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RESUMO 

 

No ensino de língua estrangeira, os materiais didáticos impressos têm apresentado, 

cada vez mais, o recurso imagético como elemento fundamental de aprendizagem, com o 

objetivo de proporcionar melhor compreensão e fixação dos conteúdos por parte dos alunos. 

Tal recurso, quando associado ao texto verbal, empresta, aos materiais, um aspecto 

multimodal, ou seja, os materiais passam a ter textos multimodais que devem ser explorados 

de maneira tal que possa ocasionar a otimização do ensino. Este trabalho, que é exploratório-

analítico-descritivo e qualiquantitativo, apresenta o estudo e a análise de dois volumes 

pertencentes à série de livros didáticos para o ensino de língua inglesa Top Notch (Longman, 

2006) no que se refere aos recursos semióticos utilizados, tendo -  como foco principal -, a 

imagem. Baseia-se na Gramática do Design Visual (KRESS;  VAN LEEUWEN, 1996, 2006), 

desenvolvida através das propostas da Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1978). 

Tem como objetivos: 1) identificar, descrever e analisar a utilização de gêneros textuais 

multimodais nas atividades de vocabulário e leitura dos livros Top Notch Fundamentals e Top 

Notch 3; analisar a organização e sistematização dos mesmos, utilizando a comparação 

sempre que esta se mostrar útil e necessária. Como resultado da fase atual da pesquisa – a da 

identificação –, podemos dizer que, nas atividades analisadas, apesar de não ser apresentada 

uma abordagem multimodal, há uma ampla utilização de recursos multimodais onde a 

imagem se apresenta em forma de fotografias e ilustrações desenvolvidas exclusivamente para 

o uso didático. Com os resultados obtidos pode-se concluir que a multimodalidade textual é 

uma aliada no processo de aprendizagem de línguas estrangeiras e que sua ocorrência varia de 

acordo com o público que visa alcançar, necessitando assim de um letramento visual por parte 

dos alunos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o tempo das cavernas, o homem tem dado significado e importância às 

imagens, seja como um “retrato” da sua realidade sob seu ponto de vista ou mesmo como uma 

forma de expor sua opinião crítica na forma de protesto a algo.  A importância que se dá ao 

imagético perpassa durante os anos e principalmente hoje, com o advento das novas mídias e 

meios de comunicação, a intensidade e recorrência de conteúdo imagético se mostra capaz de 

influenciar positivamente mesmo no ensino de língua estrangeira, onde a interação entre 

modos verbais e não-verbais está presente tanto na maneira como o professor aborda um 

conteúdo como também na maneira em que um aluno adquire ou aprende tal matéria.  

Os materiais didáticos utilizados pelas instituições voltadas ao ensino de Língua 

Inglesa estão cada vez mais repletos de recursos que visam melhorar e facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem tendo o foco em cima do aluno. Dependendo do nível de aprendizagem 

esses recursos variam quanto à quantidade e à complexidade e podem ser verbais e não-

verbais como imagens ilustrativas dotadas de legendas, áudios, vídeos e materiais elaborados 

para serem explorados através da Internet. 

A série de livros didáticos voltada para o ensino de Língua Inglesa denominada Top 

Notch (Longman, 2006) é composta por cinco volumes e tem como público-alvo estudantes 

internacionais de Língua Inglesa. Este trabalho tem como objetivo estudar e analisar a 

multimodalidade presente em dois volumes da mesma, levando em consideração o recurso 

imagético como foco principal, e comparar, sempre que possível, os resultados obtidos. A 

corrente teórica utilizada é a proposta pela Gramática do Design Visual (KRESS; Van 

LEEUWEN, 1996) que traz princípios e conceitos da Teoria da Multimodalidade, na 

perspectiva das três metafunções: representacional, interativa e composicional. 

Como citado acima, são utilizados como objetos de estudo dois exemplares da série 

Top Notch (Longman, 2006): Top Notch Fundamentals, primeiro volume da série, e Top 

Notch 3. De comum acordo, foram selecionadas 4 unidades de cada livro a serem analisadas 

de forma mais detalhada. Essas unidades estão relacionadas a temas como alimentação, 

pessoas, saúde e lazer, sendo estes comuns aos demais volumes da série Top Notch 

(Longman, 2006). Dentro de cada unidade são analisados os textos visuais de duas seções de 

atividades: Vocabulary e Reading, escolhidas por ocorrerem com mais frequência em ambos 

os livros e por trazerem maior número gêneros textuais.  

