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RESUMO 

 

O presente estudo pretende analisar o discurso de catorze materiais didáticos utilizados para o 

ensino de língua portuguesa e literatura na rede estadual de São Paulo. Os Cadernos 

desenvolvidos para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) são denominados Cadernos do 

Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017) e os Cadernos desenvolvidos para o Ensino Médio 

(1ª a 3ª série) são conhecidos como Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura 

(2014-2017) e são direcionados para os respectivos ciclos em dois volumes anuais. Os 

Cadernos são referência para o ensino de língua materna e literatura na Educação Básica do 

Estado de São Paulo, pois foram produzidos por profissionais da Equipe Curricular de Língua 

Portuguesa da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) em consonância com as 

diretrizes do Currículo Oficial do Estado de São Paulo e com os até então vigentes Parâmetros 

Curriculares Nacionais, além de terem sido implementados pelo Programa São Paulo Faz 

Escola, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Em primeiro momento, foram 

analisadas as Apresentações dos Cadernos na perspectiva teórica e metodológica da semiótica 

discursiva francesa, que propõe análise do percurso de geração da significação em três níveis 

do plano do conteúdo dos textos: nível fundamental (mais abstrato, geral), nível narrativo e 

nível discursivo (mais complexo e específico). Em segundo momento, foram analisadas as 

Situações de Aprendizagem (capítulos dos materiais), com intuito de identificar como ocorre o 

estudo de literatura nos Cadernos e, a partir daí, como a Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo pretende que seja o ensino de língua portuguesa e de literatura na rede pública de 

São Paulo. Desse modo, foi necessário levar em consideração que os Cadernos são 

instrumentos importantes para a Educação pública paulista além de serem ferramenta política e 

ideológica, sendo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo a controladora desse 

produto.  

 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Semiótica; Material Didático; Caderno do Aluno; 

Educação Básica Estadual Paulista; Ensino de Literatura. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study intends to analyze the discourse of fourteen didactic materials used for the 

teaching of Portuguese Language and Literature in the state of São Paulo. The Cadernos 

developed for Elementary School II (6th to 9th grade) are called Cadernos do Aluno de Língua 

Portuguesa (2014-2017) and the Cadernos developed for High School (1st to 3rd grade) are 

called Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017) and are directed to 

the respective cycles in two annual volumes. The Cadernos are a reference for the teaching of 

mother tongue and literature in the Basic Education of the State of São Paulo. The Cadernos 

were produced by professionals of the Coordenadoria Geral da Educação Básica (CGEB) in 

accordance with the guidelines of the Currículo Oficial do Estado de São Paulo and with the 

existing Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), in addition to being implemented by the 

São Paulo Faz Escola program of the Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. At first, 

the Presentations of the Cadernos will be analyzed in the theoretical and methodological 

perspective of the discursive semiotics, which proposes an analysis of the course of generation 

of signification in three levels of the content plane of texts: fundamental level (more abstract, 

general), narrative level and discursive level (more complex and specific). Secondly, we will 

analyze the Situações de Aprendizagem (chapters of materials), in order to identify how the 

study of literature in the Cadernos occurs to try to identify how the Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo intends to be Portuguese Language Teaching and of Literature in the 

schools of São Paulo. Thus, it was necessary to take into account that the Cadernos are 

considered important instruments for Public education in São Paulo besides being a political 

and ideological tool, and the Secretaria da Educação do Estado de São Paulo is the controller 

of this product. 

 

 

Keywords: Discourse Analysis; Semiotics; Courseware; Caderno do Aluno; Basic State 

Education of São Paulo; Literature teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo pretende analisar catorze Cadernos do Aluno de língua portuguesa e 

literatura dirigidos aos alunos da rede estadual de São Paulo. Oito desses materiais didáticos 

foram produzidos para o Ensino Fundamental II e são denominados Cadernos do Aluno de 

Língua Portuguesa (2014-2017). Os outros seis são direcionados para o Ensino Médio e 

recebem o título de Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017). Os 

Cadernos foram apresentados à comunidade pelo Programa São Paulo Faz Escola, da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 2009 e foram desenvolvidos por 

profissionais da Equipe Curricular de Língua Portuguesa da Coordenadoria de Gestão da 

Educação Básica (CGEB), de acordo com as diretrizes do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo e em conformidade com os ainda vigentes Parâmetros Curriculares Nacionais para os 

ciclos escolares da Educação Básica. Passada quase uma década desde sua implementação nos 

ciclos e mesmo recebendo adaptações, eles ainda são materiais de referência para o ensino de 

língua portuguesa e para o aprendizado de literatura na Educação Básica estadual paulista. 

  O portal Rede do Saber1  (do Governo do Estado de São Paulo), criado em 2010, 

apresenta uma linha do tempo para explicar as transformações pelas quais a educação pública 

paulista passou desde 2007, além de explicitar a criação dos documentos Proposta Curricular 

do Estado de São Paulo (2007), Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Língua 

Portuguesa – Ensino Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio (2008) e, posteriormente, 

Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, Códigos e suas tecnologias – Ensino 

Fundamental – Ciclo II e Médio (2010). 

Em 2007, devido aos resultados insatisfatórios dos alunos da rede estadual paulista no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e no Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), atualmente Prova Brasil, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo iniciou 

uma consulta a docentes, gestores e diretores sobre experiências produtivas em sala de aula para 

elaborar um documento com intenções e diretrizes para a educação paulista que deveriam ser 

conquistadas até o ano de 2010. O documento ficou conhecido como Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo.  

 Em 2008, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo tornou público e divulgado 

o programa São Paulo Faz Escola, responsável por ações didáticas na rede estadual. Com 

                                                           
1 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Portal Rede do Saber. São Paulo, SP, 2009. 

Disponível em: <http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=1208> Acesso em: 18 de setembro 

de 2016. 
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intuito de sanar a defasagem na aprendizagem, principalmente em Língua Portuguesa e 

Matemática, foi solicitado que alunos com dificuldades fizessem uma recuperação pontual de 

quarenta dias, no início do ano letivo, com os professores das áreas e com materiais didáticos 

específicos criados para esse evento. Nesse momento, surgem os dois primeiros materiais de 

apoio produzidos no âmbito do Programa São Paulo Faz Escola, o Jornal do Aluno e a Revista 

do Professor. Os dois materiais foram organizados por área do conhecimento (Linguagens e 

Códigos: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física; Ciências 

da Natureza: Biologia, Física e Química; Ciências Humanas: Sociologia, Filosofia, Geografia 

e História e Matemática). O primeiro, em formato de jornal, era dirigido aos alunos e, como foi 

estabelecido um único material para cada área do conhecimento, unia as disciplinas de uma 

mesma área e apresentava atividades a ela relacionadas para que facilitasse o entendimento das 

disciplinas dessa área. O segundo, uma brochura, trazia direcionamentos aos professores das 

áreas do conhecimento e explicações sobre as atividades que seriam realizadas no período da 

recuperação, em conformidade com o Jornal do Aluno. As atividades desse material estavam 

divididas em aulas, como no Jornal do Aluno. Esses dois primeiros materiais de apoio 

desenvolvidos em 2008, passaram, posteriormente, a ser chamados de Caderno do Aluno e 

Caderno do Professor, respectivamente. 

