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“Todos os homens, por natureza, desejam saber”.
Aristóteles (384 A.C. a 322 A.C.)
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RESUMO
Este trabalho teve por finalidade evidenciar como se constrói o discurso dos
textos de Apresentação dos livros didáticos e quais as estratégias utilizadas pelos
autores a fim de atingir seus objetivos diante de seus leitores.
Optou-se por analisar o discurso presente nos textos de Apresentação dos livros
didáticos de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes níveis de ensino
recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio (PNLD / PNLEM - 2009).
Para o exame desse texto, privilegiou-se a Teoria da Semiótica Discursiva, de
origem francesa e desenvolvida por Algirdas Julien Greimas. Optou-se pelo estudo
semiótico devido ao fato de a Semiótica propor teoria e método para explicar os
sentidos do texto, bem como as estratégias e os procedimentos discursivos utilizados
para a construção desses sentidos.
Foi dada ênfase, ainda, entre outros procedimentos, aos efeitos de sentido de
oralidade presentes no texto escrito e a escolha de determinados gêneros do discurso.
A oralidade e o gênero discursivo foram examinados na perspectiva da teoria semiótica,
como estratégias de persuasão do modelo semiótico de análise.
Os textos de Apresentação foram comparados considerando seus níveis de
ensino e suas áreas do conhecimento. Tais comparações foram feitas com a finalidade
de verificar como o texto produz significados para seu leitor e de compreender quais os
valores disseminados nesses textos.

Palavras-chave: Apresentação. Livro Didático. Semiótica. Discurso.
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ABSTRACT
This paper aims to show how to build the discourse of text Presentation of
textbooks and the strategies used by authors to achieve their goals before their readers.
We chose to analyze the discourse in the texts of Presentation of textbooks in
different areas of knowledge and different levels of education recommended by the
National Textbook of Primary and Middle School (PNLD / PNLEM - 2009).
For the examination of this text, the emphasis has been the Discourse Theory of
Semiotics of French origin and developed by Algirdas Julien Greimas. We chose the
semiotic study due to the fact that semiotic theory and method proposed to explain the
meanings of the text and the discursive strategies and procedures used to construct
these meanings.
Emphasis was also, among other procedures, the effects of sense of orality in the
text written and the choice of certain kinds of speech. Orality and genre were examined
from the perspective of semiotic theory, strategies of persuasion as the model of
semiotic analysis.
Presentations of the texts were compared regarding their education levels and
their areas of knowledge. Such comparisons were made in order to see how the text
produces meaning for your reader to understand and spread the values which these
texts.

Key words: Presentation. Textbook. Semiotics. Speech.
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INTRODUÇÃO

O livro didático tem sido objeto de estudo de várias áreas do conhecimento,
principalmente em virtude do papel que tem na escola brasileira e, consequentemente,
na atual sociedade.
A preocupação com os livros didáticos usados na escola pública brasileira iniciase com a Legislação do Livro Didático, criada em 1938, pelo Decreto-Lei 1006 (Franco,
1992). Nessa época, o livro já era considerado, pela grande maioria dos estudiosos da
área educacional, um importante instrumento de educação e uma ferramenta política e
ideológica, tendo o Estado como censor no uso desse material didático.
O mecanismo jurídico regulamentado pelo Decreto 9154/85 objetivou a
implementação do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD1, e a Resolução nº 38
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional – FNDE implementou-o no Ensino
Médio – PNLEM2.
Recentemente, a Resolução CD/FNDE nº 603, de 21 de Fevereiro de 2001,
passou a ser o mecanismo organizador e regulador do Plano Nacional sobre o Livro
Didático.
1

O PNLD foi criado em 1985, desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pela Secretaria da

Educação Fundamental (SEF), órgãos ligados ao MEC (Ministério da Educação). Atualmente, tem como principais finalidades a
avaliação, a aquisição e a distribuição gratuita de livros didáticos aos alunos do ensino fundamental da rede pública. Essa aquisição
de livros ocorre de acordo com a escolha dos professores e das escolas a partir do processo de uma avaliação prévia a que esses
livros são submetidos anualmente. A partir de 1999 foi instituído outro critério no qual as obras devem propiciar situações de ensinoaprendizagem adequadas, coerentes e que envolvam o desenvolvimento e o emprego de diferentes procedimentos cognitivos.
2

O Ministério da Educação instituiu, por meio da Resolução nº 38, de 15/10/2003, o Programa Nacional do Livro para o Ensino

Médio (PNLEM), com o objetivo de distribuir gratuitamente livros didáticos para os alunos do ensino médio de escolas públicas.
Todas as escolas beneficiadas por este programa precisam estar cadastradas no censo escolar realizado anualmente pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep / MEC).
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Atualmente existem várias tecnologias usadas nas práticas pedagógicas nas
instituições de ensino. Dentre essas tecnologias, o livro didático continua sendo o
elemento pedagógico mais presente em sala de aula. Para Bittencourt (1997), a força
da tradição e a existência de programas governamentais que viabilizam sua distribuição
tornam o seu uso bastante difundido em praticamente todo o país.
Segundo Martins (2006, p.118), essa importância é atestada, entre outros
fatores, por sua função na democratização de saberes legitimados pela sociedade e
relacionados a diversas áreas de conhecimento.
Considerado uma ferramenta de educação política e ideológica, o livro didático
tem sido alvo de diversas críticas por direcionar o ponto de vista do leitor e constituir-se
em discurso da competência: lugar do saber definitivo, correto, acabado. De acordo
com Coracini (1999), esse caráter de autoridade legitima-se na crença de um material
depositário do saber científico e da verdade sacramentada a ser transmitida, adquirida
e compartilhada.
Mesmo sendo alvo de críticas, é inegável a importância do uso desse material no
âmbito educacional, o que justifica sua escolha como objeto de pesquisa desta
dissertação. O trabalho tratará de livros didáticos de distintas áreas disciplinares.
O livro didático compõe-se pelo conjunto de diferentes e diversificados textos.
Esses textos veiculados nos livros das diversas disciplinas abarcam vários gêneros:
poemas, charges, tabelas, textos científicos, contos, crônicas, gráficos, cartas, tabelas,
esquemas, etc.
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Dentre os diversos gêneros presentes no livro didático, optou-se, neste trabalho,
pelo estudo da Apresentação. Este texto foi escolhido para estudo por se tratar de um
discurso com a finalidade de apresentar o livro didático e que se configura, portanto,
como um texto de caráter metalinguístico cujo objetivo é, ao falar do livro, o de
estabelecer uma primeira relação entre enunciador e enunciatário.
O exame desse contrato fiduciário que se estabelece, na Apresentação, entre
enunciador e enunciatário é o principal foco. Assim, esta dissertação não ocupar-se-á
do conteúdo das demais partes dos livros didáticos.
Para orientar a condução da pesquisa, serão estabelecidos os seguintes
objetivos para a análise da Apresentação.
Objetivos gerais:
1-

Identificar

quais

as

relações

estabelecidas

entre

enunciador

e

enunciatário, ou seja, mostrar quais os contratos fiduciários estabelecidos entre autor e
leitor, buscando revelar que, para atingir seu público alvo, os autores recorrem a certos
elementos persuasivos e estabelecem determinados contratos com o leitor.

2-

Analisar os mecanismos e procedimentos adotados na construção da

Apresentação, com o objetivo de verificar como o texto produz significados para seu
leitor e quais são eles, e de compreender, portanto, quais os valores disseminados na
elaboração do texto de Apresentação e, consequentemente, quais os valores
legitimados, de modo geral, pela Educação.
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Objetivos específicos:
1-

Examinar se há diferenças entre os textos direcionados aos diferentes

níveis de ensino: Fundamental e Médio.

2-

Observar se há diferenças entre os textos direcionados às diferentes

disciplinas: Língua Portuguesa; História; Ciências e Biologia; Matemática.

Com os objetivos gerais, a intenção é saber como os procedimentos linguísticos
e discursivos das Apresentações interferem na construção dos sentidos do texto e das
relações entre os interlocutores. Já os específicos, por sua vez, têm o intuito de verificar
se a variação dos destinatários interfere na construção desses sentidos e nas
interações.
Para atingir os objetivos, faz-se necessário o exame dos textos selecionados sob
a perspectiva dos estudos do discurso. Dentre as linhas possíveis de sustentação
teórica, privilegiar-se-á a Teoria da Semiótica Discursiva, de origem francesa e
desenvolvida por Algirdas Julien Greimas. Optou-se pelo estudo semiótico devido ao
fato de a Semiótica propor teoria e método para explicar os sentidos do texto, bem
como as estratégias e os procedimentos discursivos utilizados para a construção
desses sentidos. Será dada ênfase, ainda, entre outros procedimentos, aos efeitos de
sentido de oralidade presentes no texto escrito.
Essas diferentes estratégias, que vão mudar de texto para texto, construirão
variações no gênero discursivo Apresentação (hibridismos), conforme se alterem os
elementos considerados. Para o estudo do gênero, serão retomadas as contribuições
14

de Bakhtin, mas revistas na perspectiva da Semiótica, segundo estudos de Fiorin,
Barros e Discini. A oralidade e o gênero discursivo serão examinados, dessa forma, sob
a ótica da teoria semiótica, como estratégias de persuasão do modelo semiótico de
análise.
Serão examinados os textos de apresentação de oito livros didáticos. Essa
quantidade de livros foi instituída de maneira a permitir que se estabeleça uma hipótese
sobre os valores assumidos na Educação, a partir da comparação entre níveis e áreas
de estudo diferentes, conforme mencionado nos objetivos.
A pesquisa será desenvolvida nos âmbitos do Ensino Fundamental no Ciclo II,
especificamente das 5ª séries (6º anos), e no Ensino Médio, nas 1ª séries. Os livros
selecionados pertencem ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e ao
Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio (PNLEM), do ano de 2009, e
referem-se a quatro disciplinas diferentes: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia e
História visando ao atendimento das especificidades de cada área – Humanas, Exatas
e Biológicas.
São os textos:

Texto 1
Texto de Apresentação de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental
Livro didático “Português Linguagens”, de autoria de Thereza Cochar Magalhães
e William Roberto Cereja, 4ª edição, publicada em 2007 pela editora Atual.
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Texto 2
Texto de Apresentação de História – Ensino Fundamental
Livro didático “Saber e Fazer História – História Geral e do Brasil: Primeiras
Sociedades, Antigüidade e Idade Média”, de autoria de Gilberto Cotrim e Jaime
Rodrigues, 4ª edição, publicada em 2007 pela editora Saraiva.

Texto 3
Texto de Apresentação de Ciências: o meio ambiente – Ensino Fundamental
Livro didático “Ciências - Seres Vivos”, de autoria de Wilson Roberto Paulino e
Carlos Barros, 73ª edição, publicada em 2006 pela editora Ática.

Texto 4
Texto de Apresentação de Matemática – Ensino Fundamental
Livro didático “Tudo é Matemática”, de autoria de Luiz Roberto Dante, 3ª edição
publicada em 2008 pela editora Ática.

Texto 5
Texto de Apresentação de Língua Portuguesa – Ensino Médio
Livro didático “Português Linguagens”, de autoria de Thereza Cochar Magalhães
e William Roberto Cereja, 5ª edição publicada em 2006 pela editora Atual.
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Texto 6
Texto de Apresentação de História – Ensino Médio
Livro didático “História global: Brasil e Geral – Volume Único”, de autoria de
Gilberto Cotrim, 9ª edição publicada em 2008 pela editora Saraiva.

Texto 7
Texto de Apresentação de Biologia: Volume 1 – Ensino Médio
Livro didático “Biologia”, de autoria de Wilson Roberto Paulino, 20ª edição
publicada em 2007 pela editora Ática.

Texto 8
Texto de Apresentação de Matemática – Ensino Médio
Livro didático “Matemática – contexto e aplicações”, de autoria de Luiz Roberto
Dante, 3ª edição publicada em 2008 pela editora Ática.

As edições dos livros didáticos selecionados para compor o corpus encontram-se
presentes no Guia do Livro Didático – PNLD e PNLEM, do ano de 2009. Este guia,
elaborado pelo MEC, reúne obras de diferentes edições e de vários autores, destinadas
ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio, a serem adotadas nas escolas públicas de
todo o país.
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Para a seleção dessas obras, levaram-se em conta alguns critérios: em primeiro
lugar, os livros do corpus pertencem à rede pública da região Sudeste, exclusivamente
de São Paulo, no ano de 2009, conforme dados fornecidos pelo Ministério da Educação
e Cultura – MEC sobre a distribuição regional dos livros didáticos; em segundo lugar, a
inclusão dos livros no PNLD e no PNLEM; e em terceiro lugar, os autores terem livros
didáticos voltado tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio. Esse
último critério foi estabelecido visando à eliminação de outra variável (diferentes
autores) no momento da comparação.
Após o desenvolvimento da análise, estabelecer-se-á a comparação entre os
textos de Apresentação destinados às diferentes disciplinas e em cada etapa de ensino.
Na sequência, será proposta a interpretação dos resultados obtidos acompanhada de
algumas considerações finais.
Esse trabalho organiza-se nos seguintes capítulos:

Capítulo I – Fundamentação Teórica e Metodologia: apresentação do referencial
teórico e da metodologia utilizados para a realização da análise dos textos de
Apresentação.

Capítulo II – Análise dos Textos de Apresentação: análise dos oito textos de
apresentação selecionados, abarcando as diferentes áreas do conhecimento:
Humanas, Exatas e Biológicas.
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Capítulo III – Os textos de Apresentação no Ensino Fundamental e Médio das
diferentes áreas do conhecimento: comparação entre os textos de apresentação
analisados, a partir das diferenças de nível escolar e de áreas do conhecimento;
interpretação dos resultados revelados pela análise e pela comparação.
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA

Neste capítulo, tratar-se-á da apresentação geral e resumida da teoria semiótica;
de algumas questões sobre a oralidade no quadro dessa teoria; da concepção de
gênero discursivo revisto nessa perspectiva teórica e de questões metodológicas.

1. APRESENTAÇÃO DA TEORIA SEMIÓTICA.

Há várias teorias semióticas abordando aspectos da linguagem, a exemplo da
teoria geral dos signos, desenvolvida pelo estadunidense Charles Sanders Pierce
(1839-1914) (SANTAELLA, 1985, p.13), e a semiótica da Cultura da Escola de
Tartu. Conforme dito na Introdução, porém, a sustentação teórica deste trabalho
pautar-se-á na Semiótica de linha francesa proposta por Algirdas Julien Greimas.
A semiótica de linha francesa foi desenvolvida como teoria da significação por
Greimas e pelo Grupo de Investigações Semiolinguísticas da Escola de Altos
Estudos em Ciências Sociais, tendo em vista a preocupação em se explicar como o
texto produz sentido para o leitor e com que procedimentos o faz.
As teorias linguísticas de Ferdinand Saussure e de Louis Hjelmslev foram o
ponto de partida para o desenvolvimento da Semiótica. Greimas (1979, p. 415)
propõe, portanto, para o exame da linguagem, considerar os sistemas de significação,
ou melhor, de relações, e não os sistemas de signos.
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A ideia de relação é importante para a Teoria Semiótica pelo fato de trabalhar
com relações produtoras de sentidos buscando, no objeto em estudo, as relações de
alteridade, de diferença.
Falar da significação é falar do sentido negativo do postulado
saussuriano da diferença. Uma grandeza semiótica qualquer é, por
conseguinte, uma rede de relações e nunca um termo isolado.
(BARROS, 2002, p.13).

A teoria semiótica não demarcou seus limites nos domínios do signo nem da
frase, mas nos do texto, apresentando-se como uma teoria da significação
(BARROS, 2005, p.187). Em outras palavras, a semiótica de Greimas, ao ultrapassar os
limites do signo e da frase, tem como objeto de estudo o texto e seus significados. De
acordo com Barros, a teoria semiótica assim define o texto:
Um texto define-se de duas formas que se complementam: pela
organização ou estruturação que dele faz um todo de sentido, e como
um objeto da comunicação que se estabelece entre um destinador e
um destinatário. (BARROS, 2005, p.7)

Trata-se, portanto, de uma teoria preocupada com o texto, sem desconsiderar os
elementos contextuais, cuja preocupação consiste em “[...] descrever e explicar o que o
texto diz e como ele faz para dizer o que diz”. (BARROS, 1997, p.7). Essa linha teórica
parte do princípio de que, para construir o sentido do texto, é preciso conceber seu
plano de conteúdo sob a forma de um percurso gerativo de sentido.

21

Em outras palavras, os sentidos produzidos pelo texto são examinados em
seu plano de conteúdo como um percurso que vai do mais simples ao mais complexo,
do mais abstrato ao mais concreto (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 206), denominado
percurso gerativo da significação.
Esse percurso, por sua vez, pode ser dividido em três diferentes níveis: o das
estruturas fundamentais, o das estruturas narrativas e o das estruturas discursivas. Em
cada um deles existe um componente sintático e um componente semântico.
Segundo Fiorin (1990, p.3), o primeiro estuda o modo de existência das relações
semânticas

(subcomponente

morfológico)

e

seu

funcionamento

no

discurso

(subcomponente sintático propriamente dito). O componente sintático descreve o
conjunto de relações estabelecidas entre as classes sintagmáticas, independentemente
dos investimentos semânticos constituídos na organização autônoma. O componente
semântico consiste nos investimentos de sentidos das relações sintáxicas abstratas.
Essa sintaxe não é, no entanto, puramente formal, mas tem um caráter conceptual.
A primeira etapa no percurso gerativo de sentido corresponde ao nível das
estruturas fundamentais. Essa etapa é a mais simples e abstrata do percurso. Nela
surge a significação como oposições semânticas. Essas oposições são determinadas
como categorias eufóricas e disfóricas. De tal oposição, característica de todo e
qualquer texto, surge o sentido, cujos termos são:
1. determinados pelas relações sensoriais do ser vivo com esses
conteúdos e considerados atraentes ou eufóricos e repulsivos ou
disfóricos; 2. negados ou afirmados por operações de uma sintaxe
elementar; 3. representados e visualizados por meio de um modelo
lógico de relações denominado quadrado semiótico. (BARROS, 2003,
p.189).
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No nível narrativo, segundo momento do percurso gerativo, percebe-se que a
narratividade se caracteriza por uma sucessão de mudanças devido à ação dos
sujeitos. Há uma situação inicial, uma transformação e um estado final (BARROS, 1995,
p.86).
Ainda segundo essa autora, a narrativa pode ser definida de duas maneiras
complementares: numa primeira definição, como uma mudança de estados, em que um
sujeito transforma o seu mundo em busca de valores; numa segunda definição, como o
estabelecimento de contratos e de rupturas. Estabelece-se, assim, entre destinador e
destinatário um contrato fiduciário.
Para construir a sintaxe narrativa, a Semiótica parte da relação de transitividade,
definindo dois actantes: sujeito e objeto. O objeto passa a ser um objeto de valor
desejável ou temível conforme os investimentos semânticos que lhe são atribuídos
durante a narrativa.
Baseado nessa relação, o mais simples de todos os enunciados consiste no
enunciado elementar. Os sujeitos relacionam-se com valores por meio dos objetos, em
que esses valores são inseridos, e suas relações podem ser de junção ou de
transformação. Daí decorrem dois tipos de enunciado: de estado (conjuntivo ou
disjuntivo) e de fazer. Esses enunciados, por sua vez, se organizam em programas
narrativos.
Conforme Barros (2005), quando um enunciado de fazer rege um enunciado de
estado (o sujeito do fazer modificando o sujeito do estado), tem-se um programa
narrativo, que pode ser de aquisição (doação e apropriação) ou de privação
(espoliação e renúncia).
23

Os textos não possuem apenas um programa narrativo. Vários programas
podem-se articular dentro do texto. Faz-se necessário, pois, entender a maneira pela
qual os programas narrativos se articulam, para a criação de sequências narrativas
maiores, os percursos narrativos.
Segundo a proposta da Semiótica, há um esquema narrativo canônico
(GREIMAS,