A análise é feita de acordo com a função composicional que tem por objetivo 

examinar como os elementos dos textos multimodais são organizados. Elementos como Valor 



 

      Fig. 1 – Capa do livro Top 

Notch Fundamentals 

de Informação, Saliência, Estruturação e Cor são importantíssimos para tal análise e quando 

combinados revelam a real proposta que o material didático em estudo traz consigo. 

Apesar de muitos materiais didáticos serem dotados de amplos recursos semióticos, 

assim como é o caso dos livros da série Top Notch (Longman, 2006), nota-se que não há uma 

abordagem multimodal por parte dos mesmos. Alunos e professores não são instigados a 

trabalharem e explorarem recursos imagéticos como forma de otimização do ensino-

aprendizagem.  

 

2. TOP NOTCH FUNDAMENTALS 

 

O livro Top Notch Fundamentals faz parte da série Top 

Notch da editora Pearson  Longman. A série é voltada para o 

ensino de língua inglesa e o Top Notch Fundamentals, sendo o 

primeiro volume de cinco, é específico e destinado aos 

iniciantes com nenhuma ou bem pouca noção de Inglês. É 

composto por 14 unidades que possuem temas variados. Tais 

temas abordam principalmente relações entre pessoas, saúde, 

vestimenta, transporte e lazer. Assuntos que são básicos e 

essenciais, ou seja, estão presentes no cotidiano das pessoas e 

por isso apresentam uma complexidade menor e necessitam 

serem estudados como temas iniciais do curso inteiro ao qual a série Top Notch se destina. O 

livro ainda contém uma unidade extra em seu início, Welcome to Top Notch, e possui duas 

partes de Checkpoints, uma no meio do livro (unidades 1 – 7) e outra no final (unidades 8 – 

14), que consiste de revisões de unidades anteriores estudadas. 

 Após a primeira análise da estrutura apresentada por 

cada unidade constituinte do livro e da temática, pode-se 

constatar uma padronização existente na organização das 

unidades e seções. Visualmente, cada unidade é composta por 3 

lições demarcadas por bordas das páginas personalizadas nas 

cores azul, verde e lilás interligadas pela mesma temática. Além 

disso, toda unidade é finalizada pela seção Top Notch Activities, 

caracterizada por bordas amarelas, seguida pela Unit Wrap-up, 

que consiste em uma página inteiramente ilustrada com função 

de revisar todo o conteúdo trabalhado na unidade. Os Ckeckpoints 

e Vocabulary Booster, parte destinada a vocabulário extra no final do livro, são identificados 

Fig. 2 - Lições delimitadas 

com bordas coloridas 



 

Fig. 3 – Vocabulary Booster 

delimitado por bordas 

amarelas 

por bordas personalizadas amarelas assim como a seção Top Notch Activities. Podendo-se 

concluir que, no que diz respeito à organização do material didático em questão, a cor é 

elemento fundamental para bom manuseio e aproveitamento do conteúdo do livro. 

Diferentemente dos demais livros da série Top Notch (Longman, 2006), o Top Notch 

Fundamentals apresenta, em seu final, uma seção extra de vocabulário intitulada Vocabulary 

Booster, enquanto nos outros essa seção é voltada para a parte gramatical da língua e 

denomina-se Grammar Booster. Tal fato nos remete à 

conclusão de que o volume Top Notch Fundamentals é um 

livro essencialmente produzido para iniciar o aluno no 

convívio com a Língua Inglesa, contendo assim, na maior 

parte de seu conteúdo, uma grande quantidade de 

vocabulário. Esses vocabulários são ilustrados com muitas 

imagens e cores, recursos que nos remetem a um público 

alvo composto principalmente por crianças com o objetivo 

de chamar e prender a atenção das mesmas. Há também a 

presença de recursos      auditivos que estão sempre 

relacionados com imagens e leitura. A maioria das imagens são desenhos criados 

especificamente para serem adotados pelo livro e nos remetem ao lúdico com bastante mistura 

de cores.  