 Desse modo, com base na experiência de recuperação pontual por áreas do 

conhecimento, o Caderno do Professor foi produzido e distribuído aos professores de todas as 

disciplinas em quatro volumes anuais, com propostas didáticas, projetos a serem executados 

em sala, leituras e atividades dissertativas e objetivas, além de sugestões para auxiliar o 

professor com o conteúdo previsto. 

Ainda no ano de 2008, juntamente com as ações apresentadas anteriormente, modificações 

implementadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo ocorreram no Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar (SARESP) - uma avaliação externa prevista anualmente para 

avaliação, de modo sistemático, do Ensino Básico da rede estadual. A partir daí, o objetivo era 

único: melhorar o rendimento gradativo do aluno na prova do SARESP e, consequentemente, 

na prova do ENEM. Com esse intuito, aperfeiçoamentos foram realizados no Caderno do 

Professor, além de adaptações no discurso do documento da Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo, da criação do Caderno do Aluno e posteriormente da publicação do documento 

Currículo do Estado de São Paulo, com foco no ensino de disciplinas por meio de competências 

e habilidades: 
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Um currículo referido a competências supõe que se aceite o desafio de 

promover os conhecimentos próprios de cada disciplina articuladamente às 

competências e habilidades do aluno. [...] É com elas que, em síntese, ele [o 

aluno] poderá enfrentar problemas e agir de modo coerente em favor das 

múltiplas possibilidades de solução ou gestão. (SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo. São Paulo, SP, 2008, p. 9). 

 

Competências, neste sentido, caracterizam modos de ser, raciocinar e interagir 

que podem ser depreendidos das ações e das tomadas de decisão em contextos 

de problemas, tarefas ou atividades. (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Proposta Curricular do Estado de São Paulo. 

São Paulo, SP, 2008, p. 9). 

 

 No início de 2009, ainda de acordo com o portal Rede do Saber e seguindo a 

implementação do Caderno do Professor, o Caderno do Aluno chegou ao ambiente escolar em 

quatro volumes anuais, um para cada bimestre, e foi entregue aos discentes e trabalhado em 

sala de aula. A ideia foi criar um material de apoio em que o aluno registrasse suas anotações, 

desenvolvesse as Competências do Currículo do Estado de São Paulo e fizesse os exercícios 

propostos para a conquista de um saber específico de cada disciplina e série, com a mediação 

do professor. Havia, então, Cadernos para as várias disciplinas, entre as quais a de Língua 

Portuguesa, e para as diversas séries. 

 Em 2010, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, tendo em vista a 

necessidade de um ensino mais aprofundado em literatura, desenvolveu, além do Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa, o Caderno do Aluno de Literatura. Esse fato é importante para a 

presente dissertação. Atualmente, o ensino de língua materna na rede estadual de São Paulo é 

realizado por meio de um livro didático (para o ano e para cada série), de um Caderno do Aluno 

de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental II (um por semestre, do 6o ao 9o ano), sem 

que seja mencionada na capa desse material a palavra “literatura”, e de um Caderno do Aluno 

de Língua Portuguesa e Literatura, com o termo “literatura” presente na capa, para o Ensino 

Médio (um por semestre, na 1a, 2a e 3a séries). Esse material de apoio é, portanto, dividido em 

dois volumes anuais, um por semestre, tanto para o Ensino Médio quanto para o Ensino 

Fundamental II. Ele é organizado em Situações de Aprendizagem e não apresenta um sumário 

para acompanhamento prévio do que será trabalhado ao longo dos capítulos. Nesse material, o 

texto introdutório, tem importância para que o enunciador tente nortear e persuadir o 

enunciatário sobre os temas e conteúdos abordados no interior de cada volume. O professor fica 

sabendo, por meio do texto introdutório do Caderno do Professor, que a divisão em Situações 

de Aprendizagem, de acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, garante 

ensino a curto, médio e longo prazo. 
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 O Caderno do Aluno, nos dias de hoje, como já dissemos, continua sendo considerado 

um material de apoio produzido com o intuito de unificar o ensino na rede estadual de São 

Paulo, além de ser uma referência para os alunos, juntamente com o livro didático distribuído 

no início do ano, em conformidade com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Analisando o documento da Proposta Curricular do Estado de São Paulo – Língua Portuguesa 

– Ensino Fundamental II e Ensino Médio (2008), é possível identificar que a criação do 

Programa São Paulo Faz Escola, responsável pela implementação dos materiais de apoio, 

visava a implantar o Currículo Oficial do Estado de São Paulo por meio da unificação do ensino 

estadual público paulista e também a promover uma educação de qualidade. 

De acordo com o site oficial da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo2: 

 

O São Paulo Faz Escola tem como foco unificar o currículo escolar para todas 

as mais de cinco mil escolas estaduais. O programa é responsável pela 

implantação do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, formatado em 

documentos que constituem orientações para o trabalho do professor em sala 

de aula e visa garantir uma base comum de conhecimento e competências para 

todos os professores e alunos. 

Com o São Paulo Faz Escola, educadores e estudantes dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio recebem o material de apoio, composto 

pelos cadernos do Professor e do Aluno, que são organizados por disciplina, 

ano e bimestre. O material é disponibilizado nas disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Filosofia, Química, Física, Biologia, 

Inglês, Geografia, Sociologia, Arte e Educação Física. 

 

 Para promover uma educação de qualidade, de acordo com a Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo, havia, ainda, em 2008, a necessidade de implementação de uma educação 

que correspondesse aos desafios da contemporaneidade: 

 

A sociedade do século XXI é cada vez mais caracterizada pelo uso intensivo 

do conhecimento, seja para trabalhar, conviver ou exercer a cidadania, seja 

para cuidar do ambiente em que se vive. [...] Na sociedade de hoje, são 

indesejáveis tanto a exclusão pela falta de acesso a bens materiais quanto a 

exclusão pela falta de acesso ao conhecimento e aos bens culturais […] Em 

um mundo no qual o conhecimento é usado de forma intensiva, o diferencial 

será marcado pela qualidade da educação recebida. (SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo. São Paulo, SP, 2008, p. 9 e 10). 