2008)

composto

por

quatro

fases:

manipulação,

competência,

perfórmance e sanção.
No percurso da manipulação, percebe-se um sujeito agindo sobre outro para leválo a querer ou dever fazer algo por meio de quatro grandes estratégias: provocação,
intimidação, tentação e sedução.
Na provocação, o destinador faz uma imagem negativa da competência do
destinatário, para levá-lo a fazer; na intimidação, o destinador oferece um valor negativo
ao destinatário; na tentação, o destinador oferece um valor positivo ao destinatário; e na
sedução, o destinador faz uma imagem positiva da competência do outro. Dotado,
graças à manipulação do querer e/ou dever-fazer, o sujeito, para realizar a principal
transformação da narrativa, precisará completar sua competência com o saberfazer/poder-fazer, condições básicas para que proceda à ação.
O percurso da manipulação parte do estabelecimento de um contrato fiduciário
de confiança em que o manipulador procura ganhar a confiança do manipulado.
Como afirma Greimas (1979, p. 184), o contrato fiduciário põe em jogo
um fazer persuasivo da parte do destinador e, em contrapartida, a adesão do
destinatário [...]. Esse contrato pode ser no nível da enunciação, entre enunciador /
enunciatário, ou no nível do enunciado entre atores do enunciado. Nesta dissertação,
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tratar-se-á, conforme apresentado nos objetivos, do contrato fiduciário que se estabelece
entre enunciador e enunciatário ou entre narrador e narratário.
O destinador exerce um fazer persuasivo, enquanto o destinatário, ao
aceitar ou recusar o contrato, exerce um fazer interpretativo. Para a ocorrência da
persuasão, há necessidade de compartilhamento dos valores entre o destinador e o
destinatário. Zilberberg (1986, p. 39) caracteriza o sujeito fiduciário como aquele que está
conjunto do /crer/ do destinador, ou seja, do /crer-crer/.
Na fase da competência, o sujeito que realiza a transformação central da
narrativa reveste-se de um saber ou poder fazer. Já a perfórmance, é o lugar, na
narrativa, da transformação principal. Nela pode ocorrer a mudança de estado de
disjunção com o objeto de valor para o estado de conjunção e vice-versa.
A última fase da estrutura narrativa corresponde à sanção. Nessa fase, tem-se o
reconhecimento do sujeito que operou a transformação decorrente do ato manipulatório
e também a retribuição por meio de castigos e de prêmios. A sanção pode ser cognitiva
(interpretação) e/ou pragmática (retribuição).
Na interpretação, o destinador julga o sujeito pondo em uso uma modalidade
veridictória. O destinatário julga, com base em valores e em crenças que cultiva, se o
destinador é falso (ou seja, que ele não parece e não é); verdadeiro (que ele parece e
é); mentiroso (que ele parece mas não é) ou secreto (que ele não parece mas é). Já na
retribuição, se o sujeito for julgado positivamente, haverá uma recompensa; se julgado
negativamente, sofrerá uma punição.
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Verdade

Ser

Parecer

Segredo

Mentira

Não Parecer

Não Ser

Falsidade

Figura 1 - Esquema de Veridicção
Fonte: BARROS, 2002, p.55

São essas fases que, articuladas, constroem o esquema narrativo. Os
elementos do esquema narrativo canônico pressupõem-se logicamente: a sanção
pressupõe a perfórmance, a competência e a manipulação; a perfórmance pressupõe a
competência e a manipulação; e a competência pressupõe a manipulação. Pode
ocorrer também de, em algumas narrativas, essas fases não se realizarem
completamente, e em outras, haver apenas uma delas e outras pressupostas.
Além disso, Fiorin (2005, p. 33) ressalta a existência de narrativas realizadas que
não contêm apenas uma seqüência canônica, mas um conjunto delas, podendo
encaixar-se umas nas outras, ou suceder-se, ou organizar-se de diferentes maneiras
pelo narrador.
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O nível discursivo, último momento do percurso gerativo da significação, denota
um “patamar mais superficial, o mais próximo da manifestação textual” (BARROS,
2001, p.53). As estruturas narrativas são convertidas em estruturas discursivas
assumidas pelo sujeito da enunciação responsável pela projeção dos actantes do
discurso, pelas determinações de tempo, de espaço e pelas figuras que recobrem os
temas.
Faz-se necessário registrar algumas definições sobre enunciado e enunciação.
Conforme salienta Fiorin (2006, p.54), ao processo de produção do discurso dá-se o
nome de enunciação. Tal processo caracteriza-se como uma instância pressuposta
pelo enunciado. Nela, enunciador e enunciatário são “autor” e “leitor” implícitos, não
reais, mas pressupostos pelo texto. Para o semioticista Eric Landowski (2005), a
enunciação define-se como o “ato pelo qual o sujeito faz ser o sentido” e o enunciado
como o “objeto cujo sentido faz ser o sujeito”. Assim, ao enunciar, o enunciador deixa
marcas no seu discurso e se constrói pelo discurso.
Há três níveis da enunciação, conforme Greimas e Courtès (1979, p. 146147): o primeiro nível possui os actantes enunciador e enunciatário. É o nível da
enunciação considerado como o quadro implícito pressuposto pela própria existência do
enunciado; o segundo nível consiste num destinador e destinatário instalados no
enunciado, correspondente aos actantes da enunciação enunciada (narrador e
narratário); o terceiro nível instala-se quando o narrador dá voz ao actante do enunciado,
em debreagem de 2º grau, instaurando, portanto, um diálogo entre interlocutor e
interlocutário.
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Implícitos (enunciação pressuposta)

Debreagem de 1º grau - atores explicitamente instalados

Debreagem de 2º grau

Enunciador [ Narrador [ Interlocutor [ Objeto ] Interlocutário] Narratário]

Enunciatário

Figura 2 - Esquema de níveis enunciativos
Fonte: BARROS, 2002, p. 75

Para Fiorin (1999, p.69), essa distinção em níveis e a diferença entre
actantes da enunciação e actantes do enunciado são necessárias para que não se
confundam os efeitos de sentido produzidos no texto. É a enunciação que constrói o
discurso, preenchendo-o com pessoas, tempos e espaços. A esse processo de
construção do discurso dá-se o nome de debreagem.
Greimas e Courtès (1979, p.95) assim a definem:
[debreagem] é a operação pela qual a instância da enunciação
disjunge e projeta para fora de si, no ato de linguagem e com vistas à
manifestação, certos termos ligados à estrutura de base, para assim
constituir os elementos que servem de fundação ao enunciado-discurso.

Ao contrário da debreagem, tem-se a embreagem como “o efeito de retorno à
enunciação”, produzido pela neutralização das categorias de pessoa e/ou espaço e/ou
tempo, assim como pela denegação da instância do enunciado (FIORIN, 1996).
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Como ressalta Barros (1999, p.12), a debreagem pode ser enunciativa ou
enunciva. Há três tipos de debreagens enunciativas e enuncivas: actancial, temporal e
espacial.
A debreagem enunciativa projeta uma pessoa (eu), um tempo (agora) e um
espaço (aqui). Este procedimento tem por finalidade a produção do efeito de
subjetividade e proximidade da enunciação. Já a debreagem enunciva projeta uma
pessoa (ele (a) - terceira pessoa, de quem ou do que se fala), um tempo (não agora =
então) e um espaço (em algum lugar = não lugar). Emprega-se tal recurso para criar o
efeito de objetividade e distanciamento da enunciação.
A semiótica analisa essas projeções partindo do princípio de que o sujeito da
enunciação, seu espaço e seu tempo (eu-aqui-agora) são o ponto de referência das
relações espaço-temporais e de pessoa, geradoras dos efeitos de aproximação e de
afastamento da enunciação.
Esses diferentes mecanismos serão empregados, portanto, na tentativa de fazer
com que o enunciatário acredite no que está sendo comunicado, pois como salienta
Fiorin (2005) a finalidade de todo ato de comunicação não é informar, mas convencer o
outro a aceitar o que está sendo dito.
A tematização e a figurativização englobam os procedimentos semânticos do
discurso. A tematização consiste em explicar e interpretar as coisas do mundo de
modo abstrato. A figurativização, por sua vez, produz o efeito de realidade, por meio
da criação de imagens do mundo real ou ficcional, tornando-as representantes desse
mundo, graças à concretização sensorial dos conteúdos.
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Para Fiorin (2002, p.65):
A oposição entre tema e figura remete, em princípio, à oposição
abstrato/concreto. [...] A figura é o termo que remete a algo do
mundo natural: árvore, vaga-lume, sol, correr, brincar, vermelho,
quente etc. [...] Tema é um investimento semântico, de natureza
puramente conceptual, que não remete ao mundo natural. Temas são
categorias que organizam, categorizam, ordenam os elementos do
mundo natural: elegância, vergonha, raciocinar, calculista, orgulhoso etc.

A supremacia de elementos abstratos (temáticos) ou concretos (figurativos) faz,
portanto, com que haja textos predominantemente temáticos, de função interpretativa,
preocupados em explicar a realidade e textos predominantemente figurativos, de função
representativa, a fim de construir um simulacro da realidade representativo do
mundo. Todos os textos são temáticos, mas mesmo nos textos temáticos
ocorrem algumas figuras.

2. CONCEPÇÃO DE ORALIDADE.

A comunicação não deve ser entendida apenas como um fazer informativo,
mas também e principalmente como uma estrutura complexa de manipulação, em
que o enunciador exerce um fazer persuasivo, e o enunciatário, um fazer
interpretativo (GREIMAS; COURTÈS apud FIORIN, 1988, p.53).
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Nesse sentido, há muitos recursos de que o enunciador lança mão para
persuadir o enunciatário. Dentre essas estratégias, interessa abordar os recursos de
oralidade presentes na Apresentação dos livros didáticos. Antes de entrar no
assunto, porém, convém elucidar o que se entende por oralidade no âmbito desta
dissertação.
De acordo com Marcuschi (2001), um texto não pode ser considerado oral ou
escrito apenas pela sua materialização fônica ou gráfica - caráter medial. Para fazer
tal distinção, leva-se em conta, especialmente, o caráter conceptual dos enunciados,
ou seja, os textos devem ser abordados do ponto de vista de sua concepção
discursiva. Pode-se falar que as marcas de oralidade no texto escrito ou de
escrituralidade no texto falado, são, portanto, marcas enunciativas projetadas nos
enunciados.
Os textos marcados pela oralidade assumem características próprias das
interações faladas, graças ao uso de determinadas debreagens e embreagens de
tempo, de espaço e de pessoa e de outros procedimentos, sobretudo de seleção
lexical. Por outro lado, as condições de distanciamento geram textos caracterizados
pela escrituralidade, ou seja, pela ausência, em maior ou menor grau de traços de
fala.
Seguindo essa linha de raciocínio, um texto pode ser falado (do ponto de vista
de sua realização fônica - caráter medial) e ter características discursivas (caráter
conceptual) de um texto escrito, como se verifica numa conferência. Por outro lado,
um texto escrito (de materialização gráfica) pode apresentar características
discursivas de fala, como acontece em um bilhete.
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No caso da conferência, embora falado do ponto de vista medial, o texto a ser
proferido não é de todo espontâneo. A composição (temática, lexical, sintática,
gramatical, etc.) foi pensada anteriormente, possivelmente escrita, trazendo em si
marcas peculiares da concepção textual escrita, produzindo o efeito de objetividade,
imparcialidade, projetando a ideia de distanciamento da enunciação.
Nos textos do bilhete, por sua vez, apesar de medialmente escritos, aparecem
características

discursivas

próprias

das

interações

faladas

(pessoalidade,

informalidade, seleção lexical e estrutura sintática menos elaborada), remetendo às
condições de uma interação face a face, produzindo, portanto, os efeitos de
oralidade e proximidade da enunciação.
A produção de efeitos de sentido de oralidade ou escrituralidade é uma
estratégia usada pelo enunciador para persuadir o enunciatário com a finalidade de
simular efeitos de proximidade ou de distanciamento nos textos escritos.
Nesse caso, o efeito de oralidade que interessa a este trabalho, pois a
oralidade tem papel na construção da interação entre os sujeitos nos textos de
Apresentação.
A oralidade cria enunciados que projetam uma pessoa (eu), um tempo (agora)
e um espaço (aqui). Já a escrituralidade produz enunciados que projetam uma
pessoa (ele), um tempo (então) e um espaço (lá). No primeiro caso, tem-se o efeito
de sentido de proximidade entre os atores da enunciação, criando, assim, um
simulacro da situação de comunicação, e no segundo caso, tem-se o efeito de
sentido de distanciamento da enunciação.
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Segundo Hilgert (2007), para gerar o efeito de proximidade, há o emprego da
primeira e da segunda pessoa (eu/tu/você) como sujeitos dos enunciados, numa
tentativa de simulacro da enunciação revelado por linguagem mais descontraída,
informal, formas gramaticais não aceitas pela norma culta, uso de gírias, expressões
populares, perguntas retóricas, entre outros.
Ainda segundo o autor, tem-se um texto com efeito de distanciamento, por
sua vez, quando há o emprego da terceira pessoa e as escolhas lexicais são mais
rebuscadas, a estrutura sintática é mais complexa e elaborada, há mais zelo pela
correção gramatical, entre outros.
Barros (2002) mostra tais questões no estudo sobre a interação em anúncios
publicitários de bancos, difundidos na imprensa escrita nos anos de 2000 e 2001.
Nesse texto, a autora aponta que a persuasão será bem sucedida na medida em
que o enunciador fizer as escolhas dos recursos linguísticos e discursivos adequados à
situação comunicativa. Isso significa dizer que as marcas da oralidade ou ausência
delas nos enunciados do livro didático resultam de procedimentos, como outros,
destinados a determinados objetivos.
Isto posto, pretende-se observar, no nível discursivo, os traços de oralidade
presentes nos enunciados das Apresentações dos livros didáticos por meio da categoria
de pessoa, tempo e espaço, da escolha lexical, de estruturas sintáticas, da preocupação
com a norma padrão, do emprego de expressões cotidianas, entre outros procedimentos.
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3. CONCEPÇÃO DE GÊNERO DISCURSIVO.

Para o estudo do gênero, serão retomadas as contribuições de Mikhail Bakhtin,
da Análise do Discurso e da Semiótica. Todas elas remetem às propostas de Aristóteles
sobre a questão.
O dicionário de Análise do Discurso (MAINGUENEAU e CHARAUDEAU,
2004, p. 249) explica que a noção de gênero remonta à Antiguidade. Se a reflexão
sobre os gêneros remonta à Antiguidade Clássica, é a Bakhtin, já no século XX, que se
deve sua retomada e ampliação para além das tradições da Retórica e da Poética.
As contribuições feitas por Bakhtin (1992) sobre a linguagem proporcionaram
novas discussões sobre gêneros do discurso. Para esse autor, cada tipo de atividade
humana implica o uso da linguagem por meio de determinados gêneros do discurso.
Em cada esfera de atividade do homem elaboram-se tipos relativamente estáveis
de enunciados de gêneros. Segundo Fiorin (2006, p. 61): “Só se age na interação, só se
diz no agir e o agir motiva certos tipos de enunciados”. Por isso, em cada esfera de
atividade, o uso da língua produz “enunciados relativamente estáveis”.
Nas palavras de Barros (1994), as esferas de ação têm condições e
finalidades específicas, como, por exemplo, a esfera de ação da família, do
trabalho, da escola, da igreja, e assim por diante. Tais esferas de atividades
englobam, por sua vez, inúmeros gêneros. Na esfera escolar podem ser
localizados, entre outros, os gêneros dissertação, relatório, tese, etc.
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Fala-se sempre por meio do gênero no âmbito de determinada esfera de
atividade. Machado (2005, p. 147), sobre essa concepção de Bakhtin, esclarece
que, por isso, os gêneros “são depositários de formas particulares de ver o mundo, de
consubstanciar visões de mundo de épocas históricas”. O repertório de gêneros de cada
esfera da atividade humana vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a
própria esfera sofre mudanças.
Assim, os indivíduos, ao se comunicarem nas mais diferentes circunstâncias,
estão usando inúmeros gêneros que possuem características próprias. Como afirma
Bakhtin (1992, p. 302), “se não existissem os gêneros do discurso e se não os
dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da fala, se
tivéssemos que construir cada enunciado, a comunicação verbal seria quase
impossível”.
Ainda de acordo com o autor, os diversos gêneros constituídos nas esferas
sociais são estruturados em torno de três características: conteúdo temático (o que é e
o que pode tornar-se dizível por meio do gênero); construção composicional (estrutura
particular dos textos pertencentes ao gênero) e estilo (a escolha dos recursos
lingüísticos).
A partir dessa concepção, cria-se uma classificação dos gêneros, dividindo-os
em primários e secundários. Os gêneros primários surgem de atividades comunicativas
mais simples, formadas nas condições de comunicação cotidiana como a carta pessoal,
o bilhete, uma conversa espontânea, um convite.
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Os gêneros secundários, por sua vez, surgem nas condições de um convívio
cultural mais complexo e mais desenvolvido e organizado, como o romance, o artigo
científico, a reportagem jornalística, a dissertação, a conferência escolar e entre outros.
Os gêneros primários podem ser influenciados pelos secundários, quando, por
exemplo, discursos do cotidiano transformam-se em cinema, teatro ou telenovela.
Qualquer que seja a natureza dos gêneros, primários ou secundários, eles
refletem, entretanto, o uso real e concreto da linguagem. Fiorin (2006, p. 63) considera,
então, como importante, no estudo dos gêneros, o entendimento da vinculação do
gênero com uma esfera de atividade social.
Quando se domina um gênero, não se domina uma forma linguística e sim, uma
maneira de realizá-la em situações sociais particulares, ou seja, os gêneros são
instrumentos dos quais o indivíduo dispõe para atuar em diferentes esferas da atividade
humana e para legitimar a prática discursiva.
Bakhtin considera que os gêneros discursivos são infinitamente variáveis, pois
as possibilidades de ação e interação humana nas esferas de atividades são
inesgotáveis. No entanto, as atividades humanas não são totalmente precisas ou
aleatórias. Esse fato propicia, portanto, a coexistência da estabilidade e instabilidade
nos gêneros.
A estabilidade dos gêneros mostra-se relativa, ao se levar em consideração
sua historicidade e sua modificação frente às mudanças de interação da humanidade
em seu meio de ação, pois na medida em que se transformam o ser humano e seu
meio social, transformam-se também as esferas de atividades e os gêneros do
discurso.
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Conforme Barros (1994, p.43), a hibridização ocorre de duas formas:
1º- misturam-se gêneros de uma mesma esfera de atividade devido
à imprecisão das características e das fronteiras entre eles e por
razoes históricas e sociais, isto é, a sociedade, naquele momento,
não mais necessita da separação de alguns gêneros ou mesmo
pede a integração deles;

2º- misturam-se gêneros de esferas de atividade diferentes, em
decorrência de mudanças históricas e sociais e / ou necessidades
de comunicação e de produção de sentido.

Essa natureza híbrida dos gêneros impede que a classificação dos tipos
relativamente estáveis de enunciados seja rígida e que a delimitação de fronteiras
precisas seja feita com base em propriedades puramente formais. Devido a essa
capacidade de mudança e desenvolvimento, os gêneros promovem conhecimentos
significativos sobre as atividades humanas no tempo e no espaço.
Considerando o gênero como meio de apreensão da realidade, o surgimento de
novos gêneros e a alteração dos já existentes, decorrem das maneiras de percepção do
mundo real e da necessidade de comunicação e produção de sentidos. Como afirma
Fiorin (2006, p.69), novos gêneros proporcionam novas formas de se ver a
realidade.

4. QUESTÕES METODOLÓGICAS.
Para a análise dos elementos necessários à construção do discurso de
Apresentação foi elaborado um roteiro metodológico, em consonância com os objetivos
já elencados e a fundamentação teórica apresentada.
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1- Exibir o texto de Apresentação a que se refere cada análise.
2- Analisar a organização narrativa.
3- Examinar as categorias de pessoa, de tempo e de espaço, correspondente ao
nível discursivo.
4- Observar os recursos linguísticos e discursivos produtores do efeito de
sentido de oralidade no texto escrito.
5- Mostrar quais os gêneros discursivos; se há hibridização do tema, da
estrutura composicional e do estilo dos gêneros escolhidos.
6- Apresentar, no nível fundamental, a oposição semântica a partir da qual cada
texto constrói seu plano de conteúdo.
7- Comparar os textos de Apresentação da mesma disciplina e de diferentes
níveis de ensino, de forma a possibilitar a interpretação final dos resultados
obtidos.

A escolha do material analisado e as justificativas dessa seleção foram expostas
na Introdução.
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CAPITULO II – ANÁLISE DOS TEXTOS DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS
DIDÁTICOS

Neste capítulo serão analisados os textos de Apresentação dos oito livros
didáticos, abarcando as diferentes áreas do conhecimento: Humanas, Exatas e
Biológicas. Para tanto, este capítulo será dividido em duas etapas: inicialmente, serão
examinados os textos destinados ao Ensino Fundamental; e na sequência, aqueles
voltados ao Ensino Médio.

2.1 TEXTOS DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Neste momento, serão analisados os textos de Apresentação de quatro livros
didáticos de diferentes áreas do conhecimento:
 Português Linguagens.
 Saber e Fazer História – História Geral e do Brasil: Primeiras Sociedades,
Antigüidade e Idade Média.
 Ciências - Seres Vivos.
 Tudo é Matemática.

