimento de uma característica que pode já ter sido 
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salientada pelo leitor e não se trata de uma mera repetição de características, mas, sim, da 

reiteração de algum traço do referente. 

Referindo-se aos textos longos, em específico nos textos narrativos, Custódio Filho 

(2011) ressalta que “a construção dos personagens e a verossimilhança que deve balizar suas 

ações carecem de uma ênfase em determinados traços” (p. 195).   

Em relação às etapas ora apresentadas, o autor constatou que: 

 

i) A construção de referência, no que diz respeito aos elementos do 

cotexto, se efetiva a partir da integração de diferentes partes (tanto na 

natureza quanto na extensão) da materialidade verbal; 

ii) Todas as semioses de um texto, por fazerem parte de sua 

materialidade, são substrato para a elaboração de objetos de discurso; 

iii) O estabelecimento e a transformação de referentes pode se dar sem a 

menção referencial cotextual; 

iv) A recategorização referencial é um processo eminentemente 

discursivo, não linear; 

v) O processo de construção e transformação dos referentes demanda 

operações cognitivas de reelaboração do conteúdo textual com vistas a 

organizar as recategorizações em etapas funcionais; 

vi) A retomada de referentes pode ocorrer entre (co)textos distintos. 

(CUSTÓDIO FILHO, 2011, p. 183-184). 

 

 

Em seu estudo, o autor acrescentou que análises com gêneros diferentes dos que 

normalmente fazem parte das investigações em LT podem sugerir padrões recorrentes das 

etapas, dependentes da configuração sociodiscursiva dos universos investigados. Em virtude 

dessa sugestão, optamos por analisar no curta-metragem, através da integração dos materiais 

verbais e não verbais, as estratégias de leitura aliadas à organização e a observação das 

informações, através das quais o leitor constrói um todo de significação. Pretendemos 

contribuir, principalmente, com o estudo de diferentes níveis de organização multimodal – 

sons, cores, expressões faciais, saliência, enquadramento – na construção dos referentes 

animados e inanimados apresentados no curta. 

Estudar a referenciação em textos não verbais tem, então, uma finalidade imediata, 

porque seus achados fornecem elementos para o estudo do texto em sua dimensão mais 

ampla, qual seja, o uso cotidiano da linguagem nas mais variadas situações sociais, passando 
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pela prática de texto em sala de aula e pela análise e interpretação dos textos que nos são 

apresentados pela TV, pelo rádio, pelos jornais, pelas revistas. 

Custódio Filho (2011, p. 16) acrescenta que: “a inclusão da multimodalidade nos 

estudos sobre referenciação está fortemente relacionada à ideia de referência sem menção da 

expressão referencial, já que esse postulado se garante pelo peso que confere aos fatores 

extralinguísticos das interações”. 

Embora não tenha especificado em seu estudo, dado que não era seu objetivo, uma 

caracterização das metafunções da GDV, proposta por Kress e van Leeuwen (2006), as 

reflexões do autor muito contribuem para a nossa pesquisa. Julgamos, pois, ser pertinente 

desvendar os diferentes tipos desse fenômeno, ampliando, assim, a proposta classificatória 

formulada por Custódio Filho (2011).  

Na seção que segue, apresentamos informações relacionadas aos procedimentos por 

nós adotados para a análise da compreensão das cenas do curta-metragem Vida Maria, que 

constituem o nosso corpus. Apresentamos, também, elementos que configuram a nossa 

trajetória metodológica – a natureza da pesquisa, a caracterização do corpus, os 

procedimentos de análise e coleta dos dados – e, sobretudo, fazemos uma análise e discussão 

dos resultados, sobre os quais procuraremos centrar nossa atenção. 
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5 A CONSTRUÇÃO DOS REFERENTES EM UM TEXTO VERBO-

AUDIOVISUAL: OS PERCURSOS DO OLHAR  

 

Em virtude de o objetivo geral de nossa pesquisa ser analisar a construção referencial 

de um texto verbo-audiovisual, esta tese é resultado de uma pesquisa qualitativa, de cunho 

descritivo, uma vez que intencionou mostrar de que maneira as diferentes materialidades – 

linguísticas e audiovisuais – contribuem para ativar os referentes na memória discursiva dos 

leitores. 

 

5.1 O percurso metodológico 

 

A pesquisa em questão classifica-se, quanto ao tipo, como bibliográfica, elaborada a 

partir de resenhas de fontes diversas, e, sobretudo, de campo, de natureza qualitativa. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2011), a pesquisa bibliográfica tem como 

instrumento essencial a habilidade da leitura, a partir do registro decorrente de material já 

publicado, disponível em artigos, livros informativos, periódicos, dissertações e teses que 

servirão de fontes para o tema em estudo. 

Em relação à pesquisa de campo, Severino (2007, p. 123) declara que “A coleta de 

dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem” – no nosso caso em 

específico, os espectadores do curta-metragem Vida Maria – “sendo assim (...) diretamente 

observados com ou sem intervenção do manuseio por parte do pesquisador. Abrange desde os 

levantamentos, que são mais descritivos, até estudos mais analíticos”.  

A pesquisa qualitativa “responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, 

conforme Minayo et al (2010, p. 21), de um nível de realidade que não pode ser ou não 

deveria ser quantificado”. Ou seja, “ela trabalha como o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (p. 21). A pesquisa 

qualitativa busca não apresentar dados ou estatísticas, mas sim, interpretar o que os dados 

revelam. Desta forma, ela se manifesta como relevante para evidenciar os problemas que 

dizem respeito à atmosfera de nossa investigação: compreensão textual de um texto verbo-

audiovisual. 
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Quanto ao método, adotamos o método hipotético-dedutivo, que, para Lakatos e 

Marconi (2011, p. 81), “se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da 

qual formula hipóteses e, pelo processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência 

de fenômenos abrangidos pela hipótese”. Em nossa pesquisa, uma das lacunas se refere ao 

estudo dos processos referencias em textos multimodais, incluindo os elementos não 

materializados na superfície cotextual: cores, sons, imagens, expressões faciais, gestos, 

saliência, plano, cenário. Outra lacuna se refere ao estudo das estratégias de leitura em textos 

que apresentam dinamicidade, pouco explorados no universo de sala de aula. 

Destacamos, também, que nossa pesquisa tem muito de indutiva, já que examinamos 

os dados e, a partir deles, criamos generalizações.  

 

5.1.1 Caracterização da amostra 

 

Para a realização do presente estudo, foi analisado um curta-metragem, Vida Maria, 

de Márcio Ramos (responsável pelo roteiro, direção e animação). Vida Maria foi um vídeo 

premiado no 3o. Prêmio Ceará de Cinema e Vídeo, realizado pelo Governo do Estado do 

Ceará em 2006, e acumula mais de 40 prêmios em festivais de cinema nacionais e 

internacionais. O curta-metragem mostra personagens e cenários modelados com texturas e 

cores pesquisadas e capturadas no sertão cearense, no Nordeste do Brasil, criando uma 

atmosfera realista e humanizada. 

A história narra a vida de Maria José, uma menina de 5 anos de idade, que é levada a 

largar os estudos para trabalhar. Enquanto trabalha, ela cresce, casa, tem filhos, envelhece. Ao 

longo da narrativa, Maria José ajuda a sua mãe nos afazeres domésticos, da infância à 

adolescência, período em que conhece Antônio, e se casam. Desta união nascem vários filhos, 

entre eles uma menina – Maria de Lourdes.  

A vida de Maria José, e de outras Marias que vieram anteriores a ela e que, 

provavelmente, virão depois dela, é marcada pela falta de perspectiva e pela imensa pobreza 

do semiárido nordestino. Na vida adulta, Maria José reproduz com sua filha, Maria de 

Lourdes, tudo o que vivenciou com sua mãe, Maria Aparecida. Ao final, o curta revela a vida 

cíclica, rotineira, de todas as Marias daquela família. 
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 Optamos por analisar um curta-metragem em razão dos objetivos da pesquisa e, 

também, em virtude da natureza do nosso instrumento de investigação – entrevista por pautas 

ou semiorientada, uma vez que tencionamos analisar como se explica a construção dos 

referentes do vídeo no momento da exibição das cenas do curta, e como tal reconstrução de 

referentes em um texto verbo-audiovisual mobiliza certas estratégias de leitura. Os 

personagens analisados envolvem as Marias presentes ao longo da narrativa: Maria 

Aparecida, Maria José e Maria de Lourdes – mãe, filha e neta, respectivamente, Antônio (seu 

esposo), seu pai e seus filhos. 

O fato de os informantes irem progressivamente relatando como se dava a sua 

atribuição de sentidos das ideias ao curta-metragem, por se tratar de momentos individuais, 

foram sinalizando, pelos processos referenciais, como a informação foi processada e quais 

recursos tiveram maior relevância na ativação de sentido dos episódios.  

A escolha do curta se deu, também, pela breve extensão da exibição. Por esse 

aspecto, pudemos voltar as cenas quantas vezes fosse necessário, sem se tornar cansativo para 

os leitores. Além disso, o fato de retratar uma realidade nordestina chamou a atenção dos 

nossos leitores: estudantes de nível superior15 que residem em Fortaleza/CE. 

 

5.1.2 Procedimentos de coleta e análise 

     

A atividade de análise do curta-metragem envolveu três fases. 

A primeira, de natureza mais informal, aconteceu a partir de entrevistas espontâneas 

entre a pesquisadora e o autor do curta (Márcio Ramos) com o intuito de conhecer os 

“bastidores” de sua produção textual, em especial o uso de recursos multimodais, devido à sua 

atuação profissional. O autor trabalha desde 1991 como editor de vídeo, designer, diretor e 

produtor de animação para TV, filmes e internet. A entrevista informal e espontânea, 

conforme Minayo et al (2010, p. 62), tem como “finalidade coletar dados iniciais, que 

permitirão uma maior aproximação com mais qualidade do objeto pesquisado. Não é 

                                                           
15 Tendo em vista que um de nossos objetivos foi analisar o processo de construção dos referentes por leitores 

não conhecedores da GDV, com base na percepção de elementos da metafunção composicional presentes no 

curta-metragem, selecionamos nossos sujeitos em um curso de ciências exatas de uma faculdade da rede 

particular de ensino de Fortaleza/Ce. 
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necessário construir roteiros, pois essa entrevista apresenta caráter exploratório”. Em 

consonância com essa finalidade, as conversas foram gravadas, com permissão do 

entrevistado, para que servissem como reflexões no momento de nossa análise. 

A segunda fase, entre pesquisadora e informantes, constou da exibição do curta-

metragem. Nesse momento, não houve intervenção da pesquisadora. Os sujeitos apenas 

observaram atentamente as cenas do filme, para, depois, dizerem o que compreenderam das 

cenas narradas. 