                                                           
2 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. São Paulo Faz Escola. São Paulo, SP, 2009. 

Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/sao-paulo-faz-escola > Acesso em: 15 de junho de 2017. 
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O Caderno do Aluno é, portanto, também uma ferramenta política e ideológica, sendo a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo a controladora maior desse produto. A 

responsabilidade da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, dentre outras, é de produzir 

estratégias discursivas para persuadir o enunciatário a ir em busca de um determinado 

conhecimento, selecionar textos para os materiais e escolher gêneros literários e não literários. 

Os valores podem ser detectados também nessas escolhas. 

Passados oito anos da inserção do material de apoio ao aluno na rede estadual e da 

tentativa de unificação do ensino executada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

é possível perceber que a situação da educação paulista continua enfrentando problemas com 

relação ao ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e também com o ensino-aprendizagem 

de outras disciplinas, como Matemática, por exemplo. 

De acordo com dados do Saresp 2016 disponibilizados no site Saresp em Revista3 

(publicação oficial dos resultados do Saresp 2016), em artigo assinado por Guaracy Tadeu 

Rocha e disponibilizado na seção “Opinião de Especialista”, 

 

Os resultados do SARESP 2016 mostram que, a depender do ano/série 

considerado, a proficiência média dos alunos manteve-se próxima à verificada 

no ano anterior. Em Língua Portuguesa, no geral houve um ganho em 

proficiência, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, em 

Matemática um pequeno decréscimo. Tomemos, como exemplo, os resultados 

em Língua Portuguesa. Em todos os anos/séries houve, em relação ao 

SARESP 2015, um aumento no percentual de alunos com proficiência 

classificada no nível Suficiente, que inclui os níveis de proficiência Básico e 

Adequado. No 5º ano do ensino fundamental, aqueles com proficiência 

Adequada ou Avançada saltaram de 60,9% em 2015 para 66,9% em 2016. 

Contudo, e a despeito dos avanços, no 9º ano do ensino fundamental e na 3ª 

série do ensino médio aqueles com proficiência Adequada ou Avançada são 

minoria. No 9º ano não chega a 25%, e na 3ª série não chega a 35%, o 

percentual de alunos que demonstram domínio pleno dos conteúdos, 

competências e habilidades desejáveis para a série/ano escolar em que se 

encontram. (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. Saresp em Revista, 2017.) 

 

 

Como informado, ocorreu um pequeno ganho em proficiência em todas as séries com 

exceção dos nonos anos do Ensino Fundamental II e das terceiras séries do Ensino Médio em 

que o nível de proficiência adequado ou avançado em língua portuguesa apresentou-se como 

da minoria dos alunos. Isso é grave em se tratando de fim de ciclo para início de outro ciclo 

(nonos anos) e finalização do ciclo escolar básico (terceira série do Ensino Médio). Com relação 

à disciplina Matemática, os números se destacam negativamente em diversas séries, mas isso 

                                                           
3 Disponível em: <http://saresp.vunesp.com.br/artigo.html>. Acesso em 3 de Outubro de 2017. 

http://saresp.vunesp.com.br/artigo.html
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não será aprofundado no presente estudo. O Saresp é aplicado anualmente na rede estadual e é 

considerado uma avaliação externa importante para os direcionamentos da educação básica e 

pública no estado de São Paulo. 

Com relação à avaliação externa do Governo Federal – Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), que é realizada a cada dois anos, os resultados por estados da última 

avaliação, em 2015, trazem informações importantes para o desenvolvimento da presente 

pesquisa e que podem ser verificados nos quadros abaixo (Quadro 1 e Quadro 2). Com relação 

às proficiências médias de língua portuguesa, com a análise focada nos nonos anos do Ensino 

Fundamental II e terceiras séries do Ensino Médio, nota-se que o estado de São Paulo está acima 

da média brasileira, mas abaixo da média de outros estados nas duas séries destacadas. É 

possível identificar também que, com relação às médias das terceiras séries do Ensino Médio, 

ocorreu um decréscimo se comparadas com as marcas alcançadas em 2013 (data do exame 

anterior). Já com relação às médias dos nonos anos, a proficiência média no estado de São Paulo 

para a série especificada teve um pequeno aumento se comparada com a proficiência média 

atingida no estado de São Paulo no exame anterior. 

 

 

Quadro 1: Fonte: Diretoria de Avaliação da Educação Básica – DAEB/INEP4 

                                                           
4 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-apresenta-

resultados-do-saeb-prova-brasil-2015/21206>. Acesso em 3 de Outubro de 2017. 
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Quadro 2: Fonte: Diretoria de Avaliação da Educação Básica – DAEB/INEP5 

 

O Brasil pretende, até o ano 2022, enquadrar a educação nacional no grupo de países 

em que a educação apresenta altos índices, que são países considerados desenvolvidos, mas o 

salto deverá ser largo, estratégico e qualificado até lá. Para esse salto ser largo e qualificado, o 

estado de São Paulo necessita contribuir para uma educação nacional gratuita de qualidade com 

altos índices de proficiência em língua portuguesa (o que deve incluir português e literatura) e 

também nas demais disciplinas.   

 Desse modo, a pesquisa iniciada se debruçará sobre os discursos dos Cadernos do Aluno 

de Língua Portuguesa e dos Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017) 

e não estabelecerá relações com os demais Cadernos de outras disciplinas, o que poderá ser 

tema de um próximo trabalho.  

 De acordo com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2007), o mais 

recomendado é o uso do Caderno do Aluno simultaneamente ao livro didático. Isso também 

pode ser comprovado a partir do prefácio existente na edição (2014-2017), assinado pelo então 

Secretário da Educação Herman Voorwald, que procura esclarecer a importância do uso dos 

                                                           
5 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-apresenta-

resultados-do-saeb-prova-brasil-2015/21206>. Acesso em 3 de Outubro de 2017. 
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materiais de apoio produzidos pelo programa São Paulo Faz Escola (Caderno do Aluno, 

Caderno do Professor, Caderno do Gestor) nas unidades escolares, para que o impacto do uso 

desses materiais seja observado nos resultados das provas do Saresp, nos índices do SAEB e 

consequentemente no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): 

 

[...] é de fundamental importância para a Pasta, que despende, […], seus 

maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da 

utilização dos diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao 

empregar o Caderno nas ações de formação de professores e gestores da rede 

de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca por uma educação paulista 

de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso do 

material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp 

e do Ideb. Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo 

Faz Escola, apresenta orientações didático-pedagógicas e traz como base o 

conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, que pode ser utilizado 

como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades ora 

propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou 

necessárias, dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de 

ensino deste material à realidade da sua escola e de seus alunos. 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Caderno 

do Professor de Língua Portuguesa e Literatura - 3a Série do Ensino Médio 

(2014-2017). São Paulo, SP, 2008, p. 4). 