2.1.1 TEXTO I – Língua Portuguesa
Humanas
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Apresentação

Caro estudante:

Este livro foi escrito para você.
Para você que é curioso, gosta de aprender, de realizar coisas, de trocar idéias com a turma sobre os
mais variados assuntos, que não se intimida ao dar uma opinião... porque tem opinião.
Para você que gosta de trabalhar às vezes individualmente, às vezes em grupo, para você que leva a
sério os estudos, mas gosta de se descontrair, porque, afinal, ninguém é de ferro.
E também para você que, “plugado” no mundo, viaja pela palavra, lendo livros, jornais ou revistas;
viaja pelo som, ouvindo música ou tocando um instrumento; viaja pela imagem, apreciando uma pintura,
lendo quadrinhos, assistindo à tevê ou a um vídeo, ou navega pela internet, procurando outros saberes e
jovens de outras terras para conversar.
Para você que às vezes é pura emoção, às vezes sentimental, às vezes bem-humorado, às vezes
irrequieto, e muitas vezes tudo isso junto.
E também para você que, dinâmico e criativo, não dispensa um trabalho diferente com a turma:
visitar um museu, entrevistar uma pessoa interessante, encenar uma peça de teatro para outras classes,
discutir um filme, montar um livro com poemas seus e de seus amigos, desenhar uma história em
quadrinhos, tornar o mural da escola um espaço de divulgação de assuntos de interesse geral, participar de
um seminário, de um debate público, etc., etc.
Para você que transita livremente entre linguagens e que usa, como um dos seus donos, a língua
portuguesa para emitir opiniões, para expressar dúvidas, desejos, emoções, idéias e para receber
mensagens.
Para você que gosta de ler, de criar, de falar, de rir, de criticar, de participar, de argumentar, de
debater, de escrever.
Enfim, este livro foi escrito para você que deseja aprimorar sua capacidade de interagir com as
pessoas e com o mundo em que vive.
Um abraço,

Os autores.
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O texto retrata, no nível narrativo, a história de um sujeito - estudante manipulado
por outro sujeito - autores. No percurso da manipulação, observa-se que o destinador
propõe ao destinatário um contrato com o objetivo de transformar sua competência e
levá-lo a fazer algo. Para a transformação, cabe ao destinador valer-se de estratégias
persuasivas, e ao destinatário, por sua vez, interpretar o contrato.
A semiótica greimasiana define a manipulação discursiva como uma ação do
homem sobre os outros homens, a fim de que executem um programa dado
(GREIMAS; COURTÉS, 2008) por meio, inicialmente, das estratégias da sedução,
tentação, provocação e intimidação.
Percebe-se que o sujeito-autores tenta persuadir o sujeito-estudante, construindo
uma imagem positiva da competência desse estudante, com a finalidade de alterá-la
(querer-fazer). A construção dessa imagem denomina-se sedução.
É possível exemplificar esse recurso com o 1º e o 2º parágrafos:
Este livro foi escrito para você.

Para você que é curioso, gosta de aprender, de realizar coisas, de trocar
idéias com a turma sobre os mais variados assuntos, que não se
intimida ao dar uma opinião... porque tem opinião.

Esse percurso pressupõe duas etapas hierarquizadas, a atribuição de
competência semântica (o destinador-manipulador leva o sujeito-destinatário a crer em
seus valores para que se deixe manipular) e a doação de competência modal (o
destinador-manipulador atribui ao sujeito-destinatário os valores modais do quererfazer, dever-fazer, saber-fazer e poder-fazer) (BARROS, 2005, p. 28).
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Verifica-se que o primeiro valor a se doado pelo destinador corresponde ao
querer-fazer e depois o poder-fazer. É proposto, portanto, ao estudante um contrato, o
qual poderá ser ou não aceito, na medida em que acredite nos valores positivos
propostos pelos autores e queira confirmar a imagem que lhe fora atribuída no processo
da manipulação.
Os autores apresentam um instrumento que, ao ser utilizado pelo estudante,
possa auxiliá-lo a obter o conhecimento sobre as linguagens e, por meio dessa
competência, venha a realizar uma perfórmance: aprimorar sua capacidade de interagir
com as pessoas e com o mundo no qual está inserido.
O destinatário, porém, poderá ou não ter sua competência transformada pelo
destinador por meio do percurso da manipulação, tornando-se ou não o transformador
no percurso da ação. Para a ocorrência da ação, o estudante julgará se o destinador é
confiável, se o valor oferecido lhe interessa ou não. A manipulação (faz-crer)
funcionará, então, se o estudante acreditar nos valores propostos no percurso da
manipulação e passar à ação.
No percurso do destinador-julgador, tem-se o reconhecimento do sujeito que
operou a transformação, e a atribuição dos castigos e dos prêmios. Trata-se da última
fase da organização narrativa, a da sanção.
Tanto a ação quanto a sanção estão implícitas no texto de Apresentação, pois
sabe-se que, se o estudante não fizer uso do livro, não obterá o domínio sobre as
linguagens, e assim, não poderá aprimorar sua capacidade de interagir no mundo.
Pode-se dizer, portanto, que esse texto caracteriza-se como um discurso de
manipulação, e não de ação ou de sanção.
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No nível discursivo, foram identificadas as projeções da enunciação no
enunciado, a tematização, a figurativização e os efeitos de sentido produzidos pelos
procedimentos usados e, em especial os de oralidade e os decorrentes do emprego de
certos gêneros discursivos.
Percebe-se que o enunciador, por meio da debreagem de 1ª pessoa, atribui ao
narrador à voz, isto é, o dever e o poder de narrar o discurso em seu lugar. É possível
estabelecer a relação eu – você, que é uma debreagem enunciativa.
O narrador produz um discurso em 1ª pessoa do plural implícita, criando uma
ilusão de subjetividade. Finge aproximação da enunciação, para que, por meio de um
discurso subjetivo e passional, o narrador se aproxime do narratário e apresente o livro
didático.
Para reforçar essa proximidade, o narrador-autores se dirige ao narratárioestudante em 2ª pessoa do discurso, usando o termo “você”. Esse termo é a forma
mais direta e informal para alguém se dirigir a outro em uma comunicação, tendo por
finalidade a produção do efeito de cumplicidade entre narrador e narratário.
Nesse processo, os autores assumem com o estudante comprometimento e
cumplicidade, além de produzirem um efeito de individualidade, dando a impressão de
o estudante ser o foco, a finalidade de suas ações.
Esse procedimento pode ser exemplificado com o 1º e o 8º parágrafos:
Este livro foi escrito para você.

Para você que gosta de ler, de criar, de falar, de rir, de criticar, de
participar, de argumentar, de debater, de escrever.
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A expressão para você é utilizada em todos os parágrafos, a fim de retomar a
questão da singularidade e de abarcar todos os diferentes estudantes.
Nota-se também o emprego da debreagem enunciativa de tempo e espaço com
o objetivo de persuadir o enunciatário, promovendo, igualmente, um efeito de
proximidade da enunciação.
Os tempos ordenados em relação ao agora da enunciação são enunciativos.
Segundo Fiorin (2008, p.26), “Considerando o momento da enunciação um tempo zero
e aplicando a ele a categoria topológica concomitância versus não concomitância
(anterioridade/posterioridade), obtém-se o conjunto dos tempos enunciativos (presente,
pretérito perfeito 1 e futuro do presente) 3”.
O tempo empregado é o “agora”, uma vez que os verbos estão conjugados,
geralmente, no Presente do Indicativo e no Pretérito Perfeito 1. Pode-se exemplificar
esse procedimento com o 9º parágrafo:
Enfim, este livro foi escrito para você que deseja aprimorar sua
capacidade de interagir com as pessoas e com o mundo em que vive.

Verifica-se, assim, que o agora é um marco temporal instaurado no enunciado,
representando um tempo zero. Diante disso, aplica-se, nos exemplos a seguir, a
categoria topológica de não concomitância, conforme citação anterior de Fiorin.
O verbo escrever, no pretérito perfeito1, indica uma ação não concomitante
(anterior) em relação ao marco temporal presente instituído no texto (Para você que é

3

Para Fiorin, o pretérito perfeito tem, em português, dois valores temporais distintos:
anterioridade ao agora, denominado pretérito perfeito 1, e concomitância a um marco temporal
pretérito, indicado com o nome pretérito perfeito 2.
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curioso). Já o verbo aprimorar4, expressa uma ação não concomitante (posterior) em
relação a esse marco temporal5. Podem-se exemplificar esses tempos verbais com o 1º
e o 9º parágrafos:
Este livro foi escrito para você.

Enfim, este livro foi escrito para você que deseja aprimorar sua
capacidade de interagir com as pessoas e com o mundo em que vive.

Na debreagem espacial enunciativa, é preciso considerar que todo espaço
ordenado em função do aqui se caracteriza num espaço enunciativo. Estabelece-se tal
espaço nos seguintes excertos: este livro; no mundo em que vive.
Pode-se dizer, assim, que o tempo e o espaço são concomitantes com o “agora”
e o “aqui”, devido à narração dos fatos estarem num tempo e espaço do agora-aqui,
concomitante com o presente e no momento da enunciação.
Conforme dito anteriormente, o emprego da 1ª pessoa do plural implícita, a
utilização do pronome “você” e os verbos conjugados, na maioria das vezes, nos
tempos enunciativos (Presente do Indicativo e Pretérito Perfeito 1), criam um simulacro
da situação de comunicação, produzindo o efeito de proximidade, de informalidade
além do efeito de sentido de oralidade no texto escrito.

4

A futuridade em português (conceito que abrange todos os mecanismos linguísticos de que
uma língua se serve para exprimir uma situação futura, isto é, uma situação posterior ao
momento da enunciação) é expressa de diversas formas. No nível dos tempos verbais é usado
o futuro simples, na forma sintética (farei) e analítica (ir + infinitivo: vou fazer), e o futuro
composto (terei feito) como formas de expressão de futuridade. Existem, no entanto, outros
mecanismos frequentes para marcar a futuridade, como por exemplo: as construções
perifrásticas (haver de + infinitivo ou ter de/que + infinitivo) e os advérbios de tempo (amanhã,
depois) acompanhados por verbos no presente do indicativo.
5
Esses elementos são pensados conforme as relações semióticas de tempo e de espaço.
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De acordo com Barros (2006, p. 59-60), os efeitos de oralidade podem ser
decorrentes de outros recursos, tais como: certas expressões, versos populares,
marcadores conversacionais e, também, estruturas em que se alternam variantes ditas
mais cultas com variantes mais populares, já bem aceitas na fala, mas não aceitas na
escrita. Observa-se a utilização de alguns desses recursos para reforçar o efeito de
oralidade e de proximidade da enunciação:
- Palavras e expressões populares: “ninguém é de ferro”; “pura emoção”.

- Estruturas mais frequentes na fala, como a repetição.
Para você que às vezes é pura emoção, às vezes sentimental, às vezes
bem-humorado, às vezes irrequieto, e muitas vezes tudo isso junto.

Como salienta Marcuschi (1996), a repetição constitui-se enquanto meio de
formulação da oralidade, podendo assumir variados papéis: contribuição para a
organização do discurso, a manutenção da coerência textual, a geração de sequências
de orações mais compreensivas, a revisão e, ainda, ao reforço do que foi dito
anteriormente.
Ainda com intuito de persuadir o leitor, observa-se o emprego de alguns gêneros
do discurso. O texto foi construído utilizando dois gêneros discursivos: apresentação do
livro didático e carta e, respectivamente, inserido em duas esferas de ação: a da escola
e a da família.
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O gênero apresentação de livro didático pertence à esfera escolar e contém as
seguintes características: o tema é o de dar informações sobre o livro didático ao
leitor, apresentar a concepção do conteúdo temático adotado pelo autor e a proposição
de uma prática pedagógica; na construção composicional trata-se de textos curtos,
de apenas uma página, de tipo expositivo-argumentativo, encontráveis logo nas
primeiras páginas do livro didático, o destinatário não está explícito e pode trazer ou
não a assinatura dos autores; o estilo caracteriza-se por objetivo e neutro, mais
formal. Esse gênero denomina-se secundário, pois explora condições de um convívio
cultural mais complexo, desenvolvido e organizado.
Já o gênero carta faz parte da esfera de atividades familiares. O tema consiste
em dar notícias pessoais ao leitor. Na estrutura composicional, explicita um destinador e
um destinatário, trazendo uma despedida e a assinatura desse destinador. O estilo é
em geral, mais passional e subjetivo, mais familiar, menos formal. Esse gênero
denomina-se primário, pois os textos surgem de atividades comunicativas mais simples,
formadas nas condições de comunicação cotidiana.
Do cruzamento desses gêneros de esferas diferentes resulta o discurso dessa
Apresentação. Conforme visto antes, essa hibridização ocorre devido às mudanças
sociais e históricas e à necessidade de comunicação e de produção de sentido.
Os autores empregam o gênero apresentação de livro didático, explorando o
tema: apresentar informações sobre o livro. No entanto, para aproximar-se do leitor,
usam o gênero carta, com características próprias da esfera familiar. Esse gênero
apresenta o livro didático com um destinatário explicitado (caro estudante), uma
despedida sensorial (um abraço), a assinatura do autor (os autores), o corpo do texto e
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o estilo é mais informal, subjetivo e passional devido ao uso das debreagens
enunciativas e ao emprego de certas expressões populares (“ninguém é de ferro”). O
uso das expressões “Caro estudante / Um abraço” cria, ainda, o efeito de proximidade
da enunciação, devido à sua informalidade.
Esse texto de Apresentação configura-se como um discurso temático e não
figurativo, pois não há uma cobertura figurativa de texto inteiro.
O tema central consiste em: a leitura do livro propicia o conhecimento sobre as
linguagens para que, com esse domínio, o indivíduo possa melhor interagir com as
pessoas e no mundo em que vive. Pode-se extrair o 4º parágrafo como exemplo:
E também para você que, “plugado” no mundo, viaja pela palavra, lendo
livros, jornais ou revistas; viaja pelo som, ouvindo música ou tocando um
instrumento; viaja pela imagem, apreciando uma pintura, lendo
quadrinhos, assistindo à tevê ou a um vídeo, ou navega pela internet,
procurando outros saberes e jovens de outras terras para conversar.

Consoante com esse pensamento, Travaglia propõe, que, dentre os objetivos de
se ensinar uma língua a seus falantes, está o desenvolvimento da competência
comunicativa, ou seja, “a capacidade do usuário de empregar adequadamente a língua
nas diversas situações” (TRAVAGLIA, 1997, p.17).
O tema central abriga os subtemas: “tecnologia” e “domínio das linguagens”.
Mesmo sendo um texto temático, ele possui figuras esparsas. Este texto,
particularmente, tem um bom número de figuras. O subtema “tecnologia” é recoberto
com certas figuras como: “plugado”, “viaja pela palavra”, e “navega pela internet”; e o
subtema “domínio das linguagens” recobre-se com “transita livremente entre as
linguagens”, “emitir opiniões”, e “expressar dúvidas”.
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A figurativização é, portanto, esparsa, pois não chega a compor percursos
figurativos completos de texto inteiro. Assim, a coerência textual garante-se pela
recorrência temática. Trata-se, então, de um texto temático.
Há ainda uma busca por efeitos de proximidade por intermédio de traços
sensoriais: a audição, o tato e a visão, conforme mostrado em destaque no 4º
parágrafo:
E também para você que, “plugado” no mundo, viaja pela palavra, lendo
livros, jornais ou revistas; viaja pelo som, ouvindo música ou tocando
um instrumento; viaja pela imagem, apreciando uma pintura, lendo
quadrinhos, assistindo à tevê ou a um vídeo ou navega pela internet,
procurando outros saberes e jovens de outras terras para conversar.

Outro recurso da construção desse texto consiste no uso de estrangeirismos.
Segundo Faraco (2001), o estrangeirismo é o processo que introduz palavras vindas de
outros idiomas na Língua Portuguesa. De acordo com o idioma de origem, as palavras
recebem nomes específicos, tais como anglicismo (do inglês), galicismo (do francês),
etc. Essas palavras são inseridas na língua por diversos motivos: fatores históricos,
socioculturais, políticos, modismos ou avanços tecnológicos.
Nesse texto, nota-se o emprego do estrangeirismo na figura plugado. Tal termo
é utilizado com o objetivo de figurativizar o subtema da tecnologia e de apresentar um
vocabulário próprio do público mais jovem.
Depois da análise do nível narrativo e do discursivo, chega-se às categorias
semânticas fundamentais. O nível fundamental corresponde à primeira etapa do
percurso gerativo de sentido. Trata-se da etapa mais simples e abstrata que sustenta o
plano de conteúdo (BARROS, 2005).
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Percebe-se uma oposição semântica fundamental entre conhecimento versus
ignorância, a partir da qual se constrói o plano de conteúdo do texto. Sabe-se que o
valor tido como eufórico no nível fundamental será transformado em objeto desejável no
nível narrativo, e em tema, no nível discursivo.
No texto em análise, a ignorância é construída negativamente (disfórica), pois
está associada à ausência de interação por meio das linguagens. Por outro lado, o
conhecimento é apresentado positivamente (eufórico), já que está ligado à interação
por meio das linguagens.
ignorância → não-ignorância → conhecimento
(disforia)

(não-disforia)

(euforia)

CONCLUSÕES PARCIAIS

A partir da análise do TEXTO I (p.40), pôde-se examinar, no nível narrativo, que
os autores buscam manipular o estudante por meio das estratégias da sedução e da
tentação.
Nesta Apresentação, o destinador utiliza essas duas estratégias para que os
destinatários venham a obter um querer-fazer e, principalmente, um poder-fazer. Os
percursos da ação e sanção estavam implícitos, uma vez que somente a manipulação
foi desenvolvida.
No nível discursivo, observou-se que o discurso foi construído em debreagem
enunciativa de pessoa, tempo e espaço, criando o efeito de proximidade da
enunciação.
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Foi possível verificar, por meio dos recursos linguísticos e discursivos
empregados, tais como expressões populares e as escolhas de pessoa, de tempo e de
espaço, a produção de um simulacro da situação de comunicação, gerando efeito de
sentido de oralidade.
Notou-se, com a mesma finalidade de criar efeitos de aproximação e
cumplicidade, o cruzamento de características dos gêneros apresentação de livro
didático e carta.
O tema central desenvolvido foi o conhecimento das linguagens para que o aluno
possa interagir no mundo. Esse tema abrigou os subtemas: tecnologia e domínio das
linguagens. Verificou-se que esse texto é temático com um bom número de figuras
ocasionais.
No nível fundamental, a oposição semântica foi entre conhecimento versus
ignorância. Essa oposição apareceu no percurso da ignorância (disfórica) ao
conhecimento (eufórico) graças ao livro didático apresentado.
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2.1.2 TEXTO II – História
Humanas

Esta coleção apresenta aspectos relevantes do processo histórico
ocidental, incluindo a História do Brasil.
A presente edição foi totalmente reformulada com o objetivo de estimular a
participação dos alunos nos estudos de História.
Toda a coleção ganhou mais vida e dinamismo. Os capítulos foram escritos
em linguagem cativante. O visual foi enriquecido com novas soluções gráficas.
Novos temas históricos foram abordados. Novas atividades foram desenvolvidas.
Acreditamos que a reflexão histórica seja instrumento dos mais valiosos
para a construção da cidadania. Por isso, esperamos que esta coleção ajude o
estudante – ao longo dos seus estudos – a ampliar a consciência do que fomos
para transformar o que somos.
Tenha um ótimo ano de estudo, reflexão e ação.

Os autores.
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Diferentemente do ocorrido no TEXTO I (p.40), nesta apresentação os autores
recorrem apenas à estratégia da tentação, e não à sedução, com o intuito de persuadir o
professor a acreditar num livro didático com uma nova proposta de ensino de História e
a usá-lo, para que dotado da competência, que o livro lhe dá, possa estimular a
participação dos alunos nesses estudos.
Outro contrato se estabelece quando ao estudante é oferecido o conteúdo da
disciplina de História, tal como desenvolvido no livro, para que ele possa ampliar a
consciência do que fomos para transformar o que somos.
O sujeito-autores tenta convencer tanto o sujeito-professor quanto o sujeitoestudante por meio da demonstração das qualidades do livro didático e dos benefícios
a serem adquiridos por sua utilização. Pode-se exemplificar a estratégia da tentação
com o 3º e o 5º parágrafos:
 Sujeito-professor
Toda a coleção ganhou mais vida e dinamismo. Os capítulos foram
escritos em linguagem cativante. O visual foi enriquecido com novas
soluções gráficas. Novos temas históricos foram abordados. Novas
atividades foram desenvolvidas.

 Sujeito-estudante
Tenha um ótimo ano de estudo, reflexão e ação.

Diferentemente do ocorrido no TEXTO I (p.40), nesta apresentação, o destinador
utiliza apenas a estratégia da tentação para que os destinatários venham a obter um
querer-fazer e, primordialmente, um poder-fazer.
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Nesse caso, os destinatários vão querer adquirir os valores propostos nesse
livro didático, porque esse material lhe dará um poder-fazer: estimular a participação
dos alunos nos estudos de História (professor) e ampliar a consciência do que fomos
para transformar o que somos (estudante).
Seguindo essa linha de raciocínio, são propostos, respectivamente, ao
professor e ao estudante contratos, cuja aceitação dependerá da crença de ambos
num livro didático capaz de conduzi-los à obtenção dos valores positivos
almejados. Da mesma forma que no TEXTO I (p.40), os percursos tanto da ação
quanto da sanção estão pressupostos e apenas a manipulação está explicitada.
No nível discursivo, o narrador, ao se dirigir ao professor, produz um discurso em
3ª pessoa, criando uma ilusão de objetividade. Finge distanciamento da enunciação,
por meio de um discurso supostamente neutro, uma vez que não há situação de
igualdade entre autores e professores. Vale-se, ainda, desse procedimento para criar
um discurso “científico”, para apresentar o livro didático.
É possível perceber a debreagem enunciva no 1º parágrafo:
Esta coleção apresenta aspectos relevantes do processo histórico
ocidental, incluindo a História do Brasil.

