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RESUMO: Vivencia-se um momento sociocultural marcado pelo uso cada vez mais intenso
das novas tecnologias digitais da informação e comunicação. Por meio de diferentes suportes
e mídias, a multimodalidade é potencializada e explorada, de modo que, nos textos, são
utilizados variados recursos da linguagem, como palavras, cores e imagens. Por isso, é
importante desenvolver, em sala de aula, atividades que possam, a partir do entendimento da
função da multimodalidade nos textos, promover o letramento visual dos estudantes, já que
as imagens, manifestações que atuam na sociedade, exercem grande influência na produção
ou na leitura dos textos. Diante disso, objetiva-se, por meio de um estudo de natureza
qualitativa, analisar exercícios da coleção didática de Inglês dos Anos Finais do Ensino
Fundamental Beyond Words, contrastando o objetivo explicitado no Manual do Professor com
abordagens no Livro do Aluno, e, consequentemente, verificar se as atividades favorecem a
leitura de textos imagéticos. Com base nisso, foram examinadas as atividades da coleção
com textos imagéticos, por intermédio da exemplificação de um exercício de cada um dos
volumes referentes ao 6º, 7º, 8º e 9º Anos. Por fim, reflete-se acerca do relevante tratamento
dado às imagens que levam o educando a considerar, na leitura, cada elemento como
essencial para a construção do sentido textual.
Palavras-chave: Ensino Fundamental. Coleção Didática de Inglês Beyond Words.
Letramento Visual. Multimodalidade. Análise de Atividades de Leitura de Textos Imagéticos.
ABSTRACT: We have been living a sociocultural moment marked by the increasing and
intense use of new digital information and communication technologies. Through different
support and media mechanisms, multimodality is enhanced and explored so that, in texts,
several language resources are used, such as words, colors, and images. Thus, it is important
to develop activities, in the classroom, that can promote visual literacy to students from the
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understanding of the function of multimodality in texts, since images and manifestations that
act in society influence greatly on the production or in the text reading. Therefore, this
qualitative work aims to analyze exercises from the books for teaching English used for the
last years of elementary school, Beyond Words. For that, the objective explained in the
Teacher's book was contrasted with approaches in the Student's Book, and consequently
verifying if the activities favor the reading of image texts. Based on this, the activities of the
books with image texts were examined through the example of an exercise in each of the
books used for the 6th, 7th, 8th and 9th grades. Finally, we reflect on the relevant treatment
given to images that lead the student to consider each element as essential for the construction
of the textual meaning in reading.
Keywords: Elementary School. English books Beyond Words. Visual Literacy. Multimodality.
Analysis of Activities of Image Text Reading.