  Na terceira fase, a pesquisadora exibiu novamente o vídeo e solicitou aos 

informantes que comentassem sobre o que viram e perceberam no curta, a partir de perguntas 

estruturadas pela pesquisadora, com base em estudo de Callow (2005). O autor realizou uma 

pesquisa baseado na GDV de Kress e van Leeuwen (2006), já descrita por nós em sessões 

anteriores. A pesquisa foi desenvolvida com alunos em processo de alfabetização em escolas 

públicas da cidade de Sidney, na Austrália, onde o letramento visual é incluído em todos os 

programas de alfabetização que envolvem os estados e territórios vizinhos. Esta inclusão 

reconhece que os alunos precisam desenvolver novas habilidades de alfabetização, 

multiletramentos, para que eles possam compreender o crescente número de textos que 

circulam nos contextos familiar e escolar. A fim de desenvolver um quadro de avaliação 

contínua para o letramento visual, Callow sugeriu que as crianças, ao olharem para algumas 

imagens, comentassem suas impressões sobre o que viram, dizendo quais os aspectos que 

contribuíram para que eles chegassem a uma determinada interpretação. 

Tomando como referência as perguntas desenvolvidas pelo autor, elaboramos um 

roteiro de questionamentos (quadro 7) que pudessem revelar as interpretações feitas pelos 

leitores do nosso curta-metragem, sem que conduzíssemos os sujeitos inquiridos a responder 

exatamente aquilo que pretendíamos ouvir.  

Foi utilizada uma técnica de entrevista: entrevista por pauta ou semiorientada, 

desenvolvida “a partir de uma relação de perguntas, cuja ordem e redação permanecem 

invariáveis para todos os entrevistados”, possibilitando o tratamento qualitativo dos dados 

(GIL, 1999, p. 121). A entrevista por pauta ou semiorientada “apresenta certo grau de 

estruturação, já que se guia por uma relação de pontos de interesse que o investigador vai 

explorando ao longo da investigação. O entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o 

entrevistado falar livremente” (GIL, 1999, p. 122), obedecendo à pauta assinalada. Pela 

natureza dos instrumentos ora descritos, acreditamos que as entrevistas possibilitaram maior 

flexibilidade na obtenção das respostas sobre a interpretação das ideias do curta. 
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As perguntas orientadas, estruturadas com base nas estratégias de compreensão 

leitora, descritas por Kato (1995), Solé (1998) e Koch e Elias (2006), e nos elementos do 

valor composicional utilizados por Krees e van Leeuwen (1996) na GDV, estão dispostas no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 7 – Perguntas orientadas para realização da entrevista 

 

 a) Verificação das estratégias de compreensão leitora: 

 - A partir do título Vida Maria e da imagem da capa, qual(is) a(s) temática(s) a ser(rem) abordada(s)  

no vídeo? 

 - Quais as pistas que o levaram a inferir sobre a temática abordada? Justifique. 

 - Quais os conhecimentos que contribuíram para você compreender as imagens apresentadas? 

 - Quais as imagens que lhe chamaram mais a atenção? Por quê? 

 

 b) Exploração dos elementos de valor composicional:  

 - Qual imagem lhe chamou mais atenção nesta cena?  Quais os elementos que contribuíram para que 

você salientasse esse ponto? 

 - Qual(is) personagem(ens) você acha que são mais importantes? Por quê? 

 - Como você construiria o perfil da personagem principal durante e depois da apresentação do curta? 

Aponte quais as cenas que conduziram você a delinear este perfil e justifique. 

 - Qual personagem está sendo apresentado nesta cena? Qual o seu papel?  

 - Que sentimento(s) a imagem releva? Cite algumas cenas que contribuíram para sua interpretação. 

 - Quais mensagens são transmitidas através das imagens? Justifique com passagens do vídeo. 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Nessa etapa, sempre que solicitado pelos leitores, houve pausas em algumas cenas, 

momento em que foi analisado o papel das estratégias metacognitivas na potencialização da 

compreensão dos sentidos do vídeo. 

Os leitores, totalizando um número de dez, foram entrevistados individualmente para 

que não fossem influenciados pelas respostas dos demais, uma vez que as interpretações eram 

feitas oralmente. A observação das estratégias de leitura por eles utilizadas e o processo de 

referenciação aos personagens foram registrados através de depoimentos orais gravados e, 

posteriormente, analisados pela pesquisadora. 
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Depois dessas etapas, passamos à análise das imagens, que pode ser resumida em três 

momentos, embora eles não se encontrem necessariamente nesta mesma ordem no momento 

da apresentação dos resultados: 

 

1) O primeiro momento consistiu em analisar o processo de construção dos referentes por 

leitores não conhecedores da GDV, com base na percepção de elementos da metafunção 

composicional presentes no curta-metragem; 

2) No passo seguinte, identificamos os referentes construídos e os classificamos com base na 

interpretação dos sujeitos entrevistados, seguindo os parâmetros para a construção dos quatro 

processos – apresentação, acréscimo, correção e confirmação – referenciais descritos por 

Custódio Filho (2011);  

3) Por fim, refletimos sobre como a metodologia que construímos e usamos pôde ajudar a 

explicar as estratégias de compreensão leitora. 

 

Diferente da análise de Custódio Filho (2011), que teve como sujeito de análise o 

próprio pesquisador, leitor proficiente e estudioso no assunto, lidamos com sujeitos reais em 

suas práticas de compreensão leitora de um texto verbo-audiovisual. Além disso, nosso 

diagnóstico foi diferente também por testar leitores que não tinham uma formação acadêmica 

na área de Linguística.   

Desse modo, esperamos que o estudo aqui delineado, a partir da leitura de um texto 

audiovisual (verbal e não verbal), possa facilitar o trabalho de análise de processos 

referenciais e de aspectos multimodais na compreensão leitora, numa perspectiva 

sociocognitivista, a partir do qual propomos um redimensionamento acerca das análises 

efetivadas em Linguística Textual. 

 

5.2 O percurso da construção referencial: análise e discussão dos resultados 

 

Buscando esboçar um percurso evolutivo de como se processou a construção 

referencial dos elementos do curta-metragem Vida Maria, com base nas categorias da 
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metafunção composicional da GDV (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006), dividimos nossa 

análise em duas seções.  

A primeira foi fruto de observações feitas anteriores à exibição do curta, fazendo 

relação com um dos nossos propósitos de investigação, que diz respeito à estratégia de 

compreensão leitora denominada por Solé (1989), e mais tarde reafirmada por Kleiman 

(2000), de predição. As autoras afirmam que é relevante, ao se trabalhar a leitura, que antes 

mesmo de ter um contato com texto, os leitores realizem predições sobre o conteúdo a ser 

tratado, para que a leitura seja uma atividade cheia de propósitos. Corroborando estudos das 

autoras, proporcionamos este momento inicial. 

A segunda parte discute as interpretações feitas pelos leitores durante e após a 

exibição do vídeo. Vale relembrar que nossa análise apresenta as ocorrências numa visão 

interativa da referência (cf. CAVALCANTE, 2011a e b; 2012) que considera o ouvinte/leitor 

como participativo do processo de construção do texto a partir dos conhecimentos prévios e 

de esquemas conceptuais que, evocando cenários mentais estruturados, possibilitam-lhe 

reconstruir o significado do texto através de inferências, pressuposições e predições.  

A princípio, tentamos dividir a análise considerando cada objetivo de nossa 

investigação, mas, didaticamente tornou-se inviável, uma vez que não conseguíamos falar das 

estratégias de leitura utilizadas pelos leitores dissociadas das categorias composicionais da 

GDV. Dessa forma, observamos como os elementos representados foram alocados no texto 

multimodal, de modo a sugerir determinadas interpretações sobre o valor e o significado do 

conjunto, levando em consideração as estratégias e os conhecimentos utilizados pelos leitores 

no momento da interpretação das imagens.  

Em nossa metodologia, como foram feitas perguntas à medida que as cenas iam 

sendo apresentadas durante a exibição do curta, investigamos como as estratégias e os 

conhecimentos anteriormente apresentados foram utilizados pelos nossos informantes.  

 

5.2.1 Antecipando impressões 

 

Ao analisar o processo de construção dos referentes, antes mesmo da exibição do 

curta-metragem, foram feitas perguntas aos leitores, a partir da visualização da imagem da 

capa do vídeo apresentada a seguir. 
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Imagem 1  

 

Fonte: Disponível em: <http://www.viacg.com>16 

 

Com intuito de não influenciarmos os leitores a utilizar termos pertencentes às 

categorias de análise apresentadas por Kress e van Leeuwen (2006), no que diz respeito à 

metafunção composicional (valor informativo, enquadramento e saliência), nem pertencentes 

às estratégias de compreensão leitora descritas por Solé (1998), elaboramos perguntas de 

caráter mais abrangente, já apresentadas em seções anteriores (cf. Quadro 7). Foram elas: 

 

- A partir do título “Vida Maria” e da imagem da capa, qual(is) a(s) temática(s) a ser(rem) 

abordada(s) no vídeo? 

                                                           
16 Todas as imagens que ilustram nossa análise foram extraídas de cenas do curta-metragem Vida Maria, de 

Márcio Ramos, disponível em <http://www.viacg.com>. Em virtude de as imagens representarem cenas em 

movimento, optamos por não intitulá-las, dada a dificuldade em nomear os fragmentos de episódios. Desta 

forma, decidimos referi-las iniciando pelo nome Imagem seguido de um numeral cardinal disposto em ordem 

crescente: Imagem 1, Imagem 2 e assim sucessivamente. 
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- Quais as pistas que o levaram a inferir sobre a temática abordada? Justifique. 

- Quais os conhecimentos que contribuíram para você compreender as imagens 

apresentadas? 

- Quais as imagens que lhe chamaram mais a atenção? Por quê? 

 

Olhando para a ilustração da capa do curta-metragem (Imagem 1), os leitores 

predisseram que o vídeo abordaria a vida de mulheres que se chamavam Maria, em virtude do 

título Vida Maria. Para eles, algumas dessas Marias seriam crianças, outras jovens, outras 

adultas, outras idosas. Afirmaram que as Marias seriam pessoas pobres, mulheres do campo, 

da zona rural. O vídeo trataria, então, da vida difícil de mulheres que vivem no interior do 

Nordeste.  

As hipóteses levantadas sobre as dificuldades vividas pelas personagens foram 

inferidas pelos leitores a partir das imagens da menina e da mulher que aparecem na capa. 

Ambas não aparentam luxo ou riqueza. As mulheres retratadas nas imagens não usavam 

maquiagem, brincos, colares, enfeites de cabelo. Além disso, os leitores afirmaram que elas 

tinham um cabelo bastante danificado, sem tintura, amarrado apenas por um lenço de tecido, 

adereço muito comum na cabeça de mulheres simples da zona rural. Os leitores acrescentaram 

que o despojamento dos personagens era expresso pela ausência de adornos típicos da vaidade 

feminina, elementos que remetem à oposição de riqueza/opulência que é estabelecida pelas 

conotações sociais. Portanto, retirar tais adornos da imagem das personagens implica reduzi-

las a uma condição de privação de bens materiais. 

Esses conhecimentos dizem respeito ao que Koch e Elias (2006) chamam de 

conhecimento de mundo ou enciclopédico – referente às experiências, aos registros de vida, 

de lugar, de tempo. Os nossos leitores, moradores de uma cidade da região Nordeste, 

Fortaleza, capital do Ceará, certamente identificaram traços que dizem respeito às pessoas que 

vivem em pequenos povoados do sertão nordestino. Alguns desses leitores, inclusive, 

disseram que as imagens os fizeram recordar de momentos da infância, pois tinham vindo de 

cidades interioranas do sertão cearense. O fato de alguns deles terem vivido em um local 

semelhante ao que seria retratado no curta certamente contribuiu bastante para que as 

inferências fossem confirmadas durante a exibição do vídeo. 