 

 Não é objeto de estudo da presente pesquisa analisar o discurso do livro didático e as 

relações existentes entre ele e o Caderno do Aluno. Além disso, não é realizada pesquisa de 

campo para verificar o uso dos Cadernos nas disciplinas de Língua Portuguesa e nas escolas, 

pois não é o objetivo do presente trabalho. Esses estudos poderiam também vir como 

desdobramento desta dissertação. 

 Os Cadernos do Aluno (2014-2017) têm, em todos os anos e séries, um texto de 

apresentação assinado pela Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), órgão da 

Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, que será o objeto principal a ser examinado 

nesta dissertação. 

  Ao definir o gênero Apresentação, Etienne Fantini de Almeida (2011), em O discurso 

de apresentação dos livros didáticos: um estudo semiótico, diz que esse é “[...] um texto de 

caráter metalinguístico cujo objetivo é, ao falar do livro, o de estabelecer uma primeira relação 

entre enunciador e enunciatário.” (2011, p.13), o que explica, em parte, nossa escolha das 

apresentações.  

Consideramos, também, que este estudo se faz atual por estarem ocorrendo debates no 

Brasil sobre a “escola sem partido” e sobre a reformulação do Ensino Fundamental e Médio, 
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com discussões relacionadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)6 , aprovada pela 

Comissão Nacional da Educação (CNE) e que deverá vigorar em breve. Sobre o Ensino Médio, 

as atenções foram maiores recentemente devido à aprovação da Medida Provisória nº 7467, de 

22 de setembro de 2016, que define a criação do “Novo Ensino Médio” e que apresenta questões 

polêmicas como, por exemplo, a inserção da formação técnica e profissional no Ensino Médio, 

a instituição da escola em tempo integral e a contratação de profissionais de “notório saber” 

para o ensino.  

Além disso, há no Ensino Médio, e também no Ensino Fundamental, discussões sobre 

questões do ensino da literatura nesses níveis. Vejamos alguns pontos desse debate. 

Em 2000, o Ministério da Educação publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM). Nesse documento evidenciou-se como o professor deveria ensinar 

língua portuguesa e literatura: 

O processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa deve basear-se em 

propostas interativas língua/linguagem, consideradas em um processo 

discursivo de construção do pensamento simbólico, constitutivo de cada aluno 

em particular e da sociedade em geral. [...] O trabalho do professor centra-se 

no objetivo de desenvolvimento e sistematização da linguagem interiorizada 

pelo aluno incentivando a verbalização da mesma e o domínio de outras 

utilizadas em diferentes esferas sociais. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 2000, p. 18) 

 

A publicação explica ainda que os conteúdos tradicionais de gramática e de história da 

literatura mudaram de papel no ensino: “O estudo da gramática passa a ser uma estratégia para 

compreensão/interpretação/produção de textos e a literatura integra-se à área de leitura.” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 2000, 

p. 18) 

Em 2010, o Ministério da Educação por meio da Secretaria da Educação Básica 

publicou o material Literatura – Ensino Fundamental, vinculado à Coleção Explorando o 

Ensino, que é uma reunião de ensaios que debatem o ensino de literatura em sala de aula, a 

construção do espaço biblioteca e outras questões relacionadas à literatura, para que fosse um 

instrumento de apoio ao professor e contribuísse com a reflexão sobre o processo pedagógico 

em diálogo com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e com o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE).  

                                                           
6 GOVERNO FEDERAL. Base Nacional Comum (MEC). Brasília, DF. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em 15 de Setembro de 2017. 
7  GOVERNO FEDERAL. Portal do Ministério da Educação (MEC). Brasília, DF. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48601-mp-746-ensino-

medio-link-pdf&category_slug=setembro-2016-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 29 de Setembro de 2016. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48601-mp-746-ensino-medio-link-pdf&category_slug=setembro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=48601-mp-746-ensino-medio-link-pdf&category_slug=setembro-2016-pdf&Itemid=30192
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A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo explica, então, que a literatura deve 

ser ensinada ao aluno como prática social além de ser objeto de análise e interpretação, ou seja: 

“O professor precisa garantir em seu planejamento que o texto literário entre como objeto de 

análise e interpretação, mas também como prática social, resgatando a dimensão fruitiva da 

literatura”. (SEE-SP, 2012, 2ª edição, p. 37) 

Atualmente, com a tentativa de aprovação da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), o texto final disponibilizado no site desenvolvido pelo Ministério da Educação 

apresenta o estudo de literatura vinculado ao que deverá ser chamado eixo “Educação 

Literária”, que deverá manter relação com o eixo que será denominado “Leitura”. No chamado 

eixo “Educação Literária”:  

[...] predomina a formação para conhecer e apreciar textos literários orais e 

escritos de autores de língua portuguesa e de traduções de autores de clássicos 

da literatura internacional. Não se trata, pois, no eixo Educação literária, de 

ensinar literatura, mas de promover o contato com a literatura para a formação 

do leitor literário, capaz de apreender e apreciar o que há de singular em um 

texto cuja intencionalidade não é imediatamente prática, mas artística. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Base Nacional Curricular Comum – Texto 

final de Língua Portuguesa, 2017, p.3)  

 

Espera-se poder contribuir com esta dissertação para o conhecimento de como ocorre o 

ensino-aprendizagem de língua materna e literatura em São Paulo, do sexto ano do Ensino 

Fundamental II à terceira série do Ensino Médio, e de qual o papel do Caderno do Aluno nesse 

ensino. 

Em outras palavras, tentaremos dar, com este trabalho, uma pequena contribuição para 

que se saiba como está sendo feita a educação pública no Estado de São Paulo em relação ao 

ensino de língua portuguesa e de literatura, com base no exame dos Cadernos dos Alunos. 

 O objetivo geral é, assim, identificar as questões linguísticas, políticas e sociais que 

embasam o ensino de língua portuguesa e de literatura nos Cadernos, e muito possivelmente, 

na educação pública do Estado de São Paulo. Nos Cadernos, em especial, o modo como o 

ensino de literatura é tratado será verificado. 

