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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo os cartões de saudação, aqui entendidos 
como uma prática de letramento amplamente utilizada na sociedade americana dos 
Estados Unidos. Esses cartões configuram-se, na cultura americana, como fontes de 
informação e de memória sobre os ciclos de vida das pessoas, suas experiências e 
seus laços de sociabilidade, ativadas por meio dos sentidos que a imagem e a 
palavra comportam. O principal propósito deste trabalho é descrever como essa 
prática de letramento se efetiva na cultura americana. Teoricamente, esta pesquisa 
se fundamenta nos estudos de letramento (BARTON; HAMILTON, 1998; BAYHAM, 
1995; HAMILTON, 2000; STREET, 1984, 1985, 1993, 2003), nas contribuições da 
semiótica social, associadas à gramática sistêmico-funcional (HALLIDAY; HASAN, 
1978, 1985; HALLIDAY, 1994; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), e na gramática 
do design visual (KRESS; LEITE-GARCIA; VAN LEEUWEN, 1997, 2000; KRESS; 
van LEEUWEN, 2006; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). Metodologicamente, 
trata-se de um estudo que se insere no paradigma qualitativo de caráter 
interpretativista, que adota instrumentos de natureza etnográfica na geração dos 
dados. Nessa perspectiva, lança mão das “técnicas do olhar e do perguntar” 
(ERICKSON, 1986, p.119), complementadas pela técnica do “registrar”, proposta por 
Paz (2008). O corpus compreende um contingente de 104 cartões impressos, 
fornecidos por usuários desse artefato, dos quais selecionamos 24, de 11 cartões 
eletrônicos, extraídos da internet, assim como de verbalizações obtidas mediante a 
aplicação de questionário elaborado com perguntas abertas, feitas no intuito de 
reunir informações acerca das percepções e ações dos usuários desses cartões. A 
análise dos dados revela aspectos culturais, econômicos e sociais dessa prática e a 
convicção de que a prática de letramento com cartões de saudação impressos, a 
despeito dos virtuais, ainda é muito profícua na sociedade americana. O estudo 
permite também compreender que os usuários dos cartões se posicionam e 
constroem identidades que são manifestadas na interação verbo-visual, com vistas a 
alcançar o efeito pretendido. Em razão disso, entende-se que os cartões de 
saudação não são despretensiosos, mas carregados de ideologia e de relações de 
poder, dentre outros aspectos que lhes são constitutivos. 
 
 
Palavras-chave: Cartões de saudação. Prática de letramento. Língua inglesa. 
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ABSTRACT 
 
 

This research aims at studying the use of greeting cards, here understood as a 
literacy practice widely used in American society of the United States. In American 
culture, these cards become sources of information and memory about people‟s 
cycles of life, their experiences and their bonds of sociability enabled by means of the 
senses that the image and the word comprise. The main purpose of this work is to 
describe how this literacy practice occurs in American society. Theoretically, this 
research is based on studies of literacy (BARTON, HAMILTON, 1998; BAYHAM, 
1995; HAMILTON, 2000; STREET, 1981, 1984, 1985, 1993, 2003), the contributions 
of social semiotics, associated with systemic-functional grammar (HALLIDAY; 
HASAN 1978, 1985, HALLIDAY, 1994, HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), and the 
grammar of visual design (KRESS; LEITE-GARCIA, VAN LEEUWEN, 1997, 2004, 
2006; KRESS; MATTHIESSEN, 2004). Methodologically, it is a study that falls within 
the qualitative paradigm of interpretative character, which adopts ethnographic tools 
in data generation. From this perspective, it makes use of “looking and asking” 
techniques (ERICKSON, 1986, p. 119), complemented by the technique of 
"registering", proposed by Paz (2008). The corpus comprises 104 printed cards, 
provided by users of this cultural artifact, from which we selected 24, and 11 e-cards, 
extracted from the internet, as well as verbalizations obtained by applying a 
questionnaire prepared with open questions asked in order to gather information 
about the perceptions and actions of these cards users with respect to this literacy 
practice. Data analysis reveals cultural, economic and social aspects of this practice 
and the belief that literacy practice of using printed greeting cards, despite the 
existence of virtual alternatives, is still very fruitful in American society. The study 
also allows users to comprehend that the cardholders position themselves and 
construct identities that are expressed in verbal and visual interaction in order to 
achieve the desired effect. As a result, it is understood that greeting cards are not 
unintentional, but loaded with ideology and power relations, among other aspects 
that are constitutive of them. 
 
 

Keywords: Greeting cards. Literacy practice. English language. 
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RESUMEN 
 
 
Esta investigación tiene por objeto de estudio las tarjetas de saludos, en este estudio 
entendida como práctica de letramento ampliamente utilizada en la sociedad 
americana de los Estados Unidos. Esas tarjetas representan, en la sociedad 
americana, fuentes de información y de memoria sobre ciclos de vida de las 
personas, sus experiencias y sus lazos de sociabilidad, activadas a  través de los 
sentidos que la imagen y la palabra soportan.  El principal propósito de este trabajo 
es describir cómo esa práctica de letramento se efectiva en la cultura americana. 
Teóricamente esta investigación se fundamenta en los estudios de letramento 
(BARTON; HAMILTON, 1998; BAYHAM, 1995; HAMILTON, 2000; STREET, 1984, 
1985, 1993, 2003), en las contribuciones  de la semiótica social, asociadas a la 
gramática sistémico-funcional (HALLIDAY; HASAN, 1978, 1985; HALLIDAY, 1994; 
HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), y en la gramática del diseño visual (KRESS; 
LEITE-GARCIA; VAN LEEUWEN, 1997, 2000; KRESS; van LEEUWEN, 2006; 
HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). Metodológicamente  se trata de un estudio que 
se ubica en al paradigma cualitativo de carácter interpretivista, que adopta 
instrumentos de naturaleza etnográfica en la generación de datos. En esta 
perspectiva se vale de las “técnicas del mirar y preguntar” (ERICKSON, 1986, p. 
119), complementadas por la técnica de “ registrar”, propuesta por Paz ( 2008). El 
corpus comprende un contingente de 104 tarjetas impresas, ofrecidas por usuarios 
de este artefacto de los cuales seleccionamos 24, de 11 tarjetas electrónicas, 
sacados de internet, así como verbalizaciones obtenidas por la aplicación de 
cuestionario elaborado con preguntas abiertas, hechas con la intención con la 
intención de reunir informaciones sobre las percepciones y acciones de los usuarios 
de estas tarjetas. El análisis de los datos revela aspectos culturales, económicos y 
sociales de esa práctica y la convicción de que la práctica de letramento de las 
tarjetas de saludos impresos, a pesar la existencia de los virtuales, aún es muy 
proficua en la sociedad americana. El estudio permite también comprender que los 
usuarios de las tarjetas se posicionan y construyen identidades que son 
manifestadas en la interacción verbo-visual con vistas a lograr el efecto pretendido. 
Por esa razón, se entiende que  las tarjetas de saludos no son ingenuos, pero 
cargadas de ideología y de relaciones de poder, entre otros aspectos que la 
constituyen. 
 
 
Palavras-chave: Tarjetas de saludos. Práctica de letramento. Lengua inglesa 
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O QUE É LETRAMENTO? 

 

letramento não é um gancho 

em que se pendura cada enunciado, 

não é treinamento repetitivo 

de uma habilidade, 

nem um martelo 

quebrando blocos de gramática. 

 

letramento é diversão 

é leitura à luz de vela 

ou lá fora, à luz do sol. 

 

são notícias sobre o presidente, 

o tempo, os artistas da tv 

e mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. 

 

é uma receita de biscoito, 

uma lista de compras, recados colados na geladeira, 

um bilhete de amor, 

telegrama de parabéns e cartas  

de velhos amigos. 

 

é viajar para países desconhecidos, 

sem deixar sua cama, 

é rir e chorar 

com personagens, heróis e grandes amigos. 

 

é um atlas do mundo, 

sinais de trânsito, caças ao tesouro, 

manuais, instruções, guias 

e orientações em bulas de remédios, 

para que você não fique perdido. 

 

letramento é, sobretudo, 

um mapa do coração do homem, 

uma mapa de quem você é, 

e de tudo o que você pode ser. 

(Kate M Chong) 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Desde o final do século XX, tem havido uma crescente proliferação de cartões 

de saudação nos Estados Unidos da América (EUA). Instituída e legitimada desde a 

Antiguidade, a troca de saudações perpetuou-se, evoluindo do papiro como suporte 

ao seu uso na forma de cartão, que, ainda hoje, é muito recorrente com o avanço da 

tecnologia, indo das formas impressas às virtuais. 

O cartão de saudação registra todo o processo de envelhecimento das 

pessoas, desde o seu nascimento até o final de suas vidas, passando por 

aniversários, formaturas, casamento, morte, dentre tantos outros eventos, 

proporcionando o compartilhamento de pensamentos e experiências com os 

familiares, amigos, amantes e toda a cadeia de seus relacionamentos. As suas 

mensagens verbais, junto às imagens, funcionam como um apelo emocional ao 

fazer votos de felicitações, aconselhar e manifestar solidariedade em momentos 

difíceis, como também ao tentar regular comportamentos. Esse conjunto em torno 

do cartão de saudação inspirou o seu armazenamento como lembrança de 

experiências afetivas e emocionais significantes na vida de uma pessoa, tornando-

se uma prática envolta numa atmosfera romântica de álbuns, caixas, fitas e vários 

outros adornos, criados para colecioná-los. A sua consolidação como prática social e 

cultural e a sua disseminação ensejaram, ao longo do tempo, o uso dos cartões em 

situações, as mais diversas, e, muitas vezes, inusitadas, por conseguinte, sua 

produção foi massificada e industrializada em larga escala. 

Essa profusão, entretanto, provocou críticas, abordadas por alguns 

estudiosos tais como Papson (1986) e Jaffe (1999). Segundo a perspectiva de seus 

estudos, ao passar de uma pessoa a outra para cumprir formalidades ou, em 

algumas circunstâncias, para traduzir sentimentos reais, esses cartões começaram a 

fazer parte do complexo de mercadorias que invadiu as sociedades, massificando a 

sua produção e uso e sendo vistos como sentimentos pré-fabricados pelas 

corporações. 

Com base nas pesquisas citadas e em trabalhos sobre cartões (CHASE, 

1971; HOBSON, 2002), observamos que, inicialmente, eles eram relacionados 

apenas às experiências do ciclo de vida das pessoas (nascimento, casamento, 

morte), aos eventos religiosos (Páscoa, Natal, dia de Ação de Graças) ou ao 
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calendário secular (dia das mães, dia dos namorados). Hoje, porém, encontramos 

cartões de saudação relacionados às mais diversas circunstâncias da vida humana.  

Seduzidos pelas práticas culturais de onde emergem as práticas de 

letramento, os cartões de saudação mostraram-se apropriados para serem 

estudados pela riqueza de linguagens (verbal e não verbal). Além do encantamento 

com as imagens e os textos escritos, percebemos que, na prática de letramento 

desses cartões, além da questão material, estão imbricadas questões históricas, 

identitárias, culturais, ideológicas e de relações de poder, o que constitui um campo 

fértil para pesquisas. Em face disso, tomamos os cartões de saudação como nosso 

objeto de estudo.  

Esses cartões, em língua inglesa, têm sido explorados a partir de diversas 

perspectivas. Dentre os estudos que abordam os referidos cartões e que serviram 

como fonte de pesquisa para o nosso trabalho, destacam-se: o livro de Chase 

(1971), intitulado The Romance of Greeting Cards; a tese de doutorado “Texted 

Love: a social semiotic examination of greeting cards”, de Hobson (2002); os artigos 

“From Symbolic Exchange to Bureaucratic Discourse: The Hallmark Greeting Card”, 

de Papson (1986), “Packaged Sentiments: The Social Meanings of Greeting Cards”, 

de Jaffe (1999), e “Christmas letters: um tipo de comportamento discursivo”, de Vale 

(2002). 

O primeiro versa sobre cartões de saudação com um viés romântico. Nesse 

livro, Chase (1971) faz um relato histórico da origem, evolução e desenvolvimento 

desses cartões até os anos 1990, com enfoque nos cartões de Natal e nos do dia 

dos namorados, abordando desde as formas mais antigas de saudar as pessoas, 

com mensagens esculpidas em pedras, até as mais modernas, impressas. 

O segundo, a tese de doutorado “Texted Love: a social semiotic examination 

of greeting cards”, apresentada por Hobson na Escola de Comunicação, Design e 

Mídia da Universidade de Sydney, desenvolveu extensa pesquisa sob a perspectiva 

da semiótica social e dos estudos culturais acerca dos cartões de saudação na 

sociedade australiana, onde o seu uso é muito profícuo. Esse estudo situa-se no 

dualismo razão e emoção e contempla, em particular, as relações homoafetivas. Em 

um primeiro momento, o autor aborda o cartão como uma mercadoria, observando 

as práticas de produção, consumo e uso nos relacionamentos pessoais; em um 

segundo momento, trata das dimensões linguística e visual desses cartões, incluindo 
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o aspecto emocional; por fim, teoriza sobre a interação entre prática sociocultural, 

língua e discurso, nesse domínio, em particular.   

 Os artigos “From Symbolic Exchange to Bureaucratic Discourse: The 

Hallmark Greeting Card” (PAPSON, 1986) e “Packaged Sentiments: The Social 

Meanings of Greeting Cards” (JAFFE, 1999), apresentados em revistas 

especializadas – Theory, Culture & Society e Journal of Material Culture, 

respectivamente –, são dignos de nota. Eles tratam do significado social dos cartões 

de saudação dentro de uma abordagem sociolinguística. Ambos discutem se os 

cartões de saudação, devido à sua proliferação, tornaram-se mera forma de 

mercantilizar o discurso, perdendo sua função primeira, qual seja, expressar 

sentimentos sinceros. 

Papson (1986) toma como ponto de discussão a gigantesca e diversificada 

produção de cartões da Hallmark, empresa líder na indústria de cartões e uma das 

mais bem conceituadas no mundo, a qual invadiu amplas esferas do dia a dia das 

pessoas. O autor apresenta posicionamentos de vários autores a respeito da 

questão e tende a concordar que o poder do mercado convenceu as pessoas de que 

elas podem transmitir afeto via discurso pré-fabricado.   

Jaffe (1999) apresenta colocações de diversos outros autores das áreas da 

sociologia, antropologia e estudos culturais para, depois, se posicionar e advogar 

que o status do cartão situa-se na ambiguidade entre ser um presente ou uma 

mercadoria. Para a autora, o cartão adquire essas identidades – presente ou 

mercadoria – dependendo das interações e dos processos em que ele se encontra 

envolvido.    

No Brasil, há o trabalho de Vale (2002), que tem como objeto de estudo as 

cartas de Natal em língua inglesa (“Christmas Letters: um tipo de comportamento 

discursivo”). De acordo com o artigo, essas cartas são muito utilizadas pelas classes 

média e média alta das sociedades americana e canadense para relatar tudo o que 

ocorreu com a família ao longo do ano que finda. O estudo aborda, além das cartas, 

os cartões de Natal, usados como uma forma mais breve de saudar as pessoas, 

fazendo menção ao seu uso escasso no nosso país. O trabalho é fundamentado em 

várias tendências da análise do discurso, as quais, no entender da autora, servem 

para a compreensão das relações sociais de uma comunidade.  

O nosso trabalho, como os anteriormente mencionados, trata do mesmo 

objeto de estudo, porém, sob a perspectiva dos estudos de letramento, entendendo-
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o como instrumento para estabelecer e fortalecer relações. Com efeito, o cartão de 

saudação, artefato permeado pela escrita, é usado como meio para interagir nas 

mais amplas esferas sociais.  

Dentre as sociedades em que o cartão circula e é legitimado, escolhemos 

para análise a americana, considerada detentora de um dos maiores mercados da 

indústria dos cartões. Nesse sentido, é nosso intuito descrever como se efetiva essa 

prática de letramento, levando-se em consideração não apenas a literatura existente 

sobre o assunto, mas também os depoimentos de seus usuários para, então, nos 

posicionarmos diante dessa prática tão recorrente e, por isso, relevante para os 

estudos de letramento. 

 Acreditamos que o nosso trabalho pode trazer contribuições para os estudos 

das práticas sociais de letramento mediadas por artefatos e, por conseguinte, para 

os estudos da Linguística Aplicada (LA), uma vez que optamos por uma perspectiva 

contemporânea, que ultrapassa o domínio das práticas de letramento na área de 

ensino e avança, abrangendo uma variedade de contextos de uso da linguagem que 

foram construídos interdisciplinarmente. Ao abordarmos um assunto dentro dos 

conceitos das práticas de letramento que discutem questões sociais, buscamos 

compreender e descrever as particularidades subjacentes à prática dos cartões de 

saudação, abrindo novos caminhos para os estudos linguísticos, em outros domínios 

sociais. Ademais, oferecemos conhecimentos importantes acerca da cultura-alvo da 

nossa pesquisa. 

Para darmos conta dessa complexidade, partimos das categorias postuladas 

por Hamilton (2000), quais sejam: participantes, domínios, artefatos materiais e 

conceituais e atividades realizadas em torno dessa prática.  

Com o objetivo de melhor compreender essa prática de letramento, 

levantamos as seguintes questões: 

a) Quem participa da prática de troca de cartões de saudação na sociedade 

americana? 

b) Em que domínio os cartões de saudação circulam? 

c) Que artefatos materiais e conceituais constituem essa prática de 

letramento?  

d) Que atividades são realizadas pelos participantes por ocasião dessa 

prática (produção, escolha, aquisição e envio)? 
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Ao enfocarmos o uso dos cartões de saudação em língua inglesa, temos 

como objetivo geral fazer um estudo descritivo de como essa prática social tão 

recorrente se efetiva na sociedade americana. Como objetivos específicos, 

elegemos: 

a) Identificar os usuários dessa prática de letramento; 

b) Caracterizar os contextos sociais em que os cartões circulam;  

c) Apontar os artefatos materiais e conceituais a partir dos quais essa prática 

se efetiva;  

d) Descrever as atividades sociais realizadas pelos usuários dos cartões de 

saudação nesses eventos de letramento. 

O trabalho fundamenta-se, teoricamente, nos estudos de letramento, 

entendido como prática social (SCRIBNER; COLE,1981; BARTON; HAMILTON, 

1998; HAMILTON, 2000; BAYNHAM, 1995; STREET, 1984, 1993), nas contribuições 

da semiótica social (HALLIDAY; HASSAN, 1985, 1978; HALLIDAY, 1994; 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; KRESS, LEITE-GARCIA, van LEEUWEN, 1997, 

2000; LEMKE, 1995) e nos estudos culturais, identitários, de ideologia e de poder 

(ESCOTHEGUI, 2001; HALL, 1992, 2003; SILVA, 2000). 

Sua organização está disposta em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo, contextualizamos a pesquisa. Nele, 

contemplamos a abordagem metodológica que a orienta, justificando sua inserção 

no âmbito da Linguística Aplicada, dentro dos paradigmas da pesquisa qualitativa e 

interpretativista e do uso de recursos etnográficos. Ainda nesse capítulo, 

apresentamos o contexto em que ocorre o fenômeno em análise, os colaboradores 

da pesquisa, os procedimentos de geração de dados, a constituição do corpus e as 

categorias de análise. 

No segundo, apresentamos o nosso objeto de pesquisa – os cartões de 

saudação –, desenhando um panorama histórico dessa prática de letramento desde 

o seu surgimento até os dias atuais; informamos os estudos teóricos em que se 

ancora a pesquisa; caracterizamos o letramento como uma prática social 

determinada historicamente; e focalizamos as categorias que adotamos na análise 

dos cartões, tal como concebidas por Hamilton (2000): participantes, domínio, 

artefatos e atividades.    

No terceiro, buscamos responder as questões levantadas a respeito do nosso 

objeto de estudo. Esse procedimento foi realizado com base em artigos, revistas, 
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trabalhos da área e, também, em depoimentos verbalizados pelos colaboradores, 

usuários desses cartões, com o propósito de detectar suas representações (aqui 

entendidas como concepções e crenças) para reforçar as nossas interpretações 

acerca do fenômeno estudado. Apresentamos quem faz uso desses cartões – os 

participantes. Os domínios em que ocorre a prática dos cartões são revelados a 

partir do panorama histórico e dos contextos de uso em que eles vêm ocorrendo ao 

longo dos anos. Em seguida, discutimos os cartões como um artefato, contemplando 

seus aspectos materiais e conceituais. Os primeiros englobam as características 

materiais do cartão, isto é, a sua estrutura e o seu caráter multimodal. A 

multimodalidade é discutida entendendo-se que, nas práticas de letramento, 

podemos fazer uso de uma simultaneidade de recursos para construir significados 

em termos de formato, tamanho, tipo de fonte, presença de imagens, som e sabor. A 

multifuncionalidade é abordada considerando-se as funções comunicativas da língua 

– metafunções –, cujas escolhas linguísticas devem representar o que/com quem se 

quer comunicar. Adentramos ainda nos meandros da Gramática do Design Visual 

(GDV), com suas metafunções associadas às imagens, considerando a importância 

do letramento visual no mundo de hoje.  

Em relação aos aspectos conceituais, discutimos as questões culturais, 

identitárias, ideológicas e de poder. Argumentamos nessa seção que os cartões de 

saudação, ao documentarem e descreverem experiências do ciclo de vida das 

pessoas, assumem o caráter de narrativas culturais.  Apresentamos, ainda, uma 

discussão feita por autores contemporâneos acerca da função do cartão de 

saudação na atualidade, refletindo se o seu uso expressa sentimentos reais ou 

apenas um cumprimento de formalidades instituídas pela sociedade, em outros 

termos, um valor mercadológico. Finalmente, expomos as atividades (ações) 

realizadas durante o processo dessa prática até chegar à sua efetivação.  

Após o terceiro capítulo, seguem-se as considerações finais, momento em 

que apontamos os achados da pesquisa e sinalizamos direções futuras para estudos 

sobre essa temática.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo tem por finalidade contextualizar a nossa pesquisa no campo da 

LA, apresentando a perspectiva metodológica a que se filia o estudo. Com vistas a 

esse propósito, apresentamos a abordagem, o tipo de pesquisa, o contexto sobre o 

qual ela foi desenvolvida, os colaboradores, os procedimentos de geração dos 

dados, os recursos que viabilizaram a constituição do corpus bem como as 

categorias e procedimentos de análise. 

 

 

1.1 INSERÇÃO NO CAMPO DA LINGUÍSTICA APLICADA 

 

 

Esta pesquisa insere-se no paradigma da Linguística Aplicada em uma 

perspectiva contemporânea, transdisciplinar, que ultrapassa concepções tradicionais 

dos estudos da linguagem, centradas em práticas de ensino/aprendizagem de 

línguas, para atuar numa multiplicidade de contextos sociais, considerando 

intravisões sobre linguagem de outros campos do conhecimento.  

A esse respeito, Celani (2002, p. 19-20) afirma: 

 

 
A LA como área de conhecimento é vista hoje como articuladora de 
múltiplos domínios do saber, em diálogo constante com vários 
campos que têm preocupação com a linguagem. Tendo em vista que 
a linguagem permeia todos os setores de nossa vida social, política, 
educacional e econômica, uma vez que é construída pelo contexto 
social e desempenha o papel instrumental na construção dos 
contextos sociais nos quais vivemos, está implícita a importância da 
LA no equacionamento de problemas de ordem educacional, social, 
política e até econômica. 
 
 

 

Nessa mesma direção, Moita Lopes (1996, p. 14) coloca que “a LA abraça as 

questões sociais e procura criar inteligibilidades sobre as práticas sociais em que a 

linguagem desempenha um papel central”. Para o autor, a LA interage perfeitamente 

em outros âmbitos fora do eixo do ensino de línguas estrangeiras, atuando em 
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diferentes áreas e disciplinas do currículo e em contextos institucionais diversos, 

como na mídia, na empresa, na delegacia de polícia, dentre outros. Afinal, para ele, 

fazer pesquisa nesse campo pode ser uma forma de repensar a vida social (MOITA 

LOPES, 2006, p. 31). O autor apresenta quatro aspectos que devem constituir a LA 

contemporânea: 

 

 

1. a imprescindibilidade de uma LA mestiça, que corresponde, na 
verdade, à mesma reestruturação interdisciplinar que está 
ocorrendo em outros campos do conhecimento, de modo a poder 
dialogar com o mundo contemporâneo; 

2. uma LA que explode a relação entre a teoria e a prática, porque  
é inadequado construir teorias sem considerar as vozes daqueles 
que vivem as práticas sociais que queremos estudar; mesmo 
porque no mundo de contingências e de mudanças velozes em 
que vivemos a prática está adiante da teoria; 

3. uma LA que redescreve o sujeito social ao compreendê-lo como 
heterogêneo, fragmentado e fluido, historicizando-o; 

4. LA como área em que ética e poder são pilares cruciais, uma vez 
que não é possível relativizar todos os significados: há limites 
éticos que devem nos orientar.  

 

 

 

Identificamo-nos com essa tendência contemporânea da LA pela necessidade 

de buscarmos suporte nas ciências humanas, além da Linguística, como a 

Comunicação e a Psicologia Cognitiva, e nas ciências sociais, nos construtos da 

Antropologia e da Sociologia, para darmos conta, de forma satisfatória, dos nossos 

questionamentos e das nossas inquietações. Na nossa pesquisa, as verbalizações 

feitas nos questionários pelos usuários dos cartões são de considerável importância, 

visto que nos fornecem subsídios para compreendermos o valor que essa prática 

tem para eles. Entendemos, também, que essa prática, diante do dinamismo do 

mundo no qual estamos inseridos, revela sujeitos que, no dizer de Moita Lopes 

(2006, p. 31), são “heterogêneos, fragmentados e fluidos”. Todo esse cenário 

demanda uma reestruturação nas formas de fazer pesquisa para dar conta das 

questões de ordem cultural, social, de identidade, poder e ideologia inerentes aos 

nossos tempos.   
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1.2 ABORDAGEM DA PESQUISA  

 

 

Neste estudo, interessa-nos observar e descrever como os usuários do cartão 

de saudação se comportam e o que dizem a respeito dessa prática, entendendo, 

inclusive, as ações que permeiam seu processo de produção, autoria, aquisição, 

envio e recepção. Com vistas a isso, adotamos o paradigma de pesquisa qualitativo, 

que se aplica a estudos em que os temas pesquisados requerem uma conduta, 

essencialmente, interpretativista. Nesse sentido, interessa ao pesquisador observar 

o seu objeto de pesquisa considerando também o olhar dos participantes 

colaboradores, numa perspectiva intersubjetiva. 

De acordo com Neves (1997), se, por um lado, a pesquisa de abordagem 

quantitativa estabelece antecipadamente um plano para seguir com rigor, baseado 

em hipóteses, por outro lado, a pesquisa, dentro da abordagem qualitativa, busca 

caminhos que não se preocupam em quantificar ou medir fenômenos. “Os dados 

recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de números” (BODGAN; 

BIKLEN, 1994, p. 39). 

Sobre o papel do pesquisador, Bogdan e Biklen (1994) defendem que, na 

abordagem qualitativa, ele busca apreender as diversas perspectivas do fenômeno 

em estudo, assim como questiona os participantes o tempo todo, com o fim de 

apreender o seu estar-no-mundo: como percebem o mundo em que vivem, como 

vivenciam e interpretam as suas experiências, como organizam o seu mundo social 

etc. 

 Nessa direção, a nossa pesquisa assume características da abordagem 

qualitativa, visto que adota uma perspectiva que se baseia em interpretações 

geradas a partir de dados, os quais, por sua vez, constituem subsídios para o 

pesquisador compreender o objeto de estudo – verbal e imageticamente – e a 

atribuição de sentido dada pelos usuários aos cartões de saudação.  

De acordo com Chizzotti (2003, p. 230), a abordagem qualitativa recobre um 

campo multidisciplinar, 
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[...] adotando multimétodos de investigação para o estudo de um 
fenômeno situado no local em que ocorre, e enfim, procurando tanto 
encontrar o sentido desse fenômeno quanto interpretar os 
significados que as pessoas dão a eles. 
 
 
 

Para respondermos às questões de pesquisa formuladas, elaboramos 

procedimentos de análise fundamentados na perspectiva metodológica qualitativa de 

caráter descritivista, segundo Chizzotti (2003). 

No quadro da pesquisa qualitativa, optamos por analisar os cartões de 

saudação utilizando os instrumentos da abordagem etnográfica, muito utilizada pelos 

antropólogos, sociólogos, educadores, linguistas e psicólogos sociais. Os 

instrumentos usados por essa abordagem possibilitam descrever o comportamento 

dos indivíduos no contexto social, percebido pela utilização das técnicas do olhar e 

do perguntar, conforme Erickson (1986, p. 119-161), complementadas pela técnica 

do registrar, proposta por Paz (2008). Na nossa pesquisa, a primeira técnica diz 

respeito à observação de eventos de letramento que contemplem o uso dos cartões; 

a segunda compreende a utilização do questionário como um recurso de pesquisa 

que fornece respostas às questões do estudo; a terceira, por fim, refere-se ao 

registro de depoimentos em conversas informais. 

 A nossa pesquisa, em face do que foi acima exposto, pode ser classificada 

como qualitativa, também denominada interpretativista, a qual utiliza instrumentos 

etnográficos e se afina, perfeitamente, com a perspectiva da LA adotada. 

 

 

1.3 CONTEXTO DA PESQUISA E PARTICIPANTES COLABORADORES  

 

 

1.3.1 Contexto 

 

 

A prática descrita no nosso trabalho tem como contexto os eventos de 

letramento em que a sociedade americana registra e compartilha experiências por 

meio dos cartões de saudação, seja na interação face a face (troca de cartões em 

encontros presenciais), seja via correio ou internet, para manter relações pessoais. 
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 O mapa abaixo ilustra o contexto geográfico no qual se inserem os usuários 

dos cartões de saudação, colaboradores da nossa pesquisa. Os estados de onde 

advêm foram destacados em cores.  

 

Figura 1 – Contexto da Pesquisa 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Fonte: Disponível em: <www.antenadoeonline.blogspot.com>. Acesso em: 10 set. 2013. 
 

 
Observamos nessa ilustração que a prática dos cartões é bastante 

disseminada, uma vez que esse hábito faz-se presente em regiões diversas dos 

Estados Unidos. 

 

 

1.3.2 Participantes Colaboradores 

 

 

Participaram desta pesquisa 25 colaboradores americanos, representantes de 

diferentes faixas etárias, escolaridade e gêneros sociais, conforme mostra o Quadro 

1. Por compromisso ético, as pessoas estão identificadas por suas iniciais. 
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Quadro 1 – Participantes colaboradores por gênero social, idade, origem e 
formação/ocupação 

 

 
FAIXA ETÁRIA 

      
SEXO 

INICIAIS
/ 

NOME 
IDADE 

ORIGEM (EUA) 
ESTADOS/REGIÕES

1
 

FORMAÇÃO/ 
OCUPAÇÃO 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADULTOS 

                    
 
 
 
 
FEMININO 

NS 60 Nova York / Atlântico Central PhD/Profa. Universitária 

MF 35 Oregon / Costa Oeste-Pacífico Ensino Médio/Missionária 

DS 47 Nova York / Atlântico Central Superior /Missionária 

D 40 Louisiana /Centro Sul Ensino Médio/Missionária 

DB 30 Califórnia / Costa Oeste-Pacífico Técnico/Enfermagem 

RQ 27 Nova York / Atlântico Central Graduação/ Profa. Inglês 

TB 25 Louisiana / SD Superior/ Profa. Inglês 

PH 30 Califórnia / Costa Oeste-Pacífico Superior /Biomédica 

SC 26 Califórnia / Costa Oeste-Pacífico Superior /Publicitária 

CC 25 Califórnia / Costa Oeste-Pacífico Técnica /Administração em  
Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
MASCULINO 

DC 45 Maine/Nordeste (Nova Inglaterra) Superior /Missionário 

DSM 47 Dakota do Norte/ Centro- Oeste 
Norte 

Ensino Médio /Funcionário 
Público 

KW 48 Missouri/ Centro- Oeste Norte Superior /Missionário 

RG 60 Califórnia / Costa Oeste-Pacífico PhD /Prof. Universitário 

VC 38 Califórnia / Costa Oeste-Pacífico Superior /Missionário 

TOTAL DE ADULTOS                                                                                                                                                              15                                                                                                   

   
 
 
  
ADOLESCENTES 

 

 
 
FEMININO 

TD 15 Flórida / Atlântico Sul Ensino Médio 

TF 17 Flórida / Atlântico Sul Ensino Médio 

AM 18 Havaí /Costa Oeste-Pacífico Ensino Médio 

 
 
 
MASCULINO 

SM 19 Colorado /Oeste-Montanhas Ensino Médio 

DSJ 17 Münster / Alemanha
2
 Ensino Médio 

HM 18 Minesota /Centro- Oeste Norte Ensino Médio 

RM 18 Minesota / Centro- Oeste Norte Ensino Médio 

TOTAL DE ADOLESCENTES                                                                                                                                           07                                                                                         

 
 
   CRIANÇAS 

 
FEMININO 

AB 09 Pensilvânia/Atlântico Central Ensino Infantil 

VS 10 Califórnia/ Costa Oeste-Pacífico Ensino Infantil 

  MASCULINO DI 08 Califórnia / Costa Oeste-Pacífico Ensino Infantil 

TOTAL DE CRIANÇAS                                                                                                                                                               03                                                                                                       

TOTAL DE COLABORADORES                                                                                                                                                25                                                                                    

 
 
 
 
 
 
Como pode ser observado no quadro acima, a faixa etária dos participantes 

colaboradores envolvidos neste estudo varia de 08 a 60 anos. Eles são, em sua 

maioria, do sexo feminino. Esses participantes são originários de regiões diversas, 

                                                           
1
 As regiões foram definidas de acordo com o regulamento do governo federal dos EUA, usado pela 

agência responsável pelo Censo (Census Bureau). 
2
 O participante DSJ, apesar de ter nascido na Alemanha, é cidadão americano. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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com diferentes graus de formação e ocupação, o que nos fornece uma amostra 

bastante representativa dos usuários dos cartões de saudação3. 