Uma predição diferente se deu por parte de um leitor, ao deduzir que o vídeo 

retrataria a vida de Maria, mãe de Jesus, que está dentro de cada Maria dos dias atuais. Para 
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ele, a imagem de sofrimento no semblante do rosto da mulher que se encontra à direita da 

capa representaria as Marias sofredoras, semelhante à dor de Maria, sentida na ocasião da 

morte de seu único filho, Jesus. O leitor acrescentou, ainda, que a personagem seria Maria de 

Nazaré por estar no mês de maio, considerado pelos católicos como o mês de Maria. 

Coincidentemente, a exibição do curta-metragem foi realizada no mês de maio do ano de 

2013. Ao fazer inferência a um expoente bíblico, certamente o leitor revelou sua crença e o 

seu envolvimento em cerimônias e rituais que estava experienciando no momento em que o 

vídeo lhe foi apresentado. Sobre esse tipo de entendimento do texto, é importante que o leitor 

não extrapole no que diz respeito ao papel da subjetividade dentro das negociações de sentido. 

É o que defende Marcuschi (2008, p. 82) ao postular que “a realidade empírica extramental 

existe, mas mais do que uma experiência estritamente sensorial e especularmente refletida 

pela linguagem, é discretizada no processo de designação discursiva e dependente de um 

trabalho cognitivo e realizado no discurso”. Desta forma, enfatizamos que o leitor não deve 

apenas criar uma interpretação baseada somente nos seus desejos. É necessário, portanto, que 

ele perceba que a atribuição de sentido é resultante de uma elaboração do real, e a sua 

construção está sujeita a restrições concretas, baseadas em convenções socioculturais, 

autorizadas pelo contexto imediato de interação. 

Ainda sobre o conhecimento enciclopédico, durante a predição, um leitor fez alusão 

à escrita de forma cursiva do título do curta-metragem Vida Maria. Para ele, no vídeo talvez 

fosse abordado algum assunto sobre a importância da escrita, pois a letra era bem caligráfica e 

o fez lembrar-se de momentos quando fora alfabetizado por uma pessoa de sua família. Na 

concepção desse leitor, o vídeo narraria a história de uma mulher que foi alfabetizada fora da 

ambiência escolar e enfrentou dificuldades para ser inserida na escola, em virtude de ser 

pobre, daí não teria condições de comprar material exigido para fazer as atividades sugeridas 

pelos professores. Esse conhecimento está ligado aos interesses do leitor diante do mundo, 

mesmo sendo uma hipótese parcialmente refutada ao assistir às cenas do vídeo. O 

conhecimento enciclopédico abarca todo saber armazenado na memória do leitor sobre 

assuntos, situações e suas experiências prévias. Nas palavras de Smith (1999, p. 125), 

constitui “a fonte das predições que nos permitem dar sentido aos acontecimentos e a 

linguagem, e a fonte das hipóteses que, uma vez submetidas à prova, suscitam a 

aprendizagem”. 

As predições realizadas pelos leitores nos fizeram refletir sobre o papel do professor 

nas atividades de compreensão leitora.  Imaginamos, a partir dessa experiência, nas atividades 
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de compreensão leitora desenvolvidas nas escolas, as inúmeras possibilidades de interpretação 

influenciadas pelo conhecimento de mundo dos alunos que precisam ser consideradas no 

momento da atribuição de sentido das mensagens dos textos. Provavelmente, muitos alunos 

fazem interpretações não autorizadas pelos textos, indo ao horizonte problemático ou 

indevido descrito por Marcuschi (2008), motivados pelas suas vivências pessoais, 

desconsiderando, muitas vezes, as pistas contextuais. 

Interrogadas sobre as imagens da capa que mais lhe chamaram a atenção, os leitores 

apontaram para os rostos das Marias – na infância e na vida adulta, alegando que elas estavam 

“bem na frente”, o que diz respeito ao enquadramento apontado por Kress e van Leeuwen 

(2006). As personagens estão apresentadas em plano fechado (close shot), o que revela uma 

maior intimidade, ajudando ao leitor captar traços de sua personalidade, como o de 

sofrimento, apontado pelos leitores. 

Nenhum dos leitores fez alusão ao valor informativo dado e novo ou ideal e real da 

disposição das imagens, o que não significa dizer que esse aspecto não tenha influenciado sua 

percepção dos referentes no texto; esse fator pode fazer parte apenas de uma estratégia 

cognitiva de leitura. Em relação à posição dos rostos das personagens na configuração da capa 

do curta, alguns apenas disseram que a história contada seria retratada da infância até a vida 

adulta da Maria, pois tinha a imagem de uma criança do lado esquerdo da capa e outra de uma 

mulher já idosa do lado direito. Tal disposição foi considerada pelos leitores como um aspecto 

relacionado à sequência cronológica do ciclo da vida: do nascimento à morte. A disposição 

coincide, como vemos, com a localização da informação nova, à direita. 

Indo além dos elementos dispostos em primeiro plano (rostos das Marias), os 

leitores apontaram que no fundo da imagem há um caminho de terra seca que remete aos 

lugares onde há escassez de chuva, típicos do sertão nordestino. Em virtude disso, as imagens 

certamente não representariam uma rotina da área urbana. Portanto, as personagens morariam 

no campo. A paisagem seca ao fundo revela, ainda, as dificuldades enfrentadas pelas Marias e 

a consequente pobreza que as assola. Ao realizar estas inferências, os leitores mobilizaram 

vários tipos de conhecimentos armazenados na memória, contemplando, assim, nossa hipótese 

básica de que os elementos extralinguísticos – enciclopédicos, interacionais (KOCH e ELIAS, 

2006) – bem como os multissemióticos (planos, saliência, enquadramento) seriam utilizados 

pelos leitores no momento da compreensão do curta-metragem.  

Assim, para a compreensão da temática trabalhada no curta-metragem, foi necessário 

que os leitores identificassem visual e tematicamente o fato tratado no vídeo, fazendo 
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remissão a outro(s) texto(s) contido(s) no seu repertório mental; no seu mundo de experiência. 

Os leitores precisaram, portanto, compreender e, ativamente, ir acionando os conhecimentos 

do cotexto, relacionando-os aos implícitos, às sinalizações evidenciadas nas imagens e nas 

palavras. Sobre isso, assevera Custódio Filho (2011, p. 176): 

 

quando assiste a um filme ou a um seriado de televisão, o interlocutor 

reconhece como texto o “conjunto da obra”. Não se trata de entender como 

elementos separados as falas dos personagens e a imagem dos personagens 

durante as falas, ou de considerar a organização do “cenário” como elemento 

secundário para a produção dos sentidos, como se esses recursos fossem 

complementares ao texto propriamente dito. Tudo faz parte do (co)texto, 

porque os elementos se mostram integrados na materialidade, a fim de que, a 

partir deles, se promova a compreensão. (grifo do autor) 

 

Concluímos, então, que todos esses aspectos audiovisuais colaboraram sensivelmente 

para o processo de apresentação do referente, tal como propôs Custódio Filho (2011).  

Nesta seção, a predição feita com os leitores, pelo menos com relação aos aspectos 

analisados até aqui, leva-nos a crer que o processo de referenciação pode ser entendido como 

um conjunto de operações dinâmicas realizadas pelos sujeitos à medida que o discurso se 

desenvolve. Não aceitamos, portanto, que o texto seja uma mera materialização do discurso. 

O texto emerge como um evento no qual os sujeitos são vistos como agentes sociais que 

levam em consideração o contexto sociocomunicativo, histórico e cultural para a construção 

de sentidos. Nas palavras de Koch (2004, p. 32-33), 

 

na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos são 

vistos como atores/construtores sociais, o texto passa a ser considerado o 

próprio lugar da interação e os interlocutores, sujeitos ativos que – 

dialogicamente – nele se constroem e por ele são construídos. A produção de 

linguagem constitui atividade interativa altamente complexa de produção de 

sentidos que se realiza, evidentemente, com base nos elementos linguísticos 

presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas que 

requer não apenas a mobilização de um vasto conjunto de saberes 

(enciclopédia), mas a sua reconstrução e a dos próprios sujeitos – no 

momento da interação verbal. (grifo da autora) 

 

Na concepção da autora, no processo de compreensão textual os leitores vão 

compreendendo as mensagens a partir do uso interativo da linguagem, ultrapassando os 

limites materiais da superfície textual. Nesse processo, estão em jogo vários conhecimentos 

por parte do leitor, incluindo as várias semioses que orientam a textualização, estabelecendo 
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relações entre os elementos imagéticos e linguísticos e os componentes sociais. Vale ressaltar 

que essas interpretações são construções culturais, ou seja, podem evoluir e variar conforme o 

uso em sociedade.  

 Realizada a predição, passamos à análise da história apresentada no vídeo. 

 

5.2.2 Compartilhando saberes 

 

Com a intenção de ilustrar o papel da imagem  na construção da referência, além dos 

elementos de materialização linguística, foram feitas as seguintes perguntas aos leitores: 

 

- Qual imagem lhe chamou mais atenção nesta cena?  Quais os elementos que contribuíram 

para que você salientasse esse ponto? 

 - Qual(is) personagem(ens) você acha que são mais importantes? Por quê? 

 - Como você construiria o perfil da personagem principal durante e depois da apresentação 

do curta? Aponte quais as cenas que conduziram você a delinear este perfil e justifique. 

 - Qual personagem está sendo apresentado nesta cena? Qual o seu papel?  

 - Que sentimento(s) a imagem releva? Cite algumas cenas que contribuíram para sua 

interpretação. 

 - Quais mensagens são transmitidas através das imagens? Justifique com passagens do 

vídeo. 

 

Antes mesmo de iniciarmos a análise propriamente dita, consideramos oportuno 

salientar que procuramos, na medida do possível, fazer um estudo das imagens obedecendo à 

sequência cronológica em que as cenas apareciam, mas nem sempre seguimos este critério. 

Em muitas passagens, avançamos ou recuamos algumas cenas, com o intuito de sermos mais 

didáticos na explicação de um determinado fenômeno referencial. 
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 A seguir apresentamos as Imagens 2, 3, 4, 5 e 6 – trechos17 do curta-metragem Vida 

Maria, reproduzidos das primeiras cenas que apresentam a personagem principal, Maria José, 

escrevendo seu nome em um caderno na janela de sua casa:  

 

Imagem 2 

 

 

 

Imagem 3 

 

 

 

 

 

                                                           
17 É importante esclarecer que essa apresentação se dá por meio de distintos elementos e somente as imagens 

congeladas não dão conta de recuperar as primeiras cenas. 
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Imagem 4 

 

 
Imagem 5 

 

 

Imagem 6 
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Ao fazerem a leitura das imagens, os leitores realizaram algumas inferências na 

construção dos referentes: a) o nome “Maria José” (Imagem 2) diz respeito a um dos 

personagens; b) esse personagem, provavelmente, é uma criança, uma vez que ao lado do 

nome há figuras que remetem aos desenhos infantis – uma casa, uma flor (Imagem 3). As 

Imagens 4, 5 e 6 confirmam as inferências feitas. Desta forma, o papel do verbal na 

construção da referência é redimensionado, não apenas porque ele divide a materialidade 

textual com outros modos semióticos, mas também porque a situação de interação longa 

demanda um processamento textual diferenciado (CUSTÓDIO FILHO, 2011). Outro traço 

que merece ser destacado, reconhecível (mas não completamente apreensível) na superfície 

textual, é a dinamicidade presente nas cenas do curta-metragem que favorecem a 

compreensão do enredo.  