Introdução
Estamos vivenciando um período social, histórico, político e cultural marcado
pelo uso cada vez mais intenso das diferentes linguagens, sob forte influência das
novas tecnologias digitais da informação e comunicação. Essas linguagens são
usadas para os mais diversos fins: solicitar, criticar, argumentar, persuadir, descrever,
fazer rir, orientar.
Percebemos, assim, que, por meio de diferentes suportes e mídias, sejam
impressas ou digitais, os usuários da língua e produtores de texto, para alcançar seus
objetivos comunicativos, fazem usos de variadas linguagens, integrando nos textos
diversificados recursos, como, por exemplo, som, imagem, movimento, palavras,
destaques (negrito, itálico), cores, emoticons, emojis e gestos. Dessa forma, a
multimodalidade é potencializada e explorada para a significação dos textos.
Destacam-se, nesses usos, as imagens, manifestações recorrentes que atuam na
sociedade (XAVIER; COSTA, 2015), exercendo grande influência na produção ou na
leitura dos textos.
Por isso, é importante desenvolver, em sala de aula, atividades que possam
promover o letramento dos alunos, em especial o letramento visual. Nisso reside a
justificativa de procedermos a um estudo de natureza qualitativa sobre conteúdos de
material didático de Língua Inglesa distribuído, provavelmente, a muitos estudantes,
já que é obra aprovada no Programa Nacional do Livro Didático.
Diante disso, objetivamos analisar exercícios da coleção didática de Inglês
Beyond Words, voltada para os Anos Finais do Ensino Fundamental, verificando se
as atividades favorecem a leitura de textos imagéticos. Para tanto, organizamos nosso
texto, considerando: 2 PRÁTICAS DE LETRAMENTO VISUAL: LEITURA DE
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TEXTOS IMAGÉTICOS NA SALA DE AULA, em que discutimos o conceito de
letramento, focalizando o letramento visual, e o tratamento da leitura em sala de aula;
3 TEXTO E MULTIMODALIDADE, seção na qual discorremos sobre o que significa a
multimodalidade e apresentamos diferentes recursos que podem compor os textos; 4
A COLEÇÃO DIDÁTICA BEYOND WORDS, tópico no qual fazemos uma descrição
da coleção didática cujos exercícios foram examinados; 5 ANÁLISE DE ATIVIDADES
DE LEITURA DE TEXTO IMAGÉTICO DO LIVRO DIDÁTICO, em que apresentamos
e discutimos os resultados do estudo realizado; 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS, por
meio do qual concluímos nossas reflexões; e, finalmente, as Referências, seção em
que detalhamos as fontes que embasaram o trabalho.
Práticas de letramento visual: leitura de textos imagéticos na sala de aula
Discutir a promoção do letramento visual em sala de aula, almejando o
desenvolvimento de habilidades de leitura de textos imagéticos, requer que
delimitemos nosso entendimento sobre letramento e leitura.
Em relação à leitura, tomamos como base a concepção interativo-discursiva,
que pressupõe que o ato de ler se concretiza na relação autor-texto-leitura-situação
de comunicação, já que, nessa concepção, o texto é visto como espaço interativo por
meio do qual sujeitos sociais se constituem e são constituídos dialogicamente (KOCH;
ELIAS, 2009). Soares (2019), corroborando essa assertiva, expõe que o leitor não é
passivo, mas agente, interagindo linguística e sociocognitivamente na produção dos
objetos discursivos e, consequentemente, na produção do significado textual.
O sentido, com isso, não está nem no autor, nem no texto, nem no leitor, mas
decorre da interação entre eles durante o ato comunicativo. A esse respeito, é
interessante a observação de Panichella (2015), ao conceber uma perspectiva
discursiva da leitura, entrelaçada à situação histórica, social e cultural do “dizer”, pois
os sentidos são construídos sob influência do contexto existencial da linguagem, da
intertextualidade, da interdiscursividade, das múltiplas relações entre autor, texto e
leitor e da sócio-história de leitura e dos conhecimentos do leitor.
O termo letramento, por sua vez, se refere a um conjunto de práticas sociais
em que usamos a leitura e a escrita, sendo, pois
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capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos – para
informar-se, para interagir com outros, para imergir no imaginário, no
estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, para
divertir-se, para orientar-se, para dar apoio à memória, para catarse…;
habilidades de interpretar e produzir diferentes tipos e gêneros de
textos; habilidades de orientar-se pelos protocolos de leitura que
marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos, ao escrever;
atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e
prazer em ler e escrever, sabendo utilizar a escrita para encontrar ou
fornecer informações e conhecimentos, escrevendo ou lendo de forma
diferenciada, segundo as circunstâncias, os objetivos, o interlocutor...
(SOARES, 2004, p. 91-92).

A partir de Rojo (2009), letramento pode ser definido como práticas
diversificadas que são socialmente constituídas e nas quais estão envolvidos
diferentes sistemas de signos, como a linguagem verbal e outras formas de
linguagem, para a geração de sentido. Assim sendo, esses signos dialogam-se para
cumprirem uma função comunicativa e social. A autora aponta que, na verdade, temos
“multiletramentos”, os quais devem ser entendidos como:
►multiletramentos ou letramentos múltiplos, deixando de ignorar ou
apagar os letramentos das culturas locais de seus agentes
(professores, alunos, comunidade escolar) e colocando-os em contato
com os letramentos valorizados, universais e institucionais;
►letramentos
multissemióticos
exigidos
pelos
textos
contemporâneos, ampliando a noção de letramentos para o campo da
imagem, da música, das outras semioses que não somente a escrita;
►letramentos críticos e protagonistas requeridos para o trato ético dos
discursos em uma sociedade saturada de textos e que não pode lidar
com eles de maneira instantânea, amorfa e alienada (ROJO, 2009, p.
107-108).