 

 

1.4 PROCEDIMENTOS PARA A GERAÇÃO DOS DADOS 

 

 

A geração de dados da pesquisa ocorreu durante os anos de 2008, 2009 e 

2010. De início, a pretensão era colher dados in loco, em visita aos Estados Unidos, 

particularmente à Universidade de Santa Bárbara, Califórnia. Devido a percalços 

inesperados, essa possibilidade foi inviabilizada, o que nos fez buscar outras 

alternativas para o desenvolvimento da pesquisa. Procuramos, a partir de então, 

contatos presenciais e virtuais com americanos. Os presenciais aconteceram com 

americanos que se encontravam temporariamente no Brasil, na cidade de Natal, e 

os virtuais, com americanos residentes nos EUA, que se prontificaram a colaborar 

via internet. Aplicamos, então, um questionário composto por 10 questões abertas, 

as quais tinham o propósito de reunir informações relacionadas às experiências dos 

colaboradores e às suas representações acerca do uso dos cartões.  

Um primeiro grupo de colaboradores que respondeu ao questionário foi de 

missionários americanos, pertencentes a uma igreja evangélica. O contato com esse 

grupo, constituído por três famílias, ocorreu em 2008 e foi viabilizado por uma amiga 

brasileira pertencente à mesma congregação. Essas famílias passavam uma 

temporada no Brasil, em missão de evangelização e em trabalhos voluntários. 

Nestas, além dos pais (três casais, com faixa etária entre 35 e 50 anos), 

participaram dois adolescentes (um com 15 e outro com 17 anos) e 3 crianças (uma 

com 8, uma com 9 e outra com 10 anos). O questionário foi aplicado em visita às 

suas residências temporárias.  

Em outro momento, em 2009, contamos com a colaboração de um grupo de 

jovens americanos, em número de 5, com faixa etária entre 16 e 18 anos, 

participantes de um intercâmbio de seis meses em Natal, por intermédio do Rotary 

                                                           
3
 Vale salientar que tivemos outros colaboradores que não responderam ao questionário, mas que 

doaram seus cartões por intermédio dos colaboradores registrados no Quadro 1. 
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Club4. O acesso a esses jovens se deu via contato com a coordenadora da entidade, 

que viabilizou o encontro e disponibilizou um espaço em suas aulas para que eles 

respondessem ao questionário. 

 Um terceiro grupo, composto por 7 adultos (faixa etária entre 25 e 60 anos), 

foi contatado via internet em 2010. Houve a intermediação de uma amiga, 

professora universitária, que nos colocou em contato com um professor doutor da 

Universidade de Ohio (EUA), que, além de responder ao questionário (por ocasião 

de sua estada em Natal), o repassou para seis pessoas, três membros de sua 

família e três de seu conhecimento, os quais, gentilmente, se prontificaram a 

participar da pesquisa.  

No que se refere especificamente aos cartões, contamos com 104 

exemplares contemporâneos, impressos, cedidos pelos colaboradores e por amigos, 

trocados nos últimos 10 anos, dos quais selecionamos 24. Elegemos, ainda, 11 

exemplares na internet, para caracterizar seu surgimento e evolução, e outros 

também disponibilizados na internet, para ilustrar alguns eventos mencionados no 

texto. 

Como critério de seleção dos cartões para serem utilizados na pesquisa, 

separamos, de acordo com os temas categorizados pela pesquisadora (ver item 

2.5), os que melhor ilustrassem verbalmente e imageticamente a sua prática. 

 

 

1.5 CORPUS DA PESQUISA 

 

 

O corpus desta pesquisa constitui-se dos dados gerados a partir das 

respostas aos questionários; das conversas informais, registradas em notas de 

campo; e dos textos verbo-visuais constitutivos da amostra de cartões. 

Partindo dos temas categorizados pela pesquisadora, foram selecionadas 

amostras de cartões representativas de cada um.  

                                                           
4
 O Rotary surgiu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1905. Fundado como um clube sem fins 

lucrativos, tinha como objetivo inicial prestar serviços à comunidade local. Ao longo do tempo, 
ampliou suas atividades no exterior. Hoje, é denominado Rotary Internacional, sendo mantido por 
membros e amigos. Atualmente, um dos seus principais programas é o intercâmbio entre jovens das 
diversas nações do mundo. 
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 Datas comemorativas: nascimento, aniversário, formatura, casamento, 

aniversário de casamento, Páscoa, dia dos namorados, dias das mães, 

dia de Ação de Graças, Natal, Ano Novo, Halloween; 

 Eventos bem-sucedidos: exames escolares, exames acadêmicos, 

graduação em nível médio, graduação em nível superior, exames para 

conduzir veículos; 

 Pedidos de desculpas: esquecimento de datas importantes para alguém 

de sua convivência ou não comparecimento a um evento; 

 Situações que exibem um apoio como reforço emocional: perda de peso, 

tratamento de saúde ou cirurgia, perdas por morte, divórcio, entre outros. 

 

 

1.6 CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para a análise dos cartões de saudação, compreendidos como prática e 

evento de letramento, consideramos as categorias: participantes, domínio, artefatos 

e atividades, propostas por Hamilton (2000). 

Essas categorias permitem descrever a prática de letramento com cartões de 

saudação entendida como um fenômeno de natureza multidimensional, que se 

constitui a partir de diferentes aspectos. 

A categoria participantes compreende os indivíduos que desenvolvem a 

prática de letramento em estudo, contemplando seus hábitos de enviar cartões 

relacionados a situações específicas ou institucionalizadas. 

Domínio está associada à influência dos diferentes discursos no processo da 

troca de cartões entre os usuários, preocupados em atender às demandas 

contextuais que se situam nos diferentes eventos de letramentos. 

Artefatos compreende os aspectos materiais (o suporte, o texto) e conceituais 

(representação dos estudiosos dos cartões de saudação e as visões que os usuários 

têm acerca do valor dessa prática de letramento). 

Por fim, atividades abrange as ações que envolvem o uso dos cartões de 

saudação, incluindo não somente a sua produção/fabricação pelas 

corporações/indústrias de cartões, mas também os processos de aquisição/compra 
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desse bem material, apropriação/adaptação aos interesses do usuário, de acordo 

com a situação comunicativa, escritura integral ou complementar dessa prática 

textual e o seu envio, via correio ou internet. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 SITUANDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

 

A troca de saudações é antiga e sua história remonta ao uso de papiros 

(Antigo Egito e Império Romano), à China Antiga, com mensagens de bons votos 

para o Ano Novo, passando por mensagens litografadas5 até os cartões impressos e 

virtuais do mundo contemporâneo, que se tornaram produtos de comercialização. 

O cartão mais antigo de que se tem conhecimento é um Valentine6, produzido 

no período de 1400, na Roma Antiga, o qual se encontra no Museu Britânico, em 

Londres.  

Na Idade Média, os cartões tornaram-se populares na Inglaterra e na França, 

estendendo-se depois por todos os países da Europa e, posteriormente, pelos EUA. 

O cartão de saudação na sua forma atual, industrializado, tem sua origem em um 

cartão de Natal litografado, produzido pelo artesão John Calcott Horsley, em 1843 

(CHASE, 1971). Ele foi idealizado e encomendado pelo londrino senhor Henry Cole, 

que o ofereceu a familiares e amigos mais próximos. Esse evento teve uma 

surpreendente repercussão na Grã-Bretanha e mais tarde nos EUA, ensejando a 

sua produção comercial.  

Os primeiros produtores de cartões de Natal acreditavam que esta era apenas 

uma moda passageira, mas, na verdade, a prática de troca de cartões acabou 

fazendo parte das celebrações do período natalino. O primeiro cartão moderno, por 

sua vez, surgiu no momento do advento do transporte, quando houve a implantação 

do selo centavo (penny black stamp), em 1840, pelo parlamento inglês. A 

                                                           
5
 Litografadas – impressas através da utilização de uma pedra ou metal, como matriz, e de uma 

mistura de tintas graxas e água. 
6
 Entre tantas versões, a tradição sustenta que, durante o governo do imperador Caldeus II, foi 

proibida a celebração de casamentos com o intuito de facilitar o recrutamento de homens para formar 
um grande e poderoso exército. O bispo romano Valentino, no entanto, continuou com as 
celebrações, sendo preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, era cultuado por jovens, que 
lhe jogavam flores e bilhetes, dizendo que ainda acreditavam no amor. Entre eles, uma jovem cega, 
filha do carcereiro, conseguiu permissão para visitá-lo e ser sua mensageira. Os dois se apaixonaram 
e, no dia de sua execução, ele escreveu-lhe um bilhete, assinando ao final: “do seu Valentino” (from 
your Valentine). O fato teria servido de inspiração para a troca de mensagens de amor no dia 14 de 
fevereiro, dia da execução do bispo, que foi considerado santo. Os cartões são impressos até hoje 
com tema e mensagens utilizando a mesma expressão que ele usou ao assinar o bilhete. 
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disseminação do uso do envelope e a expansão dos serviços postais, junto ao 

desenvolvimento da infraestrutura ferroviária, contribuíram para a popularização da 

produção dos cartões de saudação. 

A proliferação desses cartões foi também favorecida pela expansão do 

letramento, especialmente na escrita, e pelo crescimento das publicações em larga 

escala, no mesmo período. A convenção de saudar por meio dos cartões 

industrializados permitiu, por outro lado, às pessoas com habilidades de escrita 

limitadas uma forma de ter acesso à comunicação escrita e de participar de uma 

prática que se solidificava como produtora e mantenedora das relações sociais. O 

acesso ampliado do uso do cartão contribuiu para aumentar os níveis de letramento 

e, em uma década, os cartões de Natal tiveram o seu auge.  

Na era Vitoriana (século XIX), os trick cards, cartões de Natal que continham 

surpresas no seu interior, com tons de brincadeira, tornaram-se os mais populares 

da época. O seu surgimento motivou a troca de cartões com a família e amigos não 

somente por ocasião do período natalino, mas também em outros eventos, através 

do ano, como uma grande diversão.  

A expansão do uso dos cartões e o avanço de tecnologias como transporte, 

correios, entre outros, tornaram acessível a comunicação a distância. Isso foi 

importante para ampliar as condições sociais do período, quando o deslocamento e 

a dispersão das pessoas foram impulsionados pelas condições históricas 

associadas à industrialização.  

Os primeiros cartões postais, que antecederam os cartões de saudação, 

foram utilizados por pessoas deslocadas de suas terras natais, para se 

comunicarem com suas famílias e amigos. Com o desenvolvimento das formas de 

comunicação, os cartões postais, que eram produzidos em apenas uma folha de 

papel cartão, passaram a dividir com os cartões de saudação um meio de interagir 

socialmente. O desejo de contatar as pessoas por meio desses cartões teve um 

grande impulso na chamada Baby Boom Generation, termo utilizado para descrever 

quem nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, houve um aumento 

inusitado nas taxas de natalidade. Aqueles que haviam voltado da guerra pareciam 

priorizar a família e os amigos em suas vidas e o contato via cartão de saudação 

teve um considerável aumento. 
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O capitalismo global e a divisão de trabalho, além dos limites nacionais, 

favoreceram fortemente as migrações transnacionais e, portanto, a necessidade de 

comunicação. A comunicação a distância, porém, não foi o único motivo para o 

desenvolvimento e a expansão dos cartões de saudação. A história desses cartões 

revela que, com o desenvolvimento do capitalismo, a indústria desse ramo 

transformou-se numa grande organização. Hoje são disponibilizados cartões de 

saudação que atendem às relações sociais, nos âmbitos públicos e privados, no 

sentido de que são produzidos para uso não apenas em situações de trocas 

legitimadas, mas visando também as relações pessoais em inesgotáveis 

possibilidades. 

A troca de cartões de saudação, como colocado anteriormente, apesar de ser 

uma prática muito antiga, ainda hoje é um meio muito comum de comunicação em 

sociedades de língua inglesa, como a britânica, a australiana, a americana, entre 

outras. Na atualidade, facilmente, encontramos cartões para qualquer que seja a 

ocasião ou experiência de vida. 

 A industrialização dos cartões de saudação modernos foi impulsionada no 

início do século XX, com produtores que já tinham experiência na área de impressão 

e edição. Além da introdução da postagem a preço acessível, o encantamento com 

a fotografia e com os novos processos de impressão, a mobilidade das pessoas 

devido à urbanização e à industrialização e a mudança da estrutura das famílias 

(seus membros passaram a viver uns longe dos outros) contribuíram para o 

desenvolvimento e a disseminação dos cartões. 

Em decorrência dessas novas configurações socioculturais, as mensagens 

dos cartões deixaram então de ser apenas pessoais ou artesanais e passaram a ser 

impressas, padronizadas em imagens, versos, citações, canções etc. 

Consequentemente, passaram de autoria reconhecida ao anonimato, de lojas de 

impressão às corporações. Diante dessa nova realidade, a prática de letramento 

com cartões de saudação foi fortalecida, estabelecendo-se e legitimando-se como 

tal, porém, transformada para acompanhar a evolução do mundo. Essa nova 

configuração da troca de cartões pode ser representada pelo gráfico abaixo, em que 

o significado de um cartão é construído de acordo com as crenças, os valores, as 

experiências, os interesses e tradições culturais. A escolha desses cartões é feita de 

acordo com o contexto ou ocasião social e com o grau de relação entre o remetente 

e o destinatário. 
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Figura 2 – Representação da prática e evento de letramento no envio e recebimento 
de um cartão de saudação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Adaptado de Crump, Duran e Hooke (2003, p. 30). 

 

 

Os participantes (designer, remetente e destinatário) do evento de letramento 

realizam atividades em torno e através do artefato cartão, incluindo o suporte com 

todos os recursos materiais (cartões, texto) e não materiais, isto é, conceituais e 

implícitos (crenças, valores, experiências, interesses).  

O espaço físico (ambiente) não é bem definido, podendo apenas ser inferido, 

tendo em vista que os cartões podem ser recebidos e enviados a partir de espaços 

físicos não delimitados ou visíveis. 

 O domínio sociodiscursivo, por outro lado, é possível de ser caracterizado 

como o das relações sociais, em que os cartões são usados para iniciar ou fortalecer 

relacionamentos, adquirir e manter prestígio, conversar e provocar reações. 

Não podemos esquecer o cartão virtual, que surgiu na era da informática 

como se fosse um novo gênero. No entanto, ele é, na verdade, uma transformação 

de gêneros já existentes, como o cartão postal e o cartão de saudação impresso. Da 

mesma forma que os primeiros cartões impressos imitaram os postais, os cartões 
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eletrônicos imitaram os impressos. Desse modo, nos cartões de saudação, há 

vestígios dos usos e interpretações permitidos pelas formas precedentes. 

Embora os cartões de saudação eletrônicos (e-cards) ofereçam uma forma 

conveniente e de baixo custo para manter contato com os familiares e com as 

pessoas com quem nos relacionamos socialmente, eles não têm existência 

concreta. Quando enviamos, por exemplo, um cartão de saudação eletrônico para 

alguém, se este não for impresso no computador do destinatário, não tem existência 

física. Ele contém a mensagem, através dele dizemos tudo o que desejamos 

expressar, como se fosse um cartão de papel, mas ele não tem existência real, não 

é palpável. Esse aspecto não favorece o hábito de colecionar cartões de saudação 

como uma forma de documentar e compartilhar memórias de ocasiões especiais.   

Apesar de os observadores da indústria reconhecerem o uso de e-mails e e-

cards por consumidores jovens como um fator que pode contribuir para o declínio do 

crescimento da indústria dos cartões de papel, o nível de vendas tem permanecido 

estável com o passar dos anos. Alguns sociólogos acreditam que isso ocorra pelo 

fato de a internet permitir às pessoas ampliarem o número de relacionamentos e, 

como resultado, em momentos especiais, os cartões tradicionais são preferidos, por 

transparecerem o estabelecimento de uma conexão mais afetiva e intimista e por 

poderem ser guardados e apreciados posteriormente. As declarações de alguns 

usuários, como as que apresentamos a seguir, sugerem essa perpetuidade e a 

noção de que o cartão impresso passa a ideia de uma relação mais próxima e 

carinhosa com o destinatário.   

 
 
A internet é tão mais fácil de usar e demanda menos esforço. Mas as 
pessoas ainda enviam cartões impressos (eu ainda os recebo)7. 
 
Eu ainda gosto de receber cartões reais8. 
 
 
Cartões impressos parecem mais pessoais do que os e-cards. Um 
cartão com uma mensagem pessoal escrita é o meu preferido9. 

 

 

                                                           
7
 The internet is so much easier to use and demands less effort. But people still send print cards (I still 

receive them) (T.D., f., 15). 
8
 [...] I still like to receive „real‟ cards (V. S, f., 10). 

9
 Print cards seem more personal than e-cards. A blank card with a personal written message would 

be preferred (by me) (P.H., f, 30). 
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2.2 LETRAMENTO: HISTÓRIA, CARACTERIZAÇÃO E IMPACTO  

 

 

A palavra letramento, introduzida no inglês como literacy, é derivada do latim 

litteratus, adjetivo que significava “ser erudito, culto, educado”. Etimologicamente, o 

conceito representa a condição ou a qualidade de ser letrado (literate), definindo 

alguém educado especialmente para ler e escrever.  Essa conceituação remonta à 

época de Cícero. Nesse período, ser letrado era aquele que possuía a habilidade 

para ler em latim. 

Na Europa Medieval, período em que a Igreja exercia o poder sobre a 

sociedade e a religião era de máxima importância, o letramento centrou-se na leitura 

da Bíblia (GRAFF, 1987, 1995; VENEZKY, 1990 apud FERNANDEZ, 2004).  

 No período renascentista, o acesso ao letramento e a tutoria dessa 

capacidade ou condição ampliaram-se. A habilidade letrada foi além do domínio do 

clero e da leitura da Bíblia, estendendo-se ao da burguesia, uma vez que educada 

(possuidora da habilidade de leitura e escrita) passou a exercer também a tutoria do 

letramento, tarefa realizada por homens letrados, profissionais que pertenciam a 

essa classe social. Esse acesso, entretanto, limitou-se apenas aos homens de 

classe social alta, excluindo-se aqueles considerados de classe inferior e as 

mulheres (GRAFF, 1987, 1995; RIORDEN; RIORDEN, 1990 apud FERNANDEZ, 

2004). 

Após a Reforma, século XVI, com o declínio da erudição na Europa, o 

letramento deixou de ser compreendido como a habilidade de ler em latim e passou 

a ser entendido como a habilidade de ler e escrever na língua nativa. A partir desse 

século, a cultura escrita ficou em evidência, sendo consolidada com as 

transformações tecnológicas da imprensa e a proliferação de jornais, revistas e 

livros. Nesse período, a palavra, mesmo escrita, estava restrita à oralidade. Era um 

anseio social, principalmente dos analfabetos, que os livros fossem lidos em voz 

alta, de modo a que se pudesse dar vida às palavras e se fecundasse o ouvido 

humano com as luzes da sabedoria (RODRIGUES, 2012).  

No final do século XVII, com o surgimento da tese iluminista, o letramento 

estendeu-se às camadas populares e a escola passou a ser vista como o lugar que 

formava o cidadão, ensejando-se, então, a implantação gradual de sistemas 

públicos de ensino. Houve, no período, uma proliferação de textos de origens 
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diversas, sendo a escola considerada como um dentre outros espaços onde a 

cultura escrita se desenvolvia. Essa situação não era privilégio do mundo ocidental, 

mas de todas as áreas do globo terrestre. 

 No século XVIII, havia a convicção de que o letramento era preponderante ao 

desenvolvimento industrial, moral e cívico. Em virtude dessa concepção, ele foi 

expandido para as pessoas comuns, tendo sido dada também oportunidade às 

mulheres, embora se registrasse uma presença maior dos homens no processo 

educativo. Entretanto, nesse período, o letramento sofria restrições de gênero social: 

havia diferenças no tipo de educação ofertada para homens e mulheres. É 

importante lembrar que, no século XVII, a despeito da criação de várias escolas para 

meninas, a norma cultural do período baseava-se na educação diferenciada para as 

mulheres, desenvolvida dentro do lar, e na educação formal para os homens, 

voltada para a profissionalização. No século XVIII, houve um aumento no número de 

meninas enviadas às escolas para serem educadas, principalmente as de classe 

média, cujas famílias queriam oferecer-lhes uma educação aristocrática. Nesse 

período, foi possível às mulheres publicarem livros. 

 No século XIX, surgiram inúmeras campanhas em favor do letramento 

escolar estatal, ampliadas aos sistemas públicos de ensino como se configuram 

atualmente. Diversas nações criaram instituições que buscavam o desenvolvimento 

de estudos voltados para o progresso da ciência. Surgiu a necessidade de uma 

sistematização das diversas áreas do saber, período em que foram implantadas as 

escolas politécnicas, os museus e as sociedades científicas. Grandes gênios fizeram 

com que esse século fosse contemplado com a ânsia do saber técnico. As ciências 

exatas ganharam grande impulso na medida em que o desenvolvimento tecnológico 

vinculava-se ao desenvolvimento industrial. Influenciadas por essas mudanças, as 

ciências humanas também observaram o surgimento de novas áreas, como a 

Sociologia e a Psicologia. A euforia tecnológica propagada pela revolução industrial 

marcou o século XIX como um período de ascensão de diversas áreas do 

conhecimento. Várias nações criaram instituições que buscavam o desenvolvimento 

de estudos em prol do progresso da ciência. 

Na segunda metade do século XX, dos anos 1960 ao início dos anos 1970, as 

discussões sobre a associação do letramento ao desenvolvimento socioeconômico, 

à ordem social e ao progresso individual do sujeito tomaram vulto, surgindo o 
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conceito de letramento funcional10 (functional literacy). Foram criados programas 

nacionais e internacionais no sentido de capacitar os indivíduos para as habilidades 

de ler, escrever e calcular. Muitas campanhas foram organizadas, objetivando 

erradicar em poucos anos o analfabetismo (erradication of illiteracy), o que se 

apresentava como um avanço. 

A questão é que, naquele momento, a aquisição de habilidades para ler e 

escrever colocava em destaque a dicotomia entre oralidade e escrita. Essa 

concepção foi chamada teoria do great divide (grande divisa) e tinha como 

defensores os antropólogos Ian Watt e Jack Godoy e o classicista Walter Ong. A 

teoria da grande divisa pressupunha a superioridade da escrita sobre a fala e a ideia 

de que o letramento contribuía para abstrações em altos níveis e para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, o que, consequentemente, separava 

culturas e sociedades consideradas não letradas e letradas. Essa posição se 

constituiu problemática em razão de não considerar os contextos e os propósitos 

dos indivíduos. 

Nos anos 1980, a dicotomia oralidade e escrita foi substituída pela noção de 

continuum, postulada por alguns pesquisadores, dentre eles, o psicólogo cognitivo 

Olson (1977). Esse conceito corresponde à relação de interdependência entre a 

oralidade e a escrita em contraponto com a divisão dicotômica que as separava. 

Nessa perspectiva, compreende-se que a escrita é uma representação da fala, 

havendo entre o texto oral e o texto escrito uma relação de complementaridade, um 

cruzamento/atravessamento de modalidades de língua. Uma modalidade é 

permeada pela outra. 

Em face da discussão dessa questão, Street (1984) questiona a tese do 

continuum, apontando a sua falha ao destacar que, nessa concepção, a língua oral e 

a escrita são compreendidas de forma descontextualizada, ou seja, o texto constitui-

se de maneira autônoma em relação ao tempo, ao espaço e à situação em que foi 

produzido. O autor caracteriza, então, duas orientações distintas de letramento com 

o intuito de esclarecer e oferecer um direcionamento mais consistente à questão: o 

modelo autônomo e o modelo ideológico. No “modelo autônomo”, a leitura e a 

escrita são tratadas como independentes uma da outra e do contexto social. Esse 
                                                           
10 Letramento Funcional – uma pessoa é funcionalmente letrada quando pode se engajar em 
todas as atividades em que o letramento é requerido para efetiva função de seu grupo e 
comunidade e também para capacitá-lo a leitura, escrita e cálculo para si próprio ou para o 
desenvolvimento da comunidade (UNESCO, 2007).  
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modelo compreende a escrita como uma tecnologia transferível e adaptável a 

qualquer contexto de uso. Sob esse enfoque, o letramento se reduziria a um 

conjunto de habilidades técnicas de natureza adquirida, neutro, não situado, em que 

os contextos de uso e de produção não são levados em conta. O modelo ideológico, 

por outro lado, relaciona escrita e leitura às práticas sociais, havendo uma 

preocupação com o que as pessoas fazem com o letramento. Dessa forma, ele 

passa a ser compreendido como um conceito que envolve as mais diversas práticas 

sociais que são permeadas pela leitura e a escrita. Em outras palavras, está 

diretamente ligado ao que as pessoas fazem e realizam, ao lerem e escreverem 

para atender às diferentes exigências dos segmentos sociais pelos quais circulam. 

A partir dessa perspectiva, o letramento deixa de ser visto como habilidade 

cognitiva e neutra e passa a envolver aspectos que vão além do contexto escolar, 

referindo-se também às mais diversas situações relacionadas ao ato de ler e 

escrever para funcionar na sociedade. O simples ato de um indivíduo analfabeto 

pedir a alguém para que escreva uma carta com a intenção de fazer contato com um 

parente distante configura-se como uma atividade que envolve letramento, visto que 

ele ou ela está usando a linguagem para interagir socialmente, mesmo que por meio 

de outra pessoa. Ademais, são capazes de reconhecer, intuitivamente, as estruturas 

dos gêneros, o que significa dizer que não há iletrados em uma sociedade 

grafocêntrica ou um letramento zero. 

Com o intuito de desvendar a complexa relação entre cognição e linguagem, 

os psicólogos cognitivistas Scribner e Cole (1981) realizaram uma pesquisa para 

determinar os efeitos da aquisição de letramento (neste estudo, entendido como 

aquisição da escrita) sobre as habilidades cognitivas. À escrita eram atribuídos 

efeitos cognitivos que diferenciavam seus usuários não somente como indivíduos, 

mas também como grupos sociais mais desenvolvidos. Os resultados da pesquisa 

evidenciaram a relação entre as práticas de letramento e as manifestações de 

habilidades específicas. Os autores colocavam em questão a assunção de que a 

aquisição de letramento contribuía diretamente para o desenvolvimento cognitivo 

através dos domínios de conteúdo e de aprendizagem. Os estudos desses 

pesquisadores reforçaram a evidência de que a organização social cria as condições 

para uma variedade de atividades de letramentos, como escrever discursos, cartas, 

bilhetes, fazer lista de compras, ler poemas, recitar versos, utilizar um ônibus, dentre 

tantas outras ações.  
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A visão de Scribner e Cole (1988) corrobora as ideias de Street (1985, 1993), 

ao ampliar o conceito de letramento, relacionando-o ao de práticas sociais, situadas 

em um contexto que envolve diversas formas de atender às demandas de 

participação e interação social, entendendo que as pessoas experienciam práticas 

diferentes. Essas práticas textuais refletem, assim, práticas sociais distintas, 

ensejando que os letramentos não escolares contribuem também para a melhoria do 

desenvolvimento cognitivo. Esse fato chamou a atenção para a importância de 

múltiplas práticas de letramento em outros contextos, que não os escolares. 

Nessa perspectiva, o foco desloca-se para o uso que os indivíduos faziam da 

leitura e da escrita, em face da diversidade de situações comunicativas com as quais 

se deparavam no dia a dia. Essa visão situada de letramento considera que há uma 

grande diversidade de práticas que contribui para a noção de sua pluralidade ou 

multiplicidade. A concepção de “letramentos” – no plural –, por sua vez, leva ao 

conceito de “multiletramentos”, em que a compreensão de letramento e de sua 

pedagogia inclui uma multiplicidade de discursos, contextos e sistemas semióticos, 

além da diversidade linguística e cultural existente nas práticas de linguagem. 

 Sob essa perspectiva, as concepções de letramento tornaram-se cada vez 

mais diversificadas, surgindo termos como computer literacy, technology literacy, 

visual literacy e information literacy (letramento computacional, letramento 

tecnológico, letramento visual e letramento informacional), correspondendo este 

último termo à habilidade de fazer uso das informações para atender às demandas 

do mundo à nossa volta (ENDRIZZI, 2006). Dessa forma, a ideia de um letramento 

singular, padrão (escolar) dá lugar a de letramentos múltiplos, plurais (STREET, 

1985). 

Ao discutir letramento, Baynham (1995) destaca a dimensão processual da 

participação das pessoas na vida social, a qual é desempenhada e realizada por 

meio de uma série de relacionamentos nas práticas cotidianas, seja na interação 

face a face, seja na interação mediada por outras formas de comunicação. O autor 

cita como exemplo a troca de cumprimentos quando duas ou mais pessoas se 

encontram ou o uso da escrita para alcançar qualquer propósito social. Receber uma 

mensagem por telefone, escrever um relatório de trabalho, manter um diário, enviar 

cartões de Natal, escrever livros, fazer a leitura de um jornal ou de um romance ou 

mesmo procurar um nome na lista telefônica são formas de interação social no dia a 

dia. 
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Em uma perspectiva crítica (BAYNHAM, 1995), os usos do letramento e os 

seus significados estão intrinsecamente ligados às práticas e aos valores de uma 

comunidade e, por isso, não são neutros. Eles são ideológicos, pois ocorrem dentro 

de contextos específicos, manifestando as crenças, concepções e anseios da 

comunidade em que se inserem. 

 Em decorrência disso, nos anos 1990, o letramento foi instaurado como algo 

transformador, sendo revistas definições, modelos e formas de mensuração (nível 

de letramento: alto, baixo, iletrado). Essa nova dimensão acerca do letramento 

envolveu atividades do cotidiano, conscientização dos direitos do indivíduo como 

cidadão, incluindo as mais variadas questões que permeiam a existência digna do 

ser humano (STREET, 2003). 

 Esse novo foco de investigação fez surgir, na Inglaterra, os chamados Novos 

Estudos do Letramento, entendendo-o como um fenômeno social e político que 

contempla, especialmente, as práticas do cotidiano, inclusive as mais simples. Os 

“novos estudos” tratam o letramento como um conjunto de práticas sociais e 

ideológicas, as quais valorizam os saberes dos indivíduos em suas comunidades, 

considerando, inclusive, a natureza ideológica dessas práticas nas diferentes 

sociedades. Os novos estudos de letramento, de acordo com Street (1993, p. 7), 

discutem, portanto, “a variedade de práticas culturais associadas à leitura e à escrita 

em diferentes contextos”. Sob essa ótica, as perspectivas de investigação acerca de 

tudo o que envolve letramento são amplas.  

 A esse respeito, vale destacar o estudo de Finn (apud FERNANDEZ, 2004). 

Esse autor apresenta o letramento em quatro níveis (performativo, funcional, 

informacional e de poder), os quais podem estar associados às classes sociais: o 

letramento performativo compreende a aplicação das habilidades básicas atinentes 

à reprodução fonológica das palavras e à reprodução escrita de sentenças, que é o 

nível mais elementar de letramento; o letramento funcional diz respeito à capacidade 

de fazer uso da leitura e da escrita para o uso na vida cotidiana; o letramento 

informacional é a habilidade necessária para pesquisar, avaliar e aplicar informações 

nas situações escolares e acadêmicas; o letramento de poder (nível que a autora 

considera ser o mais importante) permite ao indivíduo avaliar, analisar e ter 

discernimento (consciência) das crenças assim como controle (domínio) das 

situações de letramento que o envolvem. 
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Para Fernandez (2004), letramento é, no mínimo, uma prática social 

fundamental que dá poder, envolvendo material impresso e o uso da escrita e da 

leitura. Segundo o autor, as manifestações que permeiam a prática de letramento 

podem ser categorizadas como: funcional, social e estética. A funcional é necessária 

para participar de eventos sociais, obter e fornecer informações. A social 

compreende as formas impressas de comunicação usadas para a interação entre os 

amigos e a família. A estética é pessoal e envolve sentimentos e apreciação da 

beleza das coisas na sua essência, ou seja, é toda manifestação artística e cultural 

que atrai a sensibilidade humana para atingir um objetivo pretendido, dizendo 

respeito a como os textos verbo-visuais (literatura, pintura, imagem, música, cinema) 

sensibilizam cada indivíduo, sendo, por isso, de natureza fluida. 

O letramento, assim concebido, está relacionado ao ambiente social e cultural 

do indivíduo que legitima uma dada prática. Consequentemente, ele tem sempre 

imbricado um significado histórico, podendo os seus sentidos e valores serem 

influenciados por fatores como classe, faixa etária e gênero social. Segundo 

Fernandez (2004), esses fatores irão determinar os interesses e as experiências das 

pessoas. Os estudos do letramento, ao adentrarem o mundo cultural da escrita e de 

suas atividades simbólicas, permitem compreender melhor a cultura do outro e a 

nossa própria cultura. Letramento é, portanto, um meio de dar significado social à 

língua através da familiaridade com diversas fontes de conhecimento e com 

diferentes gêneros que compõem o mundo das relações sociais e culturais de um 

povo. 

