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EMENTA: A compreensão do significado na sociedade de hoje não só requer a análise da 

língua no texto, mas também o estudo de outros recursos semióticos que operam tanto 

independentemente e interdependentemente no design dos artefatos semióticos.   Há 

um interesse crescente entre os acadêmicos, profissionais e estudantes no papel da 

imagem, gesto, olhar e postura, e o uso do espaço na representação e na comunicação, 

em outras palavras, multimodalidade. Imagem e verbal têm seus potenciais específicos 

próprios, isto é, sua própria capacidade de criar significado. As imagens são apoiadas na 

disposição lógica do espaço e possuem representação e vetores. Em contraste, a língua 

baseia-se na sequência lógica do tempo e contém palavras, orações, etc. Dada a 

diferença de representação, cada modo é usado para realizar uma meta semiótica 

específica (KRESS, 2010, p. 81-82).  
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