Não foram apontados pelos sujeitos aspectos relativos à disposição das imagens na 

tela, mas isso pode significar apenas que, mesmo não tendo consciência metalinguística 

desses traços, eles interferem na focalização dos referentes. Note-se que um dos quadros 

dispõe a imagem de Maria à esquerda, com parte do perfil dela, e à direita o caderno, com a 

mão na escrita caligráfica. 

Em relação ao perfil da personagem principal, já traçado no momento da predição, 

os leitores confirmaram que a menina era realmente pobre, pois vivia em uma casa simples, 

de “chão batido”, sem luxo. Logo, no processo de apresentação que, conforme Custódio 

Filho (2011) está relacionado à primeira aparição do referente, não é mais apresentação, mas 

acréscimo ou confirmação da personagem. O material escolar de Maria José já denunciava 

sua falta de recursos financeiros: um lápis e um caderno já bastante desgastados. Os muitos 

borrões em seu caderno revelavam também que ela não possuía borracha. Nas cenas, Maria 

José escrevia sobre um pequeno banco de madeira, apoiada num peitoril, base inferior das 

janelas que funciona como parapeito. Para os leitores, a vida simples da personagem era 

evidenciada também a partir da configuração de sua humilde casa: paredes desbotadas, sem 

mobília ou artefatos de ornamentação. Todo esse cenário, aliado à aparição da personagem e 

suas ações contribuíram para que as predições feitas no momento da leitura das imagens da 

capa do curta-metragem, na ocasião da apresentação de Maria José, fossem confirmadas 

pelos leitores. Todos esses são processos de confirmação, que vão recategorizando o referente 

à medida que o texto transcorre. 

O cenário visto através da janela (Imagem 5) reforçou as predições feitas referentes à 

localização de onde se passavam as cenas: na zona rural do sertão nordestino. Da janela, 
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percebia-se, ao longe, uma pequena latada, construída com grade de ripas, improvisada, em 

geral, para proteger as pessoas do sol forte. Os leitores também acrescentaram que a 

vestimenta de Maria – vestido e chinelos simples – condizia com sua falta de recursos 

financeiros.  

Percebemos que no processo de construção dos referentes, tanto do perfil da 

personagem, como do local onde se passariam as cenas, acontece uma leitura no modelo 

descendente. Nossos leitores, de forma dedutiva, usam seus conhecimentos prévios e seus 

recursos cognitivos em relação às características de pessoas que moram no sertão nordestino, 

bem como da configuração que compõem este tipo de região. Desta forma inferem, não 

linearmente, quem seriam os personagens e onde a história aconteceria. Durante a leitura, o 

leitor continuava valendo-se de estratégias para organizar as informações e ideias do texto e 

as relacionava ao seu conhecimento prévio para construir sua compreensão. 

Quanto às características psicológicas de Maria José, alguns leitores disseram que 

ela, no início do vídeo, apesar de viver em um ambiente humilde, sem sofisticação, revelador 

de uma vida sacrificada das regiões secas do interior do Nordeste, aparentava ser uma criança 

feliz, pois escrevia, com alegria, seu nome no caderno, esboçando, vez ou outra, um sorriso no 

rosto (Imagens 5 e 6). Seu olhar revelava sua satisfação ao rabiscar seu nome. A atmosfera de 

alegria também era visível no olhar da menina, que parecia brilhar quando desenhava as 

letras. Toda essa compreensão se deu a partir das semioses plásticas, sobretudo quando a 

personagem era focada em plano fechado, ângulo que permitia capturar detalhes de seu rosto 

e expressões faciais, conforme percebemos na Imagem 7 a seguir: 

 

Imagem 7 
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A Imagem 7, como todas as cenas retratadas no curta, por se tratar de uma imagem 

em movimento, o sorriso, o olhar de satisfação da personagem, o encantamento de Maria José 

ao rabiscar seu nome no papel, percebidos pelos leitores, só puderam ser compreendidos 

numa visão mais geral pelos movimentos que as cenas permitiram. O plano fechado 

contribuiu, pois, para os processos de acréscimo e de confirmação. 

Reforçamos que as imagens congeladas que ilustram nossa análise não conseguem 

dar conta dessas semioses, mas nos fazem crer, até o momento, que as categorias da GDV, 

propostas por Kress e van Leeuwen (2006), podem ser também utilizadas na construção dos 

sentidos de textos dinâmicos, como é o caso de nosso corpus. Mesmo sem conhecimento de 

tais categorias, em específico dos elementos da metafunção composicional, os leitores se 

utilizaram, sobretudo, dos princípios do enquadramento e da saliência.  A análise realizada até 

o momento considera adequada a hipótese de que o arcabouço teórico da GDV, em destaque 

para os elementos de valor composicional, pode, sim, ser relevante para estudar, também, as 

imagens dinâmicas, como é o caso do nosso corpus: um curta-metragem, e permite tratar 

metodologicamente alguns dados visuais importantes para a introdução e retomada de 

referentes. 

Ao longo da exibição do curta, as características de Maria José sofreram 

mudanças, por acréscimo, por correção e por confirmação, semelhante aos resultados 

encontrados por Custódio Filho (2011) em seu estudo. O resultado da rede de relações 

construídas sobre a reelaboração das características da personagem principal pode ser 

visualizado nas imagens a seguir. 

 

Imagem 8 
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Imagem 9 

 

 

Imagem 10  

 

Imagem 11 
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Imagem 12 

 

Imagem 13 

 

 

 

As Imagens 8, 9, 10, 11, 12 e 13 representam o momento em que Maria José, 

concentrada, escreve seu nome em seu caderno. Sua mãe se aproxima da janela e puxa a 

menina pelo braço. Esta, assustada, apenas balança afirmativamente com a cabeça e não diz 

uma só palavra. Obedientemente, Maria José realiza as tarefas pedidas pela mãe. Durante as 

cenas, sua mãe, Maria Aparecida, tem a seguinte fala: 

 

- Maria José!  

 

- Oh, Maria José!  
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- Tu num tá me ouviu te chamar, Maria? 

- Tu num sabe que aqui num é lugar pra tu ficar agora? 

- Em vez de ficar perdendo tempo, desenhando nome, vá lá para fora arranjar o que    

fazer, vá? 

 

- Tem o pátio pra varrer... tem que levar água pros bichos... Vai menina! 

 

- Vê se tu me ajuda, Maria José! 

 

Ao observar a sequência das Imagens 8 a 13, os leitores modificaram o perfil que 

tinham elaborado inicialmente em relação à personagem principal, havendo, assim, um 

processo de correção. Maria José não seria mais uma menina feliz como eles acreditavam, 

pois, apesar de revelar alegria em estudar, sua mãe considerava que o estudo era sinônimo de 

“perda de tempo”. Para a mãe, Maria Aparecida, mais importante era a ajuda de Maria José 

nos afazeres domésticos. Nas cenas que envolvem este episódio, os leitores registraram que a 

mãe era grosseira, na forma e nos modos de falar com a filha, traços percebidos pela 

hostilidade com a qual a mãe a tratava. Nas Imagens 8 e 9 em específico, Maria Aparecida 

puxa, com certa violência, a filha pelo braço. Com este gesto, Maria José quase cai do banco e 

olha assustada para a mãe que lhe fala com aspereza, ordenando que a filha pare de escrever e 

vá fazer os afazeres da rotina da vida do campo: varrer o pátio, colocar água para os animais.  

Ainda sobre as imagens retratadas nestas passagens, os leitores disseram que Maria 

José era muito criança para tanta responsabilidade. Por tudo isso, ela certamente não tinha 

uma rotina que lhe permitisse brincar, estudar e ser feliz como toda criança merece. Nas 

referidas cenas, a personagem principal sofre transformações e acréscimos que devem ser 

percebidos pelos sujeitos, pois, do contrário, não se pode dizer que há compreensão. Nas 

palavras de Custódio Filho (2011, p. 96): “É essa perspectiva – a da interação, que garante a 

plena manifestação do caráter multiplamente significativo dos objetos de discurso – que dá 

conta, mais apropriadamente, da dimensão sociocognitiva da linguagem”. 

As Imagens 14, 15, 16 e 17 que configuram os episódios seguintes revelam a vida de 

Maria José na adolescência. A partir delas, os leitores foram fazendo acréscimos ao perfil da 

personagem. Vejamos as imagens: 
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Imagem 14 

 

Imagem 15 

 
 

Imagem 16 
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Imagem 17 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nas Imagens 14, 15, 16 e 17, Maria José, já na adolescência, continua ajudando à sua 

mãe na rotina de casa. Para os leitores, as imagens evidenciam uma Maria José comprometida 

com suas responsabilidades domésticas. Parte dessa percepção pode ser atribuída ao fato de os 

referentes ligados aos afazeres estarem centralizados na imagem, o que colabora para a 

saliência. Alguns leitores relataram que ela não parecia muito triste, apenas era obediente e 

não queria ver sua mãe atribulada. A fisionomia da personagem principal revelava que ela era 

muito pensativa. Em alguns momentos, Imagem 17, por exemplo, a personagem ficava 

olhando para o horizonte, talvez ficasse imaginando como sair daquela vida, mas não tinha 

uma solução. Tudo isso foi percebido pelas imagens apresentadas no trajeto que Maria José 

realizava para pegar água. Neste mesmo trecho, a personagem para pensativa, dá um sopro, 

balançando a cabeça, como se revelasse não concordar com o que fazia. Esses elementos 

gestuais captados pelos leitores podem ser reconhecidos como atividades semióticas, se assim 

podemos nomeá-las. Em todas elas, o eixo fundamental da orientação é o lidar com os signos 

em interação.  

Concluímos, portanto que, para lidar com o conhecimento sobre o mundo é preciso 

vencer o desafio de compreensão da semiose implicada no gesto de leitura daquilo que se 

procura conhecer. Nesse caso, podemos dizer que há algo implícito. Algo que não se oferece 

de pronto ao olhar, mas implica uma construção cultural de outra natureza, para que seja 

explicitado. Além disso, muitos dos efeitos de sentido se dão pela sequência das cenas, pelas 

expressões que se dinamizam, pelos gestos dentro da narrativa. Tudo isso precisaria ser 
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considerado numa abordagem mais ampla da multimodalidade, que não apenas das imagens 

congeladas. 

A Imagem I4, mais detalhadamente, pela presença de uma bomba d’água em um 

poço, revela um cenário típico do interior do sertão nordestino, retratando a falta d’água 

encanada nas residências, dificuldade bastante recorrente nesse tipo de ambiente. Ao analisar 

a cena, os leitores partiram do princípio de que a personagem principal – Maria José – ajudava 

a sua mãe nos afazeres domésticos. Essas inferências autorizadas pelo curta-metragem 

certamente permitiram que o leitor compreendesse melhor as mensagens pretendidas pelo 

autor.  