 

 

2.2.1 Práticas e eventos de letramento  

 

 

Na esfera dos estudos do letramento, é importante compreender os conceitos 

de práticas de letramento e eventos de letramento. Conforme Street (1984), prática 

de letramento é um conceito amplo (em um nível de abstração) que recorre a 

comportamentos e conceptualizações relacionados ao ler e ao escrever. Essa noção 

incorpora não somente a ideia de eventos de letramento, mas também as situações 

empíricas nas quais essa prática é integrante. Assim, as manifestações populares 

desses eventos e suas pré-concepções dão-lhes base. 
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Baynham (1995, p. 39) define prática de letramento como “formas culturais 

gerais de uso da leitura e da escrita das quais as pessoas lançam mão durante 

atividades particulares em que a escrita e a leitura têm um papel”. Elas são práticas 

sociais, maneiras legitimadas pela coletividade de atuar na sociedade, por meio da 

leitura e da escrita.  

Barton e Hamilton (1998) entendem que as práticas de letramento são 

constituídas por sua recorrência nas diferentes esferas e por regras sociais que 

controlam o uso e a distribuição dos textos e determinam quem deve produzir e ter 

acesso a eles. Subjacentes às práticas estão imbricadas ideologias e identidades 

culturais.  

De acordo com Baynham (1995, p. 1),  

 
 

pesquisar o letramento como prática envolve a investigação do 
letramento como “atividade humana concreta”, não apenas o que as 
pessoas fazem com o letramento, mas também o que produzem 
(make) a partir do que fazem (do), os valores que a ele atribuem e as 
ideologias que o circundam. 
 

 

Barton e Hamilton (1998) dividem as práticas de letramento em duas 

categorias: a vernacular e a dominante. As práticas vernaculares estão relacionadas 

aos discursos da vida diária, dentro do lar, e àqueles realizados pela comunidade, 

tais como: assistir TV, ler um livro, ler uma receita, escrever um bilhete etc. As 

dominantes são aquelas instituídas e sancionadas pelas instituições de poder 

(escola, igreja, ambiente de trabalho, entre outras).  

Essa classificação coaduna-se com o que Gee (1996) chama de discursos 

primários e discursos secundários. Os primeiros dizem respeito às práticas 

cotidianas em que os conhecimentos acerca da leitura e da escrita são vistos como 

processos culturais naturais, construídos nos meandros da cultura humana. Os 

últimos referem-se às práticas de letramento no contexto da igreja, da escola e do 

trabalho. Nessas instituições, a apropriação de conhecimentos é por elas regulada 

em ambientes formais. 

As práticas têm subjacente um propósito, são historicamente situadas, 

impregnadas pela cultura dos seus participantes e sujeitas a mudanças (BARTON; 

HAMILTON, 1998; STREET, 1993). Elas podem ser definidas em situações 

específicas, observáveis e como padrões de comportamento. Dessa forma, não são 
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aprendidas (formalmente), mas assimiladas como parte da vivência do indivíduo em 

um tempo e em um lugar específicos.  

As práticas de letramento referem-se à capacidade adquirida pelos indivíduos 

de fazer uso adequado da língua nas mais variadas demandas que a sua vivência 

em uma sociedade requer. Então, elas são “formas culturalmente aceitas de se usar 

a leitura e a escrita, as quais se realizam em eventos de letramento” (BAYHAM, 

1995, p. 34).  

De acordo com Barton (1998), os eventos de letramento são ações rotineiras 

que podem ocorrer de maneira formal ou informal e envolver uma ou mais pessoas. 

Esse envolvimento pode ocorrer no modo de leitura acompanhada de discussões 

entre pessoas, em cujo trâmite a produção e a compreensão da escrita realizam 

uma função. 

Heath (1983, p. 196) aponta que um evento de letramento diz respeito a 

 
 
qualquer ocasião em que parte da escrita está integrada à natureza 
das interações participantes e de seus processos interpretativos. 
Corresponde a qualquer sequência de ação, envolvendo uma ou 
mais pessoas, na qual a produção e a compreensão da escrita (print) 
exercem um papel.  

 

 

Nessas ocasiões, embora a escrita seja o ponto de partida, pode haver uma 

mistura de linguagem escrita e oral, além de outros sistemas semióticos. 

 Hamilton (2000) destaca quatro elementos básicos envolvidos nos eventos e 

práticas de letramento. São eles: participantes, ambientes, artefatos e atividades, 

incluindo os elementos que fazem parte do processo, mas que não estão explícitos 

ou visíveis, como o domínio que regula essas práticas, os recursos materiais e não 

materiais utilizados, quem é considerado apto ou não para se engajar nas atividades 

que constituem o letramento.  

A autora resume esses elementos no quadro a seguir: 
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Quadro 2 – Elementos básicos de eventos e práticas de letramento 

 

Fonte: Hamilton, 2000. 

 

 

Os participantes visíveis são membros de uma determinada comunidade 

que interagem com os textos escritos em locais (ambientes físicos onde emergem os 

letramentos). Já os participantes não visíveis são todos aqueles envolvidos na 

produção e distribuição dos textos antes de circularem na sociedade.  

O domínio compreende a categoria a que pertence o texto e os contextos 

em que este ocorre. A noção de domínio, termo bastante recorrente entre os 

estudiosos da linguagem, refere-se ao vasto potencial de significados dentro de uma 

variedade particular de linguagem, ou seja, o espaço a partir do qual o sujeito toma 

posição e seleciona elementos do discurso disponíveis, que fazem parte do seu 

cotidiano.  

 

ELEMENTOS VISÍVEIS NOS 

EVENTOS DE LETRAMENTO 

 

CONSTITUINTES NÃO VISÍVEIS DAS 

PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

Participantes: pessoas que 

podem ser vistas interagindo com 

textos escritos. 

Participantes ocultos: outras pessoas ou 

grupos de pessoas envolvidas em relações 

sociais de produção, interpretação, circulação 

e, de modo particular, regulação de textos 

escritos. 

Ambientes: circunstâncias físicas 

imediatas nas quais a interação 

se dá. 

O domínio de práticas dentro das quais o 

evento acontece, considerando seu sentido e 

propósito sociais. 

Artefatos: ferramentas materiais 

e acessórios envolvidos na 

interação (incluindo os textos). 

Todos os outros recursos trazidos para a 

prática de letramento, incluindo valores não 

materiais, compreensões, modos de pensar, 

sentimentos, habilidades e conhecimentos. 

Atividades: as ações realizadas 

pelos participantes no evento de 

letramento.  

Rotinas estruturadas e trajetos que facilitam 

ou regulam ações; regras de apropriação e 

elegibilidade, quem pode ou não pode se 

engajar em atividades particulares. 
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Os artefatos são instrumentos materiais: os textos, os suportes dos textos, 

entre outras instâncias materiais que envolvem a escrita. Da mesma forma, outros 

recursos não materiais também influenciam os textos – visões de mundo, 

experiências vividas, habilidades e conhecimentos prévios. 

 As atividades são as ações observáveis dos participantes nos eventos de 

letramento. Elas correspondem a rotinas estruturadas, implícitas no processo, 

reguladas por normas de apropriação e elegibilidade, as quais determinam quem 

pode ou não participar de determinado evento. Essas atividades viabilizam, portanto, 

a tramitação e determinam os usuários de uma prática de letramento, em potencial. 

Considerando que os elementos acima descritos compreendem questões 

culturais, de identidade e os subentendidos ideológicos que os perpassam, a seção 

a seguir aborda as relações referentes aos aspectos propostos. 

 

 

2.2.2 Letramento: cultura, identidade, ideologia e relações de poder 

 

 

O letramento, nos dias de hoje, é considerado um conjunto de práticas sociais 

disponíveis para a investigação sobre a natureza da cultura, da identidade, das 

relações de poder e das ideologias presentes no mundo contemporâneo (STREET, 

1984). Para melhor entendermos as relações entre cultura, produção de identidades 

e questões ideológicas e de poder que permeiam as práticas de letramento, faz-se 

necessário colocar algumas reflexões a respeito desses construtos e de como eles 

se transformaram ao longo dos anos. 

Se nos reportarmos ao pré-modernismo, as noções de espaço e tempo 

presos a limites físicos seguros e seu significado cultural, como também a separação 

das classes sociais, serviam como barreira ao ir e vir das pessoas de um lugar a 

outro, o que limitava as transações pessoais e negociais e assim o seu significado 

social. Os fatos culturais ainda não sofriam a contaminação de outras culturas. A 

comunicação ocorria face a face e a comunicação escrita era limitada, uma vez que 

as pessoas estavam mais próximas umas das outras. 

Na sociedade moderna, entretanto, a configuração espacial é transformada 

pelo crescimento vertical, pelo aumento expressivo das construções, pela 

racionalização das funções do espaço, pela rapidez e pela quebra de fronteiras em 
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razão da modernização dos meios de locomoção, da criação e da uniformização do 

calendário, do surgimento do relógio e seus desenvolvimentos, o que implica a 

racionalização do tempo. A quebra de fronteiras promove o deslocamento das 

pessoas e consequentemente a escrita torna-se um meio de manter contato uns 

com os outros.  

O espaço e o tempo da modernidade, nas palavras de Ortiz (1991, p. 224), 

não conhecem fronteiras: “o espaço encolhe, as horas encurtam, uma atmosfera de 

sofreguidão envolve as pessoas”.  

Na pós-modernidade ou modernidade tardia, as crises humanas e sociais 

atingem um patamar nunca vistos, em que nada é fixo. A atmosfera da sociedade é 

marcada pela incerteza, em que tudo se mostra nebuloso e instável devido à 

dinamização do mundo.  

A expressão modernidade tardia é usada pelos autores Couliaraki e 

Fairclough (1999) para falar da pós-modernidade, caracterizada como um momento 

em que a linguagem sofre transformações em virtude do mundo globalizado e 

informatizado. A interação social é ampliada, possibilitando a interação entre povos 

distantes e diversos em que tudo o que ocorre no mundo é compartilhado, numa 

velocidade cada vez maior. 

No contexto atual, para acompanhar as transformações do mundo, conceitos 

antes considerados sólidos, como espaço, tempo, cultura, identidade e lingua(gem), 

se investem de instabilidade e passam a ser percebidos sob duas orientações: uma 

que os institui e outra que os desestabiliza. Noções cristalizadas acerca da cultura, 

identidade e lingua(gem) têm perdido o seu caráter de fixidez para a noção de 

fluidez, devido às constantes transformações do mundo moderno, observando-se 

que esses construtos estão entrelaçados. 

Sob a perspectiva que os institui, tradicionalmente, a língua e os fatos 

culturais, conforme argumenta Silva (2000), podem ser considerados como 

identidades fixas, no sentido de que estas são necessárias para que se criem laços 

de forma a agrupar pessoas que têm algo em comum. Os símbolos nacionais (hinos, 

bandeiras e brasões), chamados de mitos fundadores, permitem que as pessoas se 

identifiquem como pertencentes a essa ou àquela nação, pois remetem a fatos da 

história do passado, fixando uma identidade nacional. Esses mitos fundadores 

tendem a fixar as identidades nacionais, que são importantes para o essencialismo 

cultural (SILVA, 2000). O autor pondera que, embora esses fatos históricos possam, 
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muitas vezes, não ser verdadeiros, são importantes e necessários para fornecerem 

aos membros de uma comunidade elos afetivos e sentimentais, garantindo 

considerável estabilidade e solidez a uma sociedade. 

Nesse sentido, o processo de classificação como forma de dividirmos e 

organizarmos a sociedade em grupos ou classes, embora tenha embutida uma 

fixidez, possui um papel importante. Dividir e classificar requer uma hierarquização e 

atribuição de valores aos grupos classificados, seja nomeando, seja classificando as 

nacionalidades, as profissões, as classes sociais, dentre tantas outras 

possibilidades.  

 Nos dizeres de Silva (2000, p. 83), “fixar uma determinada identidade como a 

norma é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das 

diferenças”. 

 A gramática ou o sistema da língua oferecem subsídios para essa 

hierarquização, graças às possibilidades disponíveis neles. A normalização escolhe, 

de forma arbitrária, uma determinada identidade, como referência, em relação à qual 

todas as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Essa escolha envolve 

características positivas em potencial, em contraste com características vistas de 

modo negativo em outras identidades. 

Sob o ponto de vista de Bartllet (2005), a identidade não está ligada apenas 

ao fato de alguém ser reconhecido ou se fazer representar por um certo tipo. Ela 

compreende também elementos figurados ou aspectos relacionados à cultura, como 

os símbolos e significados compartilhados socialmente. 

Não podemos, entretanto, associar as culturas tão somente a modelos 

fechados de pertencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, 

sobretudo, nacionais, mas abordá-las considerando as semelhanças e diferenças 

que estão transformando os costumes do mundo, devido à globalização.  

 A relação estável entre identidade cultural e nacional, por exemplo, pode ser 

representada por uma identidade nacional tensionada (ESCOSTEGUY, 2001, p. 

141). Essa tensão ocorre pelo receio do abandono da referência identitária, da 

resistência ao contemporâneo, de um lado, e, do outro, da necessidade da conquista 

da flexibilidade para adaptar-se ao mundo globalizado.  

Diante dessa nova conjuntura, a cultura pode ser compreendida não apenas 

sob a perspectiva de uma realidade isolada e fixa, no que diz respeito à existência 

social de um povo ou nação, ou de grupos, com suas crenças, no interior de uma 
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sociedade, mas também sob a perspectiva de uma realidade aberta e dinâmica, 

relacionada às práticas sociais que, pela sua recorrência, são institucionalizadas, 

mas estão sempre passando por processos de transformação, para atender às 

demandas sociais que se renovam. 

Sob o ponto de vista de Hall (2003), os deslocamentos espaciais e temporais, 

causados pela migração, constituíram novos costumes de vida e novas formas de 

organização social e, por conseguinte, novas identidades, ou seja, o tempo e o 

espaço, encolhidos pelas contingências do progresso e das novas tecnologias, 

provocaram a aproximação das culturas e a constituição de identidades híbridas. 

Diante dessa nova conjuntura, Ortiz (1991) e Hall (2003) mostram a 

necessidade de estudarmos e compreendermos as identidades sociais devido às 

mudanças constantes e o intercâmbio entre áreas distintas do globo, provocando 

todas essas transformações acerca das noções de tempo e espaço. Argumentam 

que esses aspectos se refletem nas práticas de escrita, uma vez que os textos 

manuscritos, com letras desenhadas e bem torneadas, e os impressos dão espaço 

aos textos digitados em computadores. Surgem também outras linguagens com a 

comunicação multimídia e a profusão de imagens, que vão imprimir novas 

configurações aos textos.  

A globalização implica práticas que se assemelham e independem do 

contexto geográfico, nacional e cultural, podendo se apresentar com maior ou menor 

intensidade nas diversas culturas ou sofrer algumas adaptações, de acordo com a 

demanda do mundo tecnológico e capitalista.  

De acordo com Escoteguy (2001), a questão da diáspora e da globalização 

provocou um deslocamento e uma descentralização de modelos culturais 

tradicionais de uma nação, enfraquecendo os laços entre a cultura e o lugar, 

permanecendo, porém, um processo de repetição-com-diferença. Isso significa dizer 

que, mesmo distantes do seu lugar de origem, os indivíduos perpetuam seus 

modelos culturais, com algumas diferenças, tendo em vista o seu distanciamento. 

Ou, ainda, diante das novas configurações da sociedade, os modelos culturais 

perpetuam-se, porém, adaptados.  

Conforme Giddens (apud HALL, 1992, p. 15), 
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[...] nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos 
são valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de 
gerações. A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, 
inserindo qualquer atividade ou experiência particular na 
continuidade do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, 
são estruturados por práticas sociais recorrentes.  
 
 
    

O passado e os símbolos funcionam como representações legítimas das 

sociedades, no sentimento de identificação de seus membros. As atividades ou 

experiências se perpetuam pela recorrência ao longo do tempo, tornando-se práticas 

sociais que se transformam para acompanhar o contexto histórico e social do 

momento.  

O espaço e o tempo também podem ser criados pela memória coletiva dos 

grupos de uma mesma origem, que partilharam as mesmas experiências, 

atualizadas no momento de cada rememoração. Quando se rememora o passado, 

este se torna presente e apresenta-se de acordo com a motivação de quem o 

reconta, produzindo novas identidades. Em suma, os conceitos de espaço e tempo, 

de memória e cultura, ao serem desestabilizados, provocaram também a 

desestabilização das identidades. 

Ao abordar o conceito de identidade do sujeito, Silva (2000, p. 74) coloca que, 

vista de forma superficial, a identidade é, de imediato, associada “àquilo que se é”, 

no que concerne a nossa nacionalidade, opção sexual, faixa etária, gênero social. 

Para o autor, compreendida sob essa ótica, a identidade parece ser uma marca 

independente, um “fato autônomo, autocontido e autossuficiente”.  

Silva (2000) acrescenta que, para se construir a própria identidade, é preciso 

estabelecer parâmetros, pois o “eu” é construído em relação ao(s) “outro(s)”. Devido 

a essa relação de alteridade, a construção de uma identidade não é completamente 

arbitrária, mas regulada por orientações e convenções socioculturais, de modo a 

funcionarmos na sociedade diante das expectativas relativas às reações do(s) 

outro(s). 

A compreensão é a de que, embora haja ainda um sentimento do “eu” interior, 

este é modificado na interação com “os mundos culturais exteriores” e as 

identidades que surgem com eles. O sujeito posiciona-se conforme é representado 

ou de acordo com as demandas dos sistemas culturais que o rodeiam. Ele incorpora 
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diferentes identidades segundo a exigência do momento em que se coloca diante do 

outro para sua conveniência.  

Conforme Silva (2000), para avaliarmos o que não somos, tomamos como 

referência o que nós somos, situando-nos como se nós fôssemos o ponto de 

referência padrão. Dessa forma, a diferença é considerada como um produto 

derivado da nossa identidade. Há, porém, uma oposição radical a essa concepção, a 

qual considera a diferença como ponto de partida. O autor destaca que é necessário 

levarmos em conta que tanto a identidade quanto a diferença são elementos 

produzidos, e não elementos da natureza disponíveis para serem reconhecidos. 

Vale ressaltar a colocação do autor sobre o fato de que, além de serem 

interdependentes, a identidade e a diferença resultam de atos de criação linguística 

(SILVA, 2000, p. 76), ou seja, as escolhas linguísticas permitem construir 

identidades tendo como referência as diferenças que, por sua vez, foram criadas 

com base em outras identidades.   

Considerando que é através dos atos de linguagem que estabelecemos a 

identidade, ao pensarmos, por exemplo, que alguém é professor, podemos dizer que 

essa identidade é resultado da criação de complexos e diversos atos linguísticos, 

dentro de um contexto de relações sociais e culturais, as quais vão diferenciá-la de 

outras identidades profissionais. 

Relativamente a esses atos linguísticos, Silva (2000) explica que a gramática 

tem o papel de simplificar esse processo identitário, uma vez que, para construirmos 

uma identidade, buscamos, no sistema da língua, elementos para afirmarmos, em 

uma sentença, o que somos, em vez de expressarmos tudo o que não somos ou 

tudo o que as coisas não são, fazendo uso de múltiplas negativas. É necessário 

salientar que a gramática tanto pode facilitar a revelação de uma identidade quanto 

pode encobri-la através dos recursos que ela oferece.  

As questões sobre identidade na perspectiva dos estudos linguísticos 

colocam o foco no uso da linguagem, considerando que todo seu uso comporta ação 

humana, envolvendo o outro em um contexto interacional específico.   

A identidade dos sujeitos, sob o ponto de vista de Silva (2000), corresponde a 

dos sujeitos apresentados por Hall (1992): o associado ao que é em si mesmo e o 

constituído em relação aos outros, numa relação de alteridade. 

As concepções de identidade, conforme apresentadas por Hall (1992), estão 

ligadas a sujeitos distintos: o sujeito do Iluminismo e o sujeito sociológico. 



59 
 

O sujeito do Iluminismo era o centro da razão, da consciência e da ação, 

possuía um núcleo interior que emergia no seu nascimento e se autodesenvolvia, 

permanecendo idêntico por toda sua existência. 

 O sujeito sociológico é produto de um mundo moderno conflitante, em que o 

seu núcleo interior deixa de ser considerado autônomo e autossuficiente e passa a 

ser visto como um sujeito constituído na relação com outros sujeitos. A importância 

desses sujeitos servia como parâmetro para a assunção de valores, sentidos e 

símbolos da cultura na qual estavam imersos. 

A pessoa pode fazer-se reconhecer de forma diferente, dependendo do lugar, 

do contexto e do momento da interação. Entende-se, então, que as identidades são 

“fragmentadas, múltiplas e contraditórias”, e a linguagem serve de mediadora para 

esse reconhecimento (MOITA LOPES, 2002, p. 20). 

Ao possibilitar inúmeros arranjos e combinações, para expressarmos o que 

desejamos, a língua perde seu caráter de fixidez. O construir de uma identidade 

compreende ainda distinções e separações que vão marcar relações de poder.  

A identidade, sendo ela nacional, individual ou subjetiva, é construída 

socialmente por aqueles a quem se atribui e concede maior poder e autoridade, para 

que, de forma legítima, diga verdades sobre fatos, povos, indivíduos. Assim são 

essas verdades, aceitas e internalizadas, que garantem a constituição do homem 

como sujeito da linguagem. 

O processo para situar a identidade envolve disputa entre grupos sociais 

situados de forma desigual em relação ao poder. A busca pela afirmação de 

identidade faz transparecer a necessidade dos diferentes grupos sociais de 

conquista de bens sociais. Sendo assim, o acesso ao letramento facilita o domínio 

dessas conquistas.  

Em razão disso, Kleiman (2003, p. 11) aborda o letramento relacionando-o às 

questões de identidade e poder:  

 

 

[...] um conjunto de práticas sociais, cujos modos específicos de 
funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas 
quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de 
identidade e poder. 
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As identidades do sujeito, portanto, são construídas a partir das relações de 

poder, em que os que têm mais acesso aos letramentos, incluindo-se as novas 

tecnologias, possuem o poder de adaptá-las intencionalmente para que funcionem 

efetivamente, a fim de serem reconhecidos na sociedade. 

A força do poder surge no processo de pertencimento ou não a grupos 

reconhecidos pela sociedade, de forma positiva ou negativa; na delimitação de 

fronteiras, quando diferenciamos o nós e o eles; na classificação dos considerados 

“desenvolvidos e primitivos, racionais e irracionais”; e na normalização dos que são 

normais e dos que são anormais (SILVA, 2000, p. 81).  

De acordo com Moita Lopes (2002, p. 18), a globalização apresenta duas 

faces: uma positiva e outra negativa. A face positiva está na oportunidade do contato 

com a “multiplicidade da vida humana”, através dos meios de comunicação.  

Com o acesso às mais variadas culturas, a multiculturalidade penetra em 

nossa vida local, favorecendo uma melhor assimilação dos grupos marginalizados e 

de novas práticas antes não aceitas. A face negativa está na impossibilidade de uma 

grande parte da população participar da mobilidade física e virtual a que as elites 

têm acesso. Dessa forma, 

 

 
as camadas excluídas têm acesso às identidades locais enquanto as 
elites têm acesso a identidades transglobais: alguns de nós tornam-
se plena e verdadeiramente “globais”, alguns se fixam na sua 
“localidade” – transe que não é agradável e nem suportável num 
mundo em que os “globais” dão o tom e fazem as regras do jogo da 
vida (BAUMAN apud MOITA LOPES, 2002, p. 15). 
 
 

 

 Transformações profundas em relação aos períodos precedentes, quando 

tudo era relativamente estável, deram lugar a uma atmosfera social em que nada é 

fixo, diante da dinamicidade do mundo contemporâneo. No campo do conhecimento, 

as áreas do saber romperam suas fronteiras e são compreendidas atualmente como 

permeadas umas pelas outras. Até mesmo as noções que se tinha acerca da 

inteligência tomaram novos contornos, passando-se a considerar que há 
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inteligências múltiplas11, mudando, por conseguinte, os conceitos em relação aos 

letramentos. 

 A compreensão de letramento associada apenas ao domínio da leitura e da 

escrita foi ampliada e passou também a corresponder a capacidades múltiplas. 

Dentre essas capacidades, no mundo de hoje, é imprescindível que sejamos 

visualmente letrados. 

Depreende-se das reflexões feitas que, embora os alicerces de todas as 

noções aqui discutidas venham sendo abalados pelas novas configurações sociais 

que surgem a todo o momento, há um reconhecimento de que a etnicidade, que 

compreende linguagem, história e cultura, ainda nos situa. Nós falamos a partir de 

um lugar, de uma história, de uma experiência, de uma cultura particular. “Nesse 

sentido, nós somos etnicamente situados e nossas identidades étnicas são cruciais 

para o nosso senso subjetivo de quem somos” (HALL, 1992, p. 36). 

Por outro lado, os novos contornos sociais flexibilizam as línguas, com seus 

empréstimos umas às outras, as culturas já sofrem influências em virtude do fácil 

acesso às culturas do globo e as identidades perdem sua fixidez pela necessidade 

cada vez maior de nos posicionarmos, a fim de desempenharmos um papel social. A 

manutenção de relacionamentos, tanto em níveis pessoais quanto em níveis político-

sociais, exige que saibamos fazer uso das múltiplas linguagens hoje disponíveis, 

para participarmos de forma eficiente das práticas sociais de letramento. Essas 

escolhas são carregadas de experiências ou vivências, de forma a alcançar o que se 

pretende em tempos em que as informações precisam ser codificadas com a rapidez 

que o contexto exige. Essa integração de linguagens – a multimodalidade – será 

tratada a seguir. 

 

 

2.2.3 Letramento: multimodalidade e multifuncionalidade 

 

 

Entendendo que as ações sociais são fenômenos multimodais, pode-se dizer 

que os letramentos, enquanto ações sociais, também são multimodais. 

                                                           
11

 O conceito de “inteligências múltiplas”, proposto por Gardner (1993), deixa de se referir a uma 
habilidade geral única e passa a ser entendido sob várias facetas relacionadas a talentos, 
capacidades, habilidades mentais, quais sejam: lógico-matemático, linguística, musical, espacial, 
corporal-cinestésico, intrapessoal, interpessoal, naturalista, existencial. 
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 As práticas de letramento orais podem associar, por exemplo, os gestos às 

palavras e às entonações, para serem concretizadas, enquanto as práticas escritas 

podem associar palavras e recursos imagéticos e gráficos, numa infinidade de 

possibilidades, para agregar sentido ao que se quer comunicar.  A comunicação 

multissemiótica ou multimodal sempre existiu e vem se desenvolvendo de acordo 

com as transformações do mundo. Curiosamente, os signos icônicos, usados na 

internet, remetem-se ao passado, quando a comunicação era feita através de 

hieróglifos, da escrita cuneiforme e pictográfica, na ausência da escrita linear. Hoje, 

porém, para acompanhar as novidades tecnológicas da pós-modernidade, tem-se 

dado ênfase ao estudo da simultaneidade de recursos comunicacionais que se 

apresentam e têm função essencial na mensagem que se quer transmitir e no 

posicionamento do sujeito, no sentido de revelar identidades, ideologias e relações 

de poder. 

Os textos que têm surgido na pós-modernidade apresentam-se como 

multimodais ou multissemióticos para atender à exigência imposta pela sociedade 

semiotizada. Os significados são produzidos a partir de múltiplos modos, o que exige 

um conceito amplo de letramento. 

De acordo com Kress, Leite-Garcia e van Leeuwen (1997, p. 269), 

 

um número variado de modos semióticos está sempre envolvido em 
uma determinada produção textual ou leitura, pois todos os signos 
são multimodais ou signos complexos, existindo em um número de 
modos semióticos diferentes.  

 

 

Na atualidade, tornou-se comum a utilização de diversos modos de 

linguagem, que vão além da oralidade e da escrita, usando, muitas vezes, uma 

multiplicidade de modos, ao mesmo tempo. Os recursos multissemióticos 

enriquecem a comunicação e atribuem diferentes significados, usados em função 

das demandas do mundo contemporâneo (imediatez no envio e recepção da 

informação, rapidez, interatividade). 

Nesse sentido, Kress (2003) pergunta: por que focar somente em palavras, 

quando os documentos no mundo de hoje estão se tornando cada vez mais híbridos 

de palavras, imagens e designs? Nessa direção, o autor argumenta que na 

atualidade temos um vasto leque de escolhas epistemológicas para criarmos textos, 

as quais, até décadas atrás, ainda não estavam disponíveis.  
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Kress (2003) chama a atenção para o fato de que, até recentemente, a escrita 

realizava a maior parte da comunicação. Por essa razão, havia a necessidade do 

uso de estruturas gramaticais e sintáticas complexas para dar sentido às mensagens 

complexas. Ele acredita que os híbridos comunicativos multimodais ajudaram a 

desenvolver o uso de estruturas gramaticais e sintáticas mais simples. Na medida 

em que temos os mais variados recursos para enriquecer um texto, não 

necessitamos de estruturas linguísticas complexas. As imagens, por exemplo, têm 

um grande poder de persuasão e produzem significados de forma muito mais rápida. 

Os recursos visuais, décadas atrás, quando utilizados juntos à escrita, serviam de 

mera ilustração, muitas vezes desarticulados e, por isso, incoerentes. No mundo 

contemporâneo, diferentemente, as ilustrações, além de trazerem luz ao texto, 

contêm intenções sociais.  

Lemke (1995) comenta a amplitude que assume o letramento quanto à sua 

dependência em face dos desenvolvimentos materiais do período em que se 

atualiza. O autor observa que materiais tecnológicos como caneta e papel 

pertenciam a um sistema de vida que se restringia a um livro, a um leitor e, 

possivelmente, a um par de óculos. Os desenvolvimentos de novos materiais 

tecnológicos, incluindo-se os hardwares e softwares, formam um ecossistema que 

também engloba novas habilidades que permitem compreender novas 

interpretações e autorias. As práticas culturais e os ecossistemas desenvolveram-se 

graças a esses materiais tecnológicos que colaboraram para as novas produções de 

significado. A profusão de imagens nas práticas escritas evidencia as 

transformações no mundo do discurso com enfoque na linguagem visual.  

 Como pressupostos da concepção semiótica dos textos multimodais, Kress, 

Leite-Garcia e van Leeuwen (2000) colocam:  

 Existe um significado cultural na produção ou leitura de textos e um 

número variado de modos semióticos;  

 A leitura deve considerar a coerência interna desses textos, ou seja, o seu 

poder de significar; escritores e leitores produzem signos complexos de 

acordo com o interesse do produtor do texto; os textos multimodais têm 

embutidas questões históricas, sociais e culturais, contextos atuais e 

ações dos produtores dos signos sobre o contexto comunicativo;  

 A relação entre significante e significado não é arbitrária, mas motivada 

por fatores culturais, sociais e históricos. 
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Seguindo o modelo de Halliday (1994), Kress (2003) vê a língua, 

primordialmente, como semiótica social – perspectiva que permite observar a 

linguagem no contexto de situação e cultural. O contexto cultural abrange todos os 

aspectos da cultura de uma pessoa (crenças, tradições, tecnologias, ocupações, 

riqueza) e o ambiente que afeta os modos pelos quais ela imprime valores e reage 

às contingências da vida. São os modos de organizar, representar e interagir 

próprios de cada cultura, que lhe conferem uma identidade, caracterizando-a como 

original e diferente. O contexto de situação, ou registro, diz respeito ao ambiente do 

texto, ou seja, aos elementos exteriores ao texto que influenciam a construção de 

sentidos, como a relação entre o autor e o leitor, o momento e o local em que o texto 

é atualizado. 

Os autores, em seus trabalhos, dão enfoque à área de cultura e linguagem, 

entendendo a língua como um aspecto da experiência humana e como um recurso 

para sua construção. Para eles, cada modo semiótico tem sua representação 

específica e é produzido culturalmente. 

O enfoque no texto linguístico, associado à importância dos recursos visuais, 

é tratado dentro do conceito de multifuncionalidade da Linguística Sistêmico-

Funcional (LSF), a partir da perspectiva da semiótica social. A multifuncionalidade 

refere-se ao uso da língua, em que cada elemento é explicado com referência à sua 

função no sistema linguístico. As funções comunicativas da língua, consideradas 

elementos básicos, compreendem representação de eventos, relações sociais e 

coerência interna e externa dos textos. 

A LSF, desenvolvida por Halliday (1985, 1994), vê a língua como um sistema 

de significados, levando em consideração a competência comunicativa do indivíduo 

no que diz respeito à forma como este interage adequadamente por meio de 

expressões que foram por ele codificadas e decodificadas. Quando as pessoas 

usam a língua, os seus atos de fala produzem ou constroem significados (BLOOR; 

BLOOR, 2004). Nessa perspectiva, a gramática é estudada com base nos 

significados construídos através da escolha de palavras e dos inúmeros recursos 

gramaticais e linguísticos disponíveis. Bloor e Bloor (2004), sob esse ponto de vista, 

destacam que a gramática é semântica (voltada para o significado) e funcional 

(voltada para o modo como é usada). Eles acrescentam que ela envolve também a 

lexicogramática, termo que comporta a ideia de que o vocabulário (léxico) está, 

inevitavelmente, ligado às escolhas gramaticais. 
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A LSF entende a língua como um conjunto de sistemas que disponibiliza 

infinitas possibilidades de escolhas linguísticas, no sentido de construir significados. 

Ao fazerem uma escolha linguística, as pessoas, muitas vezes, agem 

inconscientemente, dependendo das circunstâncias de uso e do potencial de 

significado da língua que já têm internalizado. Isso ocorre muito no discurso oral do 

cotidiano, ao se usar, por exemplo, pronomes relativos e demonstrativos de forma 

adequada. As escolhas são feitas a partir da seleção de paradigmas, conforme 

colocam os linguistas, e podem ser representadas como sistemas que 

compreendem relações paradigmáticas. 