Dentre os temas presentes no material didático foram escolhidos cinco temas gerais 

para serem analisados através das seções de atividades que ocorrem com mais frequência. Os 

temas foram comunidade, família, vestimenta, lazer e compras. Os temas compatíveis e 

escolhidos no Top Notch Fundamentals foram pessoas (Unidade 4 – People), alimentação 

(Unidade 10 – Food), Saúde (Unidade 12 – Appearance and Health) e Plano de Vida 

(Unidade 14 – Past, Present and Future Plans).  

Os gêneros encontrados ao longo do livro são em grande maioria elaborados para fins 

didáticos e alguns que se apresentam como autênticos sofreram adaptações após serem 

retirados de suas respectivas fontes. São gêneros comuns e simples respeitando o público ao 

qual se destinam. São receitas, mapas, guias turísticos, guias de entretenimento, entrevistas, 

páginas de internet, emails, artigos, etc. 

 

 

 

 



 

Fig. 4 – Capa do livro Top 

Notch 3 

3. TOP NOTCH 3 

 

O livro Top Notch 3  é o quarto livro da série Top Notch 

(Longman, 2006) sendo um livro destinado ao ensino de Inglês 

como língua estrangeira, mais especificamente para  aprendizes 

entre os níveis intermediário e avançado de Língua Inglesa. É 

composto por 10 unidades divididas em 4 lições cada que 

abordam temas trabalhados de forma mais complexa que nos 

volumes anteriores da série e que já preparam o aluno para 

situações do dia-a-dia mais elaboradas como: consultas médicas 

e prestação de serviços. As unidades também introduzem tópicos 

cotidianos que compreendem desde simples feriados nacionais a 

debates sobre temas polêmicos como política, despertando uma consciência da variedade de 

regras inerentes de várias culturas para o que é dito ser adequado para boas maneiras, 

cumprimentos, vestimentas apropriadas, etc. 

Numa visão mais geral, em se tratando de análise dos temas e exercícios apresentados 

pelo Top Notch 3, pode-se afirmar que este volume funciona como um preparatório para uma 

viagem ao exterior. Outra evidência que vem a reforçar tal afirmação é o tema inicial do livro: 

Cultural Literacy onde o aprendiz é apresentado à cidades reconhecidas no cenário 

internacional de ensino de Inglês, formas de saudações de diferentes culturas, além de ter 

exemplos de situações de preparação para uma viagem como acontece em sua segunda 

unidade.  

Diferente do Top Notch Fundamentals, o livro em 

questão traz uma seção inicial denominada Topic Preview 

em todas as unidades, tal seção destina-se a apresentar e 

introduzir o tema a ser trabalhado em toda a unidade e é 

delimitada por bordas amarelas, mostrando que a cor se 

faz presente em todos os volumes da série como elemento 

organizador. As lições 1, 2, 3 e 4 também apresentam 

bordas coloridas para que haja diferenciação entre as 

mesmas.  

Ao final de cada unidade há o Top Notch Interaction que faz parte da lição 4. Tem 

como objetivo reunir os principais temas abordados em atividades que envolvem alguns 

gêneros textuais e que exploram bastante a produção oral e a escrita. Todas as unidades são 

Fig. 8 – Exemplo de Topic Preview 

do Top Notch 3 



 

finalizadas com um Checkpoint, revisão do conteúdo estudado, delimitado também por bordas 

amarelas, e a seção de Unit Wrap-up, também presente no Top Notch Fundamentals.  

Diferentemente dos volumes iniciais da série, o livro Top Notch 3 (Longman, 2006), 

tem uma maior preocupação na forma da língua, logo exercícios de gramática são mais 

explorados e além de estarem presentes dentro de todas as unidades do livro na seção 

“Grammar” (dentro das lições 1 e/ou 2) , se encontram em exercícios diversos  e também 

compõe o Grammar Booster  que se situa na seção de referência do livro juntamente com 

diversas tabelas de verbos irregulares em tempos verbais diferentes, tabela de pronúncia, etc. 

Os temas escolhidos para estudo e análise foram sobre saúde (Unidade 2 – Health 

Matters), compras (Unidade 7 – Books and Magazines), tecnologia (Unidade 8 – Inventions 

and Technology), viagens (Unidade 10 – Enjoying the World). 