Além de usar a 3ª pessoa para criar um discurso mais neutro e objetivo, os
autores empregam alguns verbos na voz passiva. Esse procedimento permite focalizar
e enfatizar o livro didático que está sendo apresentado e, portanto, falar com mais
objetividade desse material.
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Porém, no penúltimo parágrafo, existe mudança de debreagem devido à
utilização de dois tipos de “nós”. O uso do nós exclusivo (nós = autores) e nós inclusivo
(autores + estudante + professor) ou seja, de debreagens enunciativas.
O uso da primeira pessoa do plural em lugar da primeira do singular amplia e
dilui o eu, em um nós. Esse nós tem uma pitadinha de modéstia e de valorização do
trabalho em equipe e, ao mesmo tempo, de autoridade do grupo, do conjunto (FIORIN,
2005, p.27).
O emprego da 1ª pessoa do plural (nós exclusivo) aparece como plural de autor,
contribuindo para um efeito de sentido de cientificidade. Nesse caso, o nós se dirige a
um você: professor. Verifica-se tal relação nos termos destacados do 4º parágrafo:
Acreditamos que a reflexão histórica seja instrumento dos mais
valiosos para a construção da cidadania. Por isso, esperamos que esta
coleção ajude o estudante – ao longo dos seus estudos – a ampliar a
consciência do que fomos para transformar o que somos.

Estabelece-se, ainda, a relação nós inclusivo. Segundo Barros (2005, p.25), o
uso do nós inclusivo (eu, você e eles) produz, além dos efeitos de subjetividade e de
aproximação da enunciação, próprios do uso da 1ª pessoa, o efeito de sentido de
identificação com o destinatário e de anulação da distância entre destinador e
destinatário, apresentados como sujeitos que pensam da mesma forma.
Esse “nós” abrange “autores - professor - estudante - todos os brasileiros”. Com
esse recurso, há identificação entre narrador e narratário de forma a estabelecer uma
relação de reconhecimento, de inclusão.
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Isso pode ser observado, nos termos em destaque, no 4º parágrafo:
Acreditamos que a reflexão histórica seja instrumento dos mais valiosos
para a construção da cidadania. Por isso, esperamos que esta coleção
ajude o estudante – ao longo dos seus estudos – a ampliar a
consciência do que fomos para transformar o que somos.

No último parágrafo, ocorre novamente mudança de pessoa com o emprego da
1ª pessoa e da 2ª pessoa implícitas no Imperativo. Ao se dirigir ao estudante em 2ª
pessoa do discurso, valendo-se do verbo (TER) conjugado no Imperativo, o narrador
reforça essa relação, gerando maior efeito de proximidade com seu narratário. Nesse
momento, acontece novamente mudança de destinatário (estudante), como se observa
em:
Tenha um ótimo ano de estudo, reflexão e ação.

Nesses dois últimos parágrafos, rompe-se com o distanciamento produzido no
decorrer do texto, uma vez que, nesses parágrafos, houve a preocupação em criar um
efeito de proximidade da enunciação e de se dirigir ao estudante.
O narrador também lança mão da debreagem enunciativa de tempo e espaço.
Da mesma forma que no TEXTO I (p.40), tal procedimento cria o efeito de proximidade
da enunciação. Nessa situação, o marco temporal instituído é o presente com a
presença de ações não concomitantes (anterior) ao presente: verbo SER, no pretérito
perfeito 1.
Veja-se como exemplo o 5º parágrafo:
Por isso, esperamos que esta coleção ajude o estudante – ao longo dos
seus estudos – a ampliar a consciência do que fomos para transformar o
que somos.
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Observa-se que o espaço também se configura como enunciativo. Esse recurso
pode ser exemplificado com os seguintes excertos: “esta coleção”, “a presente edição”,
etc. O tempo e o espaço são, portanto, concomitantes com o “agora” e o “aqui”, uma
vez que os acontecimentos narrados ocorrem simultaneamente com o momento da
enunciação.
A debreagem enunciva não tem efeito de oralidade devido ao fato de produzir o
efeito de distanciamento da enunciação. A estratégia do efeito de sentido de oralidade
somente é visto no último parágrafo com o verbo (TER) conjugado no Imperativo
afirmativo: Tenha /você/ um ótimo ano de estudo, reflexão e ação.
Além dos elementos de projeção de pessoa, tempo e espaço, nota-se o
entrelaçamento dos gêneros discursivos: apresentação de livro didático e carta. No
entanto, diferentemente do TEXTO I (p.40), todo o discurso constrói-se por meio do
gênero apresentação de livro didático e somente no último parágrafo há alguns traços
do gênero carta. Esses traços são a presença do destinatário (estudante) marcado pelo
verbo (TER) conjugado no Imperativo afirmativo, criando, assim, o efeito de
proximidade da enunciação.
Nesse texto, a temática é a de apresentação de informações sobre o livro
didático; a forma composicional apresenta a assinatura do destinador (os autores), o
corpo do texto; e o estilo é objetivo e neutro graças ao uso predominante da debreagem
enunciva de pessoa. Essas características são empregadas, pois se tem a
preocupação de gerar o efeito de distanciamento para apresentar a nova edição
reformulada do livro didático. Ao fazer uso, no último parágrafo, da forma composicional
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carta, um discurso menos formal é construído com o propósito de aproximar-se do
estudante.
O discurso desse texto desenvolve dois temas: o primeiro destinado ao professor
e o segundo voltado ao estudante. Conforme constatado, o tema central do professor
traduz-se na proposta de um livro com um novo modo de ensino de História para
estimular a participação dos estudantes nos estudos da disciplina.
Esse tema comporta os seguintes subtemas: novo livro didático de História e
novos conhecimentos sobre História.
A obra proporciona, portanto, um método moderno, inovador e uma edição
totalmente reformulada e cativante, por meio da qual o leitor se sentirá motivado a
aprender os conteúdos de História. De acordo com Coracini (1999, p.18):
O livro didático apresenta uma proposta subjacente ou explícita de
uma abordagem 'nova', 'inovadora', 'sob medida', 'progressista',
preocupada com o sentido e com a criatividade dos alunos, em oposição
à metodologia tradicional.

Para o estudante, o livro propiciará o conteúdo de História para que possa
ampliar a consciência do que fomos para transformar o que somos. Essa Apresentação
configura-se temática, com algumas poucas figuras ocasionais de construção
(construção da cidadania) e de ampliação (ampliação da consciência).
Os temas arrolados estão de acordo com o pensamento do historiador Eric
Hobsbawm (1997, p.87):
[...] passado, presente e futuro constituem um continuum. Todos os
seres humanos e sociedades estão enraizados no passado – o de suas
famílias, comunidades, nações ou outros grupos de referências, ou
mesmo de memória pessoal – e todos definem sua posição em relação
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a ele, positiva ou negativamente. Tanto hoje como sempre: somos
quase tentados a dizer “hoje mais que nunca”. E mais, a maior parte da
ação humana consciente, baseada em aprendizado, memória e
experiência,

constitui

um

vasto

mecanismo

para

comparar

constantemente passado, presente e futuro. As pessoas não podem
evitar a tentativa de antever o futuro mediante alguma forma de leitura
do passado. Elas precisam fazer isto. Os processos comuns da vida
humana consciente, para não falar das políticas públicas, assim o
exigem. E é claro que as pessoas o fazem com base na suposição
justificada de que, em geral, o futuro está sistematicamente vinculado ao
passado, que, por sua vez, não é uma concatenação arbitrária de
circunstancias e eventos.

Constrói-se o plano de conteúdo a partir da oposição semântica fundamental
entre passividade versus ação; e entre ultrapassado versus inovação. Para o aluno, a
ação mostra-se positiva (eufórica), associada à participação nos estudos de História. Já
a passividade mostra-se negativa (disfórica), associada à não participação dos alunos
nos estudos de História.
passividade→ não-passividade → ação
(disforia)

(não-disforia)

(euforia)

Para o professor, a inovação mostra-se positiva, associada à aquisição de uma
nova proposta de ensino de História; e o conservadorismo (a manutenção) mostra-se
negativo, associado à não aquisição dessa proposta.
conservadorismo → não- conservadorismo → inovação
(disforia)

(não-disforia)

(euforia)
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CONCLUSÕES PARCIAIS

A partir do exame do TEXTO II (p.52), observou-se que, no nível narrativo, os
autores buscam persuadir tanto o professor quanto o estudante apenas pela estratégia
da tentação. Somente a manipulação foi desenvolvida, tendo os percursos da ação e
sanção pressupostos.
No nível discursivo, notou-se a construção do discurso predominantemente em
debreagem enunciva de pessoa, gerando o efeito de distanciamento da enunciação; e
em debreagem enunciativa, produzindo o efeito de proximidade da enunciação. A
debreagem enunciativa de tempo e espaço criou o efeito de proximidade da
enunciação.
Por meio das estratégias empregadas, notou-se pouco efeito de sentido de
oralidade.
O texto foi desenvolvido, principalmente, pelo gênero apresentação de livro
didático. Somente, no último parágrafo, notou-se o cruzamento de características dos
gêneros apresentação de livro didático e carta para aproximar-se do estudante.
O tema central desenvolvido para o professor foi a proposta de um livro com um
novo modo de ensino de História. Esse tema comportou os subtemas: novo livro
didático e novos conhecimentos sobre História. Já o tema central do aluno foi a
proposta de um livro com os conteúdos de História para ampliar a consciência do que
fomos para transformar o que somos.
Esse texto caracteriza-se por um texto temático com a presença de algumas
poucas figuras ocasionais.
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No nível fundamental, constatou-se a oposição semântica entre passividade
versus ação para o estudante e entre conservadorismo versus inovação para o
professor. Essa oposição revelou-se no percurso da passividade e conservadorismo
disfóricos à ação e inovação eufóricas devido ao livro didático apresentado.
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2.1.3 TEXTO III – Ciências
Biológicas
Apresentação

Caro aluno, cara aluna

Antes de mais nada, queremos que você conheça este livro, que será seu companheiro este ano nas
aulas de ciências.
Comece pelo sumário, na página 4. Observe que o livro tem seis unidades. Leia o título de cada uma
das unidades e vá até elas. Aprecie a fotografia das aberturas e leia as legendas.
Os capítulos começam com um texto ou uma imagem seguidos da seção “Discuta esta(s) idéia(s)”.
Trata-se de uma proposta de trabalho em grupo, sob a orientação do (a) professor (a), um “aquecimento”
para o tema que será estudado. Com o mesmo objetivo de prepará-lo (a) para os assuntos, no decorrer dos
capítulos você encontra outras atividades sob o título “Trabalhe esta (s) idéia (s)”.
As seções “Desafio do Passado”, “Desafio do Presente” e “Para ir mais longe” complementam o
conteúdo principal.
A seção “Em grupo: mapa de conceitos” é uma poderosa ferramenta de ensino-aprendizagem. Você
pode conhecer agora essa proposta de estudo lendo o texto da página 10.
A seção “Integrando o conhecimento” é uma revisão do capítulo. “Mãos à obra...” propõe uma
atividade prática ou experimental sobre um tema importante da unidade.
Você vai perceber que muitas imagens de animais e plantas têm uma escala aplicada. A escala é útil
para dar a noção do tamanho real desses organismos. Quando uma imagem não é apresentada em tamanho
real, ela pode estar ampliada ou reduzida. (Veja exemplos de imagens em tamanho real na página 111). Para
calcular tanto a ampliação como a redução de imagens é necessário conhecer o tamanho real do objeto.
A redução da imagem é utilizada quando o objeto real é maior que o espaço disponível na página. A
ampliação da imagem permite uma observação mais detalhada do objeto, pois mostra partes pouco visíveis
ou mesmo invisíveis sem o aumento. A foto do carrapato (página 40) é exemplo disso. Neste livro, a escala
das imagens ampliadas aparece em milímetros.
A representação da escala é feita geralmente em uma linha de 1 centímetro (cm). As escalas
horizontais referem-se ou ao comprimento ou à envergadura da imagem (envergadura é a distância de uma à
outra ponta das asas abertas de uma ave). As escalas verticais referem-se à altura, como é o caso da imagem
do ipê-amarelo, na página 14. Por exemplo, uma escala de 0____3 metros (m) mostra que 1 cm de régua
representa a 3m reais. Então, se a imagem tiver 7 cm de régua, como é o caso da foto do ipê-amarelo, o
tamanho real do objeto é de 21 cm (7x3). Experimente calcular a envergadura do tuiuiú, na foto da página 12.
Pronto. Agora você já conhece um pouco seu livro.
Desejamos que ele contribua para sua formação como cidadão ou cidadã.
Tire bom proveito dele.

Os editores.
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Neste texto, existe mudança em relação à autoria devido à presença da
assinatura dos editores e não dos autores como visto nos TEXTOS I (p.40) e II (p.52).
O autor tratará, em princípio, mais das vantagens do conteúdo presente no livro
didático, ou seja, dará um saber sobre o livro didático. Já o editor tratará mais do
caráter prático do livro e da facilidade de utilização desse material. Em outras palavras,
o destinador dará ao destinatário um saber usar o livro didático para daí querer adquirir
seus conhecimentos e, assim, poder realizar a ação proposta pelo destinador.
Para ocorrência da manipulação, os editores tomam como base a argumentação
de que o material proposto, uma vez utilizado de forma correta pelo(a) aluno(a), irá
auxiliá-lo(a) a obter o conhecimento sobre os conteúdos de Ciências e a se tornar
sujeito cidadão ou cidadã.
São apresentados, portanto, ao aluno os valores positivos do livro didático: a
facilidade de utilização do livro, a forma como esse material é organizado, ou seja,
diferentemente dos textos já analisados, os editores propõem uma inovação tecnológica
e não de conhecimentos ou de conteúdos.
É possível exemplificar a estratégia da tentação com os parágrafos 2º e 3º.
Comece pelo sumário, na página 4. Observe que o livro tem seis
unidades. Leia o título de cada uma das unidades e vá até elas. Aprecie
a fotografia das aberturas e leia as legendas.

Os capítulos começam com um texto ou uma imagem seguidos da
seção “Discuta esta(s) idéia(s)”. Trata-se de uma proposta de trabalho
em grupo, sob a orientação do (a) professor (a), um “aquecimento” para
o tema que será estudado. Com o mesmo objetivo de prepará-lo (a) para
os assuntos, no decorrer dos capítulos você encontra outras atividades
sob o título “Trabalhe esta (s) idéia (s)”.
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Segundo os editores, o aluno, ao receber esse valor modal virtual saber-fazer,
passará a (querer) adquirir os valores do livro didático e realizar (poder) a
transformação proposta pelo destinador. Da mesma forma que os textos anteriores, a
ação e a sanção estão subentendidas, tendo somente a manipulação explicitada.
No nível discursivo, há o uso da debreagem enunciativa de pessoa, produzindo
um discurso em 1ª pessoa do plural (nós exclusivo) com o efeito de “cientificidade” e de
proximidade da enunciação. Os editores valem-se desse recurso, principalmente, para
atribuir ao livro didático o caráter de instrumento tecnológico, uma vez que o livro
didático é a tecnologia que os editores estão oferecendo ao aluno.
O

emprego

do

pronome

“você”

gera

efeitos de

cumplicidade

e

de

comprometimento com o narratário.
Verifica-se tal procedimento nos exemplos do 1º e do 11º parágrafos:
Antes de mais nada, queremos que você conheça este livro, que será
seu companheiro este ano nas aulas de ciências.

Desejamos que ele contribua para sua formação como cidadão ou
cidadã.

Todavia, o emprego da 3ª pessoa do singular, em alguns parágrafos, cria o efeito
de certo distanciamento da enunciação, por estar inserido no interior do texto em
primeira pessoa do plural. Percebe-se a debreagem enunciva nos exemplos do 5º e do
8º parágrafos:
A seção “Integrando o conhecimento” é uma revisão do capítulo. “Mãos
à obra...” propõe uma atividade prática ou experimental sobre um tema
importante da unidade.
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A redução da imagem é utilizada quando o objeto real é maior que o
espaço disponível na página. A ampliação da imagem permite uma
observação mais detalhada do objeto, pois mostra partes pouco visíveis
ou mesmo invisíveis sem o aumento.

O emprego dos tempos verbais permite a constatação do uso da debreagem
enunciativa de tempo e espaço, acarretando o efeito de sentido de proximidade da
enunciação. Os verbos ser e preparar, no futuro do presente, indicam ações não
concomitantes (posterior) em relação ao presente. Pode-se observar tal fato com o
exemplo do 3º parágrafo:
Os capítulos começam com um texto ou uma imagem seguidos da
seção “Discuta esta(s) idéia(s)”. Trata-se de uma proposta de trabalho
em grupo, sob a orientação do (a) professor (a), um “aquecimento” para
o tema que será estudado. Com o mesmo objetivo de prepará-lo (a) para
os assuntos, no decorrer dos capítulos você encontra atividades (...).

A debreagem enunciativa de espaço é notada nas seguintes expressões: “este
livro”; etc. Em suma, os fatos narrados apresentam-se no tempo e no espaço do agoraaqui, concomitantes com o tempo e com o momento da enunciação.
O pronome “você” e o tempo e o espaço enunciativos criam, no texto, a situação
de enunciação, produzindo efeitos de oralidade no texto escrito. Há, além disso, o
emprego de outros recursos de estrutura e vocabulário mais informais ou com certa
estereotipia para reforçar tal efeito: “vá até elas”; “Tire bom proveito dele”; “Mãos à
obra”.
No TEXTO III (p.62), um novo gênero surge no discurso: o manual. Para
construção dessa Apresentação houve a intersecção do gênero manual, carta e
apresentação de livro didático.
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O gênero manual, que não foi usado nos TEXTOS I (p.40) e II (p.52), pertence à
esfera de atividades da tecnologia. Seu tema é o da instrução sobre a utilização do
produto. Na estrutura composicional, apresenta sobre tudo descrições pontuais do
objeto a que se refere e do modo de uso de seus recursos. O estilo é objetivo e neutro.
Esse gênero denomina-se secundário por surgir de atividades comunicativas mais
complexas.
Nesse texto de Apresentação, no que diz respeito à temática, tem-se a
apresentação de informações de como usar e sobre o livro didático; quanto à forma
composicional, compreende um destinatário explicitado (Caro aluno, Cara aluna), a
assinatura do autor (os editores) e o corpo do texto; o estilo ora objetivo (Desejamos
que ele contribua para sua formação como cidadão ou cidadã) ora subjetivo e mais
informal (Vá até elas). Essa variação de estilos ocorre, principalmente, devido à
mudança nas debreagens empregadas pelos editores.
Ao utilizar o tema do gênero manual, cria-se um texto com informações sobre
como usar o livro didático, e um estilo mais formal devido à preocupação em produzir
efeito de distanciamento e de racionalidade. No entanto, ao fazer uso da organização
composicional e do estilo do gênero carta, os autores geram um discurso mais subjetivo
e informal com efeitos de proximidade entre narrador e narratário. O gênero
apresentação de livro didático aparece com o termo “Apresentação” logo no início do
texto e em todos os momentos em que se fala do livro didático.
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Assim, tem-se um texto de Apresentação com traços do gênero manual,
principalmente, quando os editores mostram como usar o livro; do gênero carta,
principalmente, quando apresenta um destinatário; e do gênero apresentação quando
fala sobre o livro didático.
A proximidade com o leitor vem marcada ainda pelo uso da expressão “Caro
aluno, cara aluna” por se tratar de um termo mais informal, se comparado com a
expressão “Prezado”, etc.
Outro motivo para o emprego da referida expressão diz respeito à preocupação
em produzir um discurso politicamente correto. Segundo Viezzer (1995), esse tipo de
discurso torna a linguagem neutra em termos de discriminação, evitando uma
conotação, entre outras, sexista. Esse recurso cria, sobretudo, um discurso adequado
socialmente com valores do racional mais do que do emocional.
Verifica-se tal recurso com o exemplo do 11º parágrafos:
Desejamos que ele contribua para sua formação como cidadão ou
cidadã.

O tema central desenvolvido é o de que o uso correto do livro didático
proporciona o conhecimento dos conteúdos de Ciências para que o(a) aluno(a) possa
constituir-se enquanto cidadã ou cidadão. Seu subtema é o da apresentação da
estrutura do livro didático.
No texto em análise, é possível verificar, no penúltimo parágrafo, ruptura de
isotopia. Nas palavras de Barros (2005, p.74), a reiteração dos temas e a recorrência
das figuras no discurso denominam-se isotopia. A isotopia assegura a linha
sintagmática do discurso e a sua coerência semântica devido à ideia de recorrência.
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Existem dois tipos de isotopia: temática e figurativa. A isotopia temática decorre
da repetição de unidades semânticas abstratas, em um mesmo percurso temático. Já a
isotopia figurativa caracteriza-se pela redundância de traços figurativos.
Interessa a este trabalho, a isotopia temática, pois esse texto de Apresentação
caracteriza-se por um texto temático e não figurativo.
Os editores propõem um texto procedimental, ou seja, um texto que apresenta o
modo de utilização do livro didático e de repente há ruptura de isotopia, pois, no
penúltimo parágrafo, os editores concluem com os Parâmetros Curriculares Nacionais,
passando, portanto, de uma leitura tecnológica para uma leitura de deveres sociais.
Nesse momento, entra em cena um novo tema: a cidadania.
Verifica-se esse novo tema com o exemplo do 11º parágrafos:
Desejamos que ele contribua para sua formação como cidadão ou
cidadã.