Enquanto no discurso oral o autor faz escolhas automáticas, de certa forma 

inconscientemente, no discurso escrito, ele realiza esse processo de modo mais 

consciente, selecionando as formas disponíveis da língua. Se no discurso oral, a 

comunicação é negociada em tempo real, na escrita, torna-se uma tentativa de 

provocar no leitor uma reação posterior, tanto emocional como intelectual. 

As crianças adquirem uma língua, inicialmente, de forma inconsciente, mas, à 

proporção que vão crescendo e ampliando o seu envolvimento em situações mais 

complexas, precisam de treinamento para usá-la adequadamente. Na escola, elas 

aprendem como escrever e falar, de forma apropriada, em situações em que 

necessitam atuar, seja escrevendo narrativas, relatórios, cartas formais, seja 

apresentando oralmente um trabalho, debatendo sobre assuntos variados. Em 

consequência desse contato, ao amadurecerem, elas reconhecem e identificam, 

facilmente, situações particulares de uso da linguagem, ou seja, adquirem 

consciência metalinguística. 

 Essa visão de produzir significado é proposta por Halliday e Matthiessen 

(2004) através de categorias por eles chamadas de metafunções da linguagem, em 

que os textos desempenham as seguintes funções: ideacional, interpessoal e 

textual. Essas funções dão conta não só da linguagem, mas também da semiose 

social humana (VIEIRA et al., 2007). 

 A metafunção ideacional é aquela em que o sistema da língua é usado para 

representar a significação e as experiências do mundo interior e exterior e para 

nomear as entidades nelas envolvidas.  

   De acordo com Halliday e Matthiessen (2004), a metafunção ideacional tem 

duas subfunções: a experiencial e a lógica. A subfunção experiencial diz respeito ao 
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conteúdo e às ideias, ou seja, à representação; a subfunção lógica corresponde à 

relação entre as ideias. 

A função ideacional se atualiza no sistema da transitividade, posicionando os 

elementos que são entendidos como participantes na oração e codificadores da 

representação do mundo. Corresponde ao modo como representamos o mundo na 

linguagem, feito por meio das orações que transparecem os processos, os 

participantes envolvidos nestes e das circunstâncias a eles associadas. 

O processo é o elemento fundamental da oração, visto que sem ele não 

existe oração, mesmo que haja participantes e circunstâncias. É constituído pelos 

grupos verbais, e os participantes pelos grupos nominais. As circunstâncias 

(complementos), por sua vez, são constituídas por frases preposicionais, grupos 

adverbiais e por alguns grupos nominais. Halliday (1994) apresenta diferentes tipos 

de processos em relação às visões que os indivíduos têm do mundo à sua volta: 

material, mental, relacional, existencial, comportamental e verbal.  

Os processos materiais descrevem as ações por meio dos verbos. Estão 

relacionados ao fazer e ao acontecer no mundo externo material, que podem ser 

comprovados, vistos e, normalmente, realizados por um participante, não 

necessariamente mencionado de forma explícita na oração. No processo material, o 

participante que pratica a ação é o Ator (Actor) e aquele a quem a ação é dirigida é a 

Meta (Goal). A oração pode apresentar apenas um participante, como em The 

burglar fled (O ladrão fugiu).   

 

The burglar Fled 

Ator Processo Material 

 

Nesse caso, The burglar é o Ator, enquanto fled é o processo. Quando a 

oração apresenta dois participantes como em Mary ate the Apple (Maria comeu a 

maçã), um realiza a ação e o outro a recebe. O participante Ator, que é Mary, faz 

algo para alguém ou para alguma coisa, no caso, a maçã, que é o participante Meta. 

A circunstância é representada pelo grupo adverbial yesterday night. Vale observar 

que os participantes podem ser humanos ou não.  

 

Mary Ate the Apple yesterday night 

Ator Processo Material Meta Complemento/circunstância 
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Conforme Novelino (2003), na ação de fazer, no processo material, a 

pergunta que se faz sobre o que o Ator (Mary) fez com a Meta (the apple) pode 

também ser feita de outro modo, ou seja: o que o Ator (Mary) fez com a Meta (a 

maçã)? O autor chama a atenção para o fato de que, quando há dois participantes, o 

processo pode significar mais “acontecer” do que “fazer”. Nesse caso, a pergunta 

seria feita da seguinte forma: o que aconteceu com a maçã? A resposta, então, 

seria: a maçã foi comida por Mary. A oração passa da voz ativa para a voz passiva. 

A Meta, porém, continua a mesma. Os verbos nesse processo são aqueles 

relacionados a “fazer” e a “acontecer”. 

Os processos mentais refletem atividades do mundo interior (cognição, 

percepção, emoção e desejo), em que a linguagem possibilita aos seres humanos 

construírem uma representação mental do que acontece à sua volta ou em seu 

íntimo. A oração representa os processos relacionados a compreender, sentir, 

existir, dizer, comportar-se. Esses processos têm um participante consciente 

(humano), aquele que experiencia, percebe, sente etc. – o Experenciador (Senser) – 

e outro participante, que é aquilo que é percebido, experimentado, sentido etc. – o 

Fenômeno (Phenomenon). O papel de Experenciador pode aparecer representado 

por entidades desprovidas de consciência, de forma metafórica ou personificada, 

como seres conscientes, como no exemplo The computer is tired after many years of 

work (O computador está cansado após tantos anos de trabalho). 

Os processos relacionais identificam ou caracterizam os participantes. Eles 

podem ser atributivos e identificativos. Os atributivos ocorrem quando um 

participante – o Portador (Carrier) – é caracterizado por um atributo (attribute), ou 

seja, o outro participante do processo. As características do Portador evidenciam ou 

enumeram suas qualidades ou descrevem o participante, como no exemplo Mary is 

a student (Maria é estudante). Os identificadores têm como característica o Valor 

(Value) e a Característica (Token), identificando o participante como pertencente a 

uma classe ou dentro de um grupo, como no exemplo Mary is the most intelligent 

student in the class (Maria é a aluna mais inteligente da classe). O foco, nesse caso, 

é identificar o participante no seu grupo, e não mostrar suas qualidades. 

Os processos existenciais registram a presença de alguma entidade no 

mundo. Nesse caso, há apenas um participante – o Existente (Existent) –, cuja 

existência é representada, como em There are many pieces of furniture in this room 

(Há muitos móveis nesta sala). 
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Os processos verbais estão relacionados ao dizer e ao comunicar, incluindo 

verbos de enunciação (pedir, perguntar, afirmar, mandar etc.). Os seus participantes 

são o Dizente (Sayer), que equivale ao Ator do processo material; o Receptor, a 

quem é dirigida a ação verbal; e o Alvo (Goal), que é o objeto da ação verbal.  

Os processos comportamentais descrevem comportamentos fisiológicos ou 

psicológicos. São intermediários entre os processos materiais e os mentais, uma vez 

que não representam, de fato, uma ação. O seu significado pode levar a uma ou 

mais ações. O participante, aquele que vivencia o processo, é normalmente 

consciente, sendo denominado Comportante (Behaver).  

A metafunção interpessoal se atualiza no sistema da modalidade e 

caracteriza as funções de sujeito, predicador e o seu papel na fala, o que permite a 

codificação da relação de troca entre os falantes. De acordo com Halliday (1994, p. 

68), ao usarmos a linguagem verbal numa interação, estabelecemos uma relação 

entre os participantes, uma troca de papéis de fala. Para o autor, o ato de fala é uma 

troca em que “oferecer” implica receber e “ordenar” corresponde a dar algo em 

resposta (Quadro 3). Ele define o sistema de modalidade como a maneira pela qual 

o falante produz sua mensagem (com certeza, probabilidade, credibilidade, 

cordialidade, autoritarismo etc.). Os recursos de modalidade utilizados fazem 

transparecer o grau de comprometimento do autor com o que é dito e a sua 

necessidade de convencer o receptor/leitor a respeito do que está sendo veiculado. 

Quando a oração é uma afirmação ou interrogação, ela é caracterizada como uma 

proposição. Ao se apresentar como oferta ou ordem, ela se caracteriza como uma 

proposta (Quadro 4). O conhecimento e o domínio desses recursos possibilitam ao 

indivíduo analisar e interpretar os sentidos interpessoais construídos em uma 

mensagem. 

 

Quadro 3 – Papéis e funções de fala  
 

Papel da fala Função da fala Resposta pressuposta 

Oferecer bens e serviços Oferecimento Aceitar ou recusar a oferta 

Pedir bens e serviços Ordem Cumprir ou rejeitar a ordem 

Oferecer informações Afirmação Concordar ou discordar da afirmação 

Pedir informações Interrogação Responder ou ignorar a interrogação 

 

Fonte: HALLIDAY (1994, p. 68).  
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Quadro 4 – Papéis e funções de fala 

Fonte: HALLIDAY (1994, p. 68).  

 

 

A função interacional compreende as relações sociais e pessoais entre os 

sujeitos da interação através da linguagem, o que lhes possibilita atuar sobre os 

outros num evento social, tendo como resultado novas ações. Na sentença Have 

Fun & Be Responsible (Divirta-se e Seja Responsável), por exemplo, a injunção na 

forma imperativa denota o desejo do autor da mensagem de atuar sobre o 

comportamento do seu receptor. 

A metafunção textual diz respeito à estrutura e ao design do texto e à forma 

como o sistema da língua é usado para elaborar textos coerentes e coesos. Os 

sistemas semióticos permitem formar textos através de um complexo de signos que 

sejam coesos em si mesmos e em relação ao contexto em que e para o qual foi 

produzido.  

Essa função se realiza no sistema da informação ou tema, caracterizando as 

relações não apenas no próprio enunciado, mas também entre o enunciado e a 

situação, o que possibilita a codificação da mensagem (NEVES, 1997, p. 61).  

Halliday (1994) coloca que a metafunção textual é responsável pela 

organização da mensagem na oração. Em termos de sua funcionalidade, a oração é 

composta por dois elementos funcionais: o Tema e o Rema. O Tema é o ponto de 

partida da mensagem, ou seja, aquilo sobre o que a mensagem trata. No exemplo 

The dog chased the cat (O cachorro perseguiu o gato), the dog é o Tema e chased 

the cat é o Rema. Se a posição dos elementos da oração for alterada, como em The 
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cat was chased by the dog (O gato foi perseguido pelo cachorro), o Tema da 

mensagem passa a ser the cat e o restante, o Rema. Se o Tema muda, o significado 

da mensagem se altera, ou seja, a escolha do elemento que vai funcionar como 

tema da oração determina o seu significado. 

É útil obsevar que nas línguas de estrutura SVO (sujeito + verbo + objeto), 

como, por exemplo, o inglês e o português, as funções de sujeito e tema são, 

geralmente, realizadas pela mesma unidade linguística. A escolha do tema da 

oração não é feita de forma arbitrária, mas motivada, uma vez que ela reflete as 

intenções do emissor/escritor. Isso quer dizer que, quando existe uma 

correspondência com a estrutura padrão da oração, dizemos que o tema é não 

marcado. Caso contrarie a ordem padrão, dizemos que o tema é marcado. Essas 

noções são importantes para identificar o assunto do texto e para perceber a 

intenção do autor e o seu estilo, como também para observar se este segue ou 

transgride os padrões normais da língua. 

Na busca de darmos significado ao que queremos expressar em 

determinadas situações, selecionamos as formas da língua sob a influência das 

peculiaridades de cada situação. A situação afeta não apenas o discurso oral, mas 

também o escrito. Ao proferirmos um discurso em uma cerimônia, entre familiares, 

usamos recursos retóricos diferentes daqueles que usaríamos em uma cerimônia 

formal, no ambiente de trabalho. Da mesma forma, no discurso escrito, a situação 

influencia a seleção dos recursos linguísticos. Uma carta de recomendação é 

produzida em formato e estilo bem diferentes de uma carta destinada a um amigo.  

A situação pode ter um efeito restritivo na linguagem, de forma que a 

sociedade acaba adotando modelos institucionalizados de uso para certos tipos de 

discursos orais e escritos. Os contextos nos quais os recursos retóricos e linguísticos 

se repetem com frequência passam a ser reconhecidos socialmente, sendo 

denominados gêneros (cartas de negócios, petições etc.) ou registros (linguagem 

acadêmica, linguagem médica, linguagem do mundo dos negócios, linguagem do 

mundo das relações sociais etc.). Os gêneros têm relação com o contexto de cultura 

e os registros, com os contextos de situação. O contexto de situação ou registro 

compreende três características que coocorrem simultaneamente: campo, relações e 

modo. O campo refere-se ao assunto tema do texto, aquilo que é o objeto do qual 

falamos ou escrevemos a respeito; as relações dizem respeito aos papéis dos 

participantes nas relações sociais, no momento da sua atualização; o modo trata da 
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maneira de produção do texto: se é escrito, oral, visual ou inclui vários modos numa 

mesma produção, levando-se também em consideração onde é veiculado o texto: se 

é na mídia impressa, na internet, na televisão etc. Essas características são 

interdependentes, de forma que, alterando-se uma delas, a comunicação é afetada.               

Ao tratarem das funções, Halliday e Matthiessen (2004) dizem que, ao 

escolhermos o campo, as relações e o modo, acionamos as metafunções ideacional, 

interpessoal e textual, respectivamente. Quando escolhemos significados para 

representarmos o que está ao nosso redor (campo), realizamos a metafunção 

ideacional. Ao elegermos significados para expressar nossos posicionamentos 

diante dos outros (relações), realizamos a metafunção interpessoal e quando 

selecionamos o conteúdo do texto, como vai ser veiculado e a modalidade de 

linguagem a ser empregada (modo), utilizamos a metafunção textual. 

A língua, ao ser usada, constrói significados e a gramática busca representar 

esses significados através de escolhas lexicais e outros recursos gramaticais, como, 

por exemplo, recorrência ao uso do singular ou do plural, negativa ou afirmativa, 

ênfase, modalidade, pronomes, tempos verbais, adjetivos etc. 

 Diferentemente da visão tradicional de gramática, na sociossemiótica, à qual 

a Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) está vinculada, é dada importância à função 

do papel do produtor e do leitor do texto. 

Halliday aborda a GSF dentro de uma perspectiva de base semântica e não 

sintática. Os princípios da sintaxe são considerados de acordo com o papel de itens 

linguísticos em qualquer texto e sua função na construção de significados.  

A gramática e a semântica, dentro dessa visão, são indissociáveis, pois a 

escolha de determinadas formas linguísticas nunca é aleatória, mas motivada no 

âmbito de um grupo social e em um determinado momento social. Para esse autor, 

essa visão se contrapõe à teoria de Saussure de que o signo é arbitrário e não 

motivado.  

Revisitando essa questão, Kress e van Leeuwen (2006) apresentam um 

conceito inovador que denominam Gramática do Design Visual (GDV) para análise 

de imagens, baseado na GSF, proposta por Halliday. Argumentam que o termo 

“gramática”, apesar de estar relacionado à ideia de regras linguísticas, na visão 

tradicional, inclui também a forma como a imagem de pessoas, lugares e coisas 

produz significados, atuando como um complexo em que todos agem. Da mesma 

maneira que a gramática da língua descreve como as palavras combinam em 
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orações, sentenças e textos, a gramática visual descreve a forma como as pessoas, 

lugares e coisas se combinam em descrições visuais de maior ou menor 

complexidade e extensão através das cores, texturas, formas, entre outras 

possibilidades, para produzir significados. Além desses recursos, a gramática visual 

disponibiliza outras possibilidades de organização sintática que atribuem sentido. 

Por exemplo: quando, em uma ilustração, uma mensagem se posiciona à direita ou 

à esquerda desta, se essas posições forem invertidas, é produzida uma relação de 

significado diferente, já que muda a combinação composicional dos referenciais. A 

função textual dá importância ao posicionamento, no texto, tanto dos elementos da 

linguagem verbal como da linguagem visual.  

Uma vez que convivemos com a era da imagem, em que as estruturas visuais 

são tão carregadas de significados como são as estruturas linguísticas, o fato de o 

indivíduo não ser visualmente letrado pode causar limitações no seu convívio social. 

Levando isso em consideração, Kress e van Leeuwen (2006) ampliam do modo 

semiótico linguístico para o modo em que o sistema semiótico seja capaz de 

representar os elementos e suas relações em um mundo fora do sistema 

representacional.  

Segundo Kress e van Leeuwen (2006), há uma gama de possibilidades a 

serem escolhidas para representar os elementos no sentido de relacioná-los uns aos 

outros. Para exemplificar, os autores tentam representar visualmente um processo 

de interação que envolve dois elementos: um em forma de vetor e outro em forma 

de uma árvore (Figuras 3 e 4),  

 

                                                    

Figura 3 – Relação assimétrica 

                                        A    B 

 

 

Figura 4 – Relação simétrica 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

A                                           B 
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A representação visual (Figura 3) compreende um processo narrativo em que 

os participantes estão conectados por vetores, realizando alguma ação. O 

participante que dá origem ao vetor tem o papel de ator e o participante para o qual 

o vetor aponta é a sua meta, configurando uma relação assimétrica (Figura 3).  

Além dos processos narrativos, a representação visual compreende 

processos conceituais em que os participantes são representados, conectados entre 

si, sem a presença dos vetores. No caso da árvore, a ação é realizada entre os 

participantes, numa relação simétrica (Figura 4). 

Os processos conceituais podem ser concebidos em forma de árvores e 

taxonomias, num processo classificatório. Os processos conceituais podem ainda 

ser analíticos e simbólicos. O primeiro é representado em estruturas parte-todo e o 

último, por imagens que correspondem à figura do participante, o que ele é ou 

significa. A análise desses processos e dos participantes envolvidos nas imagens 

permite perceber o propósito do autor criador e os papéis dos participantes. 

Segundo Kress e van Leeuwen (2006), os processos narrativos são da esfera do 

fazer, enquanto que os processos conceituais são da área do ser. 

Para os estudiosos aqui mencionados, seja qual for o sistema semiótico, ele 

deve projetar as relações entre o produtor de um signo, aquele que o visualiza e o 

objeto representado. Esse aspecto interacional está embutido nas funções 

ideacional e interpessoal, uma vez que diz respeito à capacidade dos sistemas 

semióticos de representar objetos e suas relações com o mundo exterior ao sistema 

representacional ou com os sistemas semióticos de uma cultura. A diversidade de 

relações interpessoais pode favorecer formas adequadas de representação, as 

quais, por sua vez, podem ser representadas por imagens naturalísticas e/ou 

diagramas, além das formas linguísticas. 

Traçando um paralelo entre a terminologia da GSF e a da GDV, podemos 

afirmar que, na GSF, a expressão do significado da linguagem é representada na 

seleção de diferentes classes de palavras e estruturas semânticas, enquanto que na 

GDV a produção de significado, na comunicação visual, é produzida através das 

cores e das diferentes estruturas de composição das imagens. 

Partindo do princípio de que as imagens produzem significado, Kress e van 

Leeuwen (2006) fazem uso de uma organização metafuncional baseada na proposta 

de Halliday e Matthiessen (2004) – função ideacional, função interpessoal e função 

textual –, observando que os processos propostos para o estudo das imagens não 
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são necessariamente os mesmos para o estudo da linguagem, uma vez que a 

linguagem e a imagem constroem significados de forma semelhante, mas distinta. 

Entendendo que os artefatos comunicativos podem ser caracterizados em 

dimensões semelhantes às da GSF, esses autores incluem no conceito da GDV as 

metafunções que seguem: 

a) Representacional – corresponde à função ideacional no sistema da 

transitividade. Na análise visual, a função representacional vai dar conta 

tanto das estruturas que constroem as imagens quanto da natureza dos 

eventos, objetos e participantes envolvidos e das circunstâncias em que 

ocorrem; 

b) Interativa ou interacional – os recursos visuais dão conta da natureza das 

relações, tomando como referência quem observa e o que é observado, 

com base na relação entre os participantes da função interpessoal; 

c) Composicional – o valor da informação ou ênfase nos elementos visuais, 

dispostos numa imagem, estabelece o valor hierárquico desses elementos, 

e os diferentes modos de representação estão associados à função textual 

que se refere à estrutura e ao formato do texto.  

 Na GDV, os participantes envolvidos podem ser classificados como 

interativos ou representados. Interativos são aqueles que produzem ou consomem 

os textos e representados são aqueles mostrados na composição visual. Os 

participantes são conectados por um vetor e apresentados fazendo algo um para o 

outro, ou seja, configurando-se um processo narrativo em que a presença de um 

vetor ou traço imaginário dá a impressão de ação ou movimento. Nesse processo, 

temos representados um ator e uma meta, retratando uma ação entre duas partes, o 

que configura uma estrutura transacional. Se apenas o ator estiver representado, a 

estrutura será não transacional. As estruturas visuais podem ser representadas da 

seguinte forma: 

 

 

Figura 5 – Estrutura não transacional, em que há um Ator e um processo material 
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Figura 6 – Estrutura unidirecional transacional em que há um Ator, um processo 
material e uma Meta 

 
  

 

                                                                            

 

 

Figura 7 – Estrutura transacional em que o Ator está oculto, mas há um processo 
material e uma Meta 

 

 

 

 
 
 

Figura 8 – Estrutura transacional bidirecional em que os participantes assumem o 
papel de Ator e Meta, numa relação de reciprocidade 

 

                                      

                   

 

 
 

Figura 9 – Estrutura transacional em que os participantes são chamados de 
interatores, pois a Meta de um processo é Ator do outro sem relação de 

reciprocidade 
 

 

 

 

 

 

 

O vetor, representado em um processo chamado transacional reacional, pode 

também ser analisado pela direção do olhar do participante, chamado de Reator, 

devendo possuir traços humanos. O participante é percebido, principalmente, como 

se estivesse reagindo ao que vê mais do que realizando uma ação. Aqui podemos 

fazer uma analogia entre o Reator de Kress e van Leeuwen e o Experenciador de 

Halliday. 
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Quando os participantes são representados de modo estático, com ausência 

de ações, os processos são caracterizados como conceituais, pela ausência de 

vetores. A imagem é o núcleo da informação. O enfoque é dado aos participantes no 

que parece ser sua essência, não havendo preocupação com suas ações. Esses 

processos podem ser classificatórios ou classificacionais, analíticos e simbólicos. Os 

processos classificatórios relacionam os participantes por meio de estruturas em 

forma de árvores ou taxonomias; os analíticos têm como foco o participante 

representado – o Portador – e seus atributos, ou seja, a composição visual destaca 

apenas uma ou algumas partes do portador em estruturas parte-todo; os simbólicos 

dizem respeito ao significado do participante apresentado. São observadas as 

composições de cores, tamanho, silhueta, iluminação, dentre outros aspectos, que 

colocam o Portador ou algum de seus atributos em destaque. O processo simbólico 

pode ser ainda atributivo ou sugestivo. No primeiro, é destacado algum atributo do 

portador, como posição na imagem, tamanho, incidência de luz e foco. No segundo, 

o portador como um todo é o elemento destacado. 

A construção de significados interpessoais diz respeito à relação entre o 

participante representado e o participante interativo – ser real no mundo. 

Corresponde às relações entre o produtor e o receptor de um signo e entre o 

produtor de uma imagem, aquele que a vê e o objeto representado. Essa relação é 

estabelecida considerando dois conceitos de percepção: a percepção subjetiva 

(personificação) e a percepção objetiva (impessoalização), conforme o contato, 

indicadores de distância social, atitude e indicadores de relações de poder. Temos, 

então, na metafunção interacional da GDV, os seguintes significados: 

a) Contato – compreende uma maior ou menor interação com o 

leitor/observador, em que as imagens são classificadas a partir do olhar, 

como demanda e oferecimento, de acordo com os atos de imagem. Nas 

imagens de demanda, o participante representado olha diretamente para o 

observador, criando uma relação direta. Na imagem de oferecimento/oferta, 

o participante representado dirige-se ao observador de forma indireta. Ele é 

o sujeito do olhar, que vai observar o participante representado;  

b) Distância social – determina a distância entre os participantes da interação, 

estabelecida por convenções sociais e culturais, por tipos de 

enquadramento ou moldura. De acordo com Kress (2006), são elas: 
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 distância pessoal próxima/plano fechado (close shot): apenas a cabeça 

e os ombros são retratados; 

 distância pessoal média/plano médio (médium shot): o participante é 

retratado até o joelho; 

 distância pessoal longa/plano aberto: todo o corpo do participante é 

retratado. 

c) Atitude – distinção entre a imagem objetiva (participante como realmente é) 

e a imagem subjetiva, que retrata os participantes sob um ângulo particular, 

com sombras e dimensões de perspectiva diferentes do real.   

● objetiva: ocorre uma neutralização na relação entre o observador e o 

objeto representado; 

● subjetiva: o ponto de vista do observador entre ele e o objeto 

representado é levado em consideração. É expressa pelos ângulos 

horizontal, vertical e oblíquo, criados pelas linhas de perspectiva. Os 

ângulos horizontais podem ser frontais e há um envolvimento do 

participante representado com o participante interativo. O vertical cria 

uma dimensão de poder entre o participante representado e o 

participante interativo, de forma hierárquica ou solidária. O ângulo 

oblíquo dá ideia de separação. 

d) Relações de poder – a projeção vertical entre o observador e o objeto 

representado estabelece relações de maior ou menor poder. Os elementos 

posicionados num ângulo acima do centro da imagem causam ao 

observador a impressão de que ele está numa posição inferior à do objeto 

representado, o que atribui ao objeto uma posição de maior poder. Ao 

contrário, os elementos posicionados num ângulo abaixo do centro causam 

a impressão de menor poder do objeto representado em relação ao 

observador. 

O organograma a seguir sintetiza os conceitos teóricos apresentados: 
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Figura 10 – Fontes da gramática visual  

Fonte: KRESS e van LEEUWEN (2006). 

 

  

 Na função composicional, os elementos visuais se relacionam uns com os 

outros para compor um todo significativo. Ela é importante porque integra os 

elementos representacionais e interacionais para formar um texto coerente.  Kress e 

van Leeuwen (2006) chamam atenção para a posição que os elementos visuais 

ocupam na imagem, o que lhes confere valores de informação específicos.  Nas 

sociedades ocidentais, a leitura de um texto é realizada da esquerda para a direita e 

os valores conferidos a ele são atribuídos de acordo com a posição dos elementos 

na oração. Kress e van Leeuwen (2006) transferem esse conceito para a 

composição de imagens: os elementos dispostos do lado esquerdo da imagem são 

aqueles já conhecidos e compartilhados, isto é, familiares aos participantes 

interativos, sendo referidos como Dado. Se dispostos do lado direito, os elementos 

são referidos como Novo, por fornecerem informações novas, não conhecidas. 

Considerando, ainda, as convenções ocidentais de que a leitura é realizada também 

de cima para baixo, destacamos, no caso da leitura de imagens, que os elementos 
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posicionados acima ou abaixo têm, implícitos, valores relacionados. Os elementos 

presentes na parte superior da imagem são considerados aquilo que é Ideal. 

Quando dispostos na parte inferior, ao contrário, dizem respeito a uma informação 

tida como verdadeira, por isso, Real. Os autores argumentam que os elementos 

podem também se apresentar posicionados no centro – elemento central – ou nas 

margens – elementos marginais, uma vez que são dependentes do elemento 

central. Para Kress e van Leeuwen (2006), os valores de informação podem ser 

combinados, como mostra a Figura 11.  

 

Figura 11 – As dimensões do espaço visual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: KRESS; van LEEUWEN (2006, p. 197). 
 
 
 

  

Quando os participantes são organizados dentro dos padrões convencionais, 

dizemos que a escolha é “não marcada”. Quando fogem a esses padrões, 

afirmamos, então, que a escolha é “marcada”. 

 A saliência refere-se aos elementos que se destacam mais ou menos na 

imagem como um todo, dando-lhes um valor maior ou menor na composição. O 

destaque, que confere importância hierárquica ao elemento na composição da 

imagem, pode ser obtido por meio dos tons e contrastes das cores, nitidez, brilho, 
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textura, perspectiva, profundidade, sobreposição, tamanho, localização no primeiro 

plano e tudo o que possa imprimir saliência.  

 O enquadramento ou moldura diz respeito às linhas divisórias que “conectam” 

ou “desconectam partes da imagem” (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 108). Essas 

linhas divisórias, as descontinuidades dos elementos e até mesmo os espaços 

vazios podem dar a ideia de separação entre esses elementos, como se estivessem 

enquadrados na composição da imagem. 

 Os elementos composicionais apresentados permitem ao observador atribuir 

significados às imagens coerentes com o mundo representado, do qual ele faz parte.  

           De acordo com Halliday e Hasan (1985), quando os seres humanos dão 

sentido às experiências que ocorrem em volta deles, seja no seu exterior, seja no 

seu interior, eles se apropriam dos diversos letramentos para funcionar 

adequadamente na sociedade. Em razão disso, o significado do letramento deve 

incorporar não apenas habilidades e competências relativas a aspectos linguísticos, 

mas também a significações multimodais impressas pelas imagens.  

 

 

2.2.4 Os cartões de saudação como prática de letramento nos EUA 

 

 

Como já referido, os cartões de saudação tiveram origem na Inglaterra, a 

partir de um cartão de Natal, em 1840. Por muito tempo, os americanos tiveram que 

importar cartões de Natal desse país. A sua prática nos EUA teve início vinte anos 

depois. 

Em 1875, Prang, um alemão que imigrou para os EUA, foi o responsável pela 

introdução das saudações de Natal por meio dos cartões. Ele abriu uma loja de 

litografia, a Prang Company of Boston, e os seus cartões tornaram-se os favoritos, 

pelo bom gosto e alta qualidade dos seus produtos. Naquele momento, essa prática 

era limitada apenas aos mais prósperos. O status dos seus usuários transparecia na 

qualidade e no preço dos cartões. 

Ao final do século XIX, os EUA foram rapidamente industrializados e 

urbanizados. Aqueles que tinham domicílio nas áreas rurais migraram para as 

metrópoles da nação, em busca de emprego nas fábricas que surgiam. Ao mesmo 
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tempo, a expansão industrial da economia americana tomou um vulto capaz de 

tornar os EUA o maior poder industrial do mundo. 

 A transformação econômica e social passou a ser a base da nova cultura 

americana, a chamada “cultura moderna”, com a chegada do século XX. A cultura foi 

dominada por valores e símbolos urbanos e o consumo tornou-se um forte princípio 

na história da nação. O status de alguém começou a ser medido pelo poder de 

compra. Os americanos foram encorajados a gastar mais do que poupar e, em 

consequência disso, surgiram os heróis culturais, como os altos consumidores, as 

estrelas de cinema e os esportistas de renome. Delineou-se, então, um novo 

contexto das relações sociais, devido à industrialização urbana e ao forte poder do 

capitalismo. A troca de presentes e lembranças configurou novos papéis sociais. 

Essa prática passou a ser utilizada para simbolizar relacionamentos na sociedade 

americana moderna, com os familiares imediatos, as crianças, os empregadores, os 

empregados, os amigos e vários setores da comunidade: políticos, religiosos, 

instituições, produzindo novos papéis sociais. 

 De acordo com a American Greeting Card Association (Associação 

Americana dos Cartões de Saudação – GCA), durante grande parte dos últimos 

anos do século XX, a indústria de cartões de saudação cresceu cerca de 1% ao ano, 

com base no volume de vendas. Durante a década de 1990, houve um crescimento 

na venda a varejo da ordem de 20%, enquanto que no início do ano 2000 e mais da 

metade do ano 2001 ficou estagnada. 

   O trágico evento do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, porém, 

causou um forte impacto na sociedade. Com isso, o comércio de cartões de 

saudação, principalmente aqueles relacionados a temas patrióticos e religiosos, foi 

aquecido. Houve uma forte necessidade de aproximação e afetividade entre as 

pessoas, pela insegurança e pela ameaça de que a vida poderia lhes fugir a 

qualquer instante. No final de 2002, as vendas voltaram ao patamar usual.  

Nos EUA, essa é uma indústria que gera lucro da ordem de bilhões de 

dólares por ano, tendo, portanto, grande importância para a economia.  

Outra forma interessante que a cultura americana tem como hábito nas 

celebrações de Natal e Ano Novo são as cartas de Natal. Essas cartas são uma 

tradição do período. São enviadas aos amigos e familiares com um relato detalhado 

de tudo o que ocorreu na família de positivo e negativo no ano que termina. 

Normalmente, vêm acompanhadas de fotos, inclusive dos animais de estimação, 
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que são considerados efetivamente membros da família. Essa tradição é criticada, 

pelo fato de serem impressas e enviadas, numa mesma versão, para todos os 

destinatários, mudando-se apenas os seus nomes. Isso pode configurar 

impessoalidade ou falta de comprometimento com cada pessoa em especial, 

principalmente, se enviada eletronicamente. Nos dias atuais, há uma tendência de 

resumir informações em cartões com fotos, em substituição a longas cartas. 

De acordo com a American Greeting Card Association (GCA, 2012), os dados 

atualizados mostram que americanos compram cerca de 6,5 bilhões de cartões de 

saudação por ano e as vendas anuais a retalho são estimadas na ordem de 7 a 8 

bilhões. 

 Na indústria dos cartões, a Hallmark se destaca e, hoje, controla o mercado 

mundial. De acordo com a Hallmark Cards Inc, na obra The Hallmark Story (1983)/A 

história da Hallmark, a corporação teve início em 1910, com o americano Joyce Hall. 