É na consideração de diferentes práticas socioculturais de linguagem e de
variados modos de ser/se expressar e de ler/produzir textos que baseamos o conceito
de letramento visual. Defendemos, pois, a relevância de problematizar a análise dos
textos imagéticos, sejam eles estáticos, em movimento ou mistos, uma vez que se
concretizam em elementos que se articulam e potencializam a significação.
Repensamos, assim, a imagem como geradora de sentido(s) (FERRAZ, 2014). Já
Silvino (2014, p. 168) pontua que “o letramento visual permite que o indivíduo reúna
as informações e ideias contidas em um espaço imagético colocando-as no seu
contexto, determinando se são válidas ou não para a construção do seu significado”.
Analisar, assim, as imagens, em seus mais variados tipos, torna-se um
processo essencial para o desvelamento de técnicas de produção do significado, de
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ideologias, de intenções comunicativas, das relações contextuais e intertextuais, que
se realizam por meio dos jogos imagéticos que requerem, por isso mesmo, uma leitura
que questione, que faça inferências, que analise criticamente. Nesse sentido, Xavier
e Costa (2015) enfatizam a importância de um letramento crítico visual, que, para os
autores,
envolve a habilidade necessária para que um indivíduo seja capaz de
inferir significado e interpretar o conteúdo visual de uma imagem, de
examinar o impacto social das mesmas e de discutir o propósito, a
audiência e a propriedade de cada uma delas. Essa capacidade inclui
uma análise crítica para não apenas superficialmente contemplá-las,
mas crítica e internamente identificar os signos visuais e mensagens
que ela comunica. O letramento crítico visual também tem o propósito
de fazer julgamentos da validade, precisão e valor da imagem
(XAVIER; COSTA, 2015, p. 130).