Ao longo do livro percebemos a tentativa de se trazer uma linguagem natural e real, 

retirada de fontes autênticas na língua alvo. Apesar da grande maioria dos exemplos trazidos 

no livro serem exemplos de atividades didáticas, logo não autênticas, os materiais 

categorizados como autênticos são: artigos de jornais, folhetos de propaganda, menus, sites da 

internet, mapas entre outros. 

 

4. VOCABULARY 

 

A atividade de Vocabulary apresenta-se com características uniformes em todas as 

unidades: é apresentada em forma de texto imagético, escrito e auditivo. Quanto à distribuição 

entre as unidades apresentam-se de forma não uniforme por haver variação das atividades.  

No livro Top Notch Fundamentals são 52 ocorrências onde 25 apresentam desenhos 

(48% do total), 19 apresentam fotografias (37% do total) e 8 não possuem imagens 

ilustrativas como desenhos e/ou fotografias (15% do total). Já no Top Notch 3 são ao todo 24 

ocorrências distribuídas de maneira não uniforme nas 10 unidades do livro onde 9 apresentam 

desenhos (35,7% do total), 6 apresentam fotografias (25% do total) e 9 não possuem imagens 

ilustrativas como desenhos e/ou fotografias (37,5% do total).  

Fig.5 – Exemplo da seção Vocabulary contendo 

desenhos Fig.6 – Exemplo da seção Vocabulary 

contendo fotografias 

 



 

Comparando-se os números apresentados acima nota-se uma considerável diminuição 

no número de ocorrências da atividade de Vocabulary no Top Notch 3 e um aumento das 

vezes em que a mesma se apresenta sem imagens ilustrativas, o que revela a mudança do 

público-alvo e do objetivo que visa alcançar o material didático em questão, já que o mesmo é 

voltado para alunos com nível intermediário/avançado de língua inglesa, o que nos remete a 

alunos com idades mais avançadas do que aqueles aos quais se destina o Top Notch 

Fundamentals. 

O recurso auditivo, bastante utilizado em ambos os livros, é encontrado em materiais 

extras como CDs que acompanham cada volume da série Top Notch (Longman) em que o 

aluno ouve como a palavra é pronunciada. Dessa forma, o vocabulário é abordado a partir da 

inclusão de novas palavras e expressões, texto escrito, representadas de forma visual e 

auditiva, sendo a última responsável pela aprendizagem referente à pronúncia, entonação, 

entre outros.     

Os resultados referentes à análise composicional revelam uma uniformidade nas 

seções de Vocabulary presentes nas unidades escolhidas tanto no Top Notch Fundamentals 

(Unidades 4, 10, 12 e 14) quanto no Top Notch 3 (Unidades 2, 7, 8 e 10). Todos são gêneros 

elaborados e possuem valor de informação não identificado, o que se deve ao fato de estarem 

dispostos e organizados em linhas e colunas para uma melhor visualização. A saliência é, em 

sua grande maioria, máxima e se dá pelo contraste existente entre as cores das imagens e o 

plano de fundo neutro onde estão dispostas. A saliência e a disposição das imagens 

relacionadas com cores e tons faz com que haja uma estruturação fraca, ou seja, há conexão 

entre os elementos constituintes das imagens. A cor possui grande importância, apesar de não 

ser possível identificar a função da mesma em muitas ocorrências, geralmente é utilizada 

como elemento responsável pela organização visual dos gêneros existentes. A saturação é 

menos intensa e as cores se apresentam em tons naturais e vivos, caracterizando assim a 

modulação presente.  Quanto à diferenciação há a presença de várias cores, policromática, 

onde elas se misturam criando uma pureza híbrida. O matiz se dá pela presença de cores 

quentes e frias. 

 

5. READING 

 

A atividade de Reading está presente em todos os livros da série Top Notch (Longman, 

2006) e é a seção que mais apresenta variedades de gêneros textuais, sendo eles autênticos ou 

elaborados. Além da leitura trabalha com habilidades auditivas e de produção oral. Encontra-



 

Fig. 7 – Exemplo da seção 

Reading do Top Notch 

Fundamentals 

Fig. 8 – Exemplo da seção 

Reading do Top Notch 3 

 

se geralmente ao final de cada unidade dos livros e aborda temas variados de acordo com o 

assunto que está sendo estudado na unidade. 