Dando continuidade à exibição do curta, Maria José aparece na vida adulta, momento 

em que conheceu seu futuro Marido, Antônio. Em seguida, há uma sucessão de imagens que 

retrataram sua vida após o casamento, na rotina com os filhos até as cenas finais do velório de 

sua mãe.  

As Imagens 18, 19, 20 e 21 que se seguem foram apontadas pelos leitores como as 

cenas que mais contribuíram para que eles mudassem a forma de caracterizar o perfil de 

Maria José e, por um processo de correção, acrescentassem que ela, na vida adulta, havia se 

tornado uma mulher áspera, grosseira. Vejamos: 

 

Imagem 18                                                               Imagem 19 
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 Imagem 20                                                                 Imagem 21 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Os leitores apontaram as Imagens 18, 19, 20 e 21 como as que mais os conduziram a 

compreender que Maria José, na vida adulta, por todas as dificuldades que tinha enfrentado na 

vida, pela rotina desgastante de mãe e dona de casa, tornara-se uma pessoa triste e amarga. 

Essas características da personagem, para os leitores, ficaram mais notórias nos momentos em 

que ela aparecia em foco, com um close no rosto, em plano fechado. O fato de o rosto da 

personagem aparecer com mais nitidez permitiu aos leitores ler suas expressões faciais, seus 

traços de tristeza, “sua desilusão pela vida”, reproduzindo as palavras dos leitores. Alguns 

chegaram a dizer que, em determinadas imagens, a personagem provocava medo, pelo ódio 

que ela transmitia através do olhar – essa compreensão extrapola um pouco a materialidade 

textual. Além das imagens, os leitores afirmaram que a voz em tom ríspido de Maria José 

também denunciava sua amargura. Temos, dessa forma, que a imagem se integra aos diversos 

recursos da materialidade verbal como mais um fator característico da referenciação.  

Essas mudanças ocorridas no perfil da personagem principal são do tipo por 

correção, conforme estudo de Custódio Filho (2011), pois o estatuto da personagem foi se 

orientando em sentido contrário ao que se vinha construindo até então.  De início, os leitores 

acreditavam que Maria José era obediente e pensativa, passando a amarga e insatisfeita. 

Analisando outras cenas, alguns leitores modificaram a forma de caracterizar a 

personagem principal. Para eles, Maria José não era hostil e amarga, como tinham descrito a 

personagem, pois havia passagens do curta que revelavam a sua dedicação e o seu amor pelos 

filhos. A personagem era preocupada com o destino que estava dando para os seus filhos, 

semelhante ao seu: sem estudo, sem perspectiva de crescimento, apenas cumprindo tarefas 

rotineiras, sem vislumbrar mudanças. Como se sentia extremamente atarefada, exigia que os 

filhos a ajudassem, mesmo que isso os tirasse da escola, por exemplo. Para os leitores, Maria 
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José não sabia como transformar a sua realidade e a de sua família, em virtude disso, 

reproduziu o que tinha recebido de sua mãe, mesmo não considerando que fosse o melhor 

para seus filhos. Essas alterações que foram feitas ao traçar o perfil da protagonista foram, por 

sua vez, sendo homologadas pelas cenas subsequentes, por isso passaram a ser mudanças por 

confirmação, pois a princípio, os leitores não percebiam amargura no olhar de Maria José, 

apesar de todas as dificuldades que ela enfrentava.  

As Imagens 22, 23, 24 e 25 foram apontadas pelos leitores como reveladoras do 

caráter paradoxal da personagem: ao mesmo tempo em que se sentia cansada pela rotina de 

dona de casa, confinada em seu pequeno mundo, sentia-se feliz pela maternidade, pela vida de 

cumplicidade que existia entre ela e seus familiares, gerada, inclusive, pela falta de 

perspectiva de ampliar seus horizontes. Algumas imagens retratadas a seguir revelam 

serenidade e doçura nos gestos de Maria José. Vejamos: 

 

Imagem 22                                                                    Imagem 23                                                          

 

 Imagem 24                                                                   Imagem 25 
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Para os leitores, mesmo cumprindo suas inúmeras atribulações domésticas, Maria 

José demostrava seu carinho quando parava, entre uma atividade e outra, e acariciava sua 

barriga, passando, com esse gesto, seu amor por seu novo filho que estava sendo gerado – 

veja-se a barriga sendo retratada no centro da imagem e o vetor do olhar de Maria incidindo 

sobre o ventre.  

Pelas imagens exibidas (22, 23, 24 e 25), a personagem teve muitos filhos, mais de 

nove, e vez ou outra aparecia grávida. As cenas de carinho tornavam-se mais nítidas pelo 

enquadramento e pela saliência dados às imagens da personagem. Normalmente, quando ela 

afagava sua barriga, havia uma ampliação da imagem na tela, fazendo parecer que nos 

aproximávamos dela; uma espécie de zoom, características que permitiam ao leitor captar com 

mais detalhes todo o seu carinho pela nova semente que era gerada. Nas Imagens 24 e 25 

além de acariciar sua barriga, Maria José sorri e olha para o horizonte de forma contemplativa 

e serena. No período matinal (Imagem 23), enquanto varre o quintal de sua casa, seus filhos 

vão para a roça. Neste momento, Maria José abençoa seus filhos, um a um, com voz suave e 

cheia de ternura.  

Destacamos, portanto que a mistura das semioses plástica e sonora contribui 

sobremaneira para a (re)construção do perfil da personagem, acrescentando-lhe novas 

informações sobre a personalidade da personagem que confirmou uma característica 

marcante, já estabelecida, da protagonista do curta: mulher pensativa. Esse processo 

corresponde ao que Custódio Filho (2011) denomina de acréscimo, fundamental para a 

recategorização dos referentes. 

A partir de todas as características apontadas pelos leitores, podemos elencar um 

conjunto de traços que contribuíram para a configuração do perfil da protagonista Maria José. 

Vejamos, a seguir, os mais relevantes: 

 

- a falta de perspectiva em relação às melhorias na qualidade de vida de Maria José faz com 

que ela reproduza com seus filhos todo o comportamento passado por sua mãe, Maria 

Aparecida, mesmo acreditando que isso não seria o melhor para eles; 

- a protagonista não muda sua forma de agir, pois não consegue vislumbrar alternativas que 

permitam a ela proporcionar uma vida diferente para seus filhos; 

- a repetição do cenário, das vestimentas e de algumas falas dos personagens reforça a ideia de 

vida cíclica intencionada pelo autor; 
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- os enquadramentos e as saliências dados em determinadas imagens induzem o leitor a 

penetrar nos sentimentos da personagem e, assim, evidenciar com detalhes suas 

características. 

 

Tais traços nos levam a crer que a compreensão leitora de textos verbo-audiovisuais 

recai bem mais sobre os aspectos da materialidade não verbal, como o enquadramento, a 

saliência, os gestos, do que propriamente sobre os aspectos linguísticos. Ao colocar os 

personagens em planos de maior ou menor evidência, o autor espera que o leitor se utilize 

desses recursos de saliência visual para captar as intenções pretendidas no texto. Além disso, 

outro elemento importantíssimo para que a negociação de sentido logre êxito diz respeito, 

conforme nos mostrou a análise, aos conhecimentos armazenados na memória do leitor. 

Muito das implicitudes textuais analisadas ganharam contornos de significado apoiado nas 

negociações estabelecidas pelas convenções sociais, culturais, históricas de nossos 

informantes. 

Com a descrição das Imagens 22, 23, 24 e 25 concluímos a elaboração dos traços da 

personagem principal. Enfatizamos, portanto, que dependendo do olhar de outros leitores, 

outros elementos podem ser acrescidos ao perfil da personagem, tendo em vista o grau de 

subjetividade e as experiências vividas por cada leitor.  

Ressaltamos, portanto, que os processos básicos de construção da referência aos 

personagens – apresentação e mudança – propostos por Custódio Filho (2011) podem ser 

acrescidos de outros aspectos, e, portanto, permitir outras formulações sobre o papel dos 

recursos textual-discursivos ativados na produção de sentidos.  

No que diz respeito ao esquema das quatro etapas descritas, é importante destacar 

que confirmamos os processos propostos pelo autor. Acreditamos que possamos ter 

contribuído com estudos que se destinem a uma investigação dos processos referenciais em 

textos verbo-audiovisuais, dialogando com as categorias da metafunção composicional 

propostas pelos estudos da GDV. Sugerimos que muitos dos aspectos dessa metafunção 

possam ser analisados como estratégias cognitivas de que se valem os leitores, já que não têm 

consciência de que tais traços colaboram para a apresentação, confirmação e acréscimo de 

referentes.  

Em relação às estratégias de compreensão leitora, a análise proposta reiterou pontos 

fundamentais da referenciação e das estratégias de leitura propostas por Solé (1998). As 
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predições feitas pelo leitor na construção dos referentes presentes no curta-metragem foram 

de suma importância.  

Ao longo da exibição das imagens, a leitura feita pelos nossos informantes foi 

caracterizada pelo engajamento e pelo uso de vários conhecimentos, em vez de uma mera 

recepção passiva. É importante entender como o conhecimento de mundo determinou, durante 

a exibição das imagens, as inferências que os leitores fizeram com base em aspectos 

multimodais do curta, atentando para a metafunção composicional. O conhecimento prévio 

dos leitores foi constantemente ativado durante a leitura, para poder chegar ao momento da 

compreensão, etapa em que as partes discretas, mas sempre integradas ao contexto social, se 

juntaram para compor os sentidos das imagens do curta. 

Como afirma Kleiman (2004, p. 13) “A compreensão de um texto é um processo que 

se caracteriza pela utilização do conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já 

sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida”. Ou seja, a compreensão do texto 

verbal ou não verbal acontece a todo momento. À medida que somos abordados com 

determinadas situações, procuramos entendê-las dentro do contexto em que estão inseridas, 

mas principalmente utilizamos as experiências de nossa vida, estabelecendo uma ponte entre a 

compreensão e o fato ocorrido. Nas palavras de Freire (1992, p. 11), “A leitura do mundo 

precede a leitura da palavra”. 

Por tudo isso, a leitura implica uma atividade de procura por parte do leitor, no seu 

passado, de lembranças e conhecimentos, daqueles que são relevantes para a compreensão de 

um texto que fornece pistas e sugere caminhos, mas que certamente não se constitui em algo 

fechado, pois é passível de interação. 

A partir do que expusemos até o momento, podemos concluir, corroborando estudo 

de Custódio Filho (2011), que “o processo da referenciação é constitutivamente dinâmico e 

ancorado nas experiências situadas no real”. (p. 165). Os significados são produzidos, 

distribuídos, recebidos, interpretados e reproduzidos através de uma série de modos 

comunicativos e representacionais – cores, olhares, imagem, por exemplo –, e não somente 

através da linguagem escrita ou falada.  

Os modos semióticos são, portanto, moldados através dos seus usos culturais, 

históricos, cujos significados dos signos são sociais, isto é, constituídos pelas normas e regras 

operadas no momento da produção do signo. Além disso, tais significados são influenciados 

pelos interesses e motivações do produtor do signo em um contexto social específico, que 
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seleciona, adapta e reformula significados através de um processo contínuo de 

leitura/interpretação do signo. 