Esse parágrafo baseia-se, portanto, nos Parâmetros Curriculares Nacionais de
Ciências. Um dos objetivos presentes nesse PCNs do Ensino Fundamental diz respeito
à capacidade dos alunos em:
compreender a cidadania como participação social e política, assim
como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando,
no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às
injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito.
(BRASIL, 1998, p.7)

Há essa mudança de isotopia, pois os editores, de certa forma, “obedecem” ao
discurso presente nos PCNs do Ensino Fundamental.
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A

oposição

semântica

fundamental

estabelece-se

entre

conhecimento

tecnológico versus ignorância. Para o(a) aluno(a), a obtenção do conhecimento
tecnológico (positivo), depende da correta utilização do livro, e a ignorância (negativa)
do manuseio incorreto do livro didático.

CONCLUSÕES PARCIAIS

A partir do estudo do TEXTO III (p.62), pôde-se verificar, no nível narrativo, que
os editores tentam manipular o(a) aluno(a) por meio da estratégia da tentação.
Nesse texto, o destinador utiliza somente essa estratégia para que os
destinatários saibam utilizar corretamente o livro didático (saber-fazer) para que
venham a adquirir seus valores (querer-fazer) e se tornem cidadãos (poder-fazer).
Diferentemente dos textos já analisados, esse tipo de narrativa mostrou-se
como procedimental. Os percursos da ação e sanção estão subentendidos. Somente a
manipulação foi totalmente desenvolvida.
Notou-se que, no nível discursivo, o discurso foi construído em debreagem
enunciativa e enunciva de pessoa, produzindo o efeito de proximidade e distanciamento
da enunciação. O tempo e espaço foram desenvolvidos em debreagem enunciativa,
gerando o efeito de proximidade da enunciação.
Foi possível observar o efeito de sentido de oralidade por meio dos recursos
linguísticos e discursivos empregados, tais como recursos de estrutura e vocabulário
mais informal. Esses procedimentos foram utilizados na tentativa de criar situação de
comunicação entre destinador e destinatário.
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Houve o cruzamento de características próprias do gênero manual, apresentação
do livro didático e carta com a finalidade de produzir um discurso procedimental, de
apresentar o livro didático e de criar o efeito de proximidade e cumplicidade com o
leitor.
O tema central desenvolvido: o uso correto do livro didático proporcionará o
conhecimento sobre os conteúdos de Ciências para que o aluno possa se constituir
enquanto cidadão. Esse tema comportou o subtema: estrutura do livro didático.
Percebeu-se, no último parágrafo, a ruptura da leitura tecnológica para a leitura
social. Nesse momento, verificou-se um novo tema: a cidadania. Esse tema entra em
cena, pois o destinador oferece um livro didático que “acata” os preceitos do PCNs de
Ciências. A figurativização foi pouco disseminada, tornando o texto temático.
No nível fundamental, notou-se a oposição semântica entre conhecimento
tecnológico

(eufórico)

versus

ignorância

(disfórico),

graças

ao

livro

didático

apresentado.
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2.1.4 TEXTO IV – Matemática
Exatas

Apresentação

Caro (a) aluno (a)
Bem-vindo (a) a esta nova etapa de estudos e aprendizagens.
Como você já sabe, a matemática é uma parte importante de sua vida. Ela
está presente em todos os lugares e em todas as situações de seu cotidiano: na
escola, no lazer, nas brincadeiras, em casa.
Escrevi este livro para você compreender as ideias matemáticas e aplicálas em seu dia-a-dia. Estou certo de que fará isso de maneira prazerosa,
agradável, participativa e sem aborrecimentos. Sabe por quê? Porque ao longo
deste livro você será convidado (a) a pensar, a resolver problemas e desafios, a
trocar ideias com os colegas, a observar ao seu redor, a ler sobre a evolução
histórica da matemática, a trabalhar em equipe, a conhecer curiosidades, a
brincar, a pesquisar, a argumentar, a redigir e a divertir-se.
Gostaria muito que aceitasse este convite com entusiasmo e dedicação,
participando ativamente de todas as atividades propostas.
Vamos começar?

Um abraço.
O autor.
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O

destinador-autor

precisa

convencer

o

destinatário-aluno

a

obter

o

conhecimento sobre as ideias matemáticas para que, dotado dessa competência,
realize a transformação principal da narrativa: aplicar tais ideias em seu dia a dia. Para
tanto, o sujeito-autor apresenta os valores positivos do livro didático e constrói uma
imagem positiva desse(a) aluno(a). Verifica-se a ocorrência das estratégias da tentação
e da sedução, como, por exemplo, o 3º parágrafo:
Escrevi este livro para você compreender as ideias matemáticas e
aplicá-las em seu dia-a-dia. Estou certo de que fará isso de maneira
prazerosa, agradável, participativa e sem aborrecimentos. Sabe por
quê? Porque ao longo deste livro você será convidado (a) a pensar, a
resolver problemas e desafios, a trocar ideias com os colegas, a
observar ao seu redor, a ler sobre a evolução histórica da matemática, a
trabalhar em equipe, a conhecer curiosidades, a brincar, a pesquisar, a
argumentar, a redigir e a divertir-se.

O destinador-manipulador doa ao destinatário-sujeito os valores modais virtuais
necessários à ação. É proposto um contrato que poderá ser aceito ou não: o livro
didático ajuda o destinatário a obter o saber sobre as ideias matemáticas e a aplicar tais
ideias em seu dia a dia. Conforme ocorreu nos textos já examinados, os percursos da
ação e da sanção estão subentendidos.
No nível discursivo, o narrador produz um discurso em 1ª pessoa do singular,
criando a ilusão de subjetividade, proximidade e interação com o narratário. Esse "eu"
dirige-se a um "tu" {representado por você = aluno(a)}, o que reforça a idéia de
reciprocidade que, segundo Benveniste (1991, p. 286), está inscrita na linguagem,
mostrando que esses dois termos se implicam (um não se concebe sem o outro).
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O procedimento da debreagem enunciativa pode ser exemplificado com o 3º
parágrafo:
Escrevi este livro para você compreender as ideias matemáticas e
aplicá-las em seu dia-a-dia. Estou certo de que fará isso de maneira
prazerosa, agradável, participativa e sem aborrecimentos. Sabe por
quê?(...).

Há presença, ainda, da debreagem enunciva de pessoa, no 2º parágrafo,
gerando o efeito de certo distanciamento da enunciação, pois está inserido no interior
do texto em primeira pessoa do singular.
Como você já sabe, a matemática é uma parte importante de sua vida.
Ela está presente em todos os lugares e em todas as situações de seu
cotidiano: na escola, no lazer, nas brincadeiras, em casa.

Observa-se o emprego da debreagem enunciativa de tempo e de espaço (aquiagora), configurando o marco temporal presente. Os verbos estão conjugados,
geralmente, no Presente do Indicativo, no Pretérito Perfeito1, no Futuro do Presente,
como no 3º parágrafo:
Escrevi este livro para você compreender as ideias matemáticas e
aplicá-las em seu dia-a-dia. Estou certo de que fará isso de maneira
prazerosa, agradável, participativa e sem aborrecimentos. Sabe por
quê? Porque ao longo deste livro você será convidado (a) a pensar, a
resolver problemas e desafios, a trocar ideias com os colegas, a
observar ao seu redor, a ler sobre a evolução histórica da matemática, a
trabalhar em equipe, a conhecer curiosidades, a brincar, a pesquisar, a
argumentar, a redigir e a divertir-se.
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Os verbos escrever e fazer indicam ações não concomitantes em relação ao
presente. O verbo escrever, no pretérito perfeito1, aponta uma ação anterior e o verbo
fazer, no futuro do presente, uma ação posterior. O espaço também se caracteriza
como enunciativo: “este convite” etc.
Conforme visto antes, o emprego da 1ª pessoa do singular dirigindo-se à 2ª
pessoa do discurso e dos tempos e dos espaços enunciativos criam um simulacro da
situação de comunicação com forte efeito de sentido de oralidade no texto escrito.
Certas expressões e perguntas retóricas foram empregadas com objetivo de reforçar
esse efeito:
- Palavras e expressões informais, da linguagem cotidiana, familiar: “bemvindo”; “dia-a-dia”; “trocar ideias”.

- Perguntas retóricas:
Estou certo de que fará isso de maneira prazerosa, agradável,
participativa e sem aborrecimentos. Sabe por quê? Porque ao longo
deste livro você será convidado (a) a pensar, a resolver problemas e
desafios, (...).

Vamos começar?.

A interação entre narrador e narratário enfatiza-se com essas perguntas
retóricas. Discini (2005, p.340) define pergunta retórica como “o meio para a construção
da imagem positiva do leitor: aquele que é e sabe que é legítimo participante da cena
enunciativa”.
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Com as perguntas retóricas, tem-se o simulacro de diálogo com um narrador
que, por sua vez, mostra-se mais no texto. O narrador cria um efeito de maior
aproximação e subjetividade com o narratário: ao usar (eu) e ao simular uma
enunciação enunciada, ao dizer tu = aluno.
É possível observar, no texto em exame, além do gênero apresentação de livro
didático, o convite, outro gênero ainda não explorado nos textos examinados. O gênero
é um gênero primário e faz parte da esfera familiar. O tema consiste em convidar o
leitor a fazer algo; a estrutura composicional explicita um destinador e um destinatário, e
o estilo é subjetivo e passional.
Nota-se a hibridização desses gêneros na temática que consiste em um convite
para participar das atividades propostas pelo autor; na forma composicional com um
destinatário explicitado {Caro (a) aluno (a)}, um convite (Vamos começar?), uma
despedida (Um abraço), a assinatura do destinador (o autor); e no estilo que se
apresenta tanto objetivamente (a matemática é parte importante de sua vida), quanto
subjetivamente (sabe por quê?) e informalmente, devido ao uso das debreagens,
respectivamente, enunciva e enunciativa.
O tema e a estrutura composicional do gênero Convite criam o efeito de
proximidade e de maior identificação entre leitor e autor. O estilo é tanto objetivo quanto
passional. Há alternância entre subjetividade, quando o texto convida o aluno a
participar das atividades, e objetividade, quando apresenta as vantagens do livro
didático. O gênero apresentação de livro didático é visto no título, no estilo objetivo e
neutro e em todos os momentos em que se fala sobre o livro didático.
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Notam-se, respectivamente, os estilos objetivo e subjetivo no 2º e no 4º
parágrafos:
(...) a matemática é uma parte importante de sua vida. Ela está presente
em todos os lugares e em todas as situações de seu cotidiano: na
escola, no lazer, nas brincadeiras, em casa.

Gostaria muito que aceitasse este convite com entusiasmo e dedicação,
participando ativamente de todas as atividades propostas.

Como visto no TEXTO III (p.62), a expressão Caro(a) aluno(a) é mais informal
(do que Prezado, etc.) e usado, geralmente, nas comunicações cotidianas e produz
efeito de proximidade. Além disso, o texto segue os preceitos do discurso politicamente
correto, conforme apresentado no TEXTO III (p.62), o autor vale-se desse recurso para
criar um discurso adequado socialmente.
Verifica-se, ainda, que a invocação do destinatário se faz de maneira mais
íntima, por meio de termos afetivos, para captar-lhe de início ao fim a simpatia,
como se observa no vocativo “Caro(a) aluno(a)”, no começo, e na expressão “Um
abraço”, no término da Apresentação.
É possível verificar o tema central desenvolvido: o livro propicia ao aluno(a) a
compreensão das idéias matemáticas para aplicá-las em seu dia a dia. Esse tema
abriga os subtemas “aprendizagem significativa” e “aprendizagem dos conteúdos de
forma prazerosa”. Trata-se, então, de um texto temático conforme visto em todas as
Apresentações analisadas.
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A

oposição

semântica

fundamental

ocorreu

entre

passividade

versus

participação. A participação está associada à compreensão das ideias matemáticas
(positiva) e a passividade, à incompreensão dessas ideias (negativa).
passividade → não- passividade → participação
(disforia)

(não-disforia)

(euforia)

CONCLUSÕES PARCIAIS

A partir da análise do TEXTO IV (p.71), pôde-se notar, no nível narrativo, que o
autor busca persuadir o(a) aluno(a) por meio da estratégia da tentação e da sedução.
Da mesma forma que o TEXTO I (p.40), o autor serve-se de duas estratégias para que
o aluno venha a querer adquirir os valores propostos para poder realizar a
transformação. Já os percursos da ação e sanção estavam subentendidos.
No nível discursivo, observou-se o predomínio da debreagem enunciativa e
alguns casos de debreagem enunciva de pessoa, criando o efeito, respectivamente, de
proximidade e distanciamento da enunciação. Contudo o tempo e o espaço foram
construídos em debreagem enunciativa, criando o efeito de proximidade da enunciação.
Foi possível verificar forte efeito de sentido de oralidade por meio de expressões
informais, de perguntas retóricas, dos recursos linguísticos e discursivos e das
debreagens enunciativas de pessoa (1ª pessoa do singular), tempo e espaço.
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Houve o cruzamento de características dos gêneros convite e apresentação de
livro didático. Esses gêneros foram utilizados para produzir o efeito de proximidade e
cumplicidade com o destinatário.
O tema central foi o conhecimento sobre as ideias matemáticas para aplicá-las
no dia a dia. Esse tema abrigou o subtema: aprendizagem significativa e aprendizagem
dos conteúdos de forma prazerosa. A figurativização foi esparsa, tornando o discurso
temático.
No nível fundamental, tem-se a oposição semântica entre passividade (disfórica)
versus participação (eufórica) em virtude do livro apresentado.
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2.2 TEXTOS DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO
MÉDIO

Neste momento, serão analisados os textos de Apresentação de quatro livros
didáticos de diferentes áreas do conhecimento:

 Português Linguagens.
 História global: Brasil e Geral – Volume Único.
 Biologia – Volume 1.
 Matemática – contextos e aplicações.

2.2.1 TEXTO V – Língua Portuguesa
Humanas
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Apresentação
Prezado estudante:

No mundo em que vivemos, a linguagem perpassa cada uma de nossas atividades, individuais e
coletivas. Verbais, não verbais ou transverbais, as linguagens se cruzam, se completam e se modificam
incessantemente, acompanhando o movimento de transformação do ser humano e suas formas de
organização social.
A invenção e a popularização do cinema, do rádio e da tevê nos conduziram à era da informação que
hoje vivemos e que, em virtude dos avanços da informática, tem como marca principal a aproximação entre
vários povos e nações, propiciada pela rede internacional de computadores, a Internet.
Nesse mundo em movimento e em transformação, os estudos de linguagem ou de linguagens
tornam-se cada vez mais importantes. É por meio das linguagens que interagimos com outras pessoas,
próximas ou distantes, informando ou informando-nos, esclarecendo ou defendendo nossos pontos de vista,
alterando a opinião de nossos interlocutores ou sendo modificados pela opinião deles. É pela linguagem que
é expressa toda a forma de opinião, de informação e de ideologia.
Também é por meio da linguagem ou das linguagens que o homem tem se expressado, no
transcorrer da História, registrando o resultado de suas idéias, emoções e inquietações em livros científicos
ou filosóficos, nas artes plásticas, na música, na literatura – enfim, nas obras que constituem o rico acervo
científico-cultural que temos hoje à nossa disposição.
Essa obra pretende ajudá-lo na desafiante tarefa de resgatar a cultura em língua portuguesa, nos
seus aspectos artísticos, históricos e sociais, e, ao mesmo tempo, cruzá-la com outras culturas e artes.
Assim, coloca-se o desafio de estabelecer relações e contrastes com o mundo contemporâneo, por meio das
diferentes linguagens em circulação – o cinema, a pintura, a música, o teatro, a tevê, o quadrinho, o cartum, a
informática, etc. -, e analisar os diálogos que a literatura brasileira estabeleceu com outras literaturas, bem
como o diálogo que as literaturas africanas de língua portuguesa têm estabelecido com a literatura brasileira.
Por meio de atividades sistematizadas e de roteiros de leitura, pretende também dar-lhe suporte para
a leitura e interpretação de textos não verbais, como o cinema e a pintura, e oferecer-lhe condições para que
produza, com adequação e segurança, textos verbais, orais e escritos, de diferentes gêneros, como um
seminário, um debate, um relatório científico, uma carta argumentativa de reclamação, um poema, um
anúncio publicitário, um editorial, um texto dissertativo-argumentativo para o vestibular, etc.
Além disso, tem em vista ajudá-lo a compreender o funcionamento e a fazer o melhor uso possível
da língua portuguesa, em suas múltiplas variedades, regionais e sociais, e nas diferentes situações sociais
de interação verbal.
Enfim, este livro foi feito para você, jovem sintonizado com a realidade no século XXI que, dinâmico
e interessado, deseja, por meio das linguagens, descobrir, criar, relacionar, pesquisar, transformar... viver
intensa e plenamente.
Um abraço,
Os Autores.
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O destinador-autores precisa induzir o destinatário-estudante a adquirir o livro
didático para que possa realizar a transformação desejada pelos autores.
Em primeiro lugar, o destinador apresenta, até o 4º parágrafo, a língua como um
objeto que o destinatário precisa adquirir, ou seja, percebe-se, nesse momento, a
valorização da língua portuguesa. Em segundo lugar, o destinador apresenta, nos
parágrafos seguintes, o livro didático como um objeto mágico capaz de proporcionar ao
estudante os valores presentes no livro didático.
Instaura-se a manipulação por tentação no momento em que são apresentados
os valores positivos da língua portuguesa e do livro didático ao estudante. É possível
exemplificar tal estratégia com o 1º e o 5º parágrafos:
 Valores positivos da Língua Portuguesa.
No mundo em que vivemos, a linguagem perpassa cada uma de nossas
atividades, individuais e coletivas. Verbais, não verbais ou transverbais,
as

linguagens

se

cruzam,

se

completam

e

se

modificam

incessantemente, acompanhando o movimento de transformação do ser
humano e suas formas de organização social.

 Valores positivos do Livro Didático.
Essa obra pretende ajudá-lo na desafiante tarefa de resgatar a cultura
em língua portuguesa, nos seus aspectos artísticos, históricos e sociais,
e, ao mesmo tempo, cruzá-la com outras culturas e artes. Assim, colocase o desafio de estabelecer relações e contrastes com o mundo
contemporâneo, por meio das diferentes linguagens em circulação – o
cinema, a pintura, a música, o teatro, a tevê, o quadrinho, o cartum, a
informática, etc. -, e analisar os diálogos que a literatura brasileira
estabeleceu com outras literaturas, bem como o diálogo que as
literaturas africanas de língua portuguesa têm estabelecido com a
literatura brasileira.
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No entanto, o destinador-autores vale-se, no último parágrafo, de outra
estratégia, a sedução, para convencer o destinatário. Nota-se a construção de uma
imagem positiva do destinatário-estudante, conforme aparece no 8º parágrafo:
Enfim, este livro foi feito para você, jovem sintonizado com a realidade
no século XXI que, dinâmico e interessado, deseja, por meio das
linguagens, descobrir, criar, relacionar, pesquisar, transformar... viver
intensa e plenamente.

Nesse momento, observa-se outra manipulação, pois os autores constroem uma
figura do estudante que não deixará de querer adquirir a língua portuguesa e o livro
didático, uma vez que esse estudante é um “jovem sintonizado com a realidade do
século XXI”.
É oferecido, portanto, um instrumento que, ao ser manuseado pelo estudante,
poderá auxiliá-lo a obter o conhecimento sobre o uso social das linguagens e, por meio
dessa competência, a interagir no mundo em que vive. Conforme examinado nos textos
voltados ao Ensino Fundamental, os percursos da ação e da sanção estão implícitos,
somente a manipulação se manifesta claramente.
Para melhor análise da categoria de pessoa, será proposta a divisão do texto em
duas partes: a primeira, em que o narrador promove a inclusão com o narratário por
meio do uso do nós inclusivo; e a segunda parte, em que o narrador se separa de seu
narratário e com ele interage.
Na primeira parte, verifica-se a relação nós inclusivo (autores + estudante).
Nesse uso, percebe-se identificação entre ambos, pois tanto narrador quanto narratário
devem compartilhar dos mesmos objetivos. De acordo com Greimas & Courtés, (2008,
p.251):
82

(...) a identidade serve para designar o traço ou o conjunto de traços que
dois ou mais objetos têm em comum. Assim, quando se suspende uma
oposição categórica – por exemplo, pessoa/não-pessoa –, o eixo
semântico que reúne os dois termos reaparece, é valorizado e sua
manifestação provoca um efeito de identificação.

É possível observar o efeito de proximidade da enunciação, presente nesse
procedimento discursivo, no 3º parágrafo:
(...) É por meio das linguagens que interagimos com outras pessoas,
próximas ou distantes, informando ou informando-nos, esclarecendo ou
defendendo nossos pontos de vista, alterando a opinião de nossos
interlocutores ou sendo modificados pela opinião deles.