A America Greetings Corporation (AM) e a Gibson Greetings (GB) surgiram logo em 

seguida, mas em 2000 a GB foi comprada pela AM. Além dessas, outras 

companhias têm se destacado no mercado dos cartões, de acordo com a revista 

Top US Greeting Cards Manufactures (Produtores de Primeira Linha dos Cartões de 

Saudação dos EUA), seguidas por algumas mais modestas.  
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3 OS CARTÕES DE SAUDAÇÃO: UMA PRÁTICA DE LETRAMENTO EM 

ANÁLISE 

 

 

Ao analisarmos as práticas de letramento dos cartões, tomamos como 

suporte as categorias de Hamilton (2000), a semiótica social de Kress, Leite-Garcia 

e van Leeuwen (1997, 2000), Kress e van Leeuwen (2006), Kress (2003), Halliday e 

Matthiessen (2004) e Halliday e Hasan (1978, 1985) e as informações dos trabalhos 

e revistas consultados, focalizando os cartões de saudação enquanto práticas que 

se efetivam no âmbito da sociedade americana, complementadas pelas 

representações geradas pelos participantes nos questionários. Nesse sentido, faz-se 

necessário esclarecer que, muitas vezes, encontramos respostas às nossas 

questões de pesquisa em representações geradas pelos participantes nos 

questionários de forma aleatória, ou seja, dentro de respostas a outras questões. 

 

 

3.1 PARTICIPANTES: QUEM PRODUZ, ENVIA E RECEBE OS CARTÕES DE 

SAUDAÇÃO NOS EUA 

 

 

Nesta seção, descrevemos os participantes não visíveis e visíveis no evento 

de letramento de forma a responder à primeira questão da pesquisa: quem 

participa da troca de cartões de saudação na sociedade americana? 

Os participantes não visíveis compreendem a rede que envolve a estrutura 

funcional das companhias de cartões, sendo assim composta: diretores, que 

gerenciam os diferentes setores da indústria; artistas gráficos; projetistas; 

consultores de criação, que cuidam da formatação final para impressão; 

distribuidores, revendedores e compradores; e escritores, que são especialistas em 

escrever pequenos textos em forma de verso, prosa ou com frases de efeito – parte 

frontal do cartão: “Eu estava pensando no que comprar para você no seu 

aniversário. Eu quebrei minha cabeça, eu me angustiei, eu vasculhei o shopping e 
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finalmente decidi… /Parte interna do cartão: pro inferno com isso. Eu não preciso 

passar por esse tipo de stress”12.  

  Os membros legitimados para participar dos eventos de letramento, 

mediados pelo cartão de saudação, são os remetentes e os destinatários, que fazem 

parte da rede que envolve essa prática de letramento no contexto cultural da 

sociedade americana. 

Esses remetentes e destinatários (participantes) advêm, de forma mais 

expressiva, das classes média e média alta (de acordo com fonte de informação da 

indústria dos cartões), embora haja cartões de baixo custo, que permitem o acesso 

de pessoas com menor poder aquisitivo. 

Para reforçar essas afirmações, selecionamos as declarações dos 

colaboradores abaixo, que emergiram em resposta à pergunta de número 10 do 

questionário: há cartões disponíveis para todas as classes sociais da sociedade 

americana? 

Acerca disso, os respondentes do questionário declararam: 

 
 
É muito comum, muito normal para todos, simplesmente comprar um 
cartão, praticamente em qualquer loja, em qualquer lugar13. […] 
qualquer americano pode comprar um cartão de saudação. Há 
cartões de todos os preços14. 
  
Muitas pessoas são remetentes habituais (alguns parentes meus 
enviam cartões fielmente em toda grande ocasião)15. 
 
[…] boas maneiras não têm restrições ou limites16. 
 
Cartões não são tão caros. Eu me refiro aos cartões de drogarias, 
que estão sempre disponíveis para todos em mercearias e 
farmácias17. 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 was pondering what to get you for your birthday. I racked my brain, I agonized, I combed the whole 
mall and finally decided…; no interior do cartão: the hell with it. I don’t need this kind of stress. 
13

It is a very common thing, very normal for everyone to just buy a card at almost any store in 
almost any neighborhood; (T. D., f, 15).  
14

 […] any Americans can purchase a greeting card. There are cards of all prices (D.S, f, 47). 
15

 Many people are regular senders (some relatives of mine send cards faithfully for every big 
occasion) (N.S., f, 60). 
16

 […] good manners has no boundaries or limits (N.S., f, 60). 
17

 “Cards are not so expensive. I‟m speaking of drugstore cards that are readily available for 
everyone at grocery stores and pharmacies” (C. C., f, 25). 
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Eu acho que sim18. 
 
Há cartões de todos os preços19. 
 
Eles são vendidos em lojas de preços baixos e em lojas mais caras20. 
 
Você pode encontrar cartões de qualquer estilo ou preço para 
qualquer ocasião, sem problemas, se você desejar21.  
 
  

As referências a “qualquer americano” e a “muitas pessoas” como sendo 

usuários dos cartões em potencial e habituais reforçam a participação dos 

americanos na prática dos cartões juntamente com os implícitos nas declarações 

subsequentes, a partir dos quais inferimos que podem ser usados por todos, visto 

que são também disponibilizados em lugares populares e com valores acessíveis.  

De acordo com as fontes consultadas, as mulheres fazem uso dessa prática 

com mais frequência, em datas institucionalizadas ou não. Elas compram e 

despendem mais tempo do que os homens com a seleção e as atividades inerentes 

ao envio dos cartões de saudação. O acesso mais fácil às mulheres do que aos 

homens, como colaboradores, e suas respostas às perguntas sinalizam essa 

compreensão. Os homens, geralmente, participam dessa prática como 

coadjuvantes, apenas assinando embaixo, após o cartão já ter sido adquirido e 

endereçado. Costumam, no entanto, oferecer cartões às suas companheiras, 

principalmente ao celebrarem aniversário de casamento.  

As considerações adiante são tecidas com base nas respostas dos 

colaboradores às perguntas 2 e 3 do questionário, que também forneceram 

subsídios para traçarmos o perfil dos participantes, em termos de gênero: (2) Em 

que situações os cartões de saudação são usados? (3) Atualmente, com que 

frequência os americanos trocam saudações por meio dos cartões?  

 
 
Eu acho que as meninas, definitivamente, usam cartões com mais 
frequência porque são mais sentimentais. Pessoalmente, como eu 
adoro escrever, eu os prefiro em vez de telefonar22. 

                                                           
18

 I would think so (P. H., f, 30). 
19

 There are all prices (T. B., f, 25). 
20

 “They are sold at dollar stores and high-end boutiques” (M. F., f, 35). 
21

 “You can find cards of any style or price for any occasion without a problem if you wish to” (H. M., 
m, 18). 
22

 “I think girls definetively use cards more often bc they are more „sentimental‟. Personally, since I 
love to write, I‟ll prefer it to calling” (R. Q., f, 27). 
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[…] as mulheres da minha família fazem a maioria das compras dos 
cartões de saudação. Porém, meu marido me dá cartões para 
expressar seu amor por mim. Quando ele era jovem e mesmo 
agora23. 
 
Em toda a minha vida não tenho visto muitos homens comprando 
cartões de saudação e, normalmente, nem crianças24. 
 
 

Os idosos e as crianças também participam da prática, conforme declaração a 

seguir: 

 
 
[...] para as pessoas mais velhas os cartões podem significar mais 
porque eles têm mais tempo e valorizam a chance de interagir com 
as pessoas queridas. Meus filhos também adoram receber cartões 
de saudação dos amigos e parentes, especialmente porque estamos 
distantes25.  
 
 
 

As crianças declararam gostar de enviar e receber cartões de saudação tanto 

impressos quanto virtuais: “Eu amo os dois”26; uma delas revelou ainda gostar de 

receber cartões impressos: “Eu ainda gosto de receber cartões reais”27; outra disse 

preferir os e-cards (cartões eletrônicos), pela praticidade: “recebê-los via e-mail 

porque não tenho que rasgá-los para abri-los”28. 

Apesar da declaração de T. D., acima, sobre as crianças não terem o hábito 

de comprar cartões, elas indicam que os enviam. Inferimos que elas pedem a 

alguém para adquiri-los. 

A esse respeito, Papson (1986) coloca que as crianças aprendem a expressar 

sentimentos pelos membros da família em ocasiões aprovadas socialmente e se 

engajam na expressão de sentimentos através de formas padronizadas, como o 

exemplo abaixo:  

 

 

                                                           
23

 “[…] the women in my family did most of the buying of greeting cards. However my husband has 
given me cards to express his love for me. When he was a young person and even now” (D. S., f, 47). 
24

 “In my lifetime I have not seen many men buying greeting cards, and usually young children 
don’t either” (T. D., f, 15). 
25

  “[…] for older people cards may mean more because they have more time and value the chance of 
interacting with loved ones. My children also love getting cards from friends and relatives, especially 
since we are so far away” (D. B., f, 30). 
26

 I love to do both (A. B., f, 9).  
27

 “[...] I still like to receive „real‟ cards” (V. S., f, 10). 
28

 “getting them by e-mail because I don`t have to rip it open” (D. I., m, 8). 
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Aqui está um cartão 
Do dia das mães 
Eu o escolhi justo para você 
Para dizer 
Que eu lhe amo, Mamãe 
E também, que a amarei para sempre!29 
 
 

As crianças aprendem também a expressar os sentimentos já na escola, 

produzindo cartões, artesanalmente, para as ocasiões socialmente legitimadas. No 

lar, há uma extensão dessa prática pelas crianças, pelo envolvimento lúdico com a 

atividade. 

 O Texto 1, a seguir, exemplifica um cartão artesanal produzido por uma 

criança.  

 

Texto 1 – Cartão artesanal produzido por uma criança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à preferência dos participantes da pesquisa pelos cartões 

eletrônicos ou não, selecionamos respostas à pergunta 5 do questionário: Os 

cartões tradicionais tornaram-se ultrapassados por causa dos cartões eletrônicos? 

                                                           
29

 Here‟s a card 
    For Mother‟s Day 
    I picked out just for you to say   
    I love you, Mommy… 
    And I‟ll always love you, too! 
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Os cartões eletrônicos (e-cards) são mais utilizados pelos adolescentes e 

jovens adultos:  

 

Eu acho que para as gerações mais novas que cresceram na era 
do computador, sim, a maioria nunca recebeu um cartão30 (T. B., f, 
25). 
 
A internet é tão mais fácil de usar e demanda menos esforço. Mas as 
pessoas ainda enviam cartões impressos (eu ainda os recebo)31 (T. 
D., f, 15). 
 
Os cartões eletrônicos são bons por causa de sua praticidade. Você 
pode enviá-los tarde da noite em apenas um instante. Cartões 
impressos você tem de escolher, então, escrever, então postá-los!32 
(D. S., m, 17). 
 
Certamente. Os cartões eletrônicos e os e-mails requerem menos 
trabalho, são mais rápidos e, normalmente, gratuitos ou fazem parte 
de uma associação para qual a pessoa já contribui33 (C. H., f, 22). 
 
Cartões impressos parecem mais pessoais que os e-cards. Um 
cartão com uma mensagem pessoal escrita são meus preferidos34 
(P. H., f, 30). 
 
 
 

Como vimos anteriormente, as crianças também se aventuram na prática dos 

cartões virtuais. As respostas apontam para a preferência dos meninos (criança e 

adolescentes) pelos cartões eletrônicos. As meninas sinalizam gostar de ambos, 

impressos ou virtuais. 

O posicionamento dos colaboradores reafirma que as mulheres participam 

com uma maior abrangência do que os homens. 

Caracterizados os participantes, trataremos dos ambientes e domínios em 

que os cartões se atualizam de forma a responder a segunda questão da pesquisa: 

em que ambientes e domínios os cartões de saudação circulam?  

 

                                                           
30

 I think for the younger generations that were raised in the computer era, yes, most often have 
never even received a card (T. B, f, 25). 
31

 The internet is so much easier to use and demands less effort. But people still send print cards (I 
still receive them) (T. D., f, 15). 
32

 […] e-cards are good because of the practicality. You can send them late at night, & just take one 

stop. Print cards you have to choose, then, write, then mail them! (D. S., m, 17). 
33

 Absolutely. E-cards and e-mails require less effort, are much faster, and are often free or part of a 

membership a person already pays for (C. H., f, 22). 
34

 Print cards seem more personal than e-cards. A blank card with a personal written message would 

be preferred (by me) (P.H., f, 30). 
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3.2 AMBIENTES E DOMÍNIOS DA PRÁTICA DOS CARTÕES DE SAUDAÇÃO 

 

 

Os espaços físicos (ambientes) e o tempo, ou seja, onde e quando ocorrem 

as produções dos cartões industrializados, são passíveis de serem determinados, 

como as empresas com sua maquinaria e os momentos dedicados a essas 

produções.  

Companhias de cartões de saudação são organizações bastante complexas, 

uma vez que englobam uma grande variedade de serviços, embora, de um modo 

geral, sejam estruturadas em dois modelos: grandes estabelecimentos, os quais têm 

em seus quadros funcionários para realizar a maior parte dos serviços necessários à 

produção do cartão; e pequenas companhias, que usam prestadores de serviços 

free-lancers para prover a maioria das suas necessidades. 

Os serviços de impressão são, geralmente, feitos nas próprias empresas, de 

grande ou pequeno porte, o que requer nos seus quadros especialistas gráficos. Há 

exceções que usam serviços terceirizados. 

Os eventos, relativos a envio, entrega e recebimento dos cartões, podem ser 

realizados nos mais variados espaços, como empresas de postagem, entregas 

terceirizadas, face a face ou via internet, difícil, portanto, de serem delimitados. O 

domínio das relações sociais é, portanto, caracterizado por esses dois aspectos: um 

físico e um virtual, que se distinguem em termos de suporte (cartão, computador).  

No que diz respeito, porém, aos aspectos discursivos, as formas de interação 

por meio dos cartões são resultantes de práticas recorrentes em diversos segmentos 

sociais. Esses são relacionados aos eventos culturais institucionalizados na 

sociedade americana e aos eventos associados a situações particulares, triviais, por 

vezes, peculiares.  

Conforme Oliveira (2008, p. 108), os domínios “são uma instância de 

produção discursiva que revela o lugar de onde alguém fala”. Ainda sobre esse 

aspecto, Marcuschi (apud OLIVEIRA, 2008, p. 108) enfatiza que “os domínios não 

são textos nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante 

específicos, dependendo do contexto e da situação da interação”. 

 A produção de sentidos de um cartão se dá em duas dimensões: a do 

contexto mais amplo, relacionado à cultura e ao momento histórico em que ocorre, e 
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a do contexto mais imediato, associado às relações sociais entre os participantes do 

evento social, aos propósitos nele embutidos e à realização dos seus propósitos. 

Dessa forma, o domínio das relações sociais onde está incluído o artefato 

cartão de saudações envolve um campo em que, claramente, percebemos o 

engajamento das pessoas em torno de uma prática que as mantém conectadas e 

posicionadas diante do outro, no âmbito público (festividades coletivas de uma 

sociedade) e no âmbito privado (situações particulares compartilhadas com pessoas 

do seu convívio pessoal). 

Os aspectos históricos da prática dos cartões de saudação, tratados na 

fundamentação teórica da pesquisa, forneceram dados sobre os domínios dessa 

prática nos primeiros contextos de situação em que ocorriam, como eles foram se 

expandindo e como eles se apresentam na atualidade. 

A indústria dos cartões nos EUA tem passado por inúmeras fases e sua 

produção é constantemente monitorada, no sentido de atender à demanda, exigindo 

atualizações das produções para suprir as necessidades da sociedade 

contemporânea. 

Os cartões mais populares ainda estão entre os seasonal cards – cartões 

relacionados a períodos do ano, legitimados para serem celebrados – como os de 

Natal e Ano Novo. Esses são seguidos pelos cartões do dia dos namorados, dia das 

mães, dia dos pais, graduação, Páscoa, Halloween e dia de Ação de Graças. Entre 

os cartões não sazonais, os mais populares são, em sequência: aniversário, 

pêsames, agradecimento, casamento, pensando em você, desejos de melhoras, 

nascimento e congratulações de um modo geral. 

 

Texto 2 – Cartão de celebração de Ação de Graças 
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Texto 17 – Cartão de Natal 

 

Parte frontal do cartão: imagem representando fartura na colheita. Dizeres no 

interior do cartão: “Dê graças em abundância”. 

Os cartões relacionados às festividades, geralmente, retratam na sua frente o 

período e a situação a que se refere, de acordo com a cultura (ver Texto 3). 

 
 
 

Texto 3 – Cartão de Natal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

It´s a beautiful time to celebrate 
Happy Holidays 

 

Dizeres do cartão: “Este é um belo momento para celebrar. Boas Festas!”. 

A figura dos pinhos fornece o tempo, pois o fruto é um símbolo cultural do 

período natalino. O grupo nominal Happy Holidays confirma o período de circulação: 

festividades de Natal e Ano Novo.  

Cartões com mensagens genéricas podem servir a um número significativo de 

destinatários, geralmente com espaço suficiente no suporte, que possibilite ser 

preenchido de forma a simbolizar o relacionamento entre remetente e destinatário.  

A mensagem abaixo, extraída do interior de um cartão, é um exemplo típico 

de uma mensagem genérica, tendo em vista poder ser usada por qualquer 

remetente a qualquer destinatário. A frente do cartão tem uma ilustração do 

nascimento de Cristo e dentro, os dizeres: 

 

Com todos os bons desejos 

Para o natal e o ano novo35 

                                                           
35

 With All Good Wishes 
   For  Christmas and the New Year  
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Relatórios da GCA (2010) mostram que, em 2001, cerca de metade das 

vendas de cartões de saudação foi de natureza sazonal (comemorações 

institucionalizadas em determinados períodos do ano), enquanto que cartões com 

assuntos do cotidiano foram responsáveis pela outra metade. Dentre os de categoria 

sazonal, o cartão de Natal foi responsável por 61% das vendas, o do Valentine´s 

Day por 25%, enquanto que os do dia a dia, como os de aniversário, representaram 

60%, seguido pelo de bodas, com 8%. 

Os occasion cards, usados para celebrar eventos institucionalizados (ocasião 

em que há implícito um sentimento de obrigação em participar da prática) e nas 

relações interpessoais (para compartilhar eventos como nascimento, formaturas, 

passagem para a idade adulta, casamento, morte etc.), com seus textos linguísticos 

e visuais, são o foco central da produção de cartões. As corporações pesquisam a 

demanda e procuram atender as necessidades da clientela, produzindo 

combinações variadas de graus de relacionamento. 

Os non-occasion relacionam-se a situações no campo das interações sociais 

particulares e de necessidades peculiares, para manter relacionamentos, solidarizar-

se, como, por exemplo: apoio em momentos de separação, divórcio, enfermidade, 

agradecer favores, presentes recebidos, agradecer um jantar etc. 

As saudações de Valentine, por exemplo, de início, simbolizavam as 

declarações entre amantes, que queriam expressar o seu amor. Com o passar do 

tempo, o seu uso foi ampliado para marcar também relações de amizade e amor, em 

várias esferas, inclusive entre familiares mais próximos, como pai, mãe e irmãos (ver 

Textos 4 e 5). 

 

Texto 4 – Relação amorosa 
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Texto 5 – Relação de amizade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Em meados dos anos 1990, surgiram no mercado cartões orientados para 

grupos raciais e étnicos, lançados pelas grandes corporações, como a Hallmark e a 

American Greeting Cards, atendendo aos imigrantes, que formam significativa 

parcela da população americana. 

O dia de São Patrício (St. Patrick‟s day), por exemplo, é uma data 

comemorada por herança cultural. São Patrício é um santo irlandês muito 

reverenciado nos EUA devido ao grande número de imigrantes irlandeses naquele 

país. As celebrações foram adotadas pelos americanos e o dia é comemorado com 

desfiles, predominando a cor verde e utilizando-se do trevo (shamrock) como 

símbolo da renovação, da esperança e do início da primavera (Texto 6). Acredita-se 

que o santo usava a planta para explicar a Santíssima Trindade. A troca de cartões 

foi incorporada ao evento. 

 

Texto 6 – Cartão para celebrar o dia de St. Patrick 
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Mensagem do Texto 6: “Que a sorte esteja com você todos os dias”. 

Muitas outras celebrações de imigrantes fizeram ampliar esse nicho, como o 

Hannukkah e o Kwanzaa. A primeira é uma festa judaica celebrada no fim de 

dezembro que comemora a reconsagração do Templo de Jerusalém após a vitória 

de Judas, o Macabeu, sobre o grego Antíoco Epífano. É conhecida como a Festa 

das Luzes e é simbolizada por um candelabro de oito velas, que são acesas do 

primeiro ao oitavo dia, a partir do início das festividades. A segunda celebra a união 

das famílias afro-americanas. É comemorada, principalmente, nos Estados Unidos e 

envolve a reflexão sobre sete princípios básicos, relacionados à valorização da 

comunidade, das crianças e da vida. 

Celebrações culturais folclóricas que fazem parte do imaginário da 

coletividade, como o período do Halloween (ver Textos 7 e 8), são também 

responsáveis por uma fatia da indústria dos cartões. 

 
 

 

Texto 7 – Cartão de Halloween 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres do cartão: “É um doce, amedrontador e maravilhoso período do ano”. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Afro-americanos
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Texto 8 – Cartão de Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A festividade ocorre um dia antes da festa de todos os santos (1º de 

novembro) e, por isso, tem seu nome inspirado na expressão All hallow‟s eve/“Noite 

de todos os santos”. De origem irlandesa, a data teria um valor sagrado, em que os 

celtas acreditavam que o mundo seria ameaçado por terríveis demônios e 

fantasmas. Dessa forma, o Halloween nasceu como uma preocupação simbólica, 

com o objetivo de apelar para todos os santos no sentido de afastar a influência dos 

maus espíritos que ameaçavam suas colheitas. Essa é a razão da sua associação 

com figuras de bruxas e feiticeiras. Os EUA herdaram essa tradição dos britânicos e 

hoje, com uma conotação de alegria e diversão, é um dos eventos mais celebrados 

no país.  

 As associações filantrópicas, beneficentes e de cunho social têm forte 

participação no mercado americano de cartões de saudação. A UNICEF36, o 

Greenpeace37, o Wildlife Group38, a Hallmark39 e a Recycled Paper Greetings40 são 

exemplos de associações e corporações que operam nesse domínio.  

                                                           
36

 UNICEF é a sigla para United Nations Children's Fund (Fundo das Nações Unidas para a Infância), 
que é uma agência das Nações Unidas. 
37

 Greenpeace é uma organização não governamental que atua internacionalmente em questões 
relacionadas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, com campanhas 
dedicadas às seguintes áreas: florestas, clima, nuclear, oceanos, engenharia genética, substâncias 
tóxicas, transgênicos e energia renovável. 
38

 Wildlife Group é um grupo ambiental de preservação da vida selvagem nativa e de reforço da sua 
beleza natural produtiva. O grupo planta árvores que não só intensificam a beleza de seu entorno, 
mas também melhoram a produtividade da terra. 
39

 Hallmark Licensing, Inc. é uma empresa americana que produz cartões de saudações, com sede 
em Kansas City, Missouri. Foi fundada em 1910 por Joyce C. Hall.  
40

 Recycled Paper Greetings é uma empresa de cartões de saudações sediada em Chicago, fundada 
por Phil Friedmann e Mike Keiser, em 1971. Eles se tornaram um sucesso como uma das primeiras 
empresas de cartões a imprimir o seu produto em papel reciclado e com os nomes dos artistas 
impressos, como reconhecimento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preserva%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_gen%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAnicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_renov%C3%A1vel
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Outro filão do mercado dos cartões é o período eleitoral, quando os ânimos 

políticos estão aflorados, demandando produção para a troca de cartões em favor ou 

contra os candidatos em potencial (ver Texto 9). Há, nesses períodos, uma larga 

produção de cartões jocosos.  

 

Texto 9 – Cartão do período eleitoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres do cartão: “ESPERANÇA EM VEZ DO MEDO 

 OBAMA  
 PRESIDENTE 2012 

 EQUIPE DE OBAMA RE-ELEJA 

 MANTENHA ESPERANÇA 2012 

 PAZ PRESIDENTE 44 

 AMOR VÁ EM FRENTE 

 OBAMA  

 OBAMA PELA PAZ”. 

 

 

 A introdução dos cartões versando sobre a união entre homossexuais 

(Textos 10 e 11) provocou, há alguns anos, muita polêmica e protestos contra a 

Hallmark, por parte de membros da sociedade americana, porém, isso não impediu 

que eles se estabelecessem e outras corporações também os produzissem. 
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Textos 10 e 11 – Cartões para a união entre pessoas do mesmo sexo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dizeres na parte frontal do cartão (texto 10): “Parabéns, meninas”. 

Dizeres na parte interna do cartão: “Parabéns Sra. e Sra. – Vocês têm alguma 

coisa especial, meninas. Desejamos a vocês toda felicidade do mundo”.  

 

Dizeres na parte frontal do cartão (texto 11): “Parabéns, rapazes”. 

Dizeres na parte interna do cartão: “Parabéns Sr. e Sr. – Vocês têm alguma 

coisa especial rapazes. Desejamos a vocês toda felicidade do mundo”. 

Uma outra linha, nessa perspectiva provocativa, foi lançada pela companhia 

Secret Lovers, de Bethesda, Maryland, para atender homens e mulheres que se 

relacionam fora do casamento, os adúlteros, como nos exemplos abaixo: “Nos 

preciosos momentos que ficamos juntos, nós aproveitamos o nosso amor”41 e 

“Enquanto nós celebramos com nossas famílias, eu estarei pensando em você”42. 

Kathy Gallagher, fundadora da companhia Secret Lovers, declarou no jornal 

Los Angeles Times, em 12/07/2005 – <http://latimes.com> –, que vende a maioria de 

seus cartões através do seu website, assegurando e protegendo o anonimato dos 

clientes, o que fez com que o seu negócio atingisse amplitude nacional. Acrescentou 

que pesquisou e descobriu que nada havia nessa área e justificou dizendo que 

essas pessoas não podem falar ao telefone e essa é uma forma de se comunicarem. 

Outras linhas recentes de cartão socialmente provocativos têm surgido. Uma 

delas visa prisioneiros, lançada em 2007 por um conselheiro de doentes mentais, 

                                                           
41

 In the precious moments that we spend together, we enjoy our Love.  
42

As we each celebrate with our families, I‟ll be thinking of you.
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Aki Tymes, de Newark, Nova Jersey. A ideia surgiu quando seu primo foi preso por 

tráfico de drogas dois anos antes, em 2005. Segundo Aki, essa foi a melhor maneira 

que ele encontrou para enviar algumas palavras de conforto e manter contato. Ao 

lançar sua pequena empresa, a Point Five Group, Aki contratou artistas locais e 

fotógrafos para ficarem responsáveis pelo trabalho de arte. Uma amostra de 

saudação, no interior de um exemplar de cartão nessa linha, diz: “Eu ficarei feliz 

quando não houver mais isso entre nós”43, referindo-se a um vidro que separa o 

presidiário do outro lado do mundo. A parte frontal do cartão retrata um prisioneiro, 

na figura de um negro, com uma espessa barbicha, usando uma touca preta e 

tatuagem nos braços, comunicando-se com familiares por meio de um headphone, 

separados por um vidro.  

Dignos de nota são os cartões voltados para os amantes de animais de 

estimação, que os trocam em celebrações de nascimento, aniversário, classificação 

em campeonatos, cursos ou em qualquer data marcante na vida dos seus bichinhos. 

Os animais de estimação têm um papel de fundamental importância na vida 

de uma família e das pessoas de sua convivência mais próxima. Eles são 

efetivamente parte desta, juntamente com todos que dela fazem parte. O cartão 

(Texto 12) exemplifica essa importância. Ele anuncia e convida para a celebração da 

matrícula de um cão de estimação (fêmea), por nome de Shelby, em um curso de 

treinamento avançado.  

 
Texto 12 – Cartão de anúncio e convite para celebrar ingresso do cão de estimação 

em um treinamento 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 I‟ll be glad when this isn‟t between us. 
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Dizeres no interior do cartão: 
  

 Anúncio de Matrícula 

 

 

Unam-se a nós para celebrarmos esse momento de Shelby  

Para desejar que tudo corra bem, já que ela nos deixará para iniciar 

seu treinamento avançado 

 

Shelby vai fazer parte dos Companheiros Caninos para 

Independência 

Cerimônia de Graduação do Inverno 

Sábado, 26 de fevereiro, às 15h 

Missão San Luis Ray, Oceanside 

Após a cerimônia e o retorno de Shelby 

Todos estão convidados para uma recepção 

(qualquer ajuda será bem-vinda) 

Por favor, comuniquem-nos se vocês se unirão a nós após a 

cerimônia 

RSVP (Répondez s‟il Vous Plait/Confirme por favor) 

(orientações nas costas do cartão) 

 

Orientações 

Orientação para chegar à Missão: 

De 1-5, tome a autoestrada 76-Leste 

 

Dobre à esquerda no Rancho Del Oro Drive 

Siga em frente até o estacionamento da Missão 

Orientação para a casa da Cristina: 

Saindo da Missão, tome a 76-Oeste até a 5-Sul 

No entroncamento, tome a 805-Sul 

Saia na Avenida Balboa Oeste 

Dobre à esquerda na Avenida Genesse  

À direita na Avenida Boyd 

Primeira à esquerda na via Old Bridgeport 

 

O endereço é Via Old Bridgeport 3017 

858-204-2753 – Cel. da Cristina 

7575815277 – Cel. da Jollete. 

 

 

Ao término do treinamento, a instrutora produziu um cartão (Texto 13) em 

homenagem à sua aluna, com uma foto das duas na parte frontal. Na parte interna, 

há um longo e tocante discurso de despedida do qual foi destacado um trecho:  
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Eu sofro por não saber  

como fazer você entender  

o quanto eu a amo  

e como dói deixar você ir  

Mas com amor e com orgulho eu libero você 

eu a preparei para que desempenhe bem 

seu papel nesse mundo e onde quer que vá 

você será para sempre minha doce menina44 

 

 

Texto 13 – Cartão de despedida ao término do curso de treinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntamente com as informações obtidas em revistas da Associação de 

Cartões de Saudação (GCA) e em estudos com enfoque nesse tema, as 

declarações abaixo mostram a amplitude do domínio dos cartões: 

 
 
Você pode encontrar cartões de qualquer estilo para qualquer 
ocasião sem problema, se você desejar45. 
 

                                                           
44

 I struggle with not knowing 
Just how to let you know 
How very much I love you 
How it hurts to let you go 
 
But with Love and with pride I release you 
I‟ve prepared you well your role in this world 
And wherever your path may take you, please know 
You are forever my sweet girl. 

 
45

 You can find cards of any style for any occasion without a problem if you wish to. (K. W, m, 48). 
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Aniversários, casamentos, dia dos namorados, Natal, dia de Ação de 
Graças, agradecimentos por presentes recebidos, aniversário de 
casamento46 (D. B, f, 30). 
Natal, Páscoa, aniversários, dia das Mães, dia dos namorados, etc. 
Também: cartões desejando melhoras para a saúde, casamentos, 
aniversário de casamento47. 
 
 Para quaisquer e todas as situações, do nascimento à morte, 
aniversários, batizados, casamentos ou cartões para dizer 
simplesmente “lembrei de você”48. 
 
 Aniversários, Natal e agradecimento49. 

 
 Aniversários, aniversários de casamento, mortes, Natal, Ação de 
Graças, doença (cartões de melhoras para a saúde)50. 
 Aniversário de casamento, aniversários, mortes51. 
 
 Aniversários e Natal52. 
 
 Qualquer situação que você possa imaginar53. 
 
 Aniversários são os principais, seguidos pelos cartões de 
agradecimento, festividades e, então, em casos de perdas (cartões 
de pêsames)54. 
 
 […] eles (americanos) ainda trocam cartões para a maioria das 
ocasiões. Todas as ocasiões55. 
 
Cartões de agradecimento, aniversário, aniversário de casamento, 
para dizer que sente falta da pessoa, desejos de melhoras na saúde, 
condolências, casamento, nascimento56. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46

 Birthdays, weddings, Valentines, Christmas, Thanksgiving, Thank you for gifts, anniversaries (D. B, 
f, 30). 
47

 Christmas, Easter, Birthdays, Mother‟s Day, Valentine‟s Day, etc. Also: get well cards, graduation, 
Wedding, Anniversary (R. Q, f, 27). 
48

 For any and all situations, from birth to death, birthdays, christenings, weddings or just „thinking of 
you‟ cards (T. B., f, 25). 
49

 Birthdays, Christmas and thank you (A. B, f, 9). 
50

 Birthdays, Anniversaries, deaths, Christmas, Thanksgiving, sickness (get well cards) (T.S., 18). 
51

 Anniversary, B-Days, Deaths (D. C., m, 45). 
52

 Birthdays and Christmas (D. I., m, 8). 
53

 Every situation you can imagine (D. S., f, 47).  
54

 Birthdays would be the primary use, followed by thank you cards, then holidays, and then in cases 
of loss (sympathy cards) (H. M., m, 18). 
55

 (…) they (Americans) still exchange cards for most occasions. All occasions. (D. S. J., m, 17). 
56

 Thank you cards, birthday, anniversary, miss you, get well, sympathy, wedding, baby. (M. F., f, 35). 
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Mais comumente, Natal, mas também aniversários e algumas outras 
festividades, quando as pessoas estão doentes, algumas vezes para 
parabenizar57. 
 
Aniversários, aniversários de casamento, festividades, ou cartões 
para dizer “lembrei de você”, melhoras para a saúde, 
congratulações...58 
 
Eles são enviados principalmente no Natal para acompanhar 
presentes. Também há uma distância entre as gerações; os muito 
jovens e os mais velhos parece que enviam com muito mais 
frequência59. 
 

