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A incontestável natureza multimodal das práticas sociais contemporâneas e o 

crescente acesso a tecnologias para produção e distribuição de imagens (estáticas e em 

movimento) têm levado pesquisadores na área Linguística Aplicada a desenvolverem 

tecnologias de pesquisa (teorias, métodos) e de ensino (guias e materiais didáticos) sobre 

textos e contextos enquanto artefatos multisemióticos. Nessa perspectiva, as pesquisas 

desenvolvidas sob o projeto guarda-chuva "Análise crítica da multimodalidade: ciência da 

linguagem para os multiletramentos" (2017-2021) analisam a contribuição 

de diferentes recursos e/ou modos semióticos na constituição do significado de diferentes 

gêneros discursivos. Essa abordagem busca uma compreensão menos fragmentada 

sobre como os gêneros operam. Além da análise textual multimodal, as pesquisas investigam 

os contextos que produzem e consomem os gêneros estudados, por meio de metologias de 

natureza etnográfica que buscam compreender relações de poder e interesses que configuram 

os gêneros. A perspectiva de análise de gênero enquanto artefatos multisemióticos e a coleta 

de dados contextual com usuários dos gêneros filiam as pesquisas do projeto à Análise Crítica 

de Gênero, teoria “mestiça” (MOTTA-ROTH, 2008, p. 368) que congrega conceitos e 

métodos 1. da perspectiva sócio-histórica (BAKHTIN, [1929]1995), 2.  de teorias de 

gênero (SWALES, 1990, 2004; BHATIA, 1993, 2004; BAZERMAN, 1988; MILLER, 1984), 

3. da análise crítica do discurso (FAIRCLOUGH, 1989, 1992, 2003) e 4. da linguística 

sistêmico-funcional (HALLIDAY; HASAN, 1989; HALLIDAY, 1994, 2004, MARTIN, 

[1984]2001, 1992). Portanto, a Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994, 2004) e 

a Gramática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996; 2006) são usadas como 

ferramentas para descrever a materialidade linguística dos gêneros, para posterior análise de 

padrões de significado em relação a como a linguagem representa o mundo, estabelece papéis 

e relações sociais e se organiza em cada gênero. As teorias de gênero são usadas para mapear 

e interpretar convenções na função e na forma dos gêneros. A Análise Crítica 

do Discurso  ajuda a explicar convenções sociais mantidas e desafiadas pela linguagem 

e discursos/ideologias que permeiam os gêneros. Esse tipo de estudos possibilita que se tenha 

uma visão mais abrangente que é essencial para a sua relevância pedagógica, pois quanto mais 



compreendemos um gênero discursivo, melhor poderemos explorá-lo em sala se aula, 

tendo, como última consequência, em uma formação linguística mais completa dos alunos. 

Assim, o objetivo geral do projeto é desenvolver estudos da linguagem em uso sob a 

perspectiva da Análise Crítica do Discurso Multimodal – abarcada pela Análise Crítica de 

Gênero – com implicações para a pedagogia dos multiletramentos. Os objetivos 

específicos são:  

• mapear práticas investigativas com foco em gêneros discursivos enquanto como 

complexos multimodais, identificando aspectos teóricos e metodológicos das mesmas;  

• agrupar essas práticas investigativas em termos de semelhanças e diferenças teóricas 

e metodológicas;  

• sistematizar procedimentos de pesquisa e categorias analíticas para a análise crítica 

de gêneros discursivos enquanto complexos multimodais, em termos de texto e contexto;  

• desenvolver análises críticas de gêneros discursivos enquanto como complexos 

multimodais nos contextos de publicação acadêmico, pedagógico e midiático em diferentes 

mídias (impressa, digital, televisiva);  

• fortalecer e expandir a metodologia de pesquisa do contexto, ou seja, o 

conhecimento sobre, as estratégias e técnicas de investigação de cunho etnográfico, vitais para 

uma perspectiva crítica sobre a linguagem, portanto, para a Análise Crítica do Discurso 

Multimodal;  

• complementar pesquisas prévias sobre gêneros discursivos enquanto complexos 

multimodais no sentido de sugerir procedimentos e categorias analíticos sistematizados, em 

especial na discussão do aspecto crítico da pesquisa, uma veia ainda carente nessa área;  

• fomentar futuras análises críticas gêneros discursivos enquanto complexos 

multimodais com sugestões de pesquisa;  

• subsidiar a pedagogia dos multiletramentos por meio de discussões consistentes 

sobre implicações dos resultados das pesquisas realizadas para o ensino e a aprendizagem da 

linguagem, com ênfase no aspecto crítico da pedagogia dos multiletramentos;  

• elaborar aplicações pedagógicas a partir dos resultados das pesquisas realizadas na 

forma de material didático. 