Para tanto, serão analisadas as oito Apresentações dos Cadernos do Aluno de Língua 

Portuguesa (2014-2017), para o Ensino Fundamental II, as seis Apresentações dos Cadernos 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), para o Ensino Médio e os textos dos 

Cadernos que tratam de literatura. Nesses textos serão observadas sobretudo as estratégias 

discursivas de que decorrem as relações entre enunciador e enunciatário, a construção do ator 

da enunciação e as recorrências de temas e figuras, em particular os que dizem respeito ao 

ensino de literatura. 
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 Na questão da literatura, buscar-se-á verificar se literatura perdeu a importância no 

Ensino Básico. Para tanto, não examinaremos apenas as Apresentações, mas as atividades e 

textos de literatura nos Cadernos: quantos são e de que tipo são esses textos, por exemplo, 

Literatura e Sociedade, Literatura e Ideologia, Historiografia Literária, Literatura e Cultura, 

dentre outros. Será feito, no corpo dos Cadernos, um mapeamento dos textos de literatura e das 

propostas de atividade em que apareçam gêneros literários.  

 Os textos de Apresentação e os demais textos sobre literatura serão analisados na 

perspectiva teórica e metodológica da semiótica discursiva francesa, que propõe análise em três 

níveis para exame do plano do conteúdo dos textos: nível fundamental (mais abstrato, geral), 

nível narrativo e nível discursivo (mais complexo e específico). 

Serão também utilizados na pesquisa trabalhos desenvolvidos anteriormente sobre os 

Cadernos do Aluno, alguns na perspectiva da análise discursiva, outros não. Podem ser citados 

os trabalhos de Marineia Lima Cenedezi (2015), Leitura literária em discurso : a escolarização 

da literatura no ensino fundamental, de Edna Ribeiro Cassiari (2011), Potencialidades e 

fragilidades na implementação do “Caderno do Professor” e “Caderno do Aluno”, de Maria 

Regina Mendes Violante (2011), As representações docentes e os usos do caderno do aluno de 

língua inglesa na rede pública estadual de São Paulo: uma abordagem qualitativa e de Nanci 

Aparecida Costa (2012), O uso da mídia e a presença dos gêneros textuais no processo ensino-

aprendizagem: uma análise do material didático –  cadernos do aluno e do professor –  de 

língua portuguesa do Estado de São Paulo.  

 A dissertação está dividida em quatro capítulos, sem considerar a Introdução e a 

Conclusão. No primeiro capítulo, Fundamentação Teórica e o material analisado, será feita 

uma rápida apresentação da teoria semiótica discursiva e dos Cadernos da Escola Estadual 

Paulista, que constituem o corpus desta pesquisa. No segundo capítulo, O discurso da 

Apresentação do “Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017)” do Ensino 

Fundamental II, serão analisadas as Apresentações dos oito Cadernos do Ensino Fundamental 

II. No terceiro capítulo, O discurso da Apresentação do “Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017)” do Ensino Médio, serão analisadas as Apresentações dos 

seis Cadernos do Ensino Médio.  No quarto capítulo, Análise do tratamento dado à literatura 

no corpo dos Cadernos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II e de Língua 

Portuguesa e Literatura do Ensino Médio, a proposta é examinar os temas de literatura nas 

Situações de Aprendizagem dos Cadernos e comparar as Apresentações com as ocorrências de 

literatura nos Cadernos do Ensino Fundamental II e Médio, além das comparações entre séries 

e ciclos, com base nos resultados obtidos com as várias análises realizadas do material.  
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E O MATERIAL DIDÁTICO NA ESCOLA 

ESTADUAL PAULISTA 

 

Neste capítulo, serão abordados aspectos da teoria semiótica francesa e questões 

relativas ao gênero Apresentação e ao material didático Caderno do Aluno da escola estadual 

paulista. 

A teoria utilizada para a análise discursiva do material didático das escolas estaduais 

paulistas é a semiótica francesa. Serão apresentados, resumidamente, alguns elementos da teoria 

que mais interessam a esta pesquisa. 

A respeito do material didático, será feita uma breve explicação sobre o uso desse 

material nas disciplinas, sobre os aspectos históricos que se relacionam com sua implantação 

na escola pública, sobre algumas das transformações nele ocorridas até o momento atual e, 

ainda, sobre as possíveis mudanças que poderão acontecer nos próximos anos, por conta da 

aprovação no congresso da nova Base Nacional Comum da Educação e também devido às 

políticas atuais do Governo Federal no que se refere ao Ensino Médio e à educação em geral. 

Os textos de Apresentação dos Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa e dos 

Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017) são analisados neste 

estudo. São textos que introduzem os materiais didáticos de língua portuguesa e literatura e que 

apresentam uma mesma estrutura, um tema central e valores e temas secundários que devem 

ser examinados em cada patamar de análise. Trataremos, então, brevemente do gênero 

Apresentação, neste capítulo.  

 

1.1A TEORIA SEMIÓTICA FRANCESA   

 

A semiótica tem por objeto de análise o texto, que é um todo de sentido, na busca de 

explicações sobre o que ele está dizendo, o modo como diz e quais as estratégias e recursos 

utilizados para ele dizer o que diz (BARROS, 2011). 

Um texto é um objeto de comunicação entre um destinador e um destinatário, ou seja, 

em todo texto há sempre um destinador que busca produzir enunciados para um destinatário 

com certas intenções e fazendo uso de determinadas estratégias. Os textos podem ser definidos 

de duas formas: como objeto de significação e como objeto de comunicação.  

De acordo com Barros (2011), a semiótica analisa o texto tanto como objeto de 

significação quanto como objeto de comunicação, a teoria “[...] trata, assim, de examinar os 
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procedimentos de organização textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de 

produção e recepção do texto” (BARROS, 2011, p. 8). 

Para examinar um texto como objeto de significação, a semiótica propõe um percurso 

gerativo do sentido, no plano do conteúdo do próprio texto. O percurso gerativo do sentido é 

uma sucessão de patamares, sendo que cada um deles tem uma gramática própria, com sintaxe 

e semântica específicas. Cada um desses patamares interpreta o sentido (FIORIN, 2006). 

A sintaxe é o conjunto de mecanismos que organizam os conteúdos, a semântica é o 

conjunto dos conteúdos investidos nos arranjos sintáticos. Desse modo, “[...] a distinção entre 

esses dois componentes reside no fato de que a sintaxe tem uma autonomia maior do que a 

semântica, o que significa que se podem investir diferentes conteúdos semânticos na mesma 

estrutura sintática” (FIORIN, 2008, p, 20).  