A maioria das festividades, aniversários, aniversários de 
casamentos, nascimentos, mortes60. 
Aniversários, festividades, situações de perda, agradecimento, 
casamento, chá de bebê, chá de noiva, colações de grau61.  
 
 

As empresas também saúdam os seus clientes por meio dos cartões e 

colegas de trabalho se cumprimentam, através deles, em datas representativas 

como aniversário, Páscoa, dia de Ação de Graças, Natal, Ano Novo, entre outras. A 

esse respeito, a colaboradora (D, f, 40) declara: “Eu os uso pelas razões 

mencionadas anteriormente”62 (referindo-se às datas acima, tratadas na pergunta 2). 

“Eu uso mais por causa da minha posição no trabalho. Se não estivesse 

trabalhando, eu enviaria somente para minha família”63. 

Na declaração acima, percebe-se, de forma velada, que a colaboradora 

participa da prática de envio dos cartões para colegas de trabalho apenas para 

cumprir uma necessidade social, em razão de sua posição profissional. 

É fundamental que se considerem, além do contexto linguístico, o situacional 

e também o contexto histórico e cultural, adentrando o campo da comunicação 

visual. 

                                                           
57

 Most commonly, Christmas, but also birthdays and some other holidays, when people are sick, 
sometimes for congratulations. (R. G., m, 60). 
58

 Birthdays, Anniversaries, holidays, thinking of you, get well, congratulations… (P. H., f, 30). 
59

 Mainly they seem to be sent at Christmas to accompany gifts. Also there‟s a generational gap; 
boomers and older seem to send them much more often. (S. C., f, 26). 
60

 Most major holidays, birthdays, anniversaries, births, deaths. (C.C., f, 25). 
61

 Birthdays, holidays, bereavement, thank you, marriage, baby and wedding showers, graduations. 
62

 “I use them for the above reasons”. 
63

 “I use most because of my position at work. If I were not working, I would only send to my family”. 
(D, f, 40). 
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De acordo com Halliday e Hasan (1985), o contexto de situação está 

embutido no texto em função de uma relação indissociável entre o meio social e a 

organização da linguagem. 

 O contexto histórico vincula-se ao tempo em que o artefato foi ou é produzido 

ou distribuído, ao espaço onde circulou ou ainda circula, à mídia de produção 

disponível, às mudanças ocorridas no texto ao longo dos anos e a eventos ou a 

pessoas importantes relacionadas (Ver texto 9, p. 97). Nesse caso, o contexto 

linguístico está vinculado à situação – período eleitoral -, ao momento histórico e 

cultural em que a campanha, pró-Obama, tinha como bandeira transformações na 

política externa relativa aos conflitos internacionais. 

 O contexto cultural engloba o conjunto de experiências com significados 

compartilhados. Um exemplo é um cartão de saudação usado para se solidarizar 

com alguém que está em situação de luta contra um câncer. Na cultura americana, 

esse é um domínio aceito naturalmente nesse contexto de situação, mas pode 

causar estranhamento em outros contextos culturais. 

Nesse aspecto, em situações que envolvem enfermidades, na escolha dos 

cartões com votos de melhoras, deve ser observado e considerado o grau da 

enfermidade que o destinatário está vivenciando. Se o problema é trivial, um cartão 

de solidariedade, com um tom humorístico (Texto 14), adéqua-se bem à situação. 

 
 

Texto 14 – Get Well card – Cartão com votos de recuperação da saúde 
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Dizeres da parte frontal do cartão: “Em seguida... Thelma desfila no centro de 

cirurgia, com confiança, com o bumbum de fora na sua bata verde bile”. 

Dizeres no interior do cartão: “Espero, em breve, ver seu bumbum fora da 

cama”.  

Se o caso é mais sério, vale o bom senso. A escolha deve ter um tom mais 

sério na forma de confortar (Texto 15).  

 

 

Texto 15 – Get Well card – Cartão com votos de recuperação da saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres no interior do cartão: 

 

 Queridos J e M,  
Eu estou triste por saber dos problemas 
que vocês vêm enfrentando ultimamente. 
M, eu espero que sua recuperação seja rápida e completa!  
Tenha férias maravilhosas, saudáveis e cheias de amor, 
E se eu puder ajudar, não hesite em chamar. 
Melhores cumprimentos,  
 J.B 
 
 

O cartão acima, embora manuscrito, tem como inspiração cartões nessa 

linha, com seus textos pré-fabricados, lançados no mercado. 
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Linhas mais recentes incorporaram cartões de condolências destinados a 

famílias de suicidas. Esses cartões podem causar reações de rejeição, porém as 

corporações justificam sua produção argumentando que as pessoas nem sempre 

encontram palavras adequadas em situações desse tipo. Os cartões para 

solidarizar-se com alguém, ou com a família de alguém que está lutando contra um 

câncer, evocam reações semelhantes. Jaffe (1999) coloca que a aceitação desses 

cartões se justifica não apenas pelo fato de as ocasiões serem negativas, mas 

porque as pessoas muitas vezes não encontram palavras para lidar com situações 

embaraçosas, sendo elas letradas ou não. Segundo a autora, a cultura americana 

defende o poder terapêutico das palavras e compartilhamento de traumas de toda 

espécie. É comum encontrar paródia de versos nos cartões para tratar de situações 

constrangedoras, como o exemplo a seguir: “Eu gosto da sua nova pessoa/Um 

passarinho me disse... Você está livre de substâncias! Parabéns!”64 

Outra linha de cartões nessa direção, ou seja, que lida com situações 

delicadas ou difíceis, corresponde aos cartões com pedidos de desculpa. 

 O texto 16, a seguir, contém um exemplo de mensagem genérica, impressa, 

que serve como instrumento para alguém se desculpar por não ter mantido contato 

com o destinatário, por meio da comunicação oral (face a face, telefone) ou escrita 

(carta, e-mail).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64

 I like the New You, 
 a little birdie told me... 
 You‟re substance free! 
 Congratulations. 
O verso tem origem na Bíblia (Eclesiastes 10:20), no sentido de que Salomão faz menção aos 
pássaros como mensageiros. Hoje a little birdie told me... é usado quando se quer compartilhar 
alguma notícia ou fofoca acerca de alguém e não se quer revelar a fonte. 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 16 – Cartão de desculpas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente do cartão: Apenas para dizer alô! 

Interior do cartão: Nós não temos conversado 

 nem nos escrito por algum tempo 

 por isso, eu pensei em escrever  

 uma linha para dar um “Alô”65. 

 

O propósito do remetente é fazer com que o destinatário considere o envio do 

cartão uma desculpa sincera, no qual a mensagem inscrita passe a ideia de que, 

apesar da falta de contato, existe um sentimento de amizade e que essa foi uma 

forma de expressar que sempre pensa na pessoa. 

Esse tipo de cartão pode ser usado em uma situação na qual o remetente 

sente-se envergonhado por alguma atitude incorreta para com alguém, como no 

exemplo: “Eu sei que não há desculpa para o meu comportamento... mas, assim 

mesmo, peço desculpa e espero, por favor, que você me perdoe66”. 

 

                                                           
65

 Just a Friendly Hello!;  
We haven‟t talked 
or written in a while 
so I thought I‟d drop  
a line and say “Hello”. 
66

 I know I have no excuse for my behaviour... but I do have an apology... and I‟m hoping you‟ll please 
forgive me. 
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Ainda dentro dessa categoria, há cartões em que o remetente pede desculpas 

por ter esquecido o aniversário do destinatário (Texto 17). 

 

 

 Texto 17 – Cartão de desculpas por esquecimento de aniversário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dizeres da parte frontal do cartão: 
 

Algo a considerar. 
Em algumas partes do mundo o amanhã já é hoje e hoje é ontem. 
Em outras partes do mundo, hoje é ontem e amanhã será hoje... 
 

Dizeres parte interna do cartão:  

 

Então, quem pode dizer que eu esqueci seu aniversário? 

 

Há, porém, nos dias de hoje, uma ampla produção de cartões para situações, 

as mais variadas, como, por exemplo, parabenizar alguém por ter passado em 

exame para obter licença para dirigir; para solidarizar-se com alguém por estar 

fazendo dieta; para desculpar-se por ter faltado a um evento, ao qual foi convidado; 

para agradecer um presente recebido; agradecer um jantar, uma atenção recebida 

ou como reconhecimento dos préstimos de alguém em alguma situação específica 

(Textos 18 e 19).  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

“So who‟s to say I missed your 
birthday?” 

 



109 
 

 

 

Texto 18 – Cartão de agradecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres impressos na parte frontal do cartão – Texto 18: Agradecimentos  

Dizeres manuscritos na parte interna do cartão, Texto 18: 

   

M, Agradecemos muito sua ajuda para fazer o meu chá de bebê. Eu 
ganhei coisas incríveis! Meu marido e eu agradecemos sua gentileza. 
Tenha um verão maravilhoso, S, E e Baby L. 

 

 

Texto 19 – Cartão de agradecimento 
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Dizeres impressos na parte frontal do cartão, Texto 19: Várias formas de 

expressar agradecimento. 

Dizeres impressos no interior do cartão, Texto 19:  

 

Ed, foi muito bom conhecê-lo e trabalhar um pouco com você durante 
o MWP. Foi muito interessante conhecer sua pesquisa com ideias 
para trabalhar a escrita. Sua família deve estar muito feliz com seu 
retorno! Nós enviaremos cópias da antologia. Tenha uma viagem 
segura. C. 

  

 

O domínio, diante do exposto, está relacionado a ocasiões institucionalizadas, 

de acordo com as festividades do calendário, e a situações e contextos, os mais 

variados, no sentido de iniciar ou manter relacionamentos nos mais amplos níveis.  

A indústria dos cartões cresceu de forma tão profícua, suscitando muitos 

questionamentos em relação ao seu status, se é um presente que se dá a alguém 

ou um mero objeto mercadológico que se proliferou com o capitalismo. O debate 

acerca dessa questão é tratado na seção a seguir. 

 

 

3.3 ARTEFATOS: ASPECTOS MATERIAIS E CONCEITUAIS 

 

 

O cartão de saudação é um objeto material criado pelo homem na sociedade 

moderna, sendo, portanto, caracterizado como um artefato cultural. 

Sob o ponto de vista de Cole (1998, p. 117), “os artefatos são aspectos do 

mundo material modificados historicamente e incorporados às ações humanas com 

vistas a atingir metas”. Desse modo, os cartões de saudação, objeto do nosso 

estudo, configuram-se como artefatos materiais, uma vez que, na interação com o 

mundo, têm sido produzidos e incorporados pelos membros da sociedade americana 

para interagirem socialmente, de forma a alcançar diferentes objetivos, quais sejam: 

compartilhar experiências, iniciar, manter e fortalecer relacionamentos, regular 

comportamentos, adquirir e manter prestígio e provocar reações, dentre outros. 

Ainda de acordo com Cole (1996, p. 87), “na medida em que medeiam a interação 

com o mundo, os artefatos culturais podem também ser considerados instrumentos”. 

Assim sendo, o cartão constitui-se instrumento, por servir para mediar interações 
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entre as pessoas. Em relação aos artefatos conceituais, os cartões expressam as 

vivências e representações dos seus usuários e podem assumir particularidades 

embutidas na sua materialidade, incluindo os modos de ação empregados para 

atuar sobre o outro.  

Nas seções a seguir, os cartões serão abordados como artefatos, de forma a 

responder a terceira questão da pesquisa: que artefatos materiais e conceituais 

integram essa prática de letramento?  

 

 

3.3.1 Aspectos materiais 

 

 

Os primeiros cartões de saudação não se diferenciavam muito dos postais, 

desde a época em que eram produzidos com apenas uma folha de papel cartão e 

com as mesmas proporções. Com o tempo, os cartões passaram a ser produzidos a 

partir de papel resistente, possibilitando serem dobrados e redobrados em várias 

páginas. O desenvolvimento desses cartões promoveu a sua diversificação em 

termos de tamanho e formatos. O seu design se solidificou no século XX, 

apresentando-se, com imagens e mensagens, por vezes, dentro e fora do cartão, 

diferenciando-os dos cartões postais. Com a proliferação, surgiram muitas 

novidades em formatos e proporções, o que ensejou a regulamentação postal para 

evitar o excesso nas dimensões. Os cartões que excediam as dimensões 

recomendadas passaram a ser usados, apenas, em situações particulares, em 

trocas pessoais e face a face. 

Os suportes utilizados e os textos (verbais e não verbais), inscritos nos 

cartões de saudação, foram adotados coletivamente para significar eventos 

importantes e experiências de vida das pessoas. Sendo um artefato cultural, o 

cartão é produzido e disponibilizado para consumo em domínios públicos e utilizado 

em contextos e situações particulares, constituindo-se um gênero. 

Para aqueles que gostam de organizar e eternizar eventos e experiências 

marcantes, surgiram no mercado caixas decoradas, álbuns e materiais, os mais 

diversos, para criação de scrapbooks – que são suportes para colecionar fotos, 

mensagens, objetos significativos, cartões e tudo o que tenha valor afetivo para a 

pessoa. 
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Com a expansão do uso dos cartões de saudação, foram surgindo facilidades 

como as card-machines, máquinas que possibilitam ao usuário escolher as imagens 

e os dizeres que constituirão o gênero, possibilitando sua personalização, de forma 

a atender a sua necessidade. Os money-cards têm um espaço apropriado para se 

inserir dinheiro e são usados como forma de presentear alguém próximo, com uma 

quantia de dinheiro, principalmente nos eventos de graduação, mostrando-se 

bastante populares. Após o dinheiro ter sido retirado e usado, o cartão de papel, 

nesse caso, serve como objeto/suporte que vai ser mantido como recordação 

daquele momento e de quem o presenteou. Os money-cards inteligentes são 

projetados para surpreender, não evidenciando, à primeira vista, que são portadores 

de dinheiro ou cheque. Os blank-cards se distinguem dos verbalmente textualizados, 

no sentido de seus usuários se posicionarem de forma individualizada e não 

massificada pela indústria das palavras; apresentam, geralmente, imagens de 

trabalhos de arte e imagens naturalísticas. Os alternative-cards introduziram temas 

que não existiam há dez, quinze anos, como os cartões visando oferecer suporte a 

pessoas portadoras de câncer, cartões direcionados a relacionamentos 

homossexuais e outros temas peculiares.  

 Textualmente, os cartões, hoje, além de se apresentarem nas mais variadas 

formas e tamanhos, permitem ao usuário ser autor de suas mensagens, lançar mão 

de poemas, músicas ou textos já impressos, de outra autoria, (re)produzidos por 

uma empresa da indústria dos cartões. 

Imageticamente, há uma grande diversidade e riqueza de recursos visuais. 

Muitas novidades surgiram e se multiplicaram ao final dos anos 2000, como a 

introdução da tecnologia com iluminação no interior do cartão a partir de um circuito 

com lâmpadas LED. Ele foi projetado para acender ao ser aberto. Outras inovações, 

como os lenticular cards, que fazem uso de tecnologia similar a dos hologramas, 

foram projetadas para fazer parecer que as imagens estão se movendo. 

O mercado dos cartões impressos tradicionais não diminuiu, apesar do 

impacto causado pelos cartões eletrônicos. De acordo com a GCA, os dois tipos de 

cartão são usados em diferentes situações. A associação afirma que os e-cards são 

enviados como um complemento, não vindo a substituir os tradicionais, que parecem 

ser os preferidos em ocasiões em que há um relacionamento especial entre as 

pessoas ou para expressar sentimentos mais profundos. 
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Em 2009, a empresa de cartões American Greetings lançou no mercado 

envelopes com som e música, os quais são ativados sempre que o envelope é 

aberto. Os e-cards introduziram os talking cards (cartões que falam) ou cartões com 

avatars (imagens deles mesmos em figuras de cartoons). 

 As variadas texturas dos materiais, cores e formatos dos cartões de 

saudação impressos contribuem conjuntamente para a produção de significados, 

além de ativar o sentido da visão com suas imagens, passando a textura e os 

formatos pelo sentido do tato. Os sentidos do olfato, da audição e do paladar são 

também explorados por meio dos cartões perfumados, dos sonoros e dos 

comestíveis. Estes últimos são produzidos a partir, por exemplo, de papel-arroz. 

Os cartões virtuais não permitem o uso dos sentidos do tato, do olfato e do 

paladar, mas oferecem amplas possibilidades imagéticas, tendo em vista os 

avançados recursos tecnológicos oferecidos pela internet, tais como os cartões 

animados.  

Diante das mais variadas formas em que se apresentam e comunicam, 

podemos dizer, então, que os cartões de saudação são multimodais. 

 

 

3.3.2 Aspectos conceituais 

 

 

Para Bartlett (2005), os artefatos culturais têm um papel importante na 

formação de todos os letramentos e identidades. De acordo com Dyson (apud 

BARTLETT, 2005), esses artefatos, em si, não são inocentes, mas estão situados 

em uma relação de poder. Ao fazermos uso de um artefato, sendo ele um signo ou 

um meio de representação das relações sociais, a sua produção não apenas 

documenta fatos e relacionamentos da vida de uma pessoa, para serem 

relembrados como uma narrativa, mas também revela ideologias, identidades e 

relações de poder, aspectos que serão discutidos a seguir. 
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3.3.2.1 Cartões de saudação como narrativas culturais 

  

 

Os cartões de saudação industrializados, como já visto, foram criados, 

originalmente, para celebrar e compartilhar eventos como nascimento, formatura, 

idades marcantes na vida do indivíduo – como, por exemplo, os 21 anos –, 

casamento, nascimento dos filhos e morte. Nesse aspecto, ao serem armazenados, 

podem funcionar como narrativas de vida (Textos 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26). Essas 

narrativas podem ser reveladas nos dizeres e nas imagens dos cartões, como os 

que apresentamos abaixo: 

 

 

Texto 20 – Cartão de nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres na parte frontal do cartão: “Parabéns! Bebê e pais sortudos!”. 

Dizeres na parte interna do cartão: “Não poderia haver melhores pais em 

qualquer lugar da terra, portanto o bebê já é sortudo desde a data do nascimento, e 

aqui vão os melhores votos para o bebê e para vocês, que são pessoas de muita 

sorte”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

“There couldn´t be nicer parents 

anywhere on this earth, so baby got a 

Lucky start from date of birth; and here are 

best good wishes for baby and for you, 

you´re mighty lucky people and baby´s 

lucky too” 
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Just Kidding......... 

I will buy you one. 

Happy Birthday 

 

Texto 21 – Cartão de formatura do ensino médio 
  

 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Dizeres na parte frontal do cartão: “Feliz Dia do Diploma!” 

Dizeres na parte interna do cartão: “Parabéns pela sua graduação no ensino 

médio”. 

 

 

Texto 22 – Cartão de 21 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dizeres na parte frontal do cartão: “É o seu 21º Aniversário! Agora você pode 

comprar um drinque para mim!” 

Dizeres na parte interna do cartão: “Estou brincando .......eu comprarei um 

para você. Feliz aniversário!” 

 

 

Congratulations  

On your 

High School Graduation 
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Texto 23 – Cartão de Graduação Superior 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres na parte frontal do cartão: “Parabéns graduando” 

Dizeres na parte interna do cartão: “Onde quer que você vá 

Seja o que for que você fizer 

Que tenha sucesso e felicidade 

Parabéns pela graduação superior”. 

 

 

Texto 24 – Cartão de Casamento 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dizeres na parte frontal do cartão: “No dia do seu casamento”. 

Dizeres na parte interna do cartão: “Desejo a você anos sem fim de amor e 

felicidade”. 

 

 

Wishing you 

Endless years 

of love 

and happiness 
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Texto 25 – Cartão para comunicar nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dizeres do cartão: “Dois pequeninos para amar 

 Dois milagres em vez de um – 

 Dois raios de lua encontraram 

 Dois raios de sol...”. 

 

Texto 26 – Cartão de pêsames 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres impressos na parte frontal do cartão no Texto 26: “Ele será lembrado 

para sempre. Enquanto você compartilhar as histórias e as memórias de como ele 

viveu sua vida e quanto ele era importante, você pode encontrar conforto”. 

 
 

 
And, throughout this 

difficult time 
may you also know 
the deep sympathy 

and concern that is felt 
for you and all your family. 
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Dizeres impressos na parte interna do cartão do Texto 26: “E, durante todo 

esse tempo difícil, você também pode ficar ciente do nosso profundo pesar e 

preocupação com você e toda sua família”. 

Os cartões, como os apresentados acima, descrevem circunstâncias 

vivenciadas, uma vez que representam fragmentos reais da vida de uma pessoa. 

Por essa razão, documentam e descrevem experiências individuais ou coletivas 

(formaturas) e têm relevância por possuírem características de testemunhos 

pessoais. Como tal, ao serem mantidos como recordação, remetem-se à qualidade 

de testemunhos do tempo, configurando-se, no nosso entender, como narrativas.  

 Mesmo que um cartão pré-fabricado fale por intermédio de uma companhia, 

o remetente seleciona aquele que melhor traduz o que deseja expressar, assumindo 

sua autoria. As representações contidas nos cartões de saudação possibilitam 

recordar experiências do “eu social”. Nessa direção, estudiosos das narrativas de 

vida como Bruner (1996) e Linde (1993), dentre outros, destacam que fazemos uso 

das narrativas para compormos nossas experiências, no sentido de interpretarmos o 

eu, o mundo social e o eu no mundo social. Além dos contextos sociais, as 

narrativas são marcadas pelos contextos históricos e culturais. 

O remetente de um cartão (narrador) fala através da voz do outro 

(corporação) para representar um evento que o destinatário experiencia ou 

experienciou em algum momento de sua vida e que está intrinsecamente ligado à 

cultura local de onde emergiu. 

Atualmente, os pesquisadores de campos de estudos diversos entendem a 

narrativa como essencial na vida do ser humano. Ela permite reconstruir e 

representar a realidade, mesmo que, às vezes, não a reproduza fielmente. 

Dependendo do ponto de vista do narrador, ele pode evidenciar alguns aspectos e 

omitir outros, procurando ainda adequá-los ao interlocutor, de acordo com o 

momento da atualização. Os cartões, como elementos inspiradores das narrativas 

de vida, estão sujeitos a esses aspectos, uma vez que, ao serem manipulados, vão 

rememorar os fatos sob a perspectiva de quem narra, seja ele o destinatário, seja 

alguém que tem acesso a eles, os quais, por sua vez, são influenciados pelo 

contexto de situação do evento. 

Linde (1993, p. 9) apresenta dois elementos essenciais à narrativa, a saber: 

a) ter um ponto sobre o falante, considerando que a narrativa é uma forma de 

apresentação de quem conta, o narrador se posiciona, assumindo uma identidade; 
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b) ter reportabilidade, que é o caráter que a narrativa precisa ser contada e 

recontada através do tempo e em várias situações, mesmo que o narrador evidencie 

e suprima elementos de acordo com a sua conveniência e com o contexto de 

situação.  

 No cartão de saudação impresso e com mensagens impressas, tem-se o 

ponto sobre o falante em que o remetente pode se posicionar através do narrador 

original (corporação e sua equipe) e sobre o outro (destinatário) e sua história. A 

reportabilidade se estabelece na medida em que os cartões retratam eventos 

marcantes na vida de uma pessoa. Quando guardados ou arquivados, será 

permitido trazê-los ao momento presente para recordá-los, tantas vezes quanto for 

necessário ou desejado, para si mesmo ou para contar histórias vivenciadas para 

alguém. 

 As narrativas representadas nos cartões posicionam o sujeito (destinatário) de 

forma inversa, pois é o outro (o remetente) que marca a sua história, ao presenteá-lo 

com um artefato que representa momentos importantes da sua vida. O papel do 

destinatário como narrador se atualiza, ao recordar e (re)contar para alguém um 

evento, seja para os filhos, seja para os netos, seja para outros com quem queira 

compartilhar a sua história de vida. 

O cartão em branco (blank card), vale ressaltar, oferece apenas os elementos 

visuais, deixando a escolha dos elementos verbais à guisa do remetente. Nesse 

caso, o remetente é o autor real da mensagem (narrativa), livre para se posicionar e 

manifestar o modo como representa os fatos. 

 O narrar tem seu sentido assegurado no contexto da interação e não 

isoladamente, pois permite estabelecer relações com os interlocutores, posicionar-se 

e posicionar os outros no discurso e na linha de vida de quem o recebe. Através do 

narrar são estabelecidos, ainda, laços de pertencimento a grupos e comunidades 

bem como a construção de identidades. 

 Os cartões de saudação, ao serem armazenados como marcadores de 

experiências significantes, produzem um arquivo valioso do ciclo de vida dos seus 

usuários, posicionando-os como pertencentes a grupos e comunidades, que os 

legitimaram enquanto instrumento para interagir socialmente, e como passíveis de 

refletir suas identidades. 
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3.3.2.2 Cartões de saudação: presente ou mercadoria? 

 

 

 O desenvolvimento e a disponibilidade em larga escala dos cartões têm 

suscitado, nas últimas décadas, discussões pondo em xeque o seu valor puramente 

sentimental, o que o caracterizaria como um presente que se dá a alguém, 

manifestando afetividade sincera. Sua caracterização como mercadoria se dá no 

sentido de que sua comercialização se expandiu de forma vertiginosa, alimentando o 

mercado da sociedade, que os legitimou como meio de interagir socialmente.  

A questão que se coloca é: o cartão é um presente ou uma mercadoria, tendo 

em vista a sua disseminação e ampla produção nos mais variados nichos que 

surgem a todo momento no mercado?  

Retomando a história dos cartões, quando do seu surgimento na Europa, 

vimos que eram produzidos artesanalmente, de forma caseira, devido à economia 

predominantemente agrária. Os fazendeiros tinham tempo livre para produzir em 

casa os cartões de Natal, tendo em vista que, após a colheita do plantio, no outono, 

e com o seu estoque assegurado, havia bastante tempo disponível. Além disso, a 

capacidade da indústria ainda era limitada para permitir a produção de tais artefatos. 

Com a industrialização e a urbanização, configura-se um novo contexto social e o 

consumo torna-se a palavra de ordem.  

Nos EUA, os cartões já tiveram início com produções industriais, com a 

implantação da Prang Company, em 1874. Vale ressaltar que essa configuração não 

impediu que as famílias os produzissem artesanalmente com o intuito de imprimirem 

um caráter mais intimista e, hoje, as produções artesanais, produzidas por terceiros, 

fazem parte do mercado em pequena escala, sendo vistas como agregadoras de 

valor; nesse sentido, são mais caras, considerando-se a dedicação especial 

colocada na sua produção. Há também uma agregação de valor no que concerne à 

marca, ou seja, representações monetárias associadas às grandes corporações. 

Os cartões de saudação, dentro desse contexto, passaram a fazer parte do 

complexo de mercadorias que invadiu as sociedades que os adotaram, tornando-se 

massificados. Por essa razão, no olhar crítico de autores contemporâneos 

(WERNICK, 1991; FEATHERSTONE, 1991 apud FAIRCLOUGH, 1997), eles são 

vistos como sentimentos empacotados, ou seja, sentimentos pré-fabricados pelas 

corporações para serem passados de uma pessoa a outra. As saudações, segundo 
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os autores, foram mercantilizadas para cumprir formalidades e, nesse sentido, 

acabam não traduzindo sentimentos reais.  

As palavras, como mercadoria, já foram tratadas na linguística antropológica, 

quando Irvine (1990) postulou que o signo verbal está relacionado com a economia 

política. De acordo com Bourdieu (1991), as formas linguísticas são formas de 

capital simbólico que têm forte influência material na vida das pessoas, indicando 

categorias sociais e identidades. Os cartões, ao permitirem a assunção de 

identidades dos seus usuários através da seleção de escolhas linguísticas, visuais e 

de um artefato com reconhecido valor monetário nas interações e processos sociais, 

são capazes de produzir efeito nos seus destinatários. Configuram-se, portanto, 

como uma forma de capital simbólico, quando são usados para obter prestígio e 

reconhecimento social. 

O sociólogo Papson (1986), em seu artigo “From Symbolic Exchange to 

Bureaucratic Discourse: The Hallmark Greeting Cards”, apresenta posicionamentos 

dos pensadores Lasch, Lefebvre, Baudrillard e do cineasta Godard acerca da 

invasão da nossa privacidade, da racionalização, da organização e do planejamento, 

o que provoca o não sermos nós mesmos em face das contingências do mundo 

moderno. Papson reitera essas posições dizendo que o nosso cotidiano tem sido 

invadido por um discurso que se origina fora dele e os nossos relacionamentos mais 

íntimos têm se constituído de forma estranha a nós, ou seja, não é produzido por 

nós. A nossa vida e os nossos relacionamentos acabam sendo estruturados através 

de formas legitimadas pela sociedade, fugindo ao nosso controle e construindo-se 

de acordo com a lógica do capitalismo burocrático. Os signos são produzidos pelas 

corporações e pela promoção em massa, para preencher o vazio entre os sujeitos, e 

acabam sendo assimilados como naturais, como é o caso dos cartões de saudação. 

Papson (1986) aponta o cartão de saudação como um exemplo de invasão de 

uma corporação, subjacente ao que parece uma forma de comunicação inocente.  

O autor complementa dizendo que a linguagem do cartão não tem origem no 

dia a dia das pessoas: 
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Falar ao outro através do cartão de saudação é falar através da 
indústria de cartões. Usa-se a sua linguagem; a linguagem produzida 
e refinada em burocracias corporativas. Como tal, ela objetifica, 
racionaliza e ficcionaliza relacionamentos. Escondida na 
insignificância e inocência do cartão de saudação está a invasão da 
corporação na existência diária67. 
 
 

 

A cultura contemporânea tem sido considerada uma cultura “promocional ou 

de consumo” (WERNICK, 1991; FEATHERSTONE, 1991 apud FAIRCLOUGH, 

1997). As consequências culturais da mercantilização e da comodificação – 

indústrias de cultura – fazem com que a vida social acabe se reconstruindo numa 

base mercadológica, ocorrendo um deslocamento no foco da produção para o 

consumo, dentro da economia. O discurso se configura como um meio para a venda 

de bens de consumo, serviços, organizações, ideias, através da ordem do discurso. 

Papson (1986) considera que o comércio das palavras no contexto da 

indústria dos cartões difere, no entanto, do comércio da língua, usada como produto 

pelos atores sociais, como ferramenta de trabalho, para vender seus produtos aos 

clientes, sendo de domínio público. Nessa categoria, em que a língua faz parte do 

processo econômico, estão incluídos os escritores de discursos, os escritores de 

propaganda, os professores, os atores, os apresentadores da mídia. Ao contrário, o 

uso das palavras contidas nos cartões de saudação é de domínio privado, os quais 

são comercializados com propósitos pessoais e sentimentais. 

A distribuição e o consumo de mercadorias e presentes funcionam 

simbolicamente para criar e mostrar identidades e relações sociais no mundo pós-

moderno, devido à expansão da demanda das relações para que se sobreviva no 

mundo capitalista. Nesse sentido, como aponta Fairclough (1997), acaba ocorrendo 

a colonização do domínio público pelo privado ou a apropriação do domínio privado 

pelo público.  

A prática de envio e a troca dos cartões de saudação no sentido de preservar 

relacionamentos e a sua industrialização se tornaram, sob o ponto de vista de 

muitos, uma forma de expressão social e a própria expressão da indústria.  

                                                           
67

 To speak to one another through the greeting card is to speak through the greeting card industry. It 
is to use their language; a language produced and refined in corporate burocracies. As such, it 
objectifies, rationalizes, and fictionalizes relationships. Buried in the insignificance and innocence of 
the greeting card is the corporate invasion of everyday existence. 
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Nessa perspectiva, os cartões virtuais, anunciados na internet através dos 

sites, mesmo quando oferecem exemplares gratuitamente, agregam valor pelo 

número de acessos, o que contribui para o seu reconhecimento, consequentemente 

para sua aceitação no mercado quanto à oferta de serviços. 

Autores como Jaffe (1999), porém, têm uma visão diferente acerca dos 

cartões como uma simples mercadoria. Eles consideram o cartão de saudação um 

objeto que está entre um presente que se dá a alguém, envolvendo sentimentos 

reais, e uma mercadoria que se adquire para preservar relações em que haja troca 

de favores ou para iniciá-las com vistas a algum interesse particular. O modo como o 

destinatário reage ao objeto vai configurar se o propósito da ação foi autêntico ou 

simplesmente o cumprimento de formalidades.  

Jaffe (1999, p. 116) coloca que, “quando olhamos para os cartões nos seus 

contextos específicos de uso, nós vemos que eles situam-se ambiguamente entre 

presente e mercadoria”68. 

O potencial comunicativo do cartão, na sua ambiguidade 

presente/mercadoria, e sua disponibilidade para ser consumido passam a ser uma 

fonte rica para os remetentes e destinatários, no sentido de possibilitar reafirmar 

posições sociais e relacionamentos ou de propor e expressar novos relacionamentos 

e identidades na interação (JAFFE, 1999). Segundo a autora, considerando que o 

objeto envolvido em qualquer troca não é neutro, e sim construído culturalmente, o 

entendimento do cartão como mercadoria cria divergências acerca do seu uso no 

que diz respeito à sua apropriação na esfera do domínio privado e de sua riqueza 

semiótica como meio para interagir socialmente de forma verdadeira. 