Desse modo, trabalhar atividades que promovam o letramento visual se torna
ação necessária no ambiente escolar, a fim de contribuir para o desenvolvimento de
competências e habilidades dos alunos que lhes permitam criticar e questionar os
textos imagéticos, fazendo com que sejam capazes de realizar inferências, de
relacionar as imagens à situação de comunicação na qual se circunscrevem e de
compreender as intenções sociocomunicativas, as estratégias de persuasão e as
propriedades dos textos. Para tanto, é necessário refletir acerca dos diferentes
elementos que podem compor uma imagem, como palavras, personagens, cores,
destaques, uso total de letras maiúsculas, símbolos, gestos, expressões faciais,
textura. Considerar a composição das imagens nos remonta à percepção de que todo
texto é multimodal (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006), tema que discutimos na próxima
seção.
Texto e multimodalidade
A compreensão de que não há texto monomodal e de que, por isso, toda
produção textual é multimodal (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) permite-nos afirmar
que os textos são formados por diferentes recursos, como, por exemplo, os visuais,
os falados, os gestuais e os escritos, dentre outros.
Esses recursos que concorrem para a geração do sentido não são usados de
forma aleatória, mas são motivados e situados cultural e historicamente (KRESS; VAN
LEEUWEN, 2006; KRESS, 1997). Isso faz com que, seja na produção, seja na
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recepção/leitura, os textos devam ser analisados observando criteriosamente todos
os seus elementos constitutivos. Por isso, é essencial um conhecimento mais
sistemático do que seja a multimodalidade, observando que:
(i) O termo modalidade (mode) tenta expressar não apenas as
relações internas a um determinado sistema semiótico como as
convenções que emergem no uso culturalmente situado desse
sistema, ou sistemas articulados entre si;
(ii) Não faz sentido, do ponto de vista lógico, estabelecer diferenças
valorativas – do tipo mais rica/mais pobre, mais precisa/mais
imprecisa, mais lógica/menos lógica etc. – entre as modalidades, uma
vez que todas são igualmente aptas (contemplados sistema e uso) a
satisfazer as necessidades comunicativas dos grupos culturais em que
existem. Pode-se dizer, contudo, que diferentes modalidades
permitem, com maior ou menor facilidade, a construção de tipos
diferentes de significados, mais ou menos adequados a diferentes
intenções ou situações;
(iii) Todas as modalidades dependem de signos, e todos os signos,
por sua vez, possuem uma materialidade que potencializa a
construção dos sentidos. Assim sendo, toda modalidade é, a rigor,
heterogênea ou multimodal em si mesma, embora possamos tratá-las
como unas, em oposição a outras modalidades, para fins analíticos;
(iv) A escolha de uma modalidade para a expressão material de um
discurso sempre acarreta a perda de algumas possibilidades de
significado e ganho de outras. Daí a eficácia das mensagens
multimodais, nas quais diferentes tipos de significados, codificados em
diferentes modalidades, podem ser combinados para expressar
significados mais precisos e/ou complexos do que cada modalidade
isoladamente permitiria;
(v) Todo arranjo multimodal contém um potencial praticamente infinito
de significação que pode ou não ser acionado pelos intérpretes a
depender da situação, propósito ou tipo de mediação envolvidos. Cada
cultura, entretanto, lança mão de determinados gêneros multimodais
que limitam esse potencial de modo a facilitar a construção de sentidos
usuais numa dada esfera de atividade e/ou situação de interlocução.
O potencial infinito de significação nesses arranjos, não obstante o
funcionamento do gênero, permanece à disposição dos interlocutores,
que o pode acionar através de combinações inusitadas e, com isso,
promover abertura de sentidos (BUZATO, 2008, s. p.).