Na segunda parte, a partir do 6º parágrafo, existe relação entre ele (no lugar do
eu) e você. O narrador apresenta-se em 3ª pessoa do singular (ele) em lugar do “eu”,
atenuando a subjetividade da debreagem enunciativa.
Nesse caso, o pronome (ele) está no lugar de “Essa obra”. O procedimento é
uma metonímia dos autores, pois há o apagamento da expressão: “Eu acho que {Esta
obra pretende ajudá-lo (...)}”. Segundo Fiorin (1999, p.86), quando se faz essa
embreagem é como se o enunciador se esvaziasse de toda e qualquer subjetividade e
se apresentasse apenas como papel social.
É possível verificar essa embreagem a partir do 6º parágrafo:
Essa obra pretende ajudá-lo na desafiante tarefa de resgatar a cultura
em língua portuguesa, nos seus aspectos artísticos, históricos e sociais,
e, ao mesmo tempo, cruzá-la com outras culturas e artes.
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Ao se dirigir ao estudante em 2ª pessoa do discurso ocorre, contudo, o reforço
do efeito de cumplicidade, de individualidade e de aproximação. Isso fica evidente no
seguinte excerto: este livro foi feito “para você”. Também se encontra o procedimento
no 8º parágrafo:
Enfim, este livro foi feito para você, jovem sintonizado com a realidade
no século XXI que, dinâmico e interessado, deseja, por meio das
linguagens, descobrir, criar, relacionar, pesquisar, transformar... viver
intensa e plenamente.

Quanto ao tempo e ao espaço, a debreagem é, uma vez mais, enunciativa. Por
meio desse recurso, cria-se o efeito de proximidade da enunciação, representado pelo
marco temporal presente e pelo espaço do “aqui”. O verbo ajudar, no futuro do
presente, apresenta uma ação posterior ao marco. Na categoria espacial, há inserção
dos termos: hoje; etc.
Verificam-se esses tempos verbais no 5º parágrafo:
Essa obra pretende ajudá-lo na desafiante tarefa de resgatar a cultura
em língua portuguesa, nos seus aspectos artísticos, históricos e sociais,
e, ao mesmo tempo, cruzá-la com outras culturas e artes. Assim, colocase o desafio de estabelecer relações e contrastes com o mundo
contemporâneo, por meio das diferentes linguagens em circulação – o
cinema, a pintura, a música, o teatro, a tevê, o quadrinho, o cartum, a
informática, etc. -, e analisar os diálogos que a literatura brasileira
estabeleceu com outras literaturas, bem como o diálogo que as
literaturas africanas de língua portuguesa têm estabelecido com a
literatura brasileira.
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Conforme relatado antes, o efeito de oralidade é conseguido por meio do
pronome “você” e da embreagem enunciativa de tempo e de espaço. Tais recursos
produzem maior efeito de oralidade na segunda parte do texto. Outro recurso
empregado para obter o efeito de oralidade são as palavras e expressões informais,
tais como: “a tevê” e “jovem sintonizado”.
Como no texto de apresentação de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental
(p.40), verifica-se a hibridização dos gêneros apresentação de livro didático e carta.
Neste texto de Apresentação, a temática consiste na apresentação de informações
sobre o livro didático; a forma composicional compreende um destinatário explicitado
(Prezado estudante), uma despedia (um abraço), a assinatura do autor (os autores); o
estilo é, na primeira fase do texto, mais objetivo e neutro, e na segunda fase mais
informal e subjetivo.
Para aproximar-se do leitor, os autores valem-se, na segunda parte, da
organização composicional e do estilo do gênero carta. Em outras palavras, ao
produzirem um discurso por meio desse gênero, cujo estilo é mais informal, subjetivo e
passional, farão com que ocorra maior proximidade entre narrador e narratário.
No entanto, ao utilizarem, na primeira parte, o tema e o estilo do gênero
apresentação de livro didático, produzem um discurso mais objetivo e neutro, pois
existe a necessidade de informar o leitor quanto às propriedades presentes nesse livro
didático. Outro recurso lançado mão pelos autores com a finalidade de gerar o efeito de
distanciamento diz respeito à expressão “Prezado estudante”.
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O tema central desenvolvido “a leitura do livro propicia o saber sobre o uso social
das linguagens em suas diversas variantes para que com esse saber o estudante
venha a interagir no mundo em que vive” contempla os subtemas como “uso social das
linguagens”, “diálogos interdisciplinares”, “sociedade da informação”, “modificações da
linguagem”.
Essa concepção de linguagem fundamenta-se nas ideias de Bakhtin, ao
entendê-la enquanto uma atividade de interação social. O autor chama atenção para o
fato de a linguagem e as enunciações só ganharem significação e sentido quando
inseridas em um contexto ou situação social determinada.
“A situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam
completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a
estrutura da enunciação”. (Bakhtin, 1992, p.113).

Tal como no texto de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (p.40), é
possível perceber uma oposição semântica fundamental entre conhecimento versus
ignorância. A ignorância (disfórica) associa-se à ausência do uso social das linguagens.
Já o conhecimento (eufórica) liga-se ao uso social das linguagens em suas múltiplas
variedades.

CONCLUSÕES PARCIAIS

A partir do exame do TEXTO V (p.80), pôde-se observar, no nível narrativo, que
os autores buscam manipular o estudante por meio da estratégia da tentação e da
sedução.
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Da mesma forma que o TEXTO I (p.40) e IV (p.71), os autores utilizam essas
duas estratégias para levar o aluno a querer adquirir os valores desse material para
poder interagir no mundo. Os percursos da ação e da sanção estão implícitos. Somente
o percurso da manipulação esteve explicitado.
Verificou-se, no nível discursivo, a debreagem enunciativa e enunciva de pessoa,
gerando o efeito de distanciamento e proximidade da enunciação. O tempo e espaço
foram desenvolvidos em

debreagem

enunciativa,

produzindo

proximidade

da

enunciação.
Foi possível observar maior efeito de sentido de oralidade na segunda parte do
que na primeira. Na segunda parte, os autores usaram, além das debreagem
enunciativas, palavras e expressões informais, pois tinha o objetivo de se aproximar do
leitor. Com a mesma finalidade de se aproximar do leitor, notou-se a hibridização das
características dos gêneros: carta e apresentação de livro didático.
O tema central: a leitura do livro propicia o saber sobre o uso social das
linguagens em suas diversas variantes para que venha a interagir no mundo em que
vive. Esse tema comportou os subtemas “uso social das linguagens”, “diálogos
interdisciplinares”, “sociedade da informação”, “modificações da linguagem”. A
figurativização foi escassa, gerando um discurso temático.
No nível fundamental, tem-se a oposição semântica entre conhecimento
(eufórico) versus ignorância (disfórico).
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2.2.2 TEXTO VI – História
Humanas
Apresentação
Caro aluno
Este livro apresenta uma visão global da história do Ocidente, incluindo a história
do Brasil. Procuramos abranger os processos históricos das sociedades, analisando
aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais, e incorporando, tanto quanto
possível, as contribuições mais recentes da historiografia e do ensino de História.
Esperamos transmitir-lhe um referencial teórico que o estimule a refletir sobre o fazer
histórico e dele participar ativamente.
Um de nossos principais objetivos foi levá-lo a estabelecer, principalmente por
meio das atividades propostas, as relações entre o passado e o presente, entre a história
que você analisa e a que vive, tornando significativo seu aprendizado.
No percurso que traçamos para você nesta obra há uma seleção de temas e
interpretações do processo histórico. Mas, certamente, muitos outros percursos podem
ser trilhados. Por isso, o conteúdo deste livro deve ser discutido, ampliado, questionado.
Esperamos que você, por meio da reflexão histórica sobre outras sociedades e
culturas, possa ampliar a consciência do que fomos para transformar o que somos.
Gilberto Cotrim

“Existe uma civilização mundial, saída da civilização
ocidental, que desenvolve o jogo interativo da ciência, da técnica,
da indústria e do capitalismo e que comporta um certo número de
valores padronizados.”
Edgard Morin
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O texto conta a história de um sujeito-aluno manipulado por outro sujeito que se
apresenta figurativizado como, Gilberto Cotrim, o autor. Diferentemente dos textos já
estudados, o autor apresenta-se com nome próprio e não apenas com o papel temático
de autor. Esse procedimento torna o texto mais concreto, produzindo o efeito de
realidade.
O destinador propõe, então, um livro que, ao ser usado pelo destinatário, poderá
auxiliá-lo a obter o conhecimento histórico necessário para que ele venha a ampliar a
consciência do que fomos para transformar o que somos. Para tanto, são oferecidos os
valores positivos presentes no livro didático. Pode-se exemplificar a estratégia da
tentação com o 1º parágrafo:
Este livro apresenta uma visão global da história do Ocidente, incluindo
a História do Brasil. [...] Esperamos transmitir-lhe um referencial teórico
que o estimule a refletir sobre o fazer histórico e dele participar
ativamente.

Estabelece-se, portanto, um contrato que poderá ser aceito, caso o aluno se
deixe manipular. Conforme exposto nos textos já analisados, os percursos da ação e da
sanção estão pressupostos e apenas o percurso da manipulação foi desenvolvido.
No nível discursivo, o narrador inicia o discurso por meio da 3ª pessoa de
singular, gerando o efeito de objetividade e neutralidade da enunciação. Observa-se a
debreagem enunciva no excerto do 1º parágrafo:
Este livro apresenta uma visão global da história do Ocidente, incluindo
a História do Brasil. (...).
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Nota-se outra estratégia, a 1ª pessoa do plural - nós exclusivo. Conforme
esclarecido no TEXTO II (p.52), o narrador serve-se dessa estratégia para atenuar a
debreagem enunciativa, como ocorre no 1º parágrafo:
(..) Esperamos transmitir-lhe um referencial teórico que o estimule a
refletir sobre o fazer histórico e dele participar ativamente.

Há ainda o emprego da 1ª pessoa do plural - nós inclusivo, produzindo o efeito
de identificação, uma vez que o nós contém um você. Pode-se exemplificar esse
procedimento com o 4º parágrafo:
Esperamos que você, por meio da reflexão histórica sobre outras
sociedades e culturas, possa ampliar a consciência do que fomos para
transformar o que somos.

Ao se referir ao aluno em 2ª pessoa do discurso usando você, o narrador produz
maior efeito de subjetividade e de proximidade do narratário, além de criar o efeito de
individualidade e de cumplicidade. Pode-se observar esse recurso com, por exemplo, o
3º parágrafo:
No percurso que traçamos para você nesta obra há uma seleção de
temas e interpretações do processo histórico. Mas, certamente, muitos
outros percursos podem ser trilhados. Por isso, o conteúdo deste livro
deve ser discutido, ampliado, questionado.

A debreagem enunciativa de tempo é empregada, geralmente, por meio dos
verbos no Presente do Indicativo e no Pretérito Perfeito1 como um recurso criador do
efeito de proximidade da enunciação. Isso pode ser mostrado com o 1º e o 4º
parágrafos:
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Esperamos que você, por meio da reflexão histórica sobre outras
sociedades e culturas, possa ampliar a consciência do que fomos para
transformar o que somos.

Esperamos transmitir-lhe um referencial teórico que o estimule a refletir
sobre o fazer histórico e dele participar ativamente.

O verbo ser, no pretérito perfeito1, indica uma ação anterior; e o verbo estimular,
expressa uma ação posterior em relação ao presente instituído no texto. O espaço
também é enunciativo: “nesta obra”, “este livro”, etc. O emprego da debreagem
enunciativa de tempo e de espaço cria, portanto, o efeito de simultaneidade com o
presente e com o momento da enunciação.
Por meio dos recursos lingüísticos e discursivos utilizados, foi possível verificar a
produção de pouco efeito de oralidade. Esse discurso apresenta-se como texto escrito
com poucos efeitos de oralidade.
Verifica-se a presença de um argumento de autoridade para construir o discurso.
Nas palavras de Fiorin (2000), o argumento refere-se à citação de pensamentos de
autoridades no assunto estudado, que venham a confirmar o ponto de vista proposto
pelo narrador. Cria-se, portanto, a ilusão de situação real e verdadeira.
Na construção do discurso, há uma citação do sociólogo Edgard Morin. Essa
citação vem confirmar o discurso do autor, ou seja, o discurso do sociólogo produz a
ilusão discursiva de que os fatos contados são verdadeiros:
Existe uma civilização mundial, saída da civilização ocidental, que
desenvolve o jogo interativo da ciência, da técnica, da indústria e do
capitalismo e que comporta um certo número de valores padronizados.
Edgard Morin
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Além desse argumento de autoridade, há, ainda, procedimentos de ancoragem,
para produzir efeitos de realidade, com o emprego do nome do autor (Gilberto Cotrim) e
do citado (Edgard Morin).
Segundo Barros (2005, p.59), na ancoragem, é possível atar ao discurso
pessoas, espaços e datas que o receptor reconhece como reais ou existentes, pelo
procedimento semântico de concretizar cada vez mais os atores, os espaços e o tempo
do discurso.
No que se refere ao gênero, percebe-se a intersecção do gênero discursivo:
apresentação de livro didático e carta à semelhança do TEXTO II (p.52). Nesse texto, a
temática consiste em apresentar informações sobre o livro didático; a forma
composicional compreende um destinatário explicitado (Caro aluno) e a assinatura do
autor (Gilberto Cotrim) e a citação (Edgar Morin); o estilo ora objetivo-neutro “Este livro
apresenta uma visão global da história do Ocidente (...)” ora subjeivo-passinal
“Esperamos que você, por meio da reflexão histórica (...)”. Essa variação de estilos
acontece devido à mudança nas debreagens.
Ainda com o objetivo de aproximar-se do narratário, o narrador emprega a
expressão “Caro aluno”, que remete ao gênero carta.
Ao utilizar o tema e o estilo do gênero apresentação de livro didático, produz-se
um discurso mais objetivo e neutro, pois existe a necessidade de informar o leitor sobre
as características do livro didático. Entretanto, ao recorrer à organização composicional
do gênero carta, ocorre a aproximação com o aluno.
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O tema central presente no discurso dessa Apresentação é o de que o livro
propicia saber para que, com esse conhecimento, o estudante possa refletir e participar
do processo histórico e ampliar sua consciência do que fomos para transformar o que
somos. Esse tema abriga os subtemas: “novas possibilidades de uso do material
didático” e “relação entre os conteúdos”.
A oposição semântica fundamental estabelece-se entre participação versus
passividade. A passividade mostra-se negativa, pois leva à ausência de contribuições
mais recentes ao conhecimento. Em contrapartida, a participação mostra-se positiva,
pois está ligada a um saber atualizado.
passividade → não- passividade → participação
(disforia)

(não-disforia)

(euforia)

CONCLUSÕES PARCIAIS

A partir do estudo do TEXTO VI (p.88), pôde-se verificar, no nível narrativo, que
o autor busca induzir o aluno por meio da estratégia da tentação. Os percursos da ação
e sanção estão pressupostos.
Observou-se, no nível discursivo, a debreagem enunciativa e enunciva de
pessoa, produzindo o efeito de proximidade e de distanciamento da enunciação; e a
debreagem enunciativa de tempo e de espaço com o efeito de proximidade.
Por meio dos recursos linguísticos e discursivos foi observado pouco efeito de
sentido de oralidade. Esse texto foi marcado mais pela escrita com poucos efeitos de
oralidade.
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Com a finalidade de se aproximar do leitor, percebeu-se a hibridização das
características dos gêneros: carta e apresentação de livro didático.
O tema central é o de que o livro propicia o saber necessário sobre um
referencial teórico à reflexão e à participação no processo histórico. O discurso é
temático com a figurativização esparsa.
Neste texto, verificou-se o procedimento da ancoragem, tornando o texto mais
real e a presença de argumentos de autoridades, tornando o texto mais científico.
No nível fundamental, tem-se a oposição semântica entre passividade (disfórica)
versus participação (eufórica) graças ao livro didático apresentado.
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2.2.3 TEXTO VII – Biologia
Biológicas
Apresentação

Caro aluno, cara aluna

Queremos apresentar a você este livro para que inicie seu estudo de Biologia já familiarizado (a) com a forma que
escolhemos para transmitir os conteúdos da matéria.
Verifique, no sumário, que o programa está dividido em cinco unidades, cada uma delas subdividida em
capítulos.
Procuramos desenvolver cada capítulo com uma linguagem clara e acessível, dosando os temas enfocados de
maneira pertinente e compatível com as propostas estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio. Ilustrações, esquemas e fotografias foram cuidadosamente pesquisados e selecionados para apoiar o texto com a
maior eficácia possível e facilitar a compreensão e a fixação do assunto abordado.
Em todos os capítulos você encontra as seguintes seções: “Organizando o conhecimento”, “Roteiro para autoavaliação” e “Biologia em todos os tempos”. Na seção “Organizando o conhecimento” a intenção é que você possa
consolidar as bases do aprendizado da matéria.
No “Roteiro para auto-avaliação”, como o nome indica, você poderá checar sozinho (a) o conhecimento que
adquiriu ao longo do capítulo. Porém, como no final do livro fornecemos as respostas das questões, essa seção será
vantajosa apenas se você tiver o compromisso de se auto-avaliar.
O objetivo principal da seção “Biologia em todos os tempos” é ligar a Biologia ao tripé ciência, tecnologia e
sociedade. Esse tripé apóia uma competência básica definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio:
levar os alunos e as alunas a elaborar temas associados à história da ciência, ao cotidiano, às conquistas tecnológicas e
suas implicações éticas. Os textos são acompanhados de atividades para serem realizadas em grupos e devem ajudar
você a desenvolver cada vez mais sua capacidade para trabalhar em equipe, treinando as várias funções e tarefas que
esse envolvimento exige. Com seu grupo de estudos, e orientado (a) pelo (a) professor (a), nessa seção você terá a
oportunidade, por exemplo, de refletir sobre o tema do capítulo; interpretar conceitos científicos; ampliar conhecimentos
adquiridos; desenvolver atividades, interesses e competências, como leitura e interpretação de textos, de tabelas e
gráficos; expressar suas dúvidas, idéias e conclusões a respeito de fenômenos biológicos. Com o mesmo objetivo de
desenvolvimento pessoal pelo trabalho em equipe, apresentamos no final dos volumes 1 e 2 desta coleção a seção “Em
grupo: atividades práticas ou experimentais”.
Ao longo de cada capítulo você vai encontrar também diversos textos complementares, que ampliam ou
contextualizam o tema em estudo.
Para finalizar, uma recomendação: cuide sempre para que seu livro se mantenha em boas condições até o fim do
ano – isso inclui não escrever nem desenhar nele, não rabiscá-lo nem fazer nenhum tipo de marca nas alternativas das
atividades propostas.
Na expectativa de contribuir para o trabalho dos (as) colegas professores (as) e para o desenvolvimento dos (as)
estudantes, agradecemos desde já as críticas e sugestões, fundamentais para o aperfeiçoamento deste nosso trabalho.

O autor
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Esta Apresentação concebe a história do sujeito-aluno(a) manipulado pelo
sujeito-autor. Nesse texto, o autor tratará do caráter prático do livro didático e da
facilidade de sua utilização. Em outras palavras, o destinador dará um saber usar o livro
didático para que o destinatário venha a querer adquirir seus conhecimentos para poder
agir.
São apresentados, portanto, ao aluno os valores positivos do livro didático que
se traduz na facilidade de sua utilização, ou seja, da mesma forma que o TEXTO III
(p.62), o autor propõe uma inovação tecnológica e não de conhecimentos. Nesse caso,
pode-se exemplificar a estratégia da tentação com o 3º parágrafo:
Procuramos desenvolver cada capítulo com uma linguagem clara e
acessível, dosando os temas enfocados de maneira pertinente e
compatível com as propostas estabelecidas nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio. Ilustrações, esquemas e fotografias
foram cuidadosamente pesquisados e selecionados para apoiar o texto
com a maior eficácia possível e facilitar a compreensão e a fixação do
assunto abordado.

O destinador propõe um livro que, ao ser manuseado corretamente pelo (a)
aluno (a), possa auxiliá-lo a obter os conteúdos da disciplina de Biologia para que
contribua no seu desenvolvimento. Conforme examinado nos textos já estudados,
percebe-se que a ação e a sanção estão subentendidas. Somente o percurso da
manipulação foi desenvolvido plenamente.
Verifica-se que o narrador produz, por meio da debreagem enunciativa, um
discurso em 1ª pessoa do plural (nós exclusivo), com efeito de proximidade da
enunciação.
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Entretanto, ao se dirigir ao aluno(a) em 2ª pessoa do discurso (você), atinge-se
maior efeito de proximidade em relação ao narratário. Esses procedimentos podem ser
observados no 1º parágrafo:
Queremos apresentar a você este livro para que inicie seu estudo de
Biologia já familiarizado (a) com a forma que escolhemos para transmitir
os conteúdos da matéria.

No que se refere ao tempo, percebe-se a debreagem enunciativa por meio do
emprego dos verbos no Presente do Indicativo, no Pretérito Perfeito1 e no Futuro do
Presente.
O verbo adquirir, no pretérito perfeito1, indica uma ação anterior ao marco
presente. Contudo, os verbos ser e poder, no futuro do presente, exprimem ações
posteriores em relação ao marco temporal presente. Esses tempos verbais podem ser
exemplificados com o 5º parágrafo:
No “Roteiro para auto-avaliação”, como o nome indica, você poderá
checar sozinho (a) o conhecimento que adquiriu ao longo do capítulo.
Porém, como no final do livro fornecemos as respostas das questões,
essa seção será vantajosa apenas se você tiver o compromisso de se
auto-avaliar.