 

5.2.3 Atribuindo sentido às imagens 

 

Em nosso curta-metragem, há passagens em que o valor informativo (dado e novo) 

faz-se presente. Vejamos uma delas: 

 

Imagem 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Imagem 26, extraída de uma passagem de nosso curta-metragem, momento do 

encontro de Maria José com Antônio, há esta disposição: Maria é considerada, conforme as 

categorias descritas por Kress e van Leeuwen (2006), elemento dado porque contém 

informações já fornecidas e compartilhadas, portanto, já conhecidas pelo leitor, como algo 

que lhe é familiar, anteriormente estabelecido como ponto de partida da mensagem. Os 

elementos posicionados no lado direito (o pai de Maria e seu futuro marido), no entanto, 

revelam informação nova, que não foram apresentados ao observador da imagem, ou retratam 

algum dado ao qual se deva prestar atenção de forma especial. Isso é denominado, conforme a 

GDV, elemento novo.  
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Em nossa análise, os elementos dado e novo, conforme já mencionamos, não foram 

apontados como aspectos que contribuíram para a atribuição de sentido. Os leitores nem 

sequer fizeram menção a eles.  

Na Imagem 26, por exemplo, os leitores apontaram como elemento mais importante 

a imagem de Maria José, pois ela tinha se transformado em uma moça bonita. Nesta cena, a 

personagem principal chamou mais a atenção dos leitores, segundo eles informaram, porque 

ela está bem próximo da câmera, enfatizando as curvas da personagem. A “belezura” de 

Maria José é um componente novo. Como já dissemos, o gênero por nós analisado, curta-

metragem, certamente não contribui para que os referentes fossem vistos de forma estática, de 

um lado ou de outro, uma vez que as cenas e os sujeitos nelas envolvidos aparecem de forma 

dinâmica.  

Enfatizamos que o enquadramento dado pelo autor colocou a personagem em plano 

fechado, inicialmente, para depois ir para os planos médio e aberto respectivamente e, além 

disso, há saliência sobre ela. O pai e o futuro marido aparecem adiante mais nebulosos. A 

interação dos participantes representados na imagem cria uma relação imaginária de maior ou 

menor distância social entre estes e os observadores. Ressaltamos, entretanto, que os planos 

de enquadramento são apenas algumas indicações relativas a possíveis potenciais de 

significado que não estão necessariamente presentes em todas as imagens e que, por isso 

mesmo, fazem-se muito importantes para a compreensão leitora. 

Durante a exibição do curta, por exemplo, os leitores não fizeram menção a estas 

categorias de valor informativo – dado e novo, tampouco aos elementos real e ideal que, 

conforme a GDV, estão presentes na configuração das imagens. Por esse caráter, imaginamos 

que outras categorias pudessem ser inseridas na metafunção composicional, quando se 

tratasse de textos não estáticos. Traços como gestos, expressões faciais são bem melhor 

captados pelo leitor, no gênero analisado, do que a disposição dos referentes na superfície 

textual. 

Na Imagem 27 a seguir, observamos como alguns elementos da saliência –  

contrastes de cores, tamanho relativo, primeiro plano ou de fundo, diferenças de nitidez do 

foco –,  puderam atrair mais a atenção do leitor.  
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Imagem 27 

 

 

Na Imagem 27, Maria José, nossa protagonista, que se encontra em primeiro plano 

(no canto direito da tela), foi apontada como a personagem que mais chama a atenção dos 

leitores, pois apresenta mais nitidez do foco e está em destaque em relação aos demais 

personagens que configuram a cena, além de estar posicionada à direita, como elemento novo 

– o que há de novo é a própria identidade do personagem, além dos acréscimos que a 

expressão dela comporta.  

 Acreditamos que na imagem em questão, o que importa não é somente a saliência, 

mas o grau de “novidade” do evento (velório da mãe). Ao entrevistar nossos leitores, muitos 

afirmaram que a acentuada luminosidade que incide sobre a imagem de Maria José permitiu 

que eles compreendessem que ela se trata da filha e não da mãe, embora houvesse uma total 

semelhança de ambas no que se refere às suas características físicas e ao seu vestuário. A 

ênfase dada à protagonista foi também determinada pelo obscurecimento dos detalhes da cena 

ao fundo. A comunicação visual, nesse sentido, pode então expressar significados “através do 

uso de cores ou diferentes estruturas de composição” (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 

22). 

Além da saliência, em Vida Maria, Márcio Ramos se utiliza, como já enfatizamos, 

com bastante recorrência do enquadramento, dos elementos de delimitação ao passar de um 

plano para o outro. Por se tratar de um vídeo curto, com duração aproximada de 9 minutos, o 

autor, com intenção de relatar muitas fases da vida de uma mulher, da infância à vida adulta, 
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faz vários recortes para delimitar as fronteiras entre as distintas fases da vida da protagonista 

(Maria José) e as outras Marias (Aparecida e de Lourdes). Essa delimitação é salientada pelas 

cores, pelos ângulos, pelos cenários. A percepção de várias fases revelaria o uso de estratégias 

de leitura.  Dada a natureza dinâmica do gênero por nós escolhido (curta-metragem), torna-se 

impossível apresentar, de forma concreta, as nuances da delimitação por nós descrita.  

No curta-metragem, há passagens em que o autor estabelece vários enquadramentos 

através das nuances de colorido. Para Márcio Ramos, esta conexão ou desconexão, que pode 

ser observada entre os elementos da composição, se dá, por exemplo, por descontinuidade ou 

similaridade de cores, observadas nas imagens a seguir. 

 

Imagem 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 29 
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Imagem 30 

 

 

Nas Imagens 28, 29 e 30, de forma dinâmica, o autor do curta-metragem modifica a 

cor do vestido de Maria José: inicia com uma estampa florida, continua com estampa, mas um 

pouco mais opaca, passa para o cinza, até encerrar com o vestido de cor marrom. Toda essa 

mudança no colorido da vestimenta da personagem é feita com um giro que a câmera faz em 

torno de Maria José (cf. Imagem 29). Esse efeito, segundo o autor, é dado para que os leitores 

imaginem que se trata de etapas distintas da vida da personagem, retratando vários momentos 

em que ela se encontra grávida, estado bastante recorrente ao longo de toda a exibição do 

vídeo. Conforme já salientamos, as imagens em movimento não podem ser capturadas e 

expressadas de forma estática em nossa análise. 

Ainda em relação à vestimenta de Maria José, ao longo de toda a narrativa, nossa 

protagonista é apresentada com vestidos de cores distintas. Em momentos de felicidade de sua 

vida, no namoro, por exemplo, Maria José está com um vestido floral, extremamente alegre. 

Ao passar de uma cena para a outra, o autor vai desbotando o vestido da protagonista, 

tingindo-o em uma escala que vai do cinza ao preto (cf. Imagens de 31 a 36).  

As nuances de cores, intencionalmente criadas pelo autor do curta, não foram 

percebidas pelos leitores que compreenderam a nossa amostra, ou pelo menos não foram 

verbalizadas como um elemento que contribuiu para a atribuição de sentidos. Na perspectiva 

do autor do curta, e também de Kress e van Leeuwen (2006), as cores são consideradas como 

um recurso que contribuiu para a construção dos referentes e dos sentidos que eles 

estabelecem, podendo ser interpretadas como uma unidade de informação entre a cor e o 

sentido.  Vejamos como isso acontece no nosso corpus. 
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Imagem 31                                                             Imagem 32 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 33                                                                Imagem 34 

 

 

 

 

(     )                                                                  

      

 

 Imagem 35                                                                  Imagem 36 

 

 

 

 

 

 

 

Na cultura ocidental, por exemplo, o preto é a cor das cerimônias fúnebres, 

tumulares, como velórios, enterros, cremações, enquanto o branco é a cor das festas de ano 

novo, batizados, casamentos. Desse modo, conforme Pietroforte (2008, p. 44): “há semi-
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simbolismo entre a categoria cromática branco vs preto e a categoria semântica vida vs morte, 

que a todo momento pode ser colocado em discurso”. 

Gardies (2006, p. 28) acrescenta que “Como um enquadramento remete para a 

localização imaginária do olho do espectador, pode, em diversos graus e de forma mais ou 

menos visível, denunciar uma intencionalidade, mas, sobretudo, tornar visível a sua presença 

de imagem”.  

Em nossa amostra, em muitos momentos, as categorias cromáticas e os 

enquadramentos feitos nas imagens de Maria José foram cruciais para que os leitores 

construíssem o perfil da protagonista, sobretudo quando a personagem é apresentada em 

primeiro plano (plano fechado), conforme se configura nas Imagens 37, 38 e 39 a seguir: 

 

Imagem 37 

 
 

Imagem 38 
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Imagem 39 

 
 

 

No contínuo das imagens apresentadas – 37, 38 e 39 – alguns detalhes do rosto de 

Maria José: ruga desfeita, olhar de preocupação revelam que ela não é uma pessoa ruim, como 

caracterizada por alguns dos leitores. Toda essa construção de “aspectos de bondade” 

contribuiu para a reconstrução do caráter de Maria José, que, a princípio, aparentava ser uma 

mãe impositiva. Trata-se, portanto, de um processo de correção, nos termos de Custódio 

Filho (2011).  

Nas palavras de Gardies (2006, p. 27):  

 

 

Enquadrar de forma mais ou menos fechada e segundo um eixo determinado 

significa colocar o espectador a uma distância perceptiva e imaginária do 

representado. Esta distância tem um papel essencial na continuidade e 

descontinuidade dos planos em que se desenrolam a narrativa ou os 

discursos fílmicos. 

 

Acreditamos que os traços referentes ao enquadramento, abordados a partir de uma 

descrição das noções de plano e de encenação, colaboraram de forma significativa para a 

(re)construção dos referentes e, consequentemente, para a compreensão dos leitores. As 

estratégias de compreensão leitora e os conhecimentos do leitor foram ativados 
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constantemente ao longo das cenas do curta-metragem. A parte do leitor foi, portanto, 

determinante para sentir e perceber efeitos enunciativos18. 

A referida constatação contempla um de nossos objetivos específicos: “analisar o 

processo de construção dos referentes por leitores não conhecedores da GDV, com base na 

percepção de elementos da metafunção composicional presentes em um texto verbo-

audiovisual”. Como podemos verificar, além do conhecimento prévio, durante a leitura, os 

leitores processaram outros conhecimentos para chegar à interpretação. Dentre eles, é 

importante salientar o conhecimento linguístico, o conhecimento enciclopédico (ou de 

mundo), o conhecimento interacional e o conhecimento lexical.  

Nas Imagens 40, 41, 42 e 43, a seguir, também extraídas do curta-metragem Vida 

Maria, os leitores observaram as relações supracitadas: 

  

 
Imagem 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 A noção de enunciação não é a mesma para as diferentes correntes teóricas. Como argumentam Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 193): “A concepção que se tem de enunciação oscila entre uma concepção discursiva e 

uma concepção linguística. Se insistirmos na ideia da enunciação como acontecimento em um tipo de contexto e 

apreendido na multiplicidade de suas dimensões sociais e psicológicas, operamos primordialmente na dimensão 

do discurso. Mas a enunciação pode também ser considerada, em um âmbito estritamente linguístico, como um 

conjunto de operações constitutivas de um enunciado”. 
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Imagem 41 

 

 
 

 
Imagem 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 43 
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Nas Imagens 40, 41, 42 e 43, o autor utiliza linguagem verbal no momento do 

encontro de Maria José com Antônio, seu futuro esposo, criando um diálogo entre os 

personagens: 

 

– Tudo bom, Maria? 