Assim, percebermos que os diferentes modos ou recursos que são usados
nos textos, como a escrita, a imagem, o leiaute e o som, não apenas se caracterizam
pela estrutura ou natureza interna constitutiva de cada um desses modos, mas,
também, se relacionam aos sistemas culturais que os influenciam ou nos quais são
produzidos e veiculados. Além disso, cada modalidade e seus aspectos podem
produzir determinados sentidos que outra talvez não consiga, conforme a situação ou
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texto. É importante também reconhecer que o uso de mais de uma modalidade pode
potencializar a significação textual.
Outro ponto fundamental sobre a multimodalidade é que não se trata somente
de usar dois ou mais modos em um mesmo texto, pois dentro de uma mesma
modalidade ocorrem modulações (RIBEIRO, 2016). Um exemplo dessa modulação
são as cores, um modo bem-organizado em um sistema que mescla elementos
primários e secundários que acabam tendo grande importância nas práticas visuais
semióticas e na significação das cores histórica e culturalmente (KRESS; VAN
LEEUWEN, 2006).
Kress e Van Leeuwen (2006), então, ao se referirem aos diferentes usos de
cores para a geração do significado, discutem, por exemplo, a existência de um
contínuo de saturação até a ausência total de cor ou, ainda, uma diferenciação das
cores, com matizes e desbotamentos, até um eventual monocromatismo. Essa escala
dégradée nos usos das cores é sempre motivada e assume valores que contribuem
para a produção do sentido. Pensemos, nesse caso, nos diferentes tons de verde que
podem aparecer em pinturas: pode ser usada uma cor lisa e uma genérica, em
contraposição à original, para demonstrar uma característica mais essencial das
coisas, como classificar a grama como verde, ou, por outro lado, pode ser usada uma
cor mais modulada e específica, evidenciando que a cor da grama se relaciona ao
momento do dia, às estações do ano, às condições climáticas ou ao estado de espírito,
ou emocional, do observador. Consequentemente, a verdade da cor lisa é abstrata e
a da cor modulada é naturalista e perceptiva.
Diante dessas considerações sobre a importância de, ao lermos um texto
imagético, avaliarmos o uso de cada modalidade ou dos recursos que compõem os
textos para a construção dos significados, passamos à apresentação da coleção que
analisamos.
A coleção didática Beyond Words
A coleção didática Beyond Words, de autoria de Elzimar Goettenauer, Luciana
de Freitas e Rogério Neves, é composta por 4 volumes, cada um destinado a um dos
Anos Finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º. É material do Programa Nacional do
Livro Didático, distribuído às escolas públicas do Brasil. Compõe-se, de modo geral,
por 8 unidades temáticas e 2 projetos, com as seguintes seções, que podem variar
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conforme o volume: Time to Think (introdução das unidades); Reading (foco na
leitura); Listening (exercícios de compreensão auditiva); Writing (produção escrita);
Speaking (produção oral); Pit Stop (conclusão das unidades); Style of the Genre
(questões que aprofundam discussões sobre aspectos léxico-gramaticais dos
gêneros); Integrate (síntese dos conteúdos); e Think it over (autoavaliação). Nas
páginas finais de cada volume há, também, There is more (atividades suplementares),
Learning More (sugestões de outros materiais, como livros) e List of Irregular Verbs
(lista com verbos irregulares).
Interessante é a perspectiva de educação linguística que é enunciada no
Manual do Professor da coleção, ao apontar que “a língua adicional passou a assumir,
no âmbito do currículo escolar, o papel de promover o engajamento discursivo do
estudante, contribuindo mais amplamente para sua formação cidadã” (COSTA;
FREITAS; NEVES, 2018a, p. v). Os autores complementam que “o estudo de uma
língua adicional, ao viabilizar aos estudantes o acesso a diferentes textualidades e
discursividades, contribui para a formação de um sujeito com maior competência para
atuar discursivamente no mundo em diferentes línguas, inclusive em sua própria”
(COSTA; FREITAS; NEVES, 2018a, p. v).
Com base nessa concepção, a coleção explicita que o objetivo é propiciar aos
alunos “o desenvolvimento de práticas de linguagem em língua inglesa, tanto de
compreensão quanto de produção, em diferentes esferas de interação social,
contribuindo para a formação de sujeitos críticos e socialmente participativos”
(COSTA; FREITAS; NEVES, 2018a, p. vi). O foco, pois, são as práticas efetivas de
uso da língua, de modo a potencializar uma aprendizagem significativa da Língua
Inglesa.
Diante disso, nosso propósito é analisar as atividades de leitura ou
compreensão dos textos imagéticos e, no caso, verificar se o objetivo explicitado na
coleção é vivenciado nas práticas propostas aos alunos. Assim, apresentamos, na
próxima seção, os resultados de nosso estudo de exercícios de leitura no “Livro do
Aluno”.
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Análise de atividades de leitura de texto imagético do livro didático
Desenvolvemos uma reflexão sobre atividades de leitura de textos imagéticos
da coleção Beyond Words, em seus volumes do 6º, 7º, 8º e 9º Anos referentes ao
Livro do Aluno (COSTA; FREITAS; NEVES, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e). Para
embasar nossas reflexões, selecionamos 1 atividade de cada livro.
No livro do 6º Ano, encontramos as seguintes atividades:
Figura 1: Textos de Atividades do Livro do 6º Ano