Os patamares do percurso gerativo do sentido são três – fundamental, narrativo e 

discursivo. Cada patamar pode ser concretizado pelo patamar superior. No presente estudo, por 

exemplo, nos textos de Apresentação dos Cadernos do Ensino Fundamental II e dos Cadernos 

do Ensino Médio, é possível entender que o valor principal do nível narrativo, que é a 

aprendizagem adequada de língua portuguesa para as diferentes situações de uso na fala, escrita 

e leitura pelo aluno, será concretizado no patamar superior, como temas e figuras, ou seja, 

situações de uso da língua materna (o estudo de textos narrativos e de textos literários, a escrita 

de tipos e gêneros, a compreensão da estrutura argumentativa e de elementos de coesão nos 

textos, dentre outros). 

O percurso gerativo do sentido vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e 

concreto. O nível mais simples e abstrato é o nível fundamental, já o nível mais complexo e 

concreto é o nível discursivo, o nível intermediário é o narrativo. De acordo com José Luiz 

Fiorin (2008), o percurso gerativo do sentido não é uma camisa de força em que todos os textos 

sejam forçados a entrar, mas um modelo de previsibilidade que apresenta as variantes de cada 

texto e, ao mesmo tempo, generalizações sócio-históricas. Como é do interesse do presente 

estudo, cada texto de Apresentação do material didático de língua portuguesa tanto do Ensino 

Fundamental II quanto do Ensino Médio será analisado nos três patamares do percurso gerativo 

do sentido, no capítulo a seguir.  

A semântica do nível fundamental apresenta categorias semânticas que estão na base da 

construção do texto. Uma categoria semântica se define pela oposição entre termos. Fiorin 

(2006) explica que uma categoria semântica existe numa oposição, mas para que os termos 

possam ser apreendidos juntos é necessário que tenham um traço comum. O linguista nos 

mostra que, nessa relação inicial de oposição entre termos de uma mesma categoria semântica, 
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é possível identificar as relações de contrariedade e de contraditoriedade: os termos 

contraditórios são definidos pela presença e ausência de um traço, já os termos contrários 

carregam um conteúdo positivo cada um.  

 A sintaxe do nível fundamental é definida por operações de negação e asserção, ou seja, 

quando as oposições entre termos são definidas, as relações fundamentais podem ser 

estabelecidas no texto, por exemplo: a afirmação do primeiro termo, a negação do primeiro 

termo e a afirmação do segundo termo; ou a afirmação do segundo termo, a negação do segundo 

termo e a afirmação do primeiro. 

Os termos da categoria semântica fundamental são determinados axiologicamente como 

eufóricos ou disfóricos no discurso analisado. Para Greimas e Courtés (2016), euforia e disforia 

são termos de uma categoria tímica, que valoriza ou desvaloriza os microuniversos semânticos 

e os transformam em axiologias. O termo euforia é, na categoria tímica, o polo positivo, e o 

termo disforia, seu polo negativo.  

O segundo patamar do percurso gerativo do sentido é o nível narrativo. Em primeiro 

lugar é necessário diferenciar narração de narratividade, pois todos os textos têm uma 

organização narrativa subjacente, mas nem todos são narrações (FIORIN, 2006), e isso será 

observado nas análises dos textos de Apresentação.  

No nível narrativo, especificamente na sintaxe narrativa, são identificados enunciados 

de estado e enunciados de ação. Os primeiros estabelecem uma relação de junção de posse 

(conjunção) ou de privação (disjunção) entre um sujeito e um objeto. Já os enunciados de ação 

são aqueles que indicam a passagem de um enunciado de estado para outro em razão da 

participação de um sujeito. O objeto, enquanto objeto sintático, pode ser compreendido como 

uma casa vazia que recebe investimentos do sujeito com projetos e determinações. Esses 

investimentos permitem que o objeto passe a ser um objeto-valor e desse modo, por meio do 

objeto, o sujeito consegue acessar os valores (BARROS, 2011).  

Na sintaxe narrativa, os enunciados se articulam entre si, formando programas e 

percursos. Um programa narrativo é, assim, definido como a organização hierárquica de um 

enunciado de fazer e de um enunciado de estado. O programa narrativo é a unidade de operação 

elementar de um texto. No programa narrativo, se um sujeito adquire um valor, certamente 

outro sujeito foi dele privado ou dele se privou. Os objetos só conseguem circular entre os 

sujeitos graças às transformações e com isso colocam os sujeitos em relação com os valores 

(BARROS, 2011). 
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Por sua vez, os programas narrativos se organizam em percursos narrativos de três tipos: 

o percurso do sujeito competente (aquele capaz de realizar a ação), o percurso do destinador-

manipulador e o percurso do destinador-julgador (BARROS, 2011). 

Um percurso narrativo é uma sequência de programas narrativos relacionados por 

pressuposição. Nesse caso, na narrativa, o sujeito de estado, o sujeito do fazer caracterizados 

como actantes sintáticos do enunciado elementar e do programa narrativo, agora são 

transformados em papéis actanciais. Nesse caso, na narrativa, o sujeito de estado e o sujeito do 

fazer, caracterizados como actantes sintáticos do enunciado elementar e do programa narrativo, 

agora são transformados em papéis actanciais.  

O destinador-manipulador é o doador de valores modais, é a fonte de valores do sujeito. 

É ele que determina os valores modais necessários para a execução da ação. Ainda assim, a 

ação do sujeito é uma e a ação do destinador é outra. O sujeito transforma estados (faz-ser), o 

destinador modifica o sujeito e realiza a ação do homem sobre o homem (faz-fazer).  

O percurso do destinador-manipulador é composto por duas etapas: a de atribuição de 

competência semântica e a de doação de competência modal. Atribuir competência semântica 

está pressuposto na doação de competência modal, afinal o destinatário-sujeito deve acreditar 

nos valores apresentados pelo destinador para que a manipulação ocorra (BARROS, 2011). 

A segunda etapa do percurso do destinador-manipulador é a etapa de atribuição de 

competência modal, que, de acordo com Barros (2011), é o momento da manipulação 

propriamente dita. Na manipulação, o destinador doa ao destinatário-sujeito valores modais do 

querer-fazer, dever-fazer, saber-fazer e do poder-fazer. A manipulação é organizada em quatro 

classes: provocação, sedução, tentação e intimidação. 

A sintaxe, descrita como um espetáculo, apresenta, portanto, duas concepções 

complementares de narrativa: 1) como mudança de estados, operada por um sujeito que age no 

e sobre o mundo na busca de valores inscritos nos objetos; 2) como sucessão de contratos 

estabelecidos e rompidos entre um destinador e um destinatário. 

Na fase da competência, explicitada anteriormente, a competência do sujeito é formada 

pela junção da competência modal com a competência semântica, ficando claro que “A 

competência modal manipula a competência semântica, dando-lhe, de algum modo, o estatuto 

de ‘competência’, transformando uma gramática dada como uma descrição num sistema 

normativo e num processo operatório” (GREIMAS & COURTÉS, 2016, p. 77). 