– Tudo bom, Antoin? 

– Dê aqui. Deixe que eu levo... 

– Num precisa não, Antoin?(sic) 

 

O trecho transcrito do diálogo entre as personagens Maria José e Antônio, adicionado 

às expressões dos personagens, ao conhecimento de mundo do leitor, que compreende 

práticas sociais recorrentes na nossa cultura – gentileza, que pode gerar namoro, que por sua 

vez pode levar ao casamento, que, como consequência, pode levar à gravidez –, vai atribuindo 

sentidos ao texto: olhares apaixonados (Imagens 40 e 42), troca de gentilezas (41), mulher 

grávida (43), procurando desvelar o não dito como um elemento inferencial a partir das pistas 

cotextuais.  O jogo de palavras e imagens não é aleatório. Além de todas essas semioses, as 

vozes de Maria José e Antônio revelam doçura, suavidade, muito comum em episódios de 

quem deseja ter um relacionamento afetivo. 

Merecem destaque, por parte dos depoimentos dos leitores, os efeitos sonoros do 

curta-metragem. Muitos leitores acrescentaram que algumas atribuições de sentido aos 

episódios do curta-metragem também tiveram uma ligação direta com a trilha sonora que 

existia por trás de cada cena. Por exemplo, no momento do encontro de Maria José e Antônio, 

como sonoplastia, há uma música suave que revela uma atmosfera romântica por parte dos 

personagens. Nas cenas em que Maria Aparecida fala de forma ríspida com a filha, há uma 

música com notas mais agressivas que transpassam ideia de angústia, medo.  

Essa reflexão sobre a semiose sonora nos remete à noção de texto defendida em 

nossa tese: um evento comunicativo em que ações linguísticas, cognitivas e sociais 

contribuem para a atribuição dos sentidos. Por tudo isso, admitimos, de acordo com 

Marcuschi (2008, p. 80), a noção de texto como um sistema de ligações entre distintos 

elementos, construído “numa orientação de multissistemas, ou seja, envolve tanto aspectos 

linguísticos como não linguísticos no seu processamento (imagem, música) e o texto se torna 

em geral multimodal” (grifos do autor).  
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Pela brevidade dos episódios – característica marcante dos curta-metragens – mesmo 

todas as ações que envolvem as Imagens 40, 41, 42 e 43 acontecendo em frações de segundos, 

o que no mundo real tomaria um tempo considerável, o conhecimento sobre o processo 

referencial que envolve o namoro, o casamento, a gravidez permitiu que os leitores 

produzissem um sentido a partir de informações evidenciadas no texto e de seus 

conhecimentos enciclopédicos (MARCUSCHI, 2008).  

Ainda sobre o papel do conhecimento de mundo na atribuição de sentidos, nas 

Imagens 44, 45, 46 e 47 a seguir, Maria José, nossa protagonista, dedica grande parte de seu 

dia às atividades domésticas: varrer a casa, lavar roupa, pilar sementes. Nas cenas que se 

seguem, Maria José, pilando café, olha fixamente para o céu, e nossos leitores inferiram que 

ela estava à procura de algum sinal de chuva. Tal olhar é bastante comum no cenário 

nordestino brasileiro, em virtude dos longos períodos de estiagem.  

 

Imagem 44                                                                   Imagem 45 

 

( 34 ) 

 

 

( 35 ) 

 

 

 

Imagem 46                                                                      Imagem 47 
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Embora Maria José não verbalizasse seus pensamentos nas imagens anteriores, e em 

muitas passagens do curta-metragem, os leitores, pelos conhecimentos de mundo que tinham 

em relação ao cenário de seca do sertão nordestino, compreenderam as ideias que as imagens 

transmitiam. As inferências feitas foram confirmadas pela presença da imagem do sol 

escaldante (46), seguida da tristeza da personagem (44 e 45) ao perceber que seria mais um 

ano de seca e, portanto, traria dificuldades: falta d’água, escassez de alimentos, perda da 

lavoura, morte do gado. 

Nas cenas que antecedem os momentos finais da história narrada, Maria José aparece 

com sua filha Maria de Lourdes. A Imagem 48, a seguir, é semelhante ao que ocorre nos 

episódios representados anteriormente no contínuo das Imagens 10, 11 e 12, retratadas no 

início de nossa análise. Esse recurso de repetir as mesmas imagens, no mesmo cenário, 

envolvendo as mesmas ações, vestindo as personagens com os mesmos trajes usados pelas 

Marias anteriores, contracenadas pela Maria José, criança, e sua mãe, Maria Aparecida, foi 

compreendido pelos leitores como uma tentativa de mostrar a vida cíclica das Marias que 

pertenciam àquela família.  

Vejamos como esse fenômeno foi apresentado. 

 

Imagem 48 
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Imagem 49 

 

Imagem 50 

 

Imagem 51 
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Na Imagem 48, Maria José, conforme interpretação dos leitores, reproduz tudo o que 

sua mãe fez com ela, entretanto a personagem passa um sentimento de que não está agindo de 

forma correta.  

Na Imagem 49, Maria José, no velório de sua mãe, não permite que sua filha estude, 

e ordena que ela vá fazer suas atividades domésticas. 

Nas Imagens 49 e 50, em específico, os leitores perceberam, pela sua expressão 

facial, que a protagonista, ao ver a filha ao longe, pela janela, relembra de sua infância e 

parece se entristecer, mas não sabe como transformar essa realidade. Ao contemplar o corpo 

de Maria Aparecida (Imagem 51), Maria José deixa transparecer sua preocupação em ter que 

continuar aquele novo ciclo de vida sem apoio de sua mãe. 

As imagens seguintes, que compreendem as cenas que vão de 52 a 59, finalizam o 

curta-metragem e, nesse momento, acontece um processo de encapsulamento, com a 

passagem das folhas do caderno que se encontrava na janela. Os leitores, de forma unânime, 

ao se depararem com essas imagens, relataram que a ideia de vida cíclica é descrita com muita 

clareza a partir das imagens a seguir que retratam as cenas finais do curta. Nelas, o autor, com 

intuito de resumir e apresentar aos leitores que a situação vivida por Maria José era 

semelhante à de outras Marias de sua família, foca o olhar dos leitores no caderno onde todas 

as Marias escreviam seu nome. Vejamos as imagens que encapsulam todas as vidas das 

Marias: 

 

Imagem 52                                                                    Imagem 53 
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Imagem 54                                                                      Imagem 55 

 

 

 

 

(  68 )                                                             

 

 
 Imagem 56                                                                    Imagem 57                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 58                                                                    Imagem 59 
 

 

 

 

 

 

 

O que mais chamou a atenção dos leitores na sequência que compreende as Imagens 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 foram dois aspectos em particular: primeiro, o fato de um  

único elemento – um caderno contendo o nome de várias Marias – já vir com uma carga de 

significação explicitamente relevante e necessária para os propósitos estabelecidos no próprio 

título do curta Vida Maria, como podemos perceber nas imagens anteriores; o segundo, o fato 

de a ação desse único elemento em movimento, o passar as folhas em sentido contrário – da 
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última página para as páginas iniciais – ser capaz de simbolizar um resumo de vários 

episódios e vidas de outras personagens (Maria de Fátima, Maria das Dores, Maria da 

Conceição e Maria do Carmo) que nem sequer foram mencionados ao longo do curta-

metragem. Ambos os processos são por nós considerados como um recurso de 

encapsulamento, funcionando como um princípio organizador da estrutura textual que se 

estende para outros referentes implícitos ou explícitos no contexto.  

Embora não conste entre os processos de mudança tipologizados por Custódio Filho 

(2011), podemos afirmar que há imagens que transmitem essa noção resumitiva de partes do 

texto (do enredo, em nosso caso). Esses encapsulamentos, para nós, contêm tanto 

confirmações quanto acréscimos, tal como acontece com as anáforas encapsuladoras 

verbalmente expressas. Esse fenômeno de referenciação é responsável pela sumarização de 

porções diluídas em toda a exibição do vídeo e, por isso só, já é uma grande colaboração para 

os estudos da referenciação. 

Sobre as anáforas encapsuladoras, Cavalcante (2011a, p. 74) ressalta: 

 

Toda anáfora encapsuladora é uma espécie de anáfora indireta, por também 

introduzir e mencionar no contexto uma expressão referencial nova, 

apresentada como se fosse dada, por resumir conteúdos explicitados (mas 

também implicitados) em porções contextuais anteriores e/ou posteriores. 

 

A partir dessas considerações, podemos afirmar que uma importante contribuição de 

nosso trabalho reside na possibilidade de, a partir do redimensionamento do verbal, 

reconhecer, ancorados na concepção sociointeracionista da linguagem, a pertinência de um 

outro olhar sobre os processos referenciais, o qual não se atenha à expressão verbal das 

anáforas. 

No que diz respeito às categorias da metafunção composicional da GDV, embora 

elas não tenham sido elaboradas com o propósito de compreender imagens em movimento, 

nossa análise evidenciou que algumas delas – as mais abertas; flexíveis – podem ser utilizadas 

em textos dinâmicos, como os vídeos, uma vez que nossos sujeitos, mesmo desconhecendo 

tais categorias, utilizaram elementos semelhantes no momento da compreensão das imagens 

do curta-metragem. Tal constatação nos reforça a importância de os professores, sobretudo os 

de linguagem, conhecerem a proposta da GDV, para que ensinem os alunos a “olharem mais” 

para as imagens, indo além do que é visível aos olhos, uma vez que o trabalho com vídeos 
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tem sido bastante utilizado no ensino básico e, também, no ensino superior, em toda e 

qualquer área. 

Em nossa análise, o processo de construção dos referentes, mesmo acontecendo em 

um nível não explicitamente verbal, uma vez que no curta-metragem há poucos trechos de 

fala, a discretização dos referentes em categorias não foi dada a priori, mas variou segundo as 

atividades cognitivas dos leitores, construída a partir das mensagens do cotexto e de suas 

vivências. Conforme Mondada e Dubois ([1994] 2003, p. 23) “O processo de referenciação 

considera o contexto e as versões intersubjetivas do mundo adequadas a este contexto”. É com 

relação a isto que insistimos na referenciação concebida como uma construção colaborativa, 

emergente das pistas cotextuais e contextuais, das interpretações autorizadas pelo texto e das 

práticas sociais dos leitores.  

Nossas ilustrações, bem como nossa análise, acreditamos, serviram para evidenciar 

que os elementos de valor composicional, propostos pela GDV, aliados à intenção do 

produtor do texto, às reconstruções dos informantes, às predições feitas ao longo do curta são 

fatores determinantes para o construção dos referentes em textos verbo-audiovisuais.  

Gostaríamos de ressaltar, ainda, outras considerações que julgamos importantes: 

 i) a inclusão da multimodalidade nos estudos sobre referenciação, uma vez que a construção 

dos referentes está fortemente relacionada a fatores extralinguísticos das interações; e  

ii) o que foi observado aqui em textos verbo-audiovisuais pode ser estendido a outros gêneros 

textuais, pois os elementos de valor composicional da GDV por nós apresentados não são 

exclusivos dos textos multimodais. 