Fonte: Costa, Freitas e Neves (2018b, p. 38-39)
Quadro 1 – Exercícios do Livro do 6º Ano
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Read to learn more
1 Read the cartoon and the comic strip with these objectives in mind:
►verificar a relação entre textos verbal e não verbal;
►identificar características de charges e tirinhas.
[FIGURA 1]
Constructing meanings
1 Read text I again and do the following.
a Onde o personagem está? Quem é ele e o que está tentando fazer?
b Ele parece estar achando fácil ou difícil resolver a tarefa? Justifique sua resposta.
c De acordo com o balão de pensamento, quanto tempo falta para o cérebro do personagem
“baixar” a resposta?
d Que comparação podemos perceber no texto?
I Entre a matemática e a informática.
II Entre o cérebro humano e o computador.
e A palavra estimated, no balão de pensamento do personagem, indica que o tempo
necessário para concluir o download
I é exatamente o que está indicado.
II pode ser maior ou menor que o indicado.
f O que possibilitou a você entender o significado da palavra estimated?
2 Answer the following questions about text II.
a De que trata o texto?
b O que significa “anglicismo”? Caso não saiba o significado dessa palavra, consulte-a em
um dicionário ou pergunte ao professor. Qual é a relação entre ela e o humor do texto?
3 Read texts I e II again and do the following.
a Quais são as semelhanças e diferenças entre os textos quanto ao número de quadrinhos
e à presença de balões de fala?
b Relacione os seguintes nomes ao texto correspondente.
I tirinha (português); comic strip (inglês)
II charge (português); cartoon (inglês)
Fonte: Costa, Freitas e Neves (2018b, p. 38-39)

Percebemos que as atividades desenvolvem uma leitura multimodal, pois, por
exemplo: a) na Questão 1, o aluno deve ler o ambiente e os elementos que compõem
a cena retratada, considerar a expressão facial do personagem, analisar o balão de
pensamento e compreender o significado da palavra estimated; b) na Questão 2, para
entender o objetivo do texto, o leitor precisa levar em conta o diálogo entre os
personagens e o contexto em que estão; c) na Questão 3, o estudante é orientado à
compreensão do nome e das características dos gêneros.
Assim, os exercícios propostos trabalham a multimodalidade, abordando
elementos verbais e não verbais dos textos, o assunto que abordam, as
características dos gêneros a que pertencem (charge e tirinha), o estudo do
vocabulário (estimated; anglicismo) e relações intertextuais, interdiscursivas e
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interculturais (sala de aula e mundo digital; usos da Língua Inglesa em contextos de
uso da Língua Portuguesa no Brasil).
Em relação ao material do 7º Ano, consta as seguintes atividades:
Figura 2: Texto de Atividades do Livro do 7º Ano

Fonte: Costa, Freitas e Neves (2018c, p. 14-15)

Quadro 2: Exercícios do Livro do 7º Ano

Read to learn more
1 Read the maganize cover with these objectives in mind:
►identificar informações apresentadas na capa da revista;
►verificar características de capas de revista.
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[FIGURA 2]
Constructing meanings
1 Answer the following questions about the magazine cover.
a A que leitores a revista é destinada? Que elementos da capa indicam isso?
b Qual é o tema da reportagem principal dessa edição da revista?
c Qual é a relação entre a imagem e o título da reportagem principal?
2 Choose the best option(s).
a Com base no subtítulo “Why humans are changing faster than ever”, podemos supor
que os seres humanos
I voltarão a evoluir no futuro.
II evoluíram muito rápido no passado.
II estão evoluindo mais rápido que nunca.
b Quais destas palavras estão relacionadas a assuntos de outras reportagens da revista?
I tempo
II cérebro
III transporte
IV mapa cósmico
V meio ambiente
c A quem se referem as palavras sublinhadas nas frases abaixo?
“Are we still evolving?”
I Todos os seres humanos.
II Leitores da revista.
III Autores da reportagem.
“7 lies your brain tells you about de world”
I Darwin.
II Leitor da revista.
III Editor da revista.
3 Read the magazine cover again and answer the following questions.
a Como é possível identificar a reportagem principal da revista?
b Observe atentamente a capa da revista e indique os elementos que a compõem.
Fonte: Costa, Freitas e Neves (2018c, p. 14-15).