No livro Top Notch Fundamentals não há atividade de 

Reading na Unidade 1 que tem como tema nomes e ocupações 

(Names and Occupations), é localizada dentro de uma seção 

denominada Top Notch Interaction que mescla atividades 

diferentes. Totalizam 13 ocorrências com gêneros que variam 

entre autênticos (5 do total) e elaborados (8 do total). Os gêneros 

elaborados são específicos para tal fim didático e os gêneros 

autênticos são retirados de fontes como livros, sites de internet, 

revistas, entre outros. O valor de informação é na maioria das 

vezes dado como Ideal/Real. A saliência é máxima e sempre se dá 

pelo contraste entre as cores do conteúdo e o plano de fundo 

neutro. Os participantes são conectados entre si através de elementos que podem ser molduras 

e cores. A cor realiza função de organizar o conteúdo de cada gênero assim como também o 

de representar conceitos, Função Composicional e Representacional respectivamente. A 

saturação é utilizada de forma menos intensa e há mistura entre as cores que são vivas e se 

apresentam em seus tons naturais. As cores variam entre quentes e frias. 

Nas dez unidades do livro Top Notch 3 existe apenas 

um exemplo de exercício de  leitura onde encontramos 

apenas uma ocorrência (10% do total) das dez onde não se 

trata de uma atividade na qual o gênero apresentado  é 

considerado autêntico, ou seja, possua uma ou mais fontes, 

a saber: livros, revistas, publicações da internet, artigos de 

jornais, entre outros. 

O valor de informação na maioria (50% do total) das 

atividades examinadas é apresentado como Ideal/Real, onde 

o título e subtítulo representam o conceito de Ideal. A 

saliência, em todos os casos estudados, é máxima e isso se realiza pelo contraste entre as 

cores frias ou neutras dos planos de fundo e as cores fortes e saturadas das imagens e, em 

algumas ocorrências, das fontes dos textos verbais presentes nas atividades, logo a principal 

função desempenhada pelo recurso da cor é a de organizar, regularizar os elementos dispostos 

nas atividades. O tamanho também é um recurso que ajuda a salientar elementos 



 

conjuntamente com o contraste de cores.  A estruturação forte, recurso que desconecta 

elementos, se faz presente em todas as atividades de leitura analisadas.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises realizadas demonstram como os recursos semióticos imagéticos são 

apresentados nos livros didáticos em estudo e principalmente mostram todo o potencial que os 

mesmos possuem para que seja feito um bom processo de ensino-aprendizagem.  

Os livros trazem atividades de leitura, audição, conversação e escrita em um material 

muito bem elaborado onde nota-se uma preocupação para que o ensino e a aprendizagem 

sejam realmente efetuados de forma agradável e satisfatória. O fato é que apesar de apresentar 

um ótimo conteúdo, principalmente na parte imagética, o livro não possui uma abordagem 

multimodal, ou seja, nem professores nem alunos são instruídos e motivados a fazerem um 

uso mais detalhado dos textos verbais e não-verbais presentes nos materiais didáticos.  

As imagens, principalmente, são vistas apenas como “enfeites” para as atividades, não 

há uma compreensão de que elas estão ali para servirem de facilitadoras e quem sabe uma 

espécie de catalisadoras do ensino-aprendizagem, ou seja, um recurso em potencial que 

quando combinadas ao texto verbal só acrescentam dentro de uma sala de aula. A única 

abordagem que o livro traz quanto às imagens é que elas sejam utilizadas como auxílio na 

realização de exercícios, assim como as atividades de audição são utilizadas em exercícios de 

reconhecimento através de imagens. 

É necessário que haja um letramento visual por parte dos educadores de língua 

estrangeira para que os mesmos possam explorar tais recursos semióticos de forma a otimizar 

suas aulas. Um material repleto de multimodalidade deve ser estudado levando em conta tal 

aspecto, havendo assim uma total extração daquilo a que o mesmo se propõe a oferecer a seus 

usuários. 
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