Corroborando o posicionamento de Jaffe (1999) em relação à ambiguidade 

presente/mercadoria dos cartões, inferimos que eles podem ter, na sua essência, o 

propósito de tocar as pessoas. A autora põe em destaque o trabalho que demanda 

comprar e escolher um presente e faz uma referência implícita ao status do cartão 

em si mesmo, como um objeto cuidadosamente escolhido como símbolo do 

sentimento do remetente, o que é expresso nas declarações a seguir: 

 

 

                                                           
68

 [...] when we look at greeting cards in the specific contexts of their use, we see that they shuttle 
ambiguously between pure gift and commodity. 
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Eu normalmente levo muito tempo escolhendo um cartão que 
transmita o que eu sinto por aquela pessoa e que tenha a ver com a 
sua personalidade69. 
 
Hoje, se alguém envia um cartão de saudação, isso mostra que ele 
ou ela realmente se importa com a outra pessoa70. 
 
Se o remetente despende tempo para escrever um cartão, isso 
mostra, ainda mais, que a pessoa preza a outra71. 
 

 

Com base nessas afirmações, acreditamos que o cartão tem impregnado 

sentimentos, faz parte das celebrações pessoais e sociais e, como objeto de 

comunicação, serve para reafirmar, estabelecer e restabelecer relacionamentos. 

A importância do conhecimento dos jogos das linguagens e dos seus 

instrumentos permite ao indivíduo ter senso crítico para reconhecer a sua validade, 

no sentido de ser capaz de perceber se a intenção do seu uso é sincera, se lhe 

serve de algum modo, ou se há, apenas, um interesse escuso. 

Nessa direção, Fairclough (1997) coloca que os níveis de consciência da 

população são, em geral, muito baixos. Para o autor, uma consciência crítica da 

linguagem e das práticas discursivas deve se tornar um pré-requisito para a 

cidadania democrática e uma prioridade urgente para a educação linguística, já que, 

segundo ele, a maioria da população está longe de apresentá-la. 

Considerando as concepções construídas pelos participantes acerca da 

prática dos cartões de saudação como mercadoria ou como símbolo de afetividade 

verdadeira, podem ser observadas as seguintes declarações: 

 

Muitas pessoas quando escolhem cartões, realmente, pensam sobre 
as  mensagens escritas nele e sobre a pessoa para quem eles estão 
enviando72. 
 
Se uma comunidade tem a prática de trocar cartões, isso mostra que 
eles se importam e têm interesse na felicidade dos que os rodeiam73. 

                                                           
69

 I usually spend a long time choosing a card that transmits how I feel about about that person and 
has to do with that person‟s personality (T.B., f, 25). 
70

 Today, if someone sends a greeting card it shows that he or she truly cares about the other person. 
71

 If the sender takes time to write on the card, that shows even more care… 
72

 Many people, when choosing cards, truly thing about the message written on then and the person they are 

sending it to.  
73

 If a community has the practice of exchanging cards, it shows they care and have an interest for the happiness 

of those around them. 
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A maior pista que você pode obter dos remetentes é ver se eles 
escreveram alguma coisa dentro do cartão ou apenas assinaram 
seus nomes em um cartão comprado em loja74. 
 
Acredito que as pessoas compartilham sentimentos de forma 
verdadeira, porque como alguns são difíceis de  expressar e os 
cartões ajudam a externá-los75. 
 
Não concordo que os cartões sejam apenas uma mercadoria porque 
eles não são baratos e eu não iria gastar dinheiro e tempo se eu, 
realmente, não quisesse dar um a alguém76. 
 
Eu acho que os cartões impressos têm valor afetivo e os eletrônicos, 
simplesmente, oferecem uma maneira mais fácil, mais rápida para 
manter a tradição77. 
 

 

 Alguns poucos usuários, por outro lado, declaram: 

 

 

Eu acho que os cartões perderam um pouco de seu valor afetivo, 
mas eles ainda são muito importantes78. 
 
Eu acho que a troca de cartões, muitas vezes, serve  apenas para 
manter negócios  e   contatos para transações importantes79. 
 
Cartões, hoje, têm muito pouco peso ou significado por trás deles 
que não seja o peso da tradição, o que faz com que as pessoas 
ainda os enviem. 

 

 

 Podemos depreender que, de uma maneira geral, os usuários dos cartões 

acreditam que eles possam ter embutidos sentimentos sinceros, embora possam, 

em algumas ocasiões expressar apenas um cumprimento de convenções sociais ou 

interesses negociais.  Porém, esse “acreditar”,  ao nosso ver, pode ter relação com 

os níveis de consciência de Fairclough (1987).    

                                                           
74

 The biggest clue about the sender you can get from a greeting card is by looking inside to see if 
they wrote anything or just signed their name to a store bought card. 
75

 I believe people truly share feelings because some are difficult to say and cards help to express 
those thoughts. 
76

 I don‟t agree greeting cards are just a commodity because they are not cheap and wouldn‟t expend 
money and time if didn1t really want to give one to someone. 
77

 I think print cards have affective value and the e-cards simply offer an easier, faster way to uphold 
tradition. 
78

 I think greeting cards lost some of their affective value, but they are still very important. 
79

 I think exchanging cards is often just for business and to stay in contact for important dealings. 
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3.3.2.3 Aspectos identitários, culturais, ideológicos e de relações de poder na prática 

de letramento com cartões de saudação 

 

 

Instituído como um instrumento para simbolizar formas de relações sociais, o 

cartão de saudação permite construir e fazer circular aspectos identitários e 

representacionais (dos artefatos em si e dos usuários), que irão sempre operar em 

contextos culturais. 

De acordo com Geertz (1983), a cultura governa o comportamento com 

mecanismos de controle, mediante planos, receitas, regras, instruções. Para o autor, 

a cultura é um contexto, sendo através da ação social que as formas culturais se 

articulam e as várias espécies de artefatos contribuem para que isso ocorra.  

Os usuários do cartão, sendo atores sociais, utilizam o sistema cultural e 

linguístico dentro de certos padrões para construir significados. A representação, 

portanto, faz uso de objetos e efeitos materiais e o significado depende de sua 

função simbólica (HALL, 1992). 

Conforme Holland et al. (apud OLIVEIRA, 2008, p. 110), os artefatos “[...] são 

usados como uma forma de desenvolver nas pessoas aspectos figurados de suas 

identidades e, assim, exercer controle sobre seus sentimentos, comportamentos e 

nível de agência”. 

Holland et al. (1998) colocam que os artefatos são essenciais para o trabalho 

com identidade. Os autores entendem que as pessoas podem usar os artefatos 

como uma maneira de modular o próprio comportamento, funcionando 

adequadamente na sociedade, mas também para ter algum grau de agência sobre o 

outro (ver cartão 21 anos – Texto 30, p. 137). Nos dizeres do cartão, as injunções 

são usadas como forma de persuasão, por parte do agente (remetente), a fim de 

que o destinatário regule seu comportamento como proposto.  

 Cole (1998) concorda com as concepções de Holland et al. (1998), ao afirmar 

que os artefatos servem, originalmente, como meio para promover a ação humana 

no mundo. Nesse sentido, eles podem regular os comportamentos, a cognição e a 

emoção.  

O cartão de saudação disciplina as relações sociais no que concerne a servir 

para mantê-las ou estabelecê-las. O seu uso passa pelo entendimento do remetente 
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de que a escolha do artefato precisa mostrar aspectos da sua identidade, mas tem 

também que agradar ou mesmo desagradar o destinatário de forma a provocar-lhe 

alguma reação ou tocá-lo, positiva ou negativamente, dependendo da intenção do 

remetente e da sua arte de manipular a linguagem, no seu sentido mais amplo, para 

atuar sobre o outro. 

As identidades são estabelecidas de acordo com o propósito dos remetentes 

dos cartões e de como os remetentes desejam ser representados e agir sobre os 

destinatários, como indicam as declarações dos participantes usuários abaixo: 

 

 
Eu sempre escolho cartões que eu adoraria receber e eles 
normalmente são aqueles que expressam meu estilo e gosto80. 
Eu, normalmente, levo muito tempo escolhendo um cartão que 
transmita o que sinto em relação àquela pessoa e que tenha a ver 
com a sua personalidade81. 

 

 

A ideologia subjacente ao cartão envolve valores simbólicos afetivos, sociais 

e mercadológicos nele incorporados. Com a expansão da sua circulação, devido às 

causas históricas e culturais, já apresentadas, atribuiu-se a eles um significado 

social, no sentido de que foram legitimados socialmente como um artefato capaz de 

funcionar para interagir socialmente. A sua ampla adesão como meio de 

comunicação consolidou a cultura do seu consumo. O marketing cultural e social 

americano tirou proveito dessa configuração e passou a criar uma pretensa 

necessidade de consumo em massa, provocando demandas cada vez maiores. Com 

a sua disseminação, construíram-se também valores simbólicos, como a ideia de 

qualidade e agregação de valor associada às grandes corporações, exercendo a 

função ideológica de legitimar a diferença dos seus usuários, sendo ela real ou não, 

a depender de como desejam ser representados, o que caracteriza uma relação de 

poder entre os usuários. Outro aspecto, nesse sentido, diz respeito ao 

posicionamento do remetente, como um sujeito com autoridade para prescrever 

comportamento. 

 

                                                           
80

 I always choose cards that I‟d love to receive & they‟re usually ones that express my „style‟ & likes 
(N.S., f, 60). 
81

 I usually spend a long time choosing a card that transmits how I feel about that person and has to 
do with that person‟s personality (T.B., f, 25).  
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3.3.2.4 As metafunções nos cartões de saudação  

  

 

As questões de identidade, ideologia e poder nas relações sociais são 

aspectos constitutivos dos artefatos, que estão ligados à visão multifuncional da 

linguagem. Propostas pela LSF e pela GDV, ambas serviram de suporte para 

analisarmos os cartões de saudação nesta seção. 

Conforme a função ideacional/representacional, os cartões representam os 

aspectos do mundo através de suas imagens e dos seus textos escritos que, ao 

serem selecionados, vão implicar a representação que os seus usuários têm do 

mundo e do contexto situacional em que tencionam operar, observados os contextos 

histórico e cultural. 

Os cartões, como artefatos, medeiam as atividades – as quais são repletas de 

subtendidos – dos participantes em eventos de letramento. Neles, podem ser 

explorados, ainda, o que as pessoas dizem por meio deles e o que dizem sobre o 

que fazem com eles. 

Na perspectiva da representação que os usuários têm do que eles fazem com 

os cartões, esse artefato é capaz de produzir efeitos importantes, como demonstra a 

declaração a seguir: “Eu acredito que a prática de dar cartões de saudação ajuda a 

comunidade a se comunicar uns com os outros. Isso, então, ajuda a construir o 

senso de comunidade entre as pessoas”82. 

Selecionada uma ocasião em que as pessoas comumente enviam cartões, é 

possível explorar, além da produção de significado visual e linguístico realizada 

pelos textos, as relações interpessoais entre os usuários. Os cartões podem, 

dependendo da maneira como o remetente se dirige verbal e/ou visualmente ao 

destinatário, revelar que tipo de relação existe ou existiu entre ambos. Ainda, podem 

revelar a escolaridade dos correspondentes, se a relação é íntima, amigável, 

profissional ou fraterna, acionando a metafunção interpessoal/interativa.  

No início do advento dos cartões de saudação, as imagens tinham uma 

função meramente ilustrativa; não havia uma preocupação com a coerência entre 

imagem, ocasião e graus de relacionamento. Hoje, porém, no mundo visual em que 

vivemos, as imagens se impõem como reveladoras de significados e permitem 

                                                           
82

 I believe the practice of giving greeting cards helps a community express themselves with each 
other. This then helps build community between people (D. S., f, 47). 
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transmitir mensagens de forma coesa e coerente, prestando-se à análise por si sós 

ou, conjuntamente, com a linguagem verbal, característica da metafunção 

textual/composicional.  

Para analisarmos como os cartões, através das metafunções, representam e 

constroem as relações sociais, selecionamos os cartões, ilustrados na seção a 

seguir. A análise foi norteada pela abordagem multimodal. 

 

 

3.3.2.5 Análise multimodal de alguns exemplares de cartões de saudação 

 

 

Nas análises que se seguirão, é necessário salientar que nem todos os 

conceitos apresentados no referencial teórico da LSF e da GDV aparecem em todas 

as análises. Os conceitos acionados, e até onde vão, são decididos de acordo com 

as exigências dos textos que estão sendo analisados. Desse modo, algumas 

análises seguem fielmente as estruturas apresentadas, enquanto outras fazem uso 

mais livre dos conceitos. O objetivo maior é estabelecer de que maneira o sistema 

verbal e o de imagens dialogam nos cartões, a fim de compreendermos a riqueza da 

sua multimodalidade e as sensações que eles acionam na construção de 

significados. 

Com esse propósito, foram selecionados dois grupos de cartões a serem 

analisados: o primeiro trata do tema graduação (Grupo 1) e o segundo da 

celebração da idade de 21 anos (Grupo 2), de forma a comparar texto e imagem e 

os graus de formalidade de cartões sob um mesmo tema, entendendo que, nas 

estruturas multimodais, isso é realizado em uma única mensagem. Em seguida, 

apresentamos análises de cartões em situações não comparadas (Grupo 3), nos 

quais entendemos ser fácil perceber os possíveis efeitos produzidos naqueles que 

os consomem.  

 

● Grupo 1:  

 

Os três cartões de saudação (impressos) abaixo, enviados à mesma pessoa 

(Textos 27, 28, 29), sob um mesmo tema – graduação – têm conotações diversas, 
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ou seja, apresentam conteúdo imagético e linguístico em vários níveis de 

formalidade.  

Isso sugere que a interiorização do mundo (metafunção 

ideacional/representacional) é representada de acordo com o modo como os 

remetentes veem o mundo e com o grau de proximidade com o destinatário 

expresso linguística e imageticamente (metafunção interpessoal/interacional). 

O evento de letramento cuja ocasião social está documentada nos cartões é a 

graduação no ensino médio, celebração que faz parte de uma tradição cultural nos 

Estados Unidos. Cada etapa cumprida da formação educacional do indivíduo é 

motivo de grandes comemorações. Esse é um evento socialmente reconhecido, e os 

cartões têm um papel bastante significativo nessas ocasiões. 

Os cartões são, geralmente, incorporados aos eventos da graduação em 

todos os níveis de formação, sendo usados não somente via postagem, mas 

também no momento da cerimônia, ocasião em que são trocados entre colegas e 

oferecidos pelos familiares. Há, geralmente, um lugar predeterminado para que os 

cartões oferecidos a cada graduando sejam depositados, expostos e por eles 

recolhidos ao final das solenidades. 

O texto visual do primeiro cartão (Texto 27) não sinaliza, à primeira vista, o 

seu conteúdo e o seu propósito. Caracteriza-se como uma representação conceitual 

simbólica atributiva sugestiva. A atribuição de significados é realizada por meio de 

uma atmosfera formada pelo jogo de imagens e cores, junto às pistas verbais. 

 

 

Texto 27 – Cartão de saudação para graduação 
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Dizeres impressos na frente do cartão: “para realizar coisas grandiosas, nós 

devemos não só agir, mas também SONHAR, não só planejar, mas também 

acreditar - ANATOLE FRANCE”. 

Dizeres impressos na parte interna do cartão: “Ao se formar no ensino médio, 

acredite em você mesmo e procure tornar os seus sonhos realidade. Parabéns!” 

Dizeres manuscritos no interior do cartão: “Nós todos sentimos falta de você e 

do seu senso de humor. Boa sorte! B, R e JÁ”. 

Há certo grau de formalidade caracterizado pela escolha das cores 

nostálgicas, da fonte e do poema em si na parte frontal do cartão. As nuances dos 

tons terra do castelo na parte inferior do cartão, em contato com o solo, caracterizam 

o real, o que foi conquistado com a graduação. Os tons vão clareando, no sentido 

vertical, até o ponto em que parece haver uma linha de separação, próximo à parte 

central superior, onde se vê uma luz (pôr do sol), entre as nuvens, o que sugere que 

existe mais a ser alcançado. Não há muita nitidez na imagem como um todo, e a 

sobrecapa em papel seda de transparência média (característica não possível de ser 

demonstrada visualmente aqui) confere uma aura coerente com a ideia de sonho, 

em uma textura que imprime requinte ao seu design.  

O poema do francês Anatole France, localizado no lado esquerdo superior – 

plano dado e ideal do texto –, sugere que o que ali está dito é o que seus 

remetentes creem, têm como verdade. O texto chama a atenção do 

leitor/destinatário, salientando a necessidade/dever de realizar (accomplish), de 

acreditar (believe) e, principalmente, de sonhar (DREAM), numa estrutura oracional 

complexa, marcada por densidade verbal, em que o modalizador must, que 

antecede os verbos, dá um tom impositivo no sentido de convencer o destinatário a 

pôr em prática o que eles – os destinatários – defendem. A fonte utilizada mescla 

letras em caixa baixa, em tamanhos diferentes, chamando a atenção para os verbos 

“accomplish” e “believe” e, em maior destaque, o verbo “DREAM”, em caixa alta, 

conferindo-lhes importância no texto como um todo. O poema está impresso em cor 

mais escura, destacada dos tons desaturados – pastéis – da paisagem, que 

transmitem a ideia de tranquilidade, harmonia e elegância; na parte central inferior, a 

paisagem de pano de fundo sugere um castelo que faz uma associação de sentidos 

com o poema, que fala de sonhos. 

 No interior do cartão, encontra-se uma saudação referente ao evento a que 

se destina – graduação no ensino médio –, o que auxilia na construção da 
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interpretação. A linguagem e a imagem poéticas, a abertura do texto com a 

expressão Dear, a ausência de contrações e as orações complexas reforçam a sua 

formalidade, que é de certa maneira abrandada pelo fechamento manuscrito da 

mensagem e pelo grupo nominal “Good Luck”. A imagem interna parece uma 

continuidade da anterior (frente do cartão), com as mesmas tonalidades de cores, 

como se o sonho fosse alcançado e se tornasse real, finalizando um ciclo, 

impressão sugerida pela imagem da luz do pôr do sol no horizonte.  

 O caráter formal do artefato designa também a formalidade dos seus 

remetentes e sua posição sociocultural (classe média, todos de nível superior, idade 

superior a do destinatário), o que pôde ser confirmado pelo destinatário em conversa 

informal. A escolha de um cartão mais formal, linguística e visualmente, sugere que 

os remetentes intencionaram assumir, numa relação assimétrica, uma identidade de 

alguém mais experiente que o destinatário, de pessoas de fino gosto, pelo padrão do 

cartão e pelo seu valor monetário, facilmente perceptível nas características do 

cartão. 

De modo distinto do cartão (Texto 27), os textos visuais no rosto dos cartões 

(Textos 28 e 29) são denotativos e apropriados à situação ou evento a que se 

destinam, nesse caso, também graduação do ensino médio. Desde o primeiro 

contato com a imagem, o leitor/destinatário se reconhece naquele evento, pelos 

modos explícitos de representação das imagens, diferentemente do cartão (Texto 

27), cuja imagem é apenas sugestiva. Os textos escritos reforçam a construção do 

significado desses cartões.  

No cartão (Texto 28), o cenário, embora não seja natural, uma vez que peixe 

e aquário não possuem relação com o evento, foi produzido para uma representação 

determinada – a da colação de grau. O olhar frontal do participante representado, 

tendo características humanas, estabelece uma relação direta com o observador – 

participante interativo – com o objetivo de envolvê-lo. Ele posa para o observador 

numa posição frontal. O produtor da imagem usa dessa estratégia para fazer com 

que o observador expresse uma reação, como se o participante em foco, o peixe, 

implicitamente pedisse a sua atenção, como se fosse a persuasão da linguagem 

visual. O olhar do participante representado, no mesmo nível do observador, 

configura uma relação de igualdade de poder. Constitui uma função de interação de 

demanda, da qual o remetente se apossa para expressar seus próprios sentimentos. 
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Texto 28 – Cartão de saudação para graduação 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres impressos na parte na parte frontal do cartão: “Graduando, Tenho 

certeza que demandou muito de você obter esse diploma! Muito tempo, muita 

energia, muita tarefa para casa...”. 

Dizeres impressos na parte interna do cartão: “T, Parece que você está pronto 

para o mundo. Parabéns”. 

Dizeres manuscritos: “Melhores desejos, D, Di, e CS”. 

De acordo com informações fornecidas pelo doador do cartão, os remetentes 

são pessoas de classe média, com nível de escolaridade médio, faixa etária acima 

da faixa do destinatário, com relações de amizade mais próximas, menos formais do 

que as relações entre os remetentes e os destinatários do cartão (Texto 28). Isso 

pode ser percebido pelo design do cartão (Texto 29), com a imagem do participante 

representado, que lembra desenho animado. A frente do cartão, num processo 

analítico, retrata o Portador (peixe) com alguns atributos, possíveis de serem 

examinados pelo observador, como o chapéu de formatura (capelo) e os óculos, 

fazendo relação entre o “conhecimento” e o preparo para o mundo, o que lhe 

confere características humanas. Não há texto verbal, a imagem fala por si. 

O cartão reproduz o formato arredondado do aquário, que foge ao padrão dos 

cartões (Textos 27 e 29). Os tons de azul utilizados com sombreados dão a ideia de 

profundidade à imagem, de forma a refletir a imagem do participante principal na 

superfície, o que pode sugerir o alcance do topo. 
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A linguagem é informal, uma vez que faz uso de elipse de pronome – (It) 

Looks like – e de contração – You‟re. A mensagem impressa, assim como no 

primeiro cartão, é complementada em forma manuscrita, que é iniciada com o 

primeiro nome do destinatário e finalizada com Best Wishes (“Com os Melhores 

Desejos/Votos”), usada quando se quer ser menos formal, embora não tão informal.  

A mensagem externa do cartão (Texto 29) explicita o elo entre o evento da 

graduação e os esforços que o processo demanda, verbal e imageticamente. 

Confirmam-se, nesse caso, mediante a organização, tanto visual – figuras de 

desenho animado numa abordagem humorística – quanto textual do cartão, a 

omissão do nome do destinatário, o uso de contração “I‟m sure”, a linguagem 

simples com predominância de grupos nominais e a fonte da linguagem impressa 

semelhante a um texto manuscrito, tornando o cartão mais pessoal e reforçando seu 

caráter informal. 

Os remetentes, novamente, confirmando as pistas com o destinatário, 

apresentam as mesmas características: são jovens, pertencem a uma faixa etária 

aproximada à sua, têm o mesmo nível de escolaridade e compartilham a mesma 

experiência acadêmica. A escolha do cartão e o seu conteúdo expressam como eles 

se sentem e vivenciam o evento. A mensagem interna, muito informalmente, sugere 

uma comemoração com muita pizza e finaliza com Parabéns! (Congratulations!). 

 

Texto 29 – Cartão de saudação para graduação 
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Parte impressa no interior do cartão: “muita pizza! Parabéns e boa sorte!”. 

Parte manuscrita: “De O. L, R, DM”. 

Na imagem do cartão (Texto 29), o formando, na figura de um cachorro 

humanizado, está em posição de demanda, olhando diretamente nos olhos do 

participante interativo, indicando uma relação de simetria ou igualdade de poder. Ele 

é mostrado em um ângulo na linha dos olhos, estabelecendo uma relação simétrica 

com o leitor/destinatário. Percebe-se, pela mensagem verbal, a ausência de 

prescrição de comportamento. Trata-se, apenas, da descrição de um processo 

conhecido e compartilhado pelos remetentes e pelos destinatários.  

O grau de distanciamento entre os participantes é médio, visto que o 

participante representado é retratado da cintura para cima, contudo, ocupando o 1º 

plano da imagem, criando uma relação de proximidade com o participante interativo. 

Ele está rodeado por elementos – atributos simbólicos – que auxiliam a 

contextualização do texto como um todo: livros, caderno, lápis, caneta, papel, 

esquadro, computador e a caneca, provavelmente de café ou chá, para manter 

desperto o formando, cuja fisionomia sugere estar exausto. A composição a partir 

desses atributos simbólicos do contexto escolar é multicolorida, o que confere uma 

atmosfera descontraída.  

Em relação aos significados representacionais, a imagem apresenta uma 

estrutura narrativa. O principal participante representado – o cachorro humanizado 

na figura do formando – funciona como um Ator, de quem partem vetores formados 

pela posição de seus braços. O braço esquerdo cumpre a função de um vetor que 

aponta para o lápis, que, por sua vez, exerce uma ação sobre o caderno – a meta. O 

braço direito, como outro vetor, de forma direta, mostra o caderno, também seu 

objetivo. Os participantes lápis e caderno são as metas e estabelecem conexão com 

os elementos utilizados no contexto escolar, para significar a situação e o contexto.  

As representações visuais que utilizam refinadas obras de arte e paisagens 

naturalísticas imprimem um grau de relacionamento menos íntimo se comparadas 

àquelas que fazem uso de imagens do cotidiano, caricaturas e figuras de cartoons 

(desenhos animados) e de animais humanizados que denotam um tom de 

brincadeira (Textos 28 e 29). Um aspecto importante diz respeito ao fato de que o 

uso de figuras de animais, caricaturas e personagens parece isentar o remetente da 

responsabilidade do que é dito no cartão. Essas figuras permitem aos usuários 

expressarem-se de forma jocosa, sem constrangimento. Os participantes 
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gramaticais mais frequentes são I, you, we. A expressão Congratulations repete-se 

nos três cartões, independentemente do caráter formal ou informal do cartão, do 

nível social ou de escolaridade. 

Os referidos cartões possuem um caráter multimodal, visto que os modos de 

representar e de transmitir a mensagem escrita, as imagens, complementadas pela 

formatação, e outros recursos desses artefatos culturais podem se apresentar nas 

mais diversas formas e, por vezes, concomitantemente, no mesmo discurso.  

 

● Grupo 2 

 

Os cartões desse grupo têm como tema a celebração da idade de 21 anos, 

quando as pessoas atingem a maioridade de forma plena nos EUA. Embora a idade 

adulta tenha início aos 18 anos somente aos 21 anos um número de coisas tornam-

se aceitáveis e legais como, por exemplo, comprar e consumir bebidas alcoólicas. 

A imagem do cartão a seguir (Texto 30) tem origem numa tela em aquarela de 

Emma Thompson, artista e escritora britânica. Faz uso do arco-íris, com seus tons 

vibrantes, textura realçada pelos apliques de brilho (glitter), conferindo ao texto uma 

atmosfera positiva, alegre e feminina. Tradicionalmente, o arco-íris é entendido 

como símbolo da esperança de uma nova era de paz, amor e liberdade. A 

composição visual faz uso do valor centro-margem, em que o centro é o foco da 

informação e as informações marginais – flores espalhadas nas bordas – funcionam 

como elementos auxiliares e dependentes, não produzindo significado relevante por 

si sós. No caso do texto mencionado, esses detalhes reforçam o toque feminino, 

uma vez que o destinatário é do sexo feminino.  

O cartão apresenta características híbridas, visto que há cruzamento dele 

com outro texto: Felicity Wishes/”Desejos da Felicity” (de Emma Thompson) e com 

outra cultura, manifestado pelo uso de elementos que têm origem em outras culturas 

(interculturalidade): tela de artista e escritora inglesa. Para o entendimento do texto, 

o destinatário deve recuperar o intertexto nele presente: Felicity é uma fada especial 

que tem muito a dizer sobre como a vida é e como pode ser feliz. A fada já faz parte 

do imaginário de crianças e adolescentes e ganhou espaço em outras culturas. 

O cartão é caracterizado como unidade multifuncional, conforme as 

metafunções. Ele reflete, visual e verbalmente, a concepção da sociedade 

americana em relação ao alcance da maioridade aos 21 anos – metafunção 
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ideacional/representacional. O cartão faz transparecer as concepções de mundo dos 

seus usuários. É um momento muito comemorado e, em geral, a sua celebração 

permite alguns excessos, o que é denunciado no cartão por meio das escolhas 

linguísticas da mensagem manuscrita: “Agora não vá tentar fazer alguma coisa 

maluca só porque você atingiu a maioridade”83. 

 Os usuários desempenham papéis sociais no texto do cartão (metafunção 

interpessoal), quando o remetente, em tom de brincadeira, aconselha o destinatário 

a não abusar desse momento, embora retome o que disse e o incentive a aproveitar 

a oportunidade que lhe é dada por direito: “Oh que provinciano! Vá em frente!”84. 

 

 

Texto 30 – Cartão de felicitação pelos 21 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres impressos na parte interior do cartão: “JJ, Feliz 21º aniversário! Agora 

não vá tentar alguma coisa maluca, só porque você atingiu a maioridade! Que coisa 

mais provinciana... vá em frente! Com amor, JA”.  

A linguagem do texto é coloquial, visto que faz uso de injunções, contrações, 

gíria e expressão idiomática – Oh what the heck... go for it!, o que indica que o 

remetente tem uma relação próxima com o destinatário. 

                                                           
83

 Now, don‟t go & try to do something crazy Just becuz you’re legal. 
84

 Oh what the hick !...go for it! 
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Os cartões (Textos 31 e 32) reforçam a ideia da importância da idade de 21 

anos, que é comumente referida socialmente pela expressão coming of age85. 

Texto 31 – Cartão de felicitação pelos 21 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dizeres impressos na parte frontal do cartão: “Como um mimo especial pelo 

seu aniversário, aqui está uma dramática recordação do dia em que você nasceu...”. 

Dizeres manuscritos na parte central do cartão: 
 
 
 
Feliz 21º aniversário J, oops, quero dizer Jo. Agora tudo faz sentido 
[como mostra a frente do cartão]. A e eu esperamos que você tenha 
tido um momento maravilhoso com seus amigos. Lembre-se de 
manter a diversão de forma segura! Nós sempre estaremos aqui 
quando precisar, exceto quando você se meter em confusão. Nós 
pulamos fora. É só uma brincadeira! Amamos muito você, divirta-se! 
Aproveite! 
 
 
 

Dizeres impressos na parte interior do cartão: “Oops! Isso explica, não é? Feliz 

Aniversário! Ah, ah, ah! Com amor, D e A.!”. 

 

O texto escrito na parte frontal está posicionado na parte superior do cartão 

em fonte que se assemelha a um texto manuscrito, mas de forma elaborada, com 

letras desenhadas e não alinhadas que parecem acompanhar o movimento da 

cegonha. Juntos, o texto escrito e a imagem da cegonha são o foco de atenção e 

constituem o significado, destacando-se que esse posicionamento foge ao padrão, 

no sentido de que, normalmente, “o real” posiciona-se na base do texto, ou seja, 
                                                           
85

 Coming of age – transição da adolescência para a idade adulta. 
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aquilo que é concreto, e o ideal, no topo, ou seja, o que ainda está por ser 

alcançado. Os textos escrito e imagético do cartão, porém, referem-se ao fato 

“concreto” do dia do nascimento do destinatário, portanto, podemos caracterizar 

essa escolha como marcada pela inversão de posição em que o real foi disposto no 

lugar do ideal.  

As cores predominantes são os tons de verde claro e branco, que transmitem 

a sensação de suavidade para combinar com a figura do bebê, que é trazido pela 

cegonha, imagem criada para explicar às crianças como nascem os bebês. A 

cegonha está em primeiro plano, sendo a informação visual central sobre um pano 

de fundo com informações marginais – as casas. Existe, porém, um clarão entre as 

casas que sugere ser o local onde o bebê foi deixado. Podemos observar que há 

características da metafunção ideacional/representacional narrativa em que o Ator – 

cegonha – exerce uma ação unidirecional sobre sua Meta – o bebê –, que vai ter 

desdobramentos em outra folha do cartão, onde a cegonha, por um deslize, sugerido 

pelo balbucio de surpresa dentro de um balão – recurso comumente encontrado em 

histórias em quadrinhos –, deixa o bebê cair e bater a cabeça no chão. O produtor, 

de forma inteligente, consegue prender a atenção do leitor na busca da sua 

intenção, que é sugerir que a pessoa não bate bem da cabeça devido ao acontecido 

no dia de seu nascimento. Novamente, o texto escrito ilumina o visual, quando 

resume que aquela cena explica o fato de o leitor/destinatário ser como ele é. A 

estrutura composicional, como um todo, é coerente na transmissão da mensagem. 

Apesar da aparente informalidade, o cartão demanda uma leitura mais crítica, 

depreendendo-se que o seu remetente possui essa habilidade e acredita que o seu 

destinatário também a possua. 

O cartão (Texto 32), como nos cartões (Textos 28 e 29), apresenta-se muito 

informalmente, tanto visual como verbalmente, com informações expressas de 

maneira bastante clara e aparente, representada pela figura humanizada de um 

cachorro – o aniversariante. O texto é imediatamente associado a elementos que 

compõem uma festa de aniversário, como chapeuzinho, bolo e vela. A mensagem 

interna expressa votos de um feliz aniversário, fazendo uso de vários grupos 

nominais, em que aparece apenas um verbo.  
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Texto 32 – Cartão de felicitação pelos 21 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres impressos na parte interior do cartão: “Ponha um sorriso no rosto. Tenha 

um aniversário com muita diversão!”. 

Dizeres manuscritos dentro do cartão: “Tenha um bom, divertido e, claro, um 

aniversário de 21 anos seguro. Curta! V e M”.  

Observa-se, pelas suas colocações, que os remetentes posicionam-se como 

pessoas mais experientes, numa relação assimétrica no que tange ao destinatário. 

  

● Grupo 3 

 

Cartões projetados para contextos de situação específicos apresentam duas 

categorias no nível verbal: o título (a ocasião) e os subtítulos (relação familiar, papel 

social e distância social). Esse tipo de cartão serve como modelo que pode ser 

adaptado para relações em graus diversos. 