Concluída a nossa análise, longe de desconsiderar as categorias da metafunção 

composicional apresentada na GDV, foco de nossa tese, sugerimos, em virtude dos elementos 

semióticos considerados mais relevantes pelos nossos leitores, que, no valor informativo, os 

elementos dado e novo, real e ideal, não destacados em nenhum momento da interpretação do 

curta-metragem, fossem acrescidos pelas semioses plásticas gestuais, como as expressões 

faciais, e pelas semioses auditivas, como a sonoplastia.  

Nesse contexto, os conceitos e as orientações teóricas provenientes das categorias da 

GDV de Kress e van Leeuwen (2006), bem como as estratégias de compreensão leitora 

apresentadas por Solé (1998) e reafirmadas por Kleiman (2002; 2004), Koch e Elias (2006),  a 

nosso ver, fornecem inputs importantes e necessários para a discussão que pretendemos 

estabelecer aqui a respeito da construção dos referentes em textos verbo-audiovisuais. Tal 
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discussão poderia ser vista como uma forma de redimensionar as práticas de compreensão 

leitora, em relação a outras formas de comunicação semiótica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta tese, propusemos-nos a analisar a construção referencial de um texto verbo-  

audiovisual a partir das categorias apresentadas pela Gramática do Design Visual – GDV 

(KRESS & VAN LEEUWEN, 2006).  

Nossa análise foi realizada com leitores não conhecedores da GDV, com base na 

percepção de elementos da metafunção composicional: valor informativo, enquadramento e 

saliência, presentes em um vídeo. Para a verificação desses elementos, analisamos o curta-

metragem Vida Maria, de Márcio Ramos. Vida Maria é bastante utilizado em salas de aula 

das escolas nordestinas, por mostrar personagens e cenários modelados com texturas e cores 

pesquisadas e capturadas no sertão cearense, no Nordeste do Brasil, criando uma atmosfera 

realista e humanizada. Todos esses aspectos contribuíram para a escolha do nosso corpus. 

Ao longo da análise, de forma específica, buscamos investigar como esses elementos 

multimodais puderam colaborar para a construção de um processo referencial formulado por 

quatro estratégias – apresentação, acréscimo, correção e confirmação – descritos por 

Custódio Filho (2011). Nosso olhar foi respaldado por princípios sociocognitivos, os quais 

afirmam que “o desenvolvimento dos referentes só é possível porque o interlocutor participa 

ativamente da produção dos sentidos, associando o aparato material do texto aos seus 

conhecimentos” (CUSTÓDIO FILHO, 2011, p. 261). Para as etapas apresentadas pelo autor, 

podemos afirmar que nossa proposta de estudo mantém os mesmos princípios 

consensualmente aceitos pelos estudiosos da referenciação.   

Ao observar cada etapa proposta por Custódio Filho (2011), notamos que a utilização 

predominante de um tipo de semiose ou a junção das linguagens ou a saliência de uma dessas 

pode se apresentar como um recurso eficaz na ativação dos referentes na memória discursiva 

dos leitores, visto que cada linguagem exerce uma função específica no texto e tem suas 

possibilidades e limitações na construção dos sentidos (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). 

Ao traçar o perfil da personagem principal Maria José, por exemplo, os leitores se utilizaram 

de seus conhecimentos de mundo, interacional e também foram guiados pelas semioses 

visuais, com destaque para os recursos da saliência e do enquadramento. 

A partir da análise do corpus, também foi possível descrever, com base em traços 

referenciais e multimodais, quais estratégias de compreensão leitora (SOLÉ, 1998) foram 

utilizadas pelos leitores ao observar as cenas de um texto verbo-audiovisual. Verificamos, por 
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exemplo, que os elementos extralinguísticos – enciclopédicos e interacionais (KOCH & 

ELIAS, 2006) – bem como os multissemióticos (cores, expressões faciais, mudança de 

cenário, planos, saliência, enquadramento) foram relevantes na construção das cadeias 

referenciais no fluxo do arcabouço semântico-discursivo do curta-metragem Vida Maria.  

Ainda sobre o processo de referenciação, reforçamos o uso das estratégias de leitura 

que consistem em avanços e recuos para a compreensão e construção dos referentes. Nossos 

leitores, em muitos momentos, precisaram voltar ou avançar a algumas cenas para 

compreenderem e categorizarem as personagens, provando, com isso, que o processo de 

referenciação é concebido como um fluxo contínuo de estímulos, construído a partir dos 

processos cognitivos dos sujeitos. 

Diversos fatores concorreram para a compreensão do curta-metragem, sendo todos 

necessários, porém insuficientes, para, de forma isolada, determinar a compreensão. Em 

estudos de LT, por exemplo, já é amplamente reconhecido o papel desempenhado pelos 

fatores linguísticos, o vocabulário e o conhecimento sintático; pelos fatores cognitivos, como 

a memória de trabalho, o monitoramento e a capacidade de estabelecer inferências (SOLÉ, 

1998); e pelos fatores sociais, que envolvem as circunstâncias em que a leitura ocorre 

(contexto social, objetivos, motivações e expectativas do leitor), os conhecimentos prévios do 

leitor e sua bagagem sociocultural (SOLÉ, 1998; KLEIMAN, 2004; KOCH & ELIAS, 2006; 

MARCUSCHI, 2008). Tais fatores levaram os leitores a considerar as ocorrências materiais 

(elementos linguísticos e imagéticos) em sua totalidade. 

Sobre questões referentes à análise de textos multimodais, ainda um pouco deixadas 

à margem nos estudos da LT, destacamos a necessidade de: 

 

1) reavaliar o conceito de texto à luz das relações entre conteúdo verbal e outras semioses 

(particularmente, o conteúdo imagético das práticas de linguagem); 

2) refletir sobre a necessidade de a LT ampliar o rol de “situações investigáveis”, ou seja, 

considerar os processos de compreensão de textos cuja configuração multimodal seja 

diferente dos textos normalmente analisados; 

3) considerar, nas metafunções da GDV, propostas por Kress e van Leeuwen (2006), aspectos 

conteudísticos de textos verbo-audiovisuais, de modo a contemplar expressões faciais, gestos, 

sonoplastia, simbologia das cores, dentre outros;  
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4) aprofundar as relações entre os processos referenciais caracterizados por Custódio Filho 

(2011) e os critérios de análise propostos pela GDV; 

5) inserir, nos processos referenciais de Custódio Filho (2011), um processo mesclado de 

confirmação e acréscimo com função resumitiva, à maneira das expressões anafóricas 

encapsuladoras. 

 

Longe de configurar preciosismo teórico ou reafirmar com terminologia complicada 

questões já trabalhadas pela GDV, nosso estudo procura introduzir alguns avanços nos 

estudos multimodais, por aliar estudos sobre as estratégias de compreensão leitora às teorias 

das semioses verbo-audiovisuais. 

Tendo em vista que as estratégias de leitura possibilitaram uma compreensão 

significativa do texto, e que tínhamos como uma das questões básicas verificar como o 

conhecimento sobre os processos referenciais e as estratégias de leitura pôde contribuir para a 

compreensão textual, incluímos em nossa análise discussão acerca dos horizontes de 

compreensão leitora descritos por Marcuschi (2008). 

Em relação às estratégias de leitura: predição, seleção, inferência, confirmação e 

correção, todas foram utilizadas pelos leitores sujeitos de nossa investigação, reforçando 

estudos e Solé (1998), Kleiman (2004), Koch (2004), Koch e Elias (2006). Tais estudos 

afirmam que os conhecimentos linguísticos, de mundo, enciclopédico, interacional, entre 

outros, são acionados no momento de atribuirmos sentidos aos textos, independentemente da 

modalidade: oral, escrita, visual, audiovisual. Quanto mais ricos forem os nossos 

conhecimentos, mais possibilidades teremos de compreender além da linearidade, permitindo 

ampliar nossos horizontes e, consequentemente, chegarmos ao horizonte máximo de 

interpretação, descrito por Marcuschi (2008), por meio de distintos raciocínios: lógico, 

prático, crítico, evitando, assim, permanecermos nos níveis mais superficiais, como o da 

paráfrase ou até mesmo o da cópia. 

Com a realização desta pesquisa, também refletimos sobre quanto a construção dos 

referentes não se prende somente à linguagem verbal. Portanto, consideramos importante que 

os professores de linguagem, responsáveis por formar cidadãos e, consequentemente, leitores 

críticos, abordem também uma análise multimodal dos textos, principalmente dos textos 

dinâmicos como os vídeos, já que esse gênero está tão presente no nosso cotidiano e no 

contexto escolar.  
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Assim, tal como se ensina a produzir e compreender textos, acreditamos que é 

possível ensinar a compreender as semioses audiovisuais, o que representa a necessidade de 

considerar que a utilização de uma abordagem verbo-audiovisual do ensino carece de rigor e 

objetivos bem definidos.  

Para mostrar sua pertinência e o espaço que cada vez mais vêm ocupando os estudos 

de textos multimodais, não queremos dizer que o ato de ensinar a compreender imagens seja 

um sinônimo de doutrina a partir da qual se transmitam, unicamente, habilidades de forma 

mecanicista. No entanto, julgamos que o conhecimento que envolve as categorias da GDV 

propostas por Kress e van Leeuwen (2006) seja preciso. Nesse sentido, o uso de uma 

abordagem visual caracterizada apenas como recurso (apresentação de slides e filmes, por 

exemplo), além de representar uma provável falta de critérios em relação à linguagem visual, 

pode significar o desperdício desse tipo de comunicação para fins mais significativos. Perde-

se a oportunidade, por exemplo, de oferecer aos alunos modos de compreender o que é visto. 

Por isso a necessidade de uma abordagem em sala de aula que também se volte aos 

letramentos visuais, por meio de referenciais específicos. 

Acreditamos, sobretudo, que qualquer prática pedagógica sugerida só será realmente 

efetiva, se sustentada por uma concepção sociocognitivista da linguagem que a define como 

uma forma de interação entre sujeitos que, uma vez envolvidos na tarefa de compreender, 

negociem intersubjetivamente referentes mentais, utilizando-se de estratégias discursivas 

efetivas para garantir o sucesso na construção de significados. 

Há necessidade, então, de empreender pesquisas posteriores no sentido de ampliar as 

discussões aqui registradas. Seria relevante, então: 

  

1) analisar a materialidade acústica (trilha sonora, onomatopeias), presentes em textos 

dinâmicos, como os vídeos, e como ela influencia na construção da referenciação; 

2) verificar as categorias descritas nas outras metafunções da GDV, ideacional e interativa, e 

suas contribuições para a atribuição de sentido; 

3) realizar estudos com a utilização de outro gênero, além de metodologia distinta, para 

investigar se tais mudanças poderiam resultar em novas conclusões.  
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Essas novas questões e possibilidades poderão ser enfrentadas em pesquisas 

posteriores e, certamente, serão valiosos complementos para os resultados encontrados em 

nossa tese. 

Finalizamos o trabalho tecendo considerações sobre a oportunidade singular pela 

qual passam as pesquisas em LT, as quais parecem indicar a necessidade de novas tendências 

investigativas, a fim de propor explicações cada vez mais convincentes acerca dos fenômenos 

multimodais. 
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