A coleção, por meio dessas atividades, explora os recursos multimodais que
compõem o gênero “capa de revista”: a) na Questão 1, os alunos são levados a inferir
o provável público leitor da revista, considerando, para tanto, os elementos que estão
na capa, como a imagem, o título da publicação e as chamadas das matérias. Além
disso, na opção 1c é solicitado aos alunos que façam uma relação entre o título da
reportagem principal e a imagem; b) na Questão 2, o aluno deve refletir sobre o
significado do subtítulo e apontar a referência feita por algumas das palavras que
aparecem no texto; c) na Questão 3, os estudantes, para identificarem a reportagem
mais importante, precisam fazer inferências em relação ao tamanho da letra, a
disposição na capa, a cor usada, a imagem. Já na opção 3b, diante de todos os
exercícios anteriores, o objetivo é que os aprendizes possam observar a capa e
concluir sobre quais elementos fazem parte de sua composição.
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Cabe observarmos, ainda, que, por meio das 3 questões, aproveita-se para
abordar diferentes temáticas, como medicina e tecnologia, e, consequentemente,
discutir os processos evolutivos da humanidade, propondo que o aluno possa analisar
a relação do homem com o mundo. Essa reflexão é possibilitada pelo estudo
multimodal dos elementos que estão presentes na capa da revista.
Para nosso estudo, extraímos do volume do 8º Ano o seguinte exemplo:
Figura 3: Texto de Atividades do Livro do 8º Ano

Fonte: Costa, Freitas e Neves (2018d, p. 87).

Quadro 3: Exercícios do Livro do 8º Ano

4 Read the text and do the following with a classmate.
[FIGURA 3]
a Which environmental problem does the painting show?
b The artist’s objective is to
I promote tourism in the Amazon.
II say that the Amazon forest is Brazilian.
III use the painting to protest against the deforestation of the Amazon.
c Comparing this tweet and the blog posts in question 3, what can you say about their
purpose and characteristics?

RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 13, nº 01 - ago/dez, 2021
ISSN: 2176-9125

128

Fonte: Costa, Freitas e Neves (2018d, p. 87).

A questão requer que o aluno faça uma relação entre o título do tweet e a
imagem que nele aparece para a interpretação das atividades. Assim, é necessário
compreender a relação entre recursos verbais (enunciado “Porque a Amazônia grita
socorro!”) e os não verbais (imagem da floresta; desenho do alto-falante para reforçar
o grito de socorro; cor verde da floresta e marrom do desmatamento). A partir dessa
relação, é que o estudante poderá responder aos exercícios propostos.
Além disso, é requisitado que o aluno compare o conteúdo do tweet com o do
blog (Questão 3, anterior), para, então, informar as características e os objetivos
desses dois gêneros textuais. Assim, mais uma vez, a multimodalidade é explorada,
não se restringindo a elementos composicionais dos textos, mas também abordando
sua função comunicativa e o contexto social em que os gêneros aparecem.
As atividades que analisamos do 9º Ano são:
Figura 4: Texto de Atividades do Livro do 9º Ano
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Fonte: Costa, Freitas e Neves (2018e, p. 15-16).
Quadro 4: Exercícios do Livro do 9º Ano

Read to learn more
1 Read this infographic with the following objectives in mind:
► to recognize physical activities;
► to identify characteristics of infographics.
[FIGURA 4]
Constructing meanings
1 Answer the following questions about the infographic.
a What is its purpose?
b What do the items that are just below the title of the infographic show?
c How long should people spend doing physical activities daily?
d What kind of activity should be practiced three times a week?
e According to text, what should be reduced?
2 Read the infographic again and do the following.
a Identify to whom the following sentences are addressed.
I “Be physically active”
II “Find ways to help all children and young people accumulate at least 60 minutes of
physical activity everyday”
b “Spread activity throughout the day” means to practice activities
I every day.
II once a day.
III all day long.
c In the sentence “Physical activity strengthens muscles and bones”, the verb in bold
means
I harms.
II makes stronger.
III weakens.
d Identify three verbs in the imperative in the text.
e What is the function of the verbs in the imperative form in the text?
I To give orders.
II To make suggestions.
III To formulate hypotheses.
3 Observe the images and the graphic elements in the infographic and do the following.
a What does the image of confidence and social skills represent?
b Explain why the image of a heart illustrates health and fitness.
c How important are the visual elements to this infographic?
d Some information is highlighted using the larger letters in the text. What is the function of
this graphic resource?
Fonte: Costa, Freitas e Neves (2018e, p. 15-16).