Ainda de acordo com Greimas e Courtés (2016), a manipulação, desse modo, é 

caracterizada como a ação do homem sobre outros homens para que os manipulados executem 

o programa fornecido pelo manipulador. Os autores dizem também que a manipulação se 
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sustenta por uma estrutura modal e, ao mesmo tempo, por um contrato estabelecido entre sujeito 

manipulador e sujeito manipulado.  

 Sobre a organização tipológica da manipulação, na provocação e na sedução o saber do 

destinador-manipulador é empregado visando à alteração da competência do destinatário. As 

duas manipulações dão ênfase à imagem feita do destinatário pelo destinador. Na manipulação 

por provocação, o destinador faz uma imagem negativa do destinatário e pretende que a 

competência do destinatário seja alterada para dever-fazer. Na manipulação por sedução, o 

destinador faz uma imagem positiva do destinatário e deseja alterar a competência do 

destinatário para querer-fazer (BARROS, 2011). 

 Na intimidação e na tentação, o destinador-manipulador faz uso do poder a partir da 

apresentação de valores. Na primeira, valores negativos são apresentados e o  

destinador-manipulador deseja que a competência do destinatário seja alterada para dever-fazer. 

Na segunda, valores positivos são apresentados e o destinador-manipulador espera que a 

competência do destinatário seja alterada para querer-fazer (BARROS, 2011). 

 Para concluir o patamar narrativo do percurso gerativo do sentido, deve-se observar que 

a semântica narrativa trata da modalização e das paixões dela decorrentes. A semiótica 

considera a modalização do ser e a modalização do fazer e prevê quatro modalidades – o querer, 

o dever, o poder e o saber:  

 

[...] a semântica narrativa é o momento em que os elementos semânticos são 

selecionados e relacionados com os sujeitos. Para isso, esses elementos 

inscrevem-se como valores, nos objetos, no interior dos enunciados de estado. 

(BARROS, 2011, p. 42) 

 

Na modalização do fazer, distinguem-se as modalidades virtualizantes e as atualizantes. 

As virtualizantes instauram o sujeito da ação no discurso e as atualizantes o qualificam para 

realizar a ação determinada. Desse modo, o dever-fazer e o querer-fazer são modalidades 

virtualizantes e o saber-fazer e o poder-fazer, modalidades atualizantes. 

A modalização do ser pode incidir sobre a relação do sujeito com o objeto, marcando 

essa relação como verdadeira, falsa, mentirosa ou secreta, ou recair sobre os valores dos objetos 

que, desse modo, serão considerados desejáveis, proibidos, possíveis, etc. As modalizações do 

ser do segundo tipo produzem nos textos efeitos de sentido passionais (ou patêmicos).  

No nível discursivo, o sujeito da enunciação transforma a história narrada em discurso 

e, para tanto, escolhe o tempo, a pessoa, o espaço, os temas e as figuras. 
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A sintaxe discursiva é o momento em que as estruturas narrativas se transformam em 

estruturas discursivas. As projeções da enunciação são observadas na sintaxe discursiva. A 

enunciação projeta para fora de si actantes e coordenadas espaciais e temporais do discurso, 

que não se confundem com o sujeito, com o espaço e com o tempo da enunciação. Essa operação 

de projetar para fora de si actantes e coordenadas espácio-temporais é conhecida como 

desembreagem (BARROS, 2011). 

O estudo das projeções da enunciação será realizado nos textos de Apresentação dos 

materiais didáticos de Língua Portuguesa do Estado de São Paulo, pois estão em jogo efeitos 

de sentido fabricados por esses mecanismos. Os procedimentos da sintaxe do discurso 

produzem os efeitos de proximidade ou distanciamento da enunciação e de realidade ou 

referente (BARROS, 2011). 

Os procedimentos utilizados para a obtenção de efeitos de distanciamento ou 

proximidade da enunciação e, portanto, da ilusão de objetividade ou de subjetividade são: a 

desembreagem enunciva em terceira pessoa, procedimento frequentemente utilizado em 

notícias de jornal, por exemplo, e a desembreagem enunciativa, em primeira pessoa, que produz 

o efeito de subjetividade, procedimento frequentemente observado nos textos de Apresentação 

a serem analisados no próximo capítulo. 

A delegação de voz no discurso possui uma hierarquia: o sujeito da enunciação delega 

voz ao narrador, que narra o discurso em seu lugar; o narrador pode ceder ou não a voz, 

internamente, aos interlocutores. 

Na sequência, apresenta-se a hierarquia das vozes do discurso em um quadro 

explicativo:  

 

 

Fonte: BARROS, Diana. Teoria semiótica do texto. São Paulo, Ática, 2011, p. 57. 

 

Nos textos de Apresentação que serão analisados não há interlocutores; a relação 

estabelecida pelo enunciador, que dá voz ao narrador, é “eu-você”. 

Ainda na sintaxe discursiva, o procedimento usado para criar efeitos de realidade ou 

referente, ou seja, as ilusões discursivas de que os fatos contados são ocorrências da realidade, 

que os seres envolvidos existem de fato, que o discurso copia o real, é a desembreagem interna. 

Na semântica discursiva, a figurativização pode produzir também o efeito de ancoragem 

na realidade. Desse modo, “a ancoragem actancial, temporal e espacial e a delegação interna de 
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voz são dois dos procedimentos de obtenção da ilusão de referente ou de realidade”  

(BARROS, 2011, p. 61). 

O enunciador espalha pistas pelo texto construindo um dispositivo veridictório e essas 

marcas deixadas no discurso devem ser interpretadas e compreendidas pelo enunciatário. As 

marcas e pistas deixadas pelo enunciador dependem de suas escolhas, que, por sua vez, levam 

em conta a relatividade cultural e social da “verdade” e suas variações, de acordo com o tipo de 

discurso e com as crenças do enunciatário que vai interpretar as verdades apresentadas por ele. 

As pistas deixadas pelo enunciador devem ser interpretadas e reconhecidas pelo enunciatário 

que deve comparar essas pistas com suas convicções e conhecimentos.  

Desse modo: 

 

O discurso constrói a sua verdade. Em outras palavras, o enunciador não 

produz discursos verdadeiros ou falsos, mas fabrica discursos que produzem 

efeitos de verdade ou de falsidade, que parecem verdadeiros ou falsos e como 

tais são interpretados. (BARROS, 2011, p. 64) 

 

Na semântica do nível discursivo, o sujeito da enunciação assegura a coerência 

semântica do discurso e acaba por criar efeitos de sentido e de realidade por meio de dois 

procedimentos semânticos: a tematização e a figurativização. Nesse patamar, os valores 

assumidos pelo sujeito da narrativa são disseminados em percursos temáticos, pelo sujeito da 

enunciação, e podem, ainda, receber investimentos figurativos. 