  Um cartão que aborda, por exemplo, uma relação entre sobrinha e tia é 

elaborado para atender aos vários graus de intimidade entre elas, como mostra o 

exemplo: a) “Tia... [frente do cartão] Desejo a você todas as coisas especiais que 

tornam um aniversário adorável”86; b) há, normalmente, espaço disponível para 

                                                           
86

 Aunt... Wishing you all the special things that make a birthday lovely. Happy Birthday. 
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Dear 

Friends, 

We all send Love 

To you and our wishes for 

A very Merry Christmas and a Happy, 

Healthy New Year! Have a wonderful 

holiday 

JoannaMarkJennifer 

 

 

complementações pessoais, como: “Para uma tia especial”87 (sugerindo uma relação 

bastante próxima); c) ou ainda “Com amor para a minha tia”88 (denotando uma 

relação ainda mais profunda pela palavra love, que reforça um sentimento muito 

forte). 

No cartão (Texto 33), produzido em uma folha apenas, as relações entre os 

participantes da interação social são demonstradas gramaticalmente. 

 

Texto 33 – Cartão de Natal e Ano Novo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres do cartão: “Queridos amigos, nós todos enviamos amor para vocês e 

nossos desejos de um Natal Feliz e um Ano Novo com saúde! Tenham festas 

maravilhosas. J, M, Je”. 

 A saudação de abertura não explicita quem são os destinatários: “Dear 

friends”. Embora esse tipo de abertura sugira impessoalidade, a interação 

pretendida pelo remetente em relação ao destinatário é marcada pelo uso dos 

pronomes we, you, all, our, indicando uma tentativa de aproximação ou de parecer 

mais pessoal. 

                                                           
87

 For a Special Aunt. 
88

 With love for my aunt. 
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O processo send love denota relação próxima pela carga afetiva da palavra 

Love. A injunção através do imperativo Have imprime poder para que as coisas se 

realizem de acordo com os votos feitos. Embora seja um texto curto, há uma riqueza 

de adjetivos Merry (reforçado pelo advérbio very), Happy, Health, wonderful, que 

formam os grupos nominais: Merry Christmas; Happy Healthy New Year. No 

fechamento, os nomes dos componentes de uma família são apresentados, de 

forma impressa, sem assinatura. 

Depreende-se que o texto apresenta elementos que marcam tanto 

pessoalidade quanto impessoalidade. Cartões como o do exemplo acima, com 

mensagens genéricas, podem ser enviados a qualquer destinatário com quem se 

tenha alguma relação próxima, significando que o(s) remetente(s) optou(aram) por 

uma forma de baixo custo e por um cumprimento social, apenas. 

Desse modo, os participantes da interação nos cartões de saudação, suas 

relações e posicionamentos de vozes são identificados linguisticamente através de 

pronomes, das saudações de abertura e fechamento do texto. O uso de grupos 

nominais é uma característica muito presente em cartões de Natal. A imagem, em 

forma de árvore, sendo um símbolo do período natalino, remete de imediato a seu 

propósito. Podemos observar que os elementos verbais e não verbais compõem um 

todo comunicativo. Kress e van Leeuwen (2004, p. 8) asseveram que  

 
 
[...] os atos de fala deveriam ser renomeados como atos 
comunicativos e compreendidos como microeventos multimodais nos 
quais todos os signos presentes se combinam para determinar sua 
intenção comunicativa. 
 
 
 

Por simbolizarem uma data institucionalizada como o Natal, período em que 

as pessoas tornam-se mais sensíveis e mais abertas a interagirem umas com as 

outras, tanto nas relações familiares, de amizade quanto de trabalho, o envio e a 

troca de cartões atingem um volume bastante superior àqueles dos momentos que 

fogem a convenções. Essa situação contribui para que os cartões sejam ricos em 

clichês, para darem conta da demanda, como nos exemplos a seguir: 
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Feliz natal 

e um 

Feliz ano novo89 

 

Saudações de Boas Festas 

e os melhores votos 

para o Ano Novo90 

 

Nesse sentido, essa atividade diante de datas institucionalizadas é 

impregnada de subtendidos, visto que é preciso participar socialmente de eventos 

ritualizados para estabelecer, manter ou estreitar relações em vários níveis. 

Funciona como uma troca de capital simbólico (BORDIEU, 1991).  

A ampla variedade desses cartões, desde os mais simples até os mais 

requintados, agrega valores que, dependendo da corporação a que pertencem, 

sinalizam o status do remetente.  

 Aqueles com maior poder aquisitivo podem dar-se ao luxo de adquirir cartões 

de prestígio social e de considerável valor monetário para impressionar o outro, ou, 

ainda, pode ocorrer de alguém sem poder aquisitivo compatível adquiri-los como 

forma de assumir um status que lhe seja conveniente em alguma situação.  

Ao contrário, nas situações não ritualizadas, as pessoas participam de 

práticas de letramento por uma necessidade pessoal e interior de comunicar alguma 

coisa a alguém e de provocar-lhe uma reação. 

 O sentimento fala mais alto e é uma necessidade pessoal, com um propósito 

de caráter bastante particular. Eles são, em geral, textualmente elaborados pelo 

remetente por não serem distribuídos em série, para um grande número de pessoas, 

e terem um propósito específico em uma situação particular (Texto 16, 107 – cartão 

desculpando-se pela falta de contato; e Textos 18 e 19, p. 109 – cartões de 

agradecimento). O cartão permite também a assunção de identidades variadas 

conforme a exigência da situação e do momento cultural em que nos colocamos 

diante do outro. Somos orientados pela nossa conveniência para que o cartão, como 

veículo de interação, tenha o efeito pretendido. Por essa razão, entendemos que as 

                                                           
89

 Merry Christmas and a Happy New Year. 
90

 Season‟s greetings and best wishes for the New Year. 
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Hope you get to enjoy 

at least half a cup of 

coffee before having to 

do something for 

somebody 

identidades dos usuários dos cartões são “múltiplas e contraditórias”, de acordo com 

a concepção de Moita Lopes (2002).  

A mensagem do cartão a seguir demonstra que a relação entre o seu 

remetente e o seu destinatário não necessita de tamanho trabalho que demanda a 

compra de um presente. Sugere que o cartão, em si mesmo, é uma prova de que o 

destinatário foi lembrado91:  

 
 
Eu estava pensando muito sobre o que te dar no seu aniversário. Eu 
quebrei minha cabeça, eu me angustiei, eu vasculhei o shopping 
inteiro e, finalmente, decidi...; pro inferno com isso. Eu não preciso 
passar por esse tipo de estresse.  

 

 

O cartão (Texto 34), que tem como tema “aniversário de mãe”, é revelador 

das crenças do autor e dos remetentes acerca do papel da maternidade 

(metafunção ideacional).  

 

Texto 34 – Cartão de aniversário dedicado à mãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres impressos na parte frontal do cartão: “É seu aniversário, mamãe”. 

Dizeres impressos no interior do cartão: “Espero que você curta pelo menos 

metade de uma xícara de café antes de ter que fazer alguma coisa para alguém”. 

                                                           
91

 I was pondering what to get you for your birthday. I racked my brain, I agonized, I combed the whole 
mall and finally decided…; no interior do cartão: the hell with it. I don’t need this kind of stress.  

 



145 
 

Esse tipo de cartão materializa e exterioriza, através da imagem e do texto da 

mensagem, um modelo de mundo interiorizado como um mundo em que o papel da 

maternidade demanda trabalho árduo. 

 A parte frontal do cartão é informal pela figura caricaturada da mãe do lado 

esquerdo – plano dado –, relacionada à percepção da mãe como alguém que está 

sempre envolvida com os afazeres domésticos, dando um tom humorístico e, ao 

mesmo tempo, carinhoso à ocasião. 

 A fonte usada em cor escura, a qual dá a impressão de ser manuscrita (It‟s 

Your Birthday, Mother), destaca-se sobre as cores claras e suaves e estampas 

florais do pano de fundo do cartão, adornos associados ao mundo feminino. 

 A mensagem no interior do cartão, através das escolhas léxico-gramaticais 

simples e coloquiais, é coerente com a imagem frontal do cartão – metafunção 

textual/composicional. Faz um elo entre o trabalho caseiro e o desejo de que a mãe 

se dê um tempo para se deliciar pelo menos com meia xícara de café no dia de seu 

aniversário. Sugere, visual e verbalmente, que no dia em que a mãe deveria relaxar 

e sentir-se especial, ela ainda está envolvida nas atividades domésticas. 

 Há uma elipse da primeira pessoa: Hope..., o que é muito comum em cartões 

produzidos para ocasiões do gênero. D‟Angelo (apud JAFFE, 1999) destaca que a 

elipse coloca a ênfase mais no destinatário “you” do que no remetente. 

 O verbo Hope, processo mental, é realizado no tempo presente. Tomando 

Halliday (1994) como base, os processos mentais são exteriorizados através de uma 

qualidade de temporalidade que é realizada gramaticalmente pelo presente simples. 

A escolha do tempo presente sugere que os processos mentais têm o potencial de 

representar um evento que se prolonga até o agora (o momento presente), sendo 

eles menos limitados, em termos espaciais e temporais, quando se trata de 

experiências realizadas como processos materiais. O presente simples em inglês 

marca coisas habituais. 

 No cartão (Texto 33), o remetente se posiciona como uma pessoa de sorte, 

por ter um amigo como o seu destinatário. Ele demonstra isso mediante as frases 

nominais “Luck, Luck me”/“Sortudo! Sou sortudo!.” Nesse caso, a expressão tem o 

valor exclamativo de uma interjeição, por exprimir emoção e sentimento.  

A representação visual através da máquina de tirar sorte é coerente com o 

pequeno texto na parte frontal do cartão: o coração como objeto da sorte. O coração 

simboliza o sentimento da remetente em relação à destinatária. 
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Texto 35 – Cartão de aniversário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizeres impressos na parte frontal do cartão: “Sortuda! Sou sortuda!” 

Dizeres impressos no interior do cartão: “ter uma amiga como você”. 

Dizeres manuscritos no interior do cartão: “M, estou muito feliz por ter te 

conhecido ano passado. Você é uma professora fantástica e amiga. Espero que 

você curta seu aniversário e tenha bastante tempo para celebrá-lo. Sinceramente, 

L”. 

A preocupação em elaborar uma mensagem manuscrita demonstra que a 

pessoa considera muito a outra, o que também é revelado pelo cuidado em colocar 

saudação de entrada e saudação de fechamento. 

Ao analisarmos esse aspecto na perspectiva da metafunção textual, 

observamos que a linguagem manuscrita com o uso de contrações denota 

informalidade, o que combina com as imagens simples do cartão. Ao mesmo tempo, 

a saudação de fechamento Sincerely é incoerente com as escolhas linguísticas do 

texto, embora o texto seja coeso.  

 

 

4.4 ATIVIDADES 

 

  

Toda ação humana tem subjacentes intenções que levam os indivíduos a 

agirem sobre os objetos, os quais consequentemente agem sobre os indivíduos. 
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As atividades que envolvem um cartão são inúmeras. Incluem produção, 

edição, inspeção e distribuição, pela corporação, e escolha, compra, (re)escritura, 

envio e recebimento, pelo usuário. 

 

 

3.4.1 Da produção à distribuição 

 

 

A divisão de marketing engloba pesquisa de mercado e propaganda em dois 

níveis: o primeiro, direcionado para o varejo, trabalha com cada loja ou cadeia 

regional com o objetivo de criar produtos específicos para cada varejista. O outro é 

voltado para os consumidores utilizando pesquisas específicas. 

 A indústria usa em larga escala estudos demográficos e de amostragens 

sobre o gosto e o comportamento do comprador. Esse setor cuida também da 

participação em feiras e exposições, organizadas anualmente, de artigos de 

divulgação para serem publicados, principalmente em revistas especializadas para a 

indústria de cartões de saudação. 

Nos EUA, os produtores de cartões de saudação empregam cerca de 60.000 

trabalhadores. Destes, 50% são administradores e pessoal de marketing, além de 

trabalhadores temporários de marketing e agências de relações públicas. Gráficos e 

especialistas em produção compreendem 40% do quadro de funcionários, enquanto 

os de artistas gráficos formam os outros 10%.  

Uma das líderes da indústria de cartões, a Hallmark, emprega 

aproximadamente 20.000 trabalhadores. Nesse contingente, cerca de 5.000 atuam 

na produção, isto é, na impressão, no preparo da escrita e no desenho para 

impressão, corte, moldagem e forma e trabalhos relacionados; 700 trabalham em 

escrita e design. São artistas, escritores, litografistas, propagandistas, 

administradores. Nos últimos tempos, as indústrias, tanto as grandes como as 

pequenas, têm webdesigners, para desenvolver sites com divulgação da companhia 

e venda dos chamados e-cards.  

A distribuição e a embalagem são cruciais para a indústria, pois como a 

demanda varia ao longo do ano, o sistema precisa de boa estratégia. As grandes 

companhias possuem uma divisão de pesquisa em operações de distribuição e 

contratos com serviços de entrega e recebimento, ou transportadoras, uma vez que, 
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devido ao caráter sazonal dos cartões, tem que haver uma programação para o 

transporte no tempo exato, bem como a programação para o manuseio rápido do 

retorno e da reposição dos cartões não vendidos no final de uma dada estação. 

O departamento de distribuição e empacotamento emprega um grande 

número de especialistas, mas, em geral, usa dois tipos de distribuição: a distribuição 

para varejistas, através de representantes, agentes ou distribuidores; e a distribuição 

para atacadistas.  

O departamento de exportação se utiliza, principalmente, da licença para 

permitir às indústrias gráficas estrangeiras imprimirem seus cartões. Nesse contexto, 

os mercados historicamente mais significativos na área de exportação são Canadá e 

Reino Unido. 

 

 

3.4.2 Atividades de uso do cartão de saudação: escolha, aquisição e postagem 

 

 

As atividades realizadas com os cartões são amplas, visto que vão desde 

felicitar pelo nascimento de alguém, participar dos mais diversos eventos que as 

pessoas experienciam durante a vida até confortar no momento da morte. 

Participar da prática de letramento com cartões demanda as atividades de 

comprar, escolher cuidadosamente, de forma a simbolizar o sentimento do 

remetente, adquirir, complementar e postar (no caso dos cartões impressos).  

 

 

Quando alguém envia um cartão de papel parece ser especial. O 
remetente despendeu tempo para escolhê-lo e dinheiro só para dizer 
que estava pensando em você.  Enquanto o sentimento pode ser 
expresso apenas com “melhores desejos” ou outra frase muito 
usada, o cartão de papel causa  um impacto maior que um e-mail ou 
um cartão eletrônico92. 
 
 

                                                           
92

 It seems special when someone sends an actual paper card. The sender took the time to pick one 
out and spent money just to tell you they were thinking of you. White the sentiment may jus be “best 
wishes” or some other overused phrase, it does have more impact than an email or e-card. 
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Os cartões eletrônicos são bons por causa de sua praticidade. Você 
pode enviá-los tarde da noite em apenas um instante. Cartões 
impressos você tem de escolher, então, escrever, então postá-los!93 
 
 
 

 Os cartões virtuais demandam pesquisa nos sites, o mesmo processo de 

escolha dos impressos, a aquisição e o envio virtuais. 

Como receptor, a atividade do leitor é reagir às mensagens linguísticas e 

imagéticas do cartão, acatando-as ou não. Nesse tocante, precisamos considerar as 

relações de poder, em que alguém, hierarquicamente, tem poder de agir sobre o 

outro, emocional ou comportamentalmente, via um artefato. 

Conforme o exposto na análise, procederemos às considerações finais 

decorrentes do nosso estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93

 E-cards are good because of the practicality. You can send them late at night, & just take one stop. 
Print cards you have to choose, then, write, then mail them! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta pesquisa, a perspectiva dos estudos do letramento serviu como ponto 

de partida para compreendermos os cartões de saudação, nosso objeto de estudo, 

visto como uma prática de letramento, constituída pelos seguintes aspectos: quem 

dela participa, em que domínios ela ocorre, como se configura na forma de artefato 

cultural e as atividades em que ela se acha envolvida no seu processo de produção, 

aquisição, apropriação de autoria/composição de mensagens, postagem e 

recebimento. A semiótica social serviu para a análise dos cartões de saudação, 

seguindo uma orientação que provoca reflexões acerca da natureza social da 

linguagem, dos recursos imagéticos e de seu funcionamento nas sociedades, 

entendendo que apenas o uso da linguagem escrita não é mais suficiente para 

atender às demandas atuais de construção e reconstrução social do significado. A 

nossa pesquisa buscou, portanto, estudar a prática dos cartões de saudação 

considerando-os como um artefato multimodal, a fim de dar conta da forte carga 

semântica que os caracteriza.  

Com base nas fontes consultadas e nas verbalizações dos colaboradores, 

inferimos que os membros legitimados para participar dos eventos de letramento, 

mediados pelo cartão de saudação, são os remetentes e os destinatários (idosos, 

adultos, adolescentes e crianças de ambos os sexos), tendo o sexo feminino uma 

participação mais expressiva dentre todos os gêneros; depreendemos que a prática 

com os cartões de saudação é muito popular na sociedade americana, absorvendo 

praticamente todas as classes sociais – principalmente a classe média, de todas as 

faixas etárias, praticamente. Os usuários mais jovens e os aficionados por tecnologia 

são, atualmente, os mais engajados na compra de cartões on-line. Em termos de 

níveis de escolaridade, o perfil dos nossos colaboradores compreende desde 

estudantes do ensino infantil, médio e superior até pós-graduados. Não houve 

participação de pessoas menos escolarizadas e de baixo poder aquisitivo, o que 

constituiu uma limitação do trabalho; são participantes, ainda, todos aqueles que 

fazem parte da rede que envolve essa prática de letramento, desde a sua produção 

até a distribuição desse artefato.  

Em relação ao domínio, há uma vasta produção de cartões para situações, as 

mais diversas e peculiares, o que torna impossível contemplar o seu uso em todas 
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as suas esferas em um trabalho desta natureza, visto que estão sempre surgindo de 

acordo com as demandas da sociedade e do quadro histórico e cultural do 

momento.  

Conforme os dados da GCA (Associação dos Cartões de Saudação), o que 

foi corroborado pelos colaboradores, os cartões que apresentam maior demanda 

são os sazonais (Natal, Ano Novo, Ação de Graças etc.), seguidos pelos cartões de 

saudações seculares, ou seja, aquelas que são enviadas para compartilhar 

momentos bons e ruins com amigos e familiares e que não são associadas a 

religiões (dia dos namorados, dia das mães, graduação, aniversário de nascimento, 

aniversário de casamento etc.) e pelos relacionados a situações específicas e 

peculiares (momentos de enfermidade, agradecimentos, separação, divórcio etc.). 

Os cartões associados aos novos contextos, como aqueles direcionados aos 

prisioneiros, aos adúlteros, dentre outros, e às novas estruturas familiares que têm 

surgido, como para casais do mesmo sexo, parecem filões com demanda tímida, o 

que acreditamos ocorrer por ainda serem questões-tabus para a sociedade 

americana. Isso foi percebido quando, na aplicação dos primeiros questionários, os 

colaboradores mostraram uma certa resistência em responder sobre o que achavam 

dessa abordagem dos cartões (normalmente não respondiam ou, quando o faziam, 

relacionavam a recusa a princípios religiosos), o que nos levou a retirar a pergunta, 

a fim de evitar constrangimentos, em razão das omissões e dos depoimentos 

transcritos abaixo: 

     

Eu ainda não vi cartões para casamentos entre homossexuais, mas 
tenho certeza que não gostaria deles. Eu sou totalmente contra a 
homossexualidade por razões bíblicas94. 
E nunca vi cartões para casamento entre homossexuais, mas eu sou 
completamente contra, porque Deus criou o casamento para ser 
entre um homem e uma mulher95. 
Eu não concordo com casamentos homossexuais portanto eu não 
concordo que deva haver cartões parabenizando-os96.  

 

 

                                                           
94 Haven’t seen homosexual marriage cards yet, but I’m sure I wouldn’t like them. I’m totally against 
homosexuality for Biblical reasons. 
95

 I haven‟t seen any, but I am most definitely against it because God created marriage to be 

between one man and one woman. 
96

 I do not agree with homosexual marriages, and therefore do not agree there should be 

cards congratulating them. 
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 Como artefato material e cultural, o cartão tem se perpetuado, porém com 

diferenças, para acompanhar as transformações do mundo. Em razão disso, as 

identidades dos seus usuários são mutáveis e se estabelecem na interação, de 

acordo com a imagem a partir da qual desejam ser representados. Isso depende 

também das escolhas linguísticas e imagéticas de autoria do remetente do cartão ou 

por ele selecionadas dentre aquelas já prontas, disponíveis para serem 

comercializadas. Essas escolhas refletem posicionamentos e identidades e são fruto 

de ideologias e da necessidade de provocar efeito no destinatário.  

O cartão de saudação, no nosso trabalho, é visto como um artefato cultural 

por ser legitimado como meio de interagir na sociedade. Nele, as identidades são 

mostradas pelos remetentes do cartão, posicionando-os conforme a imagem a partir 

da qual desejam ser representados.  

Como qualquer outro artefato, o cartão não é “inocente”, isto é, tem embutido, 

além de ideologias, relações de poder, que podem transparecer nos cartões quando 

as pessoas com maior poder aquisitivo ou com intenções de mostrar esse poder, 

mesmo quando não o possuem, fazem uso de renomadas marcas. Quando se 

posicionam como pessoas mais experientes, os remetentes se investem de 

autoridade para atuar sobre o destinatário, aconselhando-o de forma a regular o seu 

comportamento (ver texto 31, p. 138) ou com a intenção de provocar-lhe alguma 

reação por meio da força das mensagens contidas no cartão (ver texto 30, p. 137). 

Isso também ocorre em situações em que o destinatário está passando por 

momentos difíceis e precisa do conforto de alguém em situação favorável ou mesmo 

de incentivo durante o processo para conquistar uma meta (ver texto 15, p. 105).  

Os cartões de saudação possuem uma importante riqueza comunicativa, 

portanto, apresentam variados modos semióticos de representar o que se quer 

transmitir não somente em relação à mensagem verbal, mas também às imagens e 

suportes, o que caracteriza a sua multimodalidade. 

A linguagem verbal e as imagens, tanto dos cartões impressos quanto dos 

cartões eletrônicos, já na parte frontal, podem indicar o propósito dessa prática 

social, ao fornecerem pistas acerca do contexto e das pessoas envolvidas. Isso 

pode ocorrer também no interior do cartão ou apenas ser reafirmado. As marcas 

lexicais e visuais fornecem o tempo e a situação pertinente a essa prática. Marcas 

lexicais: 21st Birthday (ver textos 30 e 31, p. 13, 138; 32, p. 140), Graduate (ver texto 

27, p. 130), Get Well (ver texto 15, p. 105), Thank You (ver texto 18, p. 109), 
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Christmas and New Year (ver texto 33, p. 141) e visuais: a figura do pinho 

simbolizando o Natal (ver texto 3, p. 84); da árvore de Natal (ver texto 33, p. 141); 

figuras relativas a formaturas, tais como capelo, diploma etc. (ver texto 28, p. 133).  

As mensagens podem ser originais ou se apresentar por meio de clichês, 

citações, poemas, máximas e anedotas e serem recontextualizadas pelas pessoas 

que adquirem o cartão. Nos cartões analisados encontramos clichês (ver 

mensagem, p. 143, notas de rodapé, 89 e 90), poema (ver texto 28, p. 133), anedota 

(ver textos 14, p. 96; 32, p. 129). Elas os apropriam às circunstâncias, às suas 

intenções e os enviam a alguém como uma mensagem pessoal. Em relação a essa 

questão, Frank D‟Angelo (apud JAFFE, 1999, p. 133) destaca: “Como resultado, há 

uma relação dialógica estabelecida entre a intenção do escritor e a intenção do 

remetente”97.  

Baseados nos estudos por nós realizados, provenientes das variadas fontes 

consultadas, e nas representações dos colaboradores, expressas nas respostas aos 

questionários, posicionamo-nos no sentido de que os sentimentos traduzidos em 

cartões disponibilizados no mercado, com textos verbais e não verbais, ou 

produzidos pelo remetente, com suas próprias palavras, podem tão somente 

representar o puro cumprimento de formalidades, mas também ser tradutores de 

sentimentos sinceros, o que corrobora o pensamento de Jaffe (1999).  

A afirmação de que a afetividade é completamente perdida pela força das 

corporações é vista por nós como uma colocação muito radical. Parece-nos mais 

sensato aceitar as duas possibilidades: a de os usuários expressarem ou não 

sentimentos reais. Sendo os sentimentos advindos de nosso interior, torna-se difícil 

estarmos certos de sua transparência. Muitas vezes, o indivíduo quer transmitir 

sentimentos, porém, não possui a facilidade de traduzi-los em palavras, o que o faz 

recorrer aos cartões prontos. O que já está expresso tanto verbal como 

imageticamente no cartão parece inspirar os remetentes, o que pode ser percebido 

nas suas complementações manuscritas, quando trazem as experiências comuns e 

as particularidades de um relacionamento para o cartão (ver textos 15, p. 97; 19, p. 

101). Nesse sentido, eles deixam explicitamente de ser vistos como impessoais ou 

como mercadoria de sentimentos. Isso se mostra mais evidente nos blank cards, os 

quais somente têm imagens e a verbalização é produzida pelo remetente. 

                                                           
97 As a result, there is a dialogic relationship set up between the writer‟s intention and the 
sender‟s intention. 
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Embora os cartões possam simbolizar sentimentos sinceros, entendemos que 

não é possível dissociar o significado do cartão como objeto que está disponível 

como mercadoria e que, certamente, é um nicho explorado pelas grandes 

corporações em larga escala, fazendo, hoje, parte de uma considerável fatia da 

economia americana. Ainda nesse norte, sabemos que, desde os primórdios, os 

presentes, como caracterizamos o cartão de saudação em algumas situações, são 

trocados, tornando-se uma espécie de pagamento por benefícios recebidos, na 

forma de reconhecimento por favores especiais, demonstração de gratidão ou 

carinho especial. 

Ao longo dos anos, a prática de letramento com cartões de saudação na 

sociedade americana tem contribuído para moldar a cultura, desde a época em que 

a sociedade nela se engajou para cumprimentar pessoas em celebrações 

legitimadas. Mas, ao mesmo tempo, a cultura vem sendo moldada por essa prática, 

na medida em que vai incorporando novos eventos que se materializam no cartão, 

pela necessidade de acompanhar a demanda dos novos contextos e das novas 

estruturas sociais e familiares que surgem com a pós-modernidade. 

Os cartões de saudação, pelo que depreendemos de nossa pesquisa, servem 

para celebrar, aconselhar, incentivar, se solidarizar, alimentando a manutenção dos 

relacionamentos. Eles compõem um arquivo valioso sobre a vida dos seus usuários, 

uma vez que sua prática está relacionada a momentos importantes por eles 

vivenciados, sendo armazenados em recipientes criados e apropriados para serem 

mantidos como espaços de memória.  

O cartão tem um papel reconhecidamente expressivo na sociedade 

americana, o que enseja, anualmente, uma variedade de eventos e premiações 

voltados para esse mercado dos cartões, além da existência dos museus a eles 

destinados. 

Nossas reflexões proporcionaram um novo olhar sobre os vários paradigmas 

abordados. A imersão em múltiplos domínios do saber para a compreensão das 

questões e discussões aqui levantadas, certamente, causou mudanças significativas 

no nosso modo de ser e de ver o mundo, em que a linguagem, seja verbal, seja não 

verbal, é a maior fonte para deslindarmos como funciona a humanidade ao interagir 

socialmente no mundo de hoje. Ter consciência de que, além da força da palavra, a 

força da imagem é rica em subtendidos faz-nos atuar com mais capacidade no 

mundo e sermos cidadãos melhores para nós mesmos e para os nossos pares. 
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          Como enfatizado nas considerações iniciais do nosso trabalho, o 

desenvolvimento desta pesquisa foi impulsionado pelo encantamento com as 

práticas culturais, que nos direcionaram para a prática de letramento com cartões de 

saudação, pela sua riqueza sociossemiótica, o que foi se confirmando a cada leitura, 

a cada depoimento dos colaboradores sobre suas práticas, a cada conversa 

informal. Junto a esse encantamento, sempre houve uma preocupação em aplicar 

os conhecimentos construídos na sala de aula de Língua Inglesa. 

A compreensão das práticas de letramento de outras culturas proporciona 

uma consciência de si mesmo como um ser cultural, que pertence a um grupo social, 

no qual convive e adquire modos de se comportar, de se expressar verbal e 

visualmente, de desenvolver valores, de criar imagens do que os outros esperam 

dele e do que pode esperar dos outros.  

Diante das transformações ocorridas no mundo, em que tudo é fluido, mostra-

se importante trazer ao debate com os alunos, por um lado, a questão das 

identidades, as quais não são mais consideradas fixas, e sim fragmentadas (MOITA 

LOPES, 2002) no mundo pós-moderno e globalizado e, por outro, a compreensão de 

que as metáforas culturais, sendo de certa forma fixas, servem como símbolo para 

criar laços e a noção de pertencimento a um grupo. 

 A prática de letramento com cartões de saudação, em língua inglesa, é uma 

das tantas que podem ser trabalhadas em sala de aula, contemplando as questões 

colocadas neste trabalho. Conforme Fairclough (1991), é preciso promover uma 

conscientização linguística com vistas à emancipação social do indivíduo, 

oferecendo-lhe uma visão crítica do mundo e subsídios para transformá-lo. 

Acreditamos, coadunando com o pensamento de Fabrício (2006, p. 50), “que 

desvendar para o leigo as operações ideológicas e de poder ocultas em certas 

práticas discursivas é o caminho para libertá-lo de estruturas sociais opressivas”. 

Essa compreensão das práticas discursivas permite entender a prática de 

letramento como um fenômeno que não é neutro, já que envolve escolhas 

intencionais que provocam diferentes efeitos no mundo social. 

Nessa perspectiva, futuros trabalhos de pesquisa podem ser desenvolvidos, 

explorando estudos sobre a prática do uso dos cartões de saudação em outras 

sociedades, que fazem uso da língua inglesa. 

No plano do ensino-aprendizagem há ainda muito a ser pesquisado em 

relação às novas formas de compreensão da linguagem. Fica, aqui, a sugestão para 
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que outras pesquisas sejam propostas como, por exemplo, o estudo das 

metafunções da linguagem e da imagem em revistas e sites relacionados ao 

turismo, em propagandas, portfólios de famílias, sejam eles, impressos ou virtuais. 
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APÊNDICE 01 –  Autorização 
Dissertation Research Project on Greeting Cards Exchange in the United States 

Doctoral Student: Silvana Moura da Costa 

Institution: Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Brazil 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - BRAZIL 

Permission to participate in a research project 

 

Dear Informant 

I am a Doctoral candidate enrolled in a posgraduate program and developing a 

study on Greeting Cards exchange in America for my dissertation. The participation 

of natives as informants in this study is fundamental to its validity. 

If you agree in participating in this research, you are invited to answer a written 

questionnaire to complement the process of data collecting and analysis. You do not 

have to answer any questions that you do not wish to. 

Your participation in this research is totally voluntary. Nevertheless it will 

contribute to the success of this research and will be greatly appreciated. 

Participation is confidential, the results of the study may be published or presented at 

professional meetings, but all your responses and any identifying information will not 

be revealed. 

This project was approved by the Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem – Universidade Federal do Rio grande do Norte – Natal - Brasil 

(Language Studies Posgraduate Program – Rio Grande do Norte Federal University 

– Natal – Brazil.) 

Please, sign the document am send it back to the researcher.  

I have read this document and agreed in participating in the research described 
here. 

                                               ______________________________________________ 
                                               Participant 

                                                     ______________________________________________ 
                                               Participant signature 
 
                                               Silvana Moura da Costa, MA  
                                               Researcher  
 
                                               ____________________________________________ 
                                               Researcher signature 
                                                                                              _____________________ 
                                                                                              Date 
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APÊNDICE 02  
 
QUESTIONNAIRE A 

 
Please answer the questions below taking into account your own 

experience with greeting cards. Feel free to use the back of the page to add to 

your answers.  

Thank you in advance for your support to this research project. 

 

1. Personal questions:  

a. Where were you raised? 

___________________________________________________________________ 

b. Parents 

education:___________________________________________________________ 

c. Self-

education:___________________________________________________________  

d. Occupation/Profession:_________________________________________________

___________________________________________________________________  

e. Male ( ) Female ( ) 

f. Age________________________________________________________________ 

 

2. In which situations are greeting cards used? 2. In which situations are greeting cards 

used? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Nowadays, how often do Americans exchange greeting cards? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Do greeting cards have the same affective value they used to have in the past? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Do print cards become secondary in use because of e-cards? Explain. 
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6. Do you feel that by exchanging cards people truly share thoughts and feelings with 

others? Why? 

______________________________________________________________________ 

 

 

7. Some authors consider the greeting cards exchanging just as a commodity or 

packaged sentiments that feed industry. What do you think about this? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Do you believe that the practice of exchanging cards may represent the way a 

community sees the world around them? Explain. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Do gender, age, class, race and personal characteristics have any effect on 

interaction via greeting cards? Why? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Are there cards available for all social groups in American society? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 03  -  QUESTIONÁRIO CRIANÇAS 

 

 QUESTIONNAIRE B 

 

1. Personal questions:  

1.1  Where were you raised? :______________________________________ 

 

1.2  Parents education:____________________________________________ 

 

1.3 Age:________________________________________________________  

 

1.4 Gender: ____________________________________________________ 

 

2. How do you like receiving and sending greeting cards? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. In which occasions do you most send/receive greeting cards? 

          ____________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________ 

4. Which ones do you prefer: paper greeting cards or e-cards? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Do print cards become secondary in use because of the e-cards? Justify. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