As três questões propõem a compreensão do tema do infográfico e analisam
os diferentes recursos que o compõem: a) a Questão 1 focaliza a função comunicativa
do infográfico, ao abordar seu objetivo, assim como contempla o sentido dos tópicos
que estão abaixo do título, os tipos de atividades físicas, o tempo a ser gasto com elas
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e o que deve ser reduzido; b) a Questão 2 faz uma reflexão sobre o significado de
frases e palavras do infográfico em sua relação com o assunto do texto; c) a Questão
3 explora, sistematicamente, os elementos que aparecem no infográfico, requerendo
do estudante uma leitura conjunta dos recursos verbais e não verbais, ou seja, a
relação entre as imagens, os recursos gráficos e os conteúdos escritos.
Assim, para o entendimento do assunto do infográfico, das características
desse gênero textual e da importância da prática de atividades físicas por crianças e
adolescentes, o aluno-leitor é convidado a fazer uma leitura multimodal que considere
e relacione os variados recursos gráfico-visuais do texto: imagens, conteúdos escritos
(significado de frases e palavras), uso de letras maiores em destaque.
Constatamos, dessa forma, que a coleção, nas variadas atividades de leitura
dos volumes do 6º, 7º, 8º e 9º Anos, proporcionam um interessante tratamento dos
textos imagéticos, levando o educando a considerar, durante o ato de ler, cada
elemento como essencial para a construção do sentido textual. Portanto, cabe ao
estudante fazer uma leitura multimodal que lhe permita conhecer as características
dos gêneros discursivos envolvidos, perceber a função de cada um dos modos ou dos
recursos semióticos que compõem os textos e compreender seus objetivos
comunicativos, dentro de uma prática efetiva de uso da língua.
Considerações finais
A multimodalidade é uma característica importante e inerente a todo texto.
Não se faz presente, apenas, porque foram usadas duas ou mais linguagens, mas
também pela modulação de um mesmo modo. Assim, um texto pode ser composto
por uma grande gama de recursos verbais e não verbais, ou seja, palavras, imagens,
sons, cores, destaques, movimentos, símbolos.
Nesse contexto, destaca-se a importância de a escola promover o letramento
visual dos alunos, seja em atividades de leitura, seja em propostas de produção de
texto, de modo que os educandos possam compreender não só as características de
determinado gênero discursivo e os elementos que o compõem, mas, especialmente,
a função comunicativa que ele adquire nas práticas sociais de uso da linguagem.
Assim, é necessário que o estudante, ao ter contato com as diferentes
linguagens dos textos, acione os conhecimentos prévios e explore os significados dos
elementos textuais, formando um todo de sentido. Para isso, destacamos a relevância
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 13, nº 01 - ago/dez, 2021
ISSN: 2176-9125

131

de se trabalhar, na sala de aula, com assuntos diversificados e textos variados, a fim
de que os alunos possam desenvolver a leitura e sejam estimulados a práticas
cotidianas de estudo e pesquisa, para o uso social da linguagem.
Com base nesses pressupostos, analisamos atividades de leitura de textos
imagéticos da coleção didática de Língua Inglesa Beyond Words, cujo título já deixa
transparecer a perspectiva de uso da linguagem para além das palavras. Nesse
sentido, a multimodalidade é explorada potencialmente, tanto para que o estudante
reconheça as características dos gêneros discursivos presentes nos exercícios,
quanto para que possa, ao fazer isso, perceber a relevância de cada elemento ou
recurso dos textos para a construção do sentido.
Consequentemente, a compreensão e a análise multimodal dos textos
possibilitarão ao educando a ampliar as suas habilidades leitoras, uma vez que elas
serão desenvolvidas e promoverão a vivência e o estudo da Língua Inglesa em um
contexto social de uso da linguagem. Ao considerar os elementos linguísticos e os
recursos não verbais que caracterizam, significativamente, os textos, os leitores
compreenderão as suas funções comunicativas.
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