Por meio dos recursos lingüísticos e discursivos empregados pelo autor,
verificou-se que esse texto tem poucos efeitos de oralidade. Trata-se, portanto, de um
texto mais marcado com os traços da escrita.
Na construção desse discurso de Apresentação, há junção dos gêneros carta,
manual e apresentação de livro didático com vistas à persuasão do leitor.
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Nesse texto, a temática compreende instruções sobre o uso e o modo de
utilização do livro; a forma composicional consiste num destinatário explicitado (Caro
aluno, Cara aluna) e a assinatura do autor (o autor); o estilo é objetivo: “O objetivo
principal da seção “Biologia em todos os tempos” é ligar a Biologia ao tripé ciências,
tecnologia e sociedade”.
Ao fazer uso do tema e do estilo do gênero manual, gera-se um discurso mais
objetivo e neutro, devido à necessidade de mostrar o modo como usar cada capítulo do
livro didático. Com a finalidade, porém, de aproximar-se do leitor, os autores servem-se
da organização composicional da carta, pois tal gênero proporcionará maior
proximidade entre o autor e o leitor. O gênero apresentação aparece somente no início
do texto, com o título, e em todos os momentos em que se fala do livro didático.
A expressão “Caro aluno, cara aluna” é mais informal e subjetivo. Essa
expressão configura-se, ainda, como um discurso politicamente correto, ou seja,
adequado socialmente. Pode-se exemplificar o discurso politicamente correto com o
último parágrafo:
Na expectativa de contribuir para o trabalho dos (as) colegas
professores (as) e para o desenvolvimento dos (as) estudantes,
agradecemos desde já as críticas e sugestões, fundamentais para o
aperfeiçoamento deste nosso trabalho.

O tema central consiste na leitura do livro que propiciará o saber sobre os
conteúdos de Biologia para que, com esse domínio, o(a) aluno(a) possa se
desenvolver. Tal tema abriga os subtemas: “organização do livro didático”, “conteúdos
pertinente à faixa etária dos alunos”, “interdisciplinaridade dos conteúdos” e “cuidado
com o livro didático”.
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Nesse texto, verifica-se que o autor lança mão, explicitamente, das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio para apresentar o livro didático. O autor
serve-se desse recurso por dois motivos: trata-se de um argumento de autoridade e de
um discurso adequado as propostas expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
como se observa no 3º parágrafo:
Procuramos desenvolver cada capítulo com uma linguagem clara e
acessível, dosando os temas enfocados de maneira pertinente e
compatível com as propostas estabelecidas nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio. Ilustrações, esquemas e fotografias
foram cuidadosamente pesquisados e selecionados para apoiar o texto
com a maior eficácia possível e facilitar a compreensão e a fixação do
assunto abordado.

Percebe-se

uma

oposição

semântica

fundamental

entre

conhecimento

tecnológico versus ignorância. Para o(a) aluno(a), o conhecimento tecnológico, visto
como positivo, está associado à compreensão dos estudos de Biologia; já ignorância,
vista como negativa, está associada incompreensão dos estudos de Biologia.

ignorância → não-ignorância → conhecimento tecnológico
(disforia)

(não-disforia)

(euforia)
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CONCLUSÕES PARCIAIS

A partir do exame do TEXTO VII (p.95), pôde-se observar, no nível narrativo, que
o autor busca manipular o aluno por meio da estratégia da tentação. Da mesma forma
que o TEXTO III (p.62), o autor serve-se dessa estratégia para que o aluno saiba usar
o livro para querer adquirir seus conteúdos para poder agir. Os percursos da ação e
sanção estavam subentendidos.
Verificou-se, no nível discursivo, a debreagem enunciativa de pessoa, tempo e
espaço, produzindo o efeito de proximidade da enunciação. Foi possível observar
pouco efeito de sentido de oralidade.
Houve a hibridização das características dos gêneros: carta, apresentação de
livro didático e manual.
O tema central: a leitura do livro propicia o saber sobre os conteúdos de Biologia
para que, com esse domínio, o(a) aluno(a) possa se desenvolver. Esse tema
compreende os subtemas “organização do livro didático”, “conteúdos pertinente à
faixa etária dos alunos”, “interdisciplinaridade dos conteúdos” e “cuidado com o livro
didático”.
No nível fundamental, tem-se a oposição semântica entre conhecimento
tecnológico (eufórico) versus ignorância (disfórico).
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2.2.4 TEXTO VIII – Matemática
Exatas
Apresentação
“A questão primordial não é o que sabemos, mas como o sabemos.”
Aristóteles
“Não há ramo da Matemática, por mais abstrato que seja, que não possa um dia vir a ser
aplicado aos fenômenos do mundo real.”
Lobachevsky

Ao elaborar este volume único para o Ensino Médio, procuramos levar em conta as duas afirmações
acima. O objetivo é fazer com que o aluno compreenda as ideias básicas da Matemática desse nível de
ensino e, quando necessário, saiba aplicá-las na resolução de problemas do mundo real.
Este volume único basicamente resolve dois problemas com os quais, em geral, os professores se
deparam: a seqüência na apresentação dos conteúdos por série (Trigonometria na primeira ou na segunda
série? Matemática financeira na primeira ou na terceira série?, etc.) e a diversidade do número de aulas
semanais de Matemática em cada escola. Em um volume único, o professor tem maior flexibilidade na
escolha da seqüência e no aprofundamento ou não de determinados assuntos.
Procuramos explorar todos os conceitos básicos próprios do Ensino Médio de maneira intuitiva e
compreensível.

Priorizamos

os

exercícios

e

os

problemas

que

envolvem

contextualização,

interdisciplinaridade e integração entre os temas matemáticos. Os exemplos de aplicação e os exercícios são
parte integrante do livro; porém, antes de resolvê-los é absolutamente necessário que o aluno estude a teoria
e refaça os exemplos de aplicação.
Complementando cada capítulo, há uma seção final de questões de vestibular e foram incluídas no
fim do livro as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2000 a 2007. Além disso, acompanha
esse volume um CD contendo 850 questões de vestibular (na íntegra) selecionadas por região. O aluno
poderá visualizar apenas as respostas ou, então, as resoluções detalhadas de todas as questões.
Assim, esse volume único reúne todos os assuntos trabalhados no Ensino Médio e também auxilia o
aluno em sua preparação para os processos seletivos de ingresso nos cursos de Educação Superior.
Esperamos dessa forma contribuir para o trabalho do Professor em sala de aula e para o processo
de aprendizagem dos alunos, solidificando, aprofundando e ampliando o que eles aprenderam no Ensino
Fundamental.
As sugestões e críticas que visem aprimorar este livro serão sempre bem-vindas.

Luiz Roberto Dante
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O texto mostra o relato de um sujeito-professor manipulado por outro – Luiz
Roberto Dante, o autor. Conforme dito no TEXTO VI (p.88), o sujeito se apresenta
figurativizado como nome próprio e não com o papel temático. Esse recurso produz um
efeito de realidade no texto.
Nota-se que o autor busca persuadir o professor propondo-lhe um novo modo de
ensino da Matemática e para que, com essa competência, possa ensinar melhor seus
alunos. Nesse caso, tem-se a apresentação dos valores positivos do livro e dos
benefícios adquiridos por sua utilização. A estratégia da tentação pode ser
exemplificada com o 2º parágrafo:
Este volume único basicamente resolve dois problemas com os quais,
em geral, os professores se deparam: a seqüência na apresentação dos
conteúdos por série (Trigonometria na primeira ou na segunda série?
Matemática financeira na primeira ou na terceira série?, etc.) e a
diversidade do número de aulas semanais de Matemática em cada
escola.

Estabelece-se, ainda, outro contrato entre autor e aluno. São oferecidas ao aluno
as noções de matemática necessárias para resolução de problemas do mundo real.
Tem-se, portanto, a manipulação por meio da estratégia da tentação. Pode-se observar
o procedimento com o 1º parágrafo:
Ao elaborar este volume único para o Ensino Médio, procuramos levar
em conta as duas afirmações acima. O objetivo é fazer com que o aluno
compreenda as ideias básicas da Matemática desse nível de ensino e,
quando necessário, saiba aplicá-las na resolução de problemas do
mundo real.
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Nesse percurso, o destinador doa o valor modal virtual do querer e do poder aos
destinatários que, ao adquiri-los, tornam-se capacitados para agir e transformar suas
condições de vida.
No nível discursivo, o narrador produz um discurso em 1º pessoa do plural (nós
exclusivo), valendo-se do procedimento da debreagem enunciativa. Com o plural de
autor, fala-se em nome da ciência, criando um efeito de sentido de autoridade e de
cientificidade. Tal procedimento atenua a debreagem enunciativa, como se observa no
1º parágrafo:
Ao elaborar este volume único para o Ensino Médio, procuramos levar
em conta as duas afirmações acima. O objetivo é fazer com que o aluno
compreenda as ideias básicas da Matemática desse nível de ensino e,
quando necessário, saiba aplicá-las na resolução de problemas do
mundo real.

Ainda com esse intuito, percebe-se que não há utilização do termo (você)
quando o autor se refere ao aluno.
Pode-se observar o uso da debreagem enunciativa de tempo por meio do marco
temporal presente instituído no texto. O verbo poder, no futuro do presente, indica uma
ação não concomitante (posterior); e o verbo aprender, no pretérito perfeito 1, uma
ação anterior em relação ao presente instituído no texto, como se verifica no 4º e no 6º
parágrafos:
(...) Além disso, acompanha esse volume um CD contendo 850 questões
de vestibular (na íntegra) selecionadas por região. O aluno poderá
visualizar apenas as respostas ou, então, as resoluções detalhadas de
todas as questões.
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Esperamos dessa forma contribuir para o trabalho do Professor em sala
de aula e para o processo de aprendizagem dos alunos, solidificando,
aprofundando e ampliando o que eles aprenderam no Ensino
Fundamental.

Na construção desse discurso, nota-se a presença das citações do Matemático
Lobachevsky e do Filósofo Aristóteles. O argumento de autoridade refere-se à citação
de pensamentos de autoridades reconhecidas pela comunidade científica e/ou pelo
narrador e que concordem com as concepções do autor, ou seja, repete a voz das
autoridades:
“A questão primordial não é o que sabemos, mas como o sabemos.”
Aristóteles

“Não há ramo da Matemática, por mais abstrato que seja, que não possa um
dia vir a ser aplicado aos fenômenos do mundo real.”
Lobachevsky

Além de utilizar esses argumentos de autoridade, há, ainda, procedimentos de
ancoragem, ao narrador instalar o nome do autor (Luiz Roberto Dante) e dos citados
(Aristóteles e Lobachevsky) produz o efeito de realidade. Conforme apresentado no
TEXTO VI (p.88), autor serve-se da ancoragem para atar no discurso pessoas
(Teóricos) que o leitor reconhece para concretizar seu discurso e torná-lo, cada vez
mais, real.
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Segundo Corrêa (2002: 69):
O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados,
aos quais está vinculado no interior de uma esfera comum de
comunicação verbal. O enunciado deve ser considerado acima de tudo
como uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma esfera:
refuta-os,

confirma-os,

completa-os,

baseia-se

neles,

supõe-nos

conhecidos e, de um modo ou de outro, conta com eles (...). A grande
contribuição da visão dialógica do enunciado está justamente na
manifestação da presença do outro (alteridade) no interior de um único e
mesmo enunciado. Todo enunciado manifesta o princípio dialógico da
linguagem.

Por meio dos recursos lingüísticos e discursivos empregados, notou-se ausência
dos traços de fala (oralidade) e a apresentação entre os sujeitos, gerando, portanto, o
efeito de sentido de objetividade e de distanciamento da enunciação.
Percebe-se a ocorrência somente do gênero Apresentação. Nesse texto, os
autores exploram o tema de informar sobre o livro ao seu leitor; a estrutura
composicional traz a assinatura do autor (Luiz Roberto Dante) e o destinatário está
implícito; o estilo é neutro e objetivo, com informações precisas sobre a obra e a
utilização da norma culta formal. Esses procedimentos discursivos são empregados
com vistas à criação dos efeitos de distanciamento e de objetividade mencionados.
Verificam-se dois temas centrais: o primeiro na comunicação com o professor e o
segundo, na relação com o aluno. Para o professor, tem-se o seguinte tema: o livro
didático proporciona uma nova proposta de ensino dos conteúdos matemáticos aos
alunos.
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Em contrapartida, para o aluno, observa-se que o livro proporciona os conteúdos
matemáticos necessários para prestar o vestibular, para o ingresso nos cursos de
Educação Superior, para resolução do Enem, etc.
O tema central, referente ao professor, é desenvolvido em subtemas como
“relação entre os conteúdos”, “estruturação do livro didático”, “liberdade para
utilização do livro”, “utilização no cotidiano escolar”. Já o tema central do aluno abriga
os seguintes subtemas: “aprendizagem significativa”, “ascensão educacional”.
No

nível

fundamental,

percebem-se

as

oposições

semânticas

entre

conservadorismo (manutenção) versus inovação e entre conhecimento versus
ignorância. Para o professor, a inovação é mostrada positivamente, associada à
aquisição de uma nova proposta de ensino de Matemática; o conservadorismo é
mostrado negativamente, associado a não aquisição dessa proposta.

conservadorismo → não- conservadorismo → inovação
(disforia)

(não-disforia)

(euforia)

Para o aluno, o conhecimento, mostrado positivamente, está associado à
aquisição dos conteúdos matemáticos; a ignorância, mostrada negativamente, está
associada à não aquisição desses conteúdos.

ignorância → não- ignorância → conhecimento
(disforia)

(não-disforia)

(euforia)
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CONCLUSÕES PARCIAIS

A partir do estudo do TEXTO VIII (p.101), pôde-se perceber, no nível narrativo,
que o autor busca persuadir tanto o professor quanto o aluno por meio da estratégia da
tentação. Os percursos da ação e sanção estavam subentendidos.
Notou-se, no nível discursivo, a debreagem enunciativa de pessoa, tempo e
espaço, gerando o efeito de proximidade da enunciação.
Somente foi utilizado o gênero apresentação de livro didático com a finalidade de
distanciar-se do leitor. Nos recursos lingüísticos e discursivos empregados notou-se
ausência dos traços de fala.
Verificaram-se dois temas centrais: o primeiro destina-se ao professor e o
segundo, direciona-se ao aluno. Para o professor, tem-se o seguinte tema: o livro
didático proporciona uma nova proposta de ensino dos conteúdos matemáticos aos
alunos. Em contrapartida, para o aluno, observa-se que o livro proporciona os
conteúdos matemáticos necessários para prestar o vestibular, para o ingresso nos
cursos de Educação Superior, para resolução do (Enem), etc.
O tema central, referente ao professor abrigou os subtemas como “relação
entre os conteúdos”, “estruturação do livro didático”, “liberdade para utilização do
livro”, “utilização no cotidiano escolar”. Já o tema central do aluno comportou os
seguintes subtemas: “aprendizagem significativa”, “ascensão educacional”.

107

No nível fundamental, tem-se a oposição semântica entre conhecimento versus
ignorância para o aluno; e entre inovação versus conservadorismo para o professor. O
conhecimento e a inovação são eufóricos; já a ignorância e o conservadorismo são
disfóricos.
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CAPÍTULO III – OS TEXTOS DE APRESENTAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO DAS DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO.

Neste capítulo, realizar-se-á a comparação entre os textos de apresentação dos
livros didáticos, a partir das diferentes áreas do conhecimento e dos níveis de ensino:
Fundamental e Médio. Foram considerados para a comparação elementos dos níveis
do percurso gerativo da significação:

-

Nível

Narrativo:

estratégias

de

manipulação;

competência;

sanção;

perfórmance; os contratos fiduciários estabelecidos com o leitor.

- Nível Discursivo: categorias de pessoa, tempo e espaço; os efeitos de sentido
de oralidade; tema; figura; gêneros discursivos.

- Nível Fundamental: oposições semânticas.

3.1- COMPARAÇÃO ENTRE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Neste momento, serão comparados os textos de Apresentação dos livros didáticos
das disciplinas de Língua Portuguesa (p.40 e p.80); História (p.52 e p.88); Ciências
(p.62) e Biologia (p.95), e Matemática (p.71) e (p.101), pertencentes ao ensino
Fundamental e ao ensino Médio.
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3.1.1 – LÍNGUA PORTUGUESA

No texto voltado ao Ensino Fundamental, o destinador dirige-se ao destinatário
com a expressão Caro estudante; já no texto do Ensino Médio, é utilizada a expressão
Prezado estudante. Essa variação ocorre devido à mudança de nível de ensino, uma
vez que, no primeiro caso, tem-se o objetivo de aproximar-se, e no segundo, de
distanciar-se do leitor. Contudo, em ambos os textos, não há variação de destinador,
permanecendo a mesma assinatura - Os autores.
Nos textos de língua portuguesa, percebe-se que os autores valeram-se de duas
estratégias para convencer o destinatário: sedução e tentação. O destinador apresenta
a língua portuguesa como um objeto que o destinatário precisa adquirir e o livro didático
será o meio de obtenção desse valor.
Tem-se a manipulação por tentação no momento em que são apresentados ao
estudante os valores positivos da língua portuguesa e do livro didático. Já a sedução
ocorre no momento em que o destinador constrói uma imagem positiva do destinatário
para que este realize a transformação principal da narrativa.
É proposto ao estudante, tanto do nível Fundamental quanto do Médio, um
contrato traduzido na proposta de um livro didático capaz de contribuir para sua
aprendizagem e, consequentemente, para que interaja melhor com as pessoas e com o
mundo.

110

Nos dois níveis de ensino, a Língua Portuguesa é vista, portanto, como uma
ferramenta de interação social capaz de mudar a vida do estudante. Tem-se, ainda, a
preocupação em se deixar explícito, em ambos os textos, que os livros didáticos foram
feitos exclusivamente para o estudante.
Observaram-se mais variações na categoria de pessoa do discurso do que de
categorias de tempo e de espaço. Na categoria de pessoa, observou-se a debreagem
enunciativa (eu), gerando o efeito de proximidade e a debreagem enunciva (ele),
gerando o efeito de distanciamento da enunciação. Nos textos de ambos os níveis, as
categorias de tempo e de espaço foram produzidas por debreagem enunciativa como
um (agora) e (aqui).
No texto direcionado ao Ensino Fundamental, tem-se a 1ª pessoa do singular
implícita, o emprego do termo você e a repetição da expressão para você em todos os
parágrafos, produzindo o efeito de proximidade da enunciação. Já no texto voltado ao
Ensino Médio, verificou-se, na primeira parte, o emprego do nós inclusivo com o
objetivo de se aproximar, e na segunda parte, o emprego da 3ª pessoa no lugar da 1ª
pessoa do singular, gerando um discurso com certo efeito de distanciamento, com a
finalidade apresentar o material.
Por meio desses procedimentos, notou-se que o texto voltado ao Ensino
Fundamental tem mais traços de oralidade do que o texto direcionado ao Ensino Médio.
No primeiro, percebeu-se a ocorrência de expressões populares e de estruturas mais
frequentes na fala, e no segundo, observou-se apenas alguns casos de expressões
informais.
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Observou-se que ambos os textos são temáticos. Nos dois textos, a Língua
Portuguesa é vista como meio de interação no mundo em que se vive. A língua é,
portanto, apresentada como "moderna", "dinâmica", "viva", "lúdica”, voltada para a
prática cotidiana do leitor, e entendida como fruto de uma sociedade altamente plural e
dialética. Evita-se, com esse discurso, enfocar a língua, como corrente da gramática
tradicional ou como uma entidade abstrata, alheia ao meio social.
Os autores são unânimes em afirmar que é por meio da linguagem que as
relações sociais se constituem e se efetivam no dia-a-dia. Já o livro didático é visto
como meio para obtenção dos conteúdos propostos pelo autor.
As figuras mostraram-se esparsas, nos dois níveis de ensino, pois não se
chegou a compor um percurso figurativo completo de texto inteiro. Embora temáticos
verificou-se um bom número de figuras no texto voltado ao Ensino Fundamental.
Nos dois discursos, a presença de traços sensoriais mostra mais uma estratégia
para fazer com que o enunciatário sinta e se comova com os fatos expostos, levando-o
à prática dos atos pretendidos pelo enunciador.
Observou-se, ainda, nos dois níveis de ensino, a hibridização dos gêneros
discursivos carta e apresentação de livro didático utilizados para produzir efeitos,
respectivamente, de proximidade e de distanciamento da enunciação.
Os dois textos baseiam-se igualmente nas oposições semânticas fundamentais
conhecimento (eufórico) versus ignorância (disfórico).

112

3.1.2 - HISTÓRIA

No texto voltado ao Ensino Fundamental, o destinador apresenta-se apenas com
o papel social, o autor; já no texto do Ensino Médio, o destinador apresenta-se
figurativizado com o próprio nome, Gilberto Cotrim. Nesse caso, nota-se que o
destinador serve-se dessa estratégia para criar um discurso mais real e concreto em
relação ao primeiro texto.
O texto voltado ao Ensino Fundamental foi dirigido a dois destinatários: professor
e estudante. Porém, tal fato não ocorreu no texto direcionado ao Ensino Médio que, por
sua vez, dirigiu-se somente ao aluno utilizando a expressão Caro aluno.
Foi possível verificar, em ambos os níveis de ensino, que o destinador buscou
fazer com que o destinatário adquirisse o livro didático por meio da estratégia da
tentação. No Ensino Fundamental, os autores pretenderam estimular a participação do
aluno nos estudos de História e de apresentar uma nova proposta de ensino ao
professor. Já no Ensino Médio, os autores ofereceram um livro com os conteúdos
necessários desse nível de ensino para o aluno.
Embora o objetivo “ampliar o que fomos para transformar o que somos”, seja o
mesmo para ambos os níveis de ensino, ficou evidente, no Ensino Fundamental, uma
preocupação em levar o estudante a iniciar-se nos estudos de História e, enquanto no
Ensino Médio, houve maior preocupação em ampliar os conhecimentos do aluno frente
à necessidade do mercado de trabalho, às exigências do vestibular, etc.
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Notaram-se mais mudanças em relação à categoria de pessoa do que em
relação às categorias de tempo e de espaço. Observou-se, tanto no Ensino
Fundamental quanto no Médio, a utilização da 3ª pessoa do singular (debreagem
enunciva), a 1ª pessoa do plural (nós exclusivo e inclusivo), o emprego do termo você
implícito; Por meio desses recursos, percebeu-se maior ocorrência da debreagem
enunciativa e apenas dois casos de debreagem enunciva.
Por meio desses procedimentos, examinou-se, nos dois níveis de ensino, a
presença de poucos traços de oralidade nos textos escritos.
No nível do discurso, observou-se que ambos os textos são temáticos. Nos dois
textos, os conteúdos de História foram mostrados ao aluno como meio de
transformação e de oportunidade para refletir sobre sua vida. Contudo, no texto
direcionado ao professor, percebe-se que os conteúdos de História foram apresentados
de forma a facilitar o trabalho docente, uma vez que o livro didático oferecido traz uma
proposta inovadora de ensino.
Nos dois níveis de ensino, as figuras mostraram-se esparsas, pois não se
chegou a compor um percurso figurativo completo de texto inteiro.
Verificou-se, nos dois níveis de ensino, o cruzamento dos gêneros discursivos
apresentação de livro didático e carta, produzindo efeitos, respectivamente, de
distanciamento e de proximidade da enunciação.
No texto voltado ao Ensino Fundamental, percebeu-se apenas no último
parágrafo o cruzamento desses gêneros, gerando o efeito de distanciamento do leitor.
No texto voltado ao Ensino Médio, notou-se, porém, a hibridização desses gêneros no
decorrer do texto, criando o efeito de proximidade da enunciação.
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Ambos os textos são construídos por meio da oposição entre participação
(eufórica) versus passividade (disfórica) quando se dirige para o aluno; somente no
Ensino Fundamental, há a oposição entre inovação (eufórica) versus conservação
(disfórica) quando o destinatário é professor.

3.1.3 - CIÊNCIAS / BIOLOGIA

No texto voltado ao Ensino Fundamental, o destinador dirige-se ao destinatário
com a expressão “Caro aluno, cara aluna”. Ao fazer uso dessa expressão, o
destinador busca aproximar-se do leitor e, principalmente, criar um discurso
politicamente correto e socialmente adequado.
No Ensino Fundamental, o destinador apresenta-se com o papel temático os
editores; já no texto voltado ao Ensino Médio, o destinador mostra-se como o autor.
No primeiro caso, os editores têm por objetivo apresentar a facilidade de utilização do
livro didático (saber usar) e no segundo caso, o autor tem por finalidade mostrar as
vantagens do conteúdo presente no livro (saber sobre).
Nos dois níveis de ensino, observou-se a presença da estratégia da tentação
para persuadir o destinatário. Essa estratégia mostrou-se como um saber-fazer, pois
ambos os textos eram procedimentais, ou seja, apresentavam como melhor utilizar o
livro didático e, com isso, obter os valores almejados. Percebeu-se, assim, que o
destinador propôs uma inovação tecnológica e não de conhecimentos.
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Foi proposto ao estudante do Ensino Fundamental um livro didático cujos
conteúdos seriam capazes de formá-los enquanto cidadãos. Já no Ensino Médio, os
conteúdos foram apresentados aos estudantes como condição para seu pleno
desenvolvimento.
Embora as propostas presentes nesses livros didáticos fossem diferentes, notouse, em ambos os textos, que seus conteúdos apenas poderiam ser apreendidos pelo
leitor, caso utilizassem corretamente esse material didático.
No nível discursivo, pôde-se notar, no Ensino Fundamental, o emprego do nós
exclusivo e do pronome você. Entretanto, no texto do Ensino Médio, notou-se o
emprego do nós exclusivo; da 3ª pessoa do singular; e de alguns verbos conjugados no
modo imperativo.
Por meio dessas estratégias, percebeu-se que os autores criaram os efeitos de
sentido de proximidade e de distanciamento da enunciação. Tanto no texto do Ensino
Fundamental quanto no texto do Ensino Médio, os tempos e os espaços foram
construídos como enunciativos.
Por meio da categoria de pessoa, tempo e espaço, observou-se poucos traços
de oralidade nos dois níveis de ensino. Somente no texto voltado ao Ensino
Fundamental, observaram-se alguns traços de oralidade, como por exemplo, certas
estruturas lexicais e o emprego de vocabulários mais informais.
Observou-se que os dois textos são temáticos e as figuras mostraram-se
esparsas, pois não se chegou a compor um percurso figurativo completo de texto
inteiro.

116

Percebeu-se, nos dois níveis de ensino, que o destinador apresenta um saber
usar o livro didático como requisito necessário para poder adquirir seus valores. No
texto direcionado ao Ensino Fundamental, o destinador apresenta os conteúdos para
formar o aluno enquanto cidadão. Já no texto direcionado ao Ensino Médio, os
conteúdos foram apresentados para que ocorra o desenvolvimento do aluno.
No texto voltado ao Ensino Fundamental, percebeu-se uma ruptura de isotopia
temática. O texto foi desenvolvido com uma leitura de como usar o livro e, no penúltimo
parágrafo, há outra leitura: a cidadania. Com esse recurso, o destinador mostra que
“obedece” ao discurso dos deveres sociais.
No texto voltado ao Ensino Médio, notou-se explicitamente a presença das
Diretrizes Curriculares Nacionais e de suas propostas de ensino. Nesse texto não há
ruptura de isotopia, pois o destinador, no decorrer do texto, organiza o discurso com
elementos focados em uma única leitura temática.
Verificou-se, nos dois níveis de ensino, a intersecção dos gêneros discursivos
apresentação de livro didático, manual e carta. O destinador recorreu a traços
presentes nesses diferentes gêneros com o intuito de produzir o efeito de proximidade e
de distanciamento da enunciação, conforme seu interesse.
Observou-se, tanto no texto do Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio,
uma oposição semântica entre conhecimento tecnológico (eufórico) versus ignorância
(disfórico).
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3.1.4 - MATEMÁTICA

No Ensino Fundamental, o destinador dirige-se ao destinatário com a expressão
Caro(a) aluno(a); já no texto voltado ao Ensino Médio, não há um destinatário
explicitado. Essa variação ocorre devido à mudança de nível de ensino, uma vez que,
no primeiro texto, o autor pretende aproximar-se do aluno, e no segundo, busca
distanciar-se. Na expressão Caro(a) aluno(a), observou-se, ainda, o discurso
politicamente correto e socialmente adequado.
Em relação à autoria, observou-se a presença da assinatura do autor, no texto
voltado ao Ensino Fundamental. Já no texto voltado ao Ensino Médio, verificou-se o
emprego do nome próprio do autor – Luiz Roberto Dante. No primeiro caso, o
destinador se apresenta apenas com um papel social. No segundo texto, o destinador
apresenta-se figurativizado. Essa mudança de autoria produz, no primeiro caso, o efeito
de proximidade do destinatário e no segundo caso, produz o efeito de realidade e de
veracidade.
Verificou-se a presença das estratégias da tentação e sedução no Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, somente a estratégia da tentação foi usada.
No primeiro, há a tentativa em se compreender as ideias matemáticas para
brincar e, no segundo, há a tentativa de aprender as ideias matemáticas para a
resolução dos problemas do mundo real: o vestibular, o Enem, etc. Verificou-se que,
somente com aquisição do livro didático, o aluno poderá adquirir os valores desejados.
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Percebeu-se, no Ensino Fundamental, o emprego da 1ª pessoa do singular,
dirigindo-se a um você e também a utilização da 3ª pessoa do singular. Em
contrapartida, no Ensino Médio, observou-se o emprego 1ª pessoa do plural (nós
exclusivo), atenuando a debreagem enunciativa.
Tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, os tempos e os espaços
se configuraram como enunciativos. No Ensino Fundamental, criou-se efeito de
proximidade da enunciação e no Ensino Médio, foi observado distanciamento da
enunciação.
Há muitos traços de oralidade no texto direcionado ao Ensino Fundamental:
perguntas retóricas, expressões informais, linguagem cotidiana. Já no texto direcionado
ao Ensino Médio, o destinador procurou apagar todos os traços que marcavam a
oralidade.
No texto direcionado para o Ensino Fundamental, percebeu-se a hibridização do
gênero convite com o gênero apresentação de livro didático. No texto voltado ao Ensino
Médio, não se observa essa hibridização, sendo utilizado apenas o gênero
apresentação de livro didático.
No Ensino Fundamental, o autor utilizou desses gêneros para produzir um
discurso mais passional e subjetivo devido à necessidade de comunicação com jovens
egressos do ensino Fundamental – Ciclo I. Já, no Ensino Médio, o autor cria um
discurso mais racional e objetivo graças à necessidade de comunicação com os
professores e com alunos mais adultos.
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Verificou-se, no texto voltado ao Ensino Médio, a presença de argumentos de
autoridades e, ainda, o procedimento da ancoragem. Esses argumentos foram
utilizados coma intenção de produzir o efeito de cientificidade e de realidade. No
entanto, no Ensino Fundamental, tais recursos não apareceram.
O texto do Ensino Fundamental é construído pela oposição semântica
fundamental participação (eufórica) versus passividade (disfórica). No entanto, no
Ensino Médio, há oposições entre inovação (eufórica) e conservadorismo (eufórica)
para o professor, e entre conhecimento (eufórica) versus ignorância (disfórica) para o
aluno.
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3.2 - COMPARAÇÃO ENTRE ÁREAS DE ENSINO

Neste momento, serão comparados os textos de Apresentação das diferentes
áreas de ensino Fundamental e Médio: Humanas {Língua Portuguesa (p.40 e p.80) e
História (p.52 e p.88)}; Biológicas {Ciências (p.62) e Biologia (p.95)}, e Exatas
{Matemática (p.71) e (p.101)}.

3.2.1 - Comparação entre as áreas de Humanas, Biológicas e Exatas.

Nos textos das áreas de Humanas e Exatas, verificou-se a presença das
estratégias da tentação e da sedução. Em contrapartida, nos textos da área de
Biológicas, notou-se somente a presença da estratégia da tentação.
Nos textos das áreas de Humanas e Exatas, verificou-se que o destinador
ofereceu os valores modais querer-fazer e poder-fazer. Já nos textos da área de
Biológicas, o destinador ofereceu os valores modais querer-fazer e poder-fazer, e
principalmente, o valor modal saber-fazer, pois os textos dessa área são
procedimentais e apresentam, portanto, o modo como usar o livro didático.
Em todas as áreas de conhecimento, observou-se que os autores utilizaram a
debreagem enunciativa e enunciva de pessoa, produzindo os efeitos de proximidade e
de distanciamento da enunciação. Já, as categorias de tempo e de espaço foram todas
produzidas por debreagem enunciativa, gerando proximidade da enunciação.
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Na área de Humanas, notou-se mais efeito de oralidade quando os autores se
dirigiam ao estudante. Já na área de Exatas, verificou-se que o texto voltado ao ensino
Fundamental tinha vários recursos de oralidade, uma vez que se dirigia ao aluno e no
texto voltado ao ensino Médio, notaram-se poucos recursos de oralidade, uma vez que
se direcionava ao professor e a alunos mais adultos. Embora ambos os textos da área
de Biológicas se dirigissem ao aluno, verificou-se poucos efeitos de oralidade.
Na área de Humanas, verificaram-se os gêneros apresentação de livro didático e
carta. Nos textos de Biológicas, verificou-se, além dos gêneros presentes na área de
Humanas, o gênero manual; e na área de Exatas, notaram-se os gêneros convite e
apresentação de livro didático no nível de Ensino Fundamental e somente o gênero
apresentação de livro didático no nível de Ensino Médio.
No nível das estruturas fundamentais, notou-se, nas áreas de Humanas e de
Exatas, uma oposição semântica entre ignorância e conhecimento, passividade e ação
e inovação e conservação. Já na área de Biológicas, notou-se apenas a oposição entre
conhecimento tecnológico e ignorância.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse momento, pretende-se sintetizar e apresentar os resultados a que se
chegou com a análise dos textos de Apresentação dos oito livros didáticos das
diversas áreas.
No nível narrativo, verificou-se o emprego das estratégias da sedução e da
tentação para persuadir o leitor. Esses mecanismos foram utilizados na tentativa de se
criar uma imagem positiva do leitor e de apresentar os valores positivos do livro
didático. Em contrapartida, as estratégias da intimidação e da provocação não foram
empregadas, pois os autores não tinham por objetivo criar uma imagem negativa do
leitor e muito menos a intenção de oferecer um livro didático com valores negativos.
Os autores serviram-se da estratégia da tentação em todos os textos analisados.
Em contrapartida, observou-se, também, a estratégia da sedução nos textos 1, 4 e 5. A
predominância da estratégia da sedução no Ensino Fundamental – ciclo II, mostra um
discurso mais passional e subjetivo nesse nível de ensino, por tratar-se de um leitor
jovem, egresso do Ensino Fundamental – ciclo I.
No entanto, o predomínio da tentação nas áreas do Ensino Médio indica um
discurso mais ponderado e com inclinação a certo efeito de objetividade, uma vez que
se direciona a um público mais adulto preocupado em passar no vestibular, em
ingressar no mercado de trabalho etc.
Apesar da utilização de diferentes estratégias de manipulação, observou-se, em
todos os textos, a busca em apresentar os valores positivos presentes nos livros
didáticos.
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Na maioria dos textos, os autores valeram-se do emprego de um vocativo
utilizado no início dos textos, dirigido explicitamente ao leitor, interpelando-o a aderir a
uma determinada proposta de ensino e a certa concepção do conteúdo da matéria
estudada.
No Ensino Fundamental esses vocativos apresentaram em sua estrutura, na
maioria das vezes, vocábulos que tinham por finalidade gerar um vínculo afetivo, cordial
e de proximidade com o leitor, a exemplo da expressão “Caro aluno”. Todavia, no Ensino
Médio, observou-se, geralmente, a presença de vocativos mais formais, como
“Prezado estudante” ou, ainda, em outros casos, a ausência desse recurso.
Ao término dos textos direcionados ao Ensino Fundamental, havia uma
despedida afetuosa e intimista, com expressões do tipo “Um abraço”. Logo abaixo
dessas expressões, os textos traziam uma assinatura: “O autor”; “Os autores”; “Os
editores”.
Contudo, nos textos voltados ao Ensino Médio, observou-se que, geralmente,
não havia despedida e que estavam assinados pelo nome próprio do(s) autor(es).
Nesse caso, observou-se um discurso mais marcado por um tom de cientificidade e
de realidade, com maior distanciamento da enunciação e do leitor.
No nível discursivo, por meio da categoria de pessoa, foi possível observar a
ocorrência da debreagem enunciativa e enunciva, com as diferenças já apontadas entre
a 1ª pessoa do singular, a 1ª pessoa do plural (incluída e excluída) e a 3ª pessoa do
singular.
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Em todos os textos, notou-se o emprego da debreagem enunciativa tanto de
tempo quanto de espaço, produzindo o efeito de proximidade da enunciação. Os
tempos verbais estavam conjugados, geralmente, no presente do indicativo, no pretérito
perfeito1 e no futuro do presente. Daí deriva a afirmação de que os tempos e os
espaços são concomitantes com o presente e o aqui da enunciação.
Todos os textos constroem-se como discursos temáticos, pois não se chegou a
compor percursos figurativos completos. As figuras são esparsas nos textos das
apresentações.
Observou-se que os textos introdutórios definiram a obra como moderna,
inovadora e eficiente, por meio da qual o leitor se sentiria motivado a estudar os
tópicos abordados.
Foram oferecidas ao leitor “novas" possibilidades pedagógicas para se abordar os
conteúdos presentes nos livros didáticos, tais como as orientações observadas nos
Parâmetros Curriculares Nacionais e nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Essas
orientações foram apresentadas como argumentos de autoridades, utilizados pelos
autores com o objetivo de reforçar ou confirmar a qualidade e a eficácia do livro.
Foi possível observar a produção do efeito de sentido de oralidade nos textos
escritos, nos momentos em que as seguintes estratégias foram utilizadas: 1ª pessoa do
singular; pronome você; tempos e espaços enunciativos; expressões populares;
variantes cultas e populares etc. Em contrapartida, quando esses recursos não foram
utilizados, não se observou, nos textos, o efeito de oralidade.

125

Os autores dos textos voltados para o Ensino Fundamental recorreram muito
mais a essas estratégias e, em virtude disso, nesses textos foram observados mais
efeitos produtores de oralidade do que naqueles, direcionados ao Ensino Médio.
Quando os autores empregaram a debreagem enunciva de pessoa, não se
observou a ocorrência de efeito de oralidade, uma vez que essa estratégia tem por
finalidade fazer com que o discurso se distancie da enunciação.
Os temas utilizados pelos autores abordaram questões relacionadas à
Educação: desenvolver-se enquanto cidadão; ingressar no mercado de trabalho;
ensinar melhor os alunos; interagir no mundo em que vive etc. Nesses temas,
observou-se que os autores disseminam valores, legitimados pela Educação. Temas
que, inclusive, podem ser verificados nos documentos como os Parâmetros Curriculares
Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais, entre outros.
Nos textos de apresentação, foi possível mostrar a utilização dos seguintes
gêneros discursivos: apresentação de livro didático, manual, carta e convite. Esses
gêneros atuam em diferentes esferas de atividades: escolar, familiar e tecnológica.
Nos textos de Língua Portuguesa {I (p.40) e V (p.80)} e de História { II (p.52) e VI
(p.88)}, verificou-se a presença dos gêneros: apresentação e carta; nos textos de
Ciências e de Biologia {III (p.62) e VII (95)}, foram observados os gêneros: manual,
carta e apresentação.
Somente nos textos de Matemática houve diferença na escolha dos gêneros,
sendo que no texto voltado para o Ensino Fundamental, foram notados os gêneros
convite e apresentação, e no texto direcionado ao Ensino Médio, somente o gênero
apresentação foi utilizado.
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Observou-se que o gênero discursivo apresentação de livro didático estava
presente em todos os discursos, com o propósito de mostrar as vantagens do livro
didático ao leitor.
Os autores se valeram, geralmente, do cruzamento de características
particulares de gêneros de esferas de atividades diferentes para construir seu discurso
e, com isso, persuadir o leitor.
Observou-se o emprego de certas características próprias dos gêneros carta e
convite para criar o efeito de proximidade com o leitor. No entanto, quando se tinha o
objetivo de gerar o efeito de distanciamento, notou-se que os autores recorreram às
características relacionadas aos traços dos gêneros apresentação e manual. O gênero
manual está mais próximo do gênero apresentação, porque ambos mostram como
utilizar o material didático.
Uma diferença relevante entre o gênero apresentação, e os gêneros carta e
convite, refere-se ao fato de que o texto introdutório não circula de forma
independente como a carta ou o convite, uma vez que sua existência e materialidade
estão condicionadas como parte integrante da obra e só nesse âmbito se justifica a sua
constituição enquanto gênero discursivo.
Nos textos de Língua Portuguesa {I (p.40) e V (p.80), observaram-se as
oposições semânticas entre conhecimento versus ignorância.
Nos textos de História, tanto o do Ensino Fundamental quanto o do Ensino
Médio, notou-se a oposição semântica entre ação versus passividade, quando o autor
se dirigia ao estudante, e entre inovação versus conservação ao se referir ao professor,
no Ensino Fundamental.
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O texto de Ciências {III (p.62)} e Biologia {VII (p.95)} caracterizaram-se pela
oposição entre conhecimentos tecnológicos versus ignorância.
No texto de Matemática {IV (p.71)}, verificou-se a oposição entre ação versus
passividade e no TEXTO VIII (p.101) entre inovação versus conservação ao se dirigir ao
professor e entre conhecimento versus ignorância ao se dirigir ao estudante.
Os discursos desenvolveram-se apresentando como valores eufóricos o
conhecimento, a ação, a inovação e o conhecimento tecnológico; já os valores
disfóricos foram apresentados como a ignorância, a passividade e a conservação.
Verificou-se durante o desenvolvimento desse trabalho, que os textos de
Apresentação dos livros didáticos poderiam valer-se do discurso para realmente cumprir
esse papel, o de apresentar o conteúdo do livro.
Todavia, com essa pesquisa, chega-se à conclusão de que as estratégias
utilizadas para criar o discurso dos textos de Apresentação foram utilizadas,
principalmente, com a intenção de mostrar ao destinatário que esse material poderá lhe
oferecer condições para transformação de sua vida: desenvolver-se enquanto cidadão;
ingressar no mercado de trabalho; ensinar melhor os alunos; interagir no mundo em
que vive etc.
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