A tematização é a formulação dos valores de modo abstrato e sua organização em 

percursos. Os percursos temáticos são constituídos, portanto, por traços semânticos ou semas 

recorrentes, concebidos de modo abstrato. A figurativização é um procedimento em que figuras 

do conteúdo revestem os percursos temáticos abstratos e atribuem a eles traços de revestimento 

sensorial.  

 É possível existirem discursos apenas temáticos e não figurativos, e também discursos 

com vários temas e uma única cobertura figurativa e vice-versa. Os discursos temáticos e não 

figurativos são discursos com figuração esparsa, como, por exemplo, os discursos científicos e 

os políticos, que, em raros momentos, apresentam figurações. A recorrência de temas garante a 

coerência dos discursos de figuração esparsa. (BARROS, 2011) 

O mecanismo da figurativização não será trabalhado com profundidade nos textos de 

apresentação por se tratar de discursos temáticos. A figurativização será mais bem abordada 

quando o estudo for direcionado para o corpo dos materiais didáticos. 

 Para que fique mais claro, a coerência textual de um texto ocorre por meio das isotopias, 

ou seja, das figuras ou temas reiterados. As isotopias garantem a coerência semântica do 
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discurso. A isotopia figurativa é caracterizada pela redundância de traços figurativos, já a 

isotopia temática ocorre com a repetição de unidades semânticas abstratas em um mesmo 

percurso temático (BARROS, 2011). 

No próximo tópico daremos uma breve explicação sobre os Cadernos do Aluno de 

Língua Portuguesa (2014-2017) e os Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura 

(2014-2017), sobre as motivações para sua implantação na escola e as mudanças e as 

modificações que ocorreram ao longo dos anos.  

 

1.2 O MATERIAL DIDÁTICO ANALISADO DA ESCOLA ESTADUAL PAULISTA 

 

O Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2007, ao observar o baixo rendimento 

dos alunos nas disciplinas Matemática e Língua Portuguesa nas provas medidoras do âmbito 

estadual e federal, começou a desenvolver uma série de mudanças gradativas na educação e 

uma delas foi a tentativa de unificar o ensino das diferentes disciplinas em todas as unidades 

escolares do Estado de São Paulo.  

Para que a unificação do ensino fosse feita com êxito, a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo resolveu adotar, como ação emergencial, um reforço escolar nas duas 

disciplinas e organizar conteúdos para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio no 

material que ficou conhecido como Jornal do Aluno. Algum tempo depois, esse material foi 

reorganizado em apostilas por equipes curriculares de cada disciplina e passou a ser 

denominado Caderno do Aluno. 

Inicialmente, o Caderno do Aluno era utilizado bimestralmente, de modo que uma 

brochura de cada disciplina era entregue ao aluno a cada bimestre. Posteriormente, a 

configuração atual prevaleceu: o aluno da rede estadual de todas as unidades escolares do 

Estado de São Paulo recebe no início de cada semestre uma apostila denominada Caderno do 

Aluno associada a cada disciplina pelo título e pela cor. As apostilas entregues em cada semestre 

são diferenciadas por volumes (volume 1 e volume 2). 

No documento Currículo do Estado de São Paulo – Linguagens e suas tecnologias – 

Ensino Fundamental – Ciclo II e Médio fica evidente que, com a instituição do programa São 

Paulo Faz Escola e com a criação do Caderno do Aluno, do Caderno do Professor e do Caderno 

do Gestor, o projeto do Governo do Estado de São Paulo era organizar a educação e criar ações 

para orientar profissionais, alunos e gestores das unidades escolares: 

 

As orientações curriculares do Programa São Paulo Faz Escola desdobram-se 

também nos cadernos do professor e do aluno, resultado do esforço contínuo 
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desta Secretaria no sentido de apoiar e mobilizar os professores para a 

implantação de níveis de excelência na Educação Básica no Estado de São 

Paulo. (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Currículo do Estado de São Paulo – Linguagens, Códigos e suas tecnologias. 

São Paulo, SP, 2011, 1ª edição, p. 5) 
 

O Currículo do Estado de São Paulo deixa claro, inclusive, o conteúdo a ser trabalhado 

em cada bimestre pelo professor, que, de acordo com o documento, virá apresentado nas 

Situações de Aprendizagem dos Cadernos do Aluno.  

Para o Ensino Fundamental II, em todas as séries, devem ser estudados, no primeiro 

bimestre, as tipologias textuais (narrar, expor, descrever e argumentar), com ênfase na 

argumentação; no segundo bimestre, os gêneros textuais, sobretudo os textos de opinião; no 

terceiro e no quarto bimestres, os gêneros e as tipologias estudadas são inseridos em uma 

perspectiva discursiva. (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2011) 

Ainda de acordo com o Currículo do Estado de São Paulo, para cada bimestre são 

direcionadas em média cinco Situações de Aprendizagem (capítulos ou partes do Caderno do 

Aluno).  

Embora o eixo principal do material didático para o Ensino Fundamental II seja o estudo 

tipológico e de gêneros, há nele também o estudo de aspectos gramaticais e de variedades 

linguísticas para o desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita (SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). 

Com relação ao ensino de literatura, o Currículo do Estado de São Paulo diz que 

“Literatura e a Arte são manifestações culturais. O estudo da Literatura não pode ser reduzido 

à mera exposição de listas de escolas literárias, autores e suas características” (SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012, 2ª edição, p.28). Afirma ainda que:  

  

A partir desse contexto e seguindo conceitos sólidos de ciências que estudam 

a linguagem, explicitados nos PCNs da área de Linguagens e Códigos (2006), 

nossa proposta para a disciplina Língua Portuguesa não separa o estudo da 

linguagem e da literatura do estudo do homem em sociedade. Sabemos que o 

ser humano é um sujeito sociável, que pode participar social e culturalmente 

no mundo em que vive. (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2012, 2ª edição, p. 30) 

 

O Currículo do Estado de São Paulo insiste também em que o discurso da literatura, 

como realidade linguística e social, perpassa todos os tipos textuais e gêneros literários. 

Ainda sobre literatura, o Currículo do Estado de São Paulo indica que, 
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Se o texto, em qualquer gênero textual, propiciar ao leitor um desafio em que, 

esteticamente, se misturem a construção da cultura com o prazer de ler, será 

um forte candidato a pertencer à esfera literária. Isso porque a literatura é, 

antes de tudo, um desafio ao espírito. No entanto, ela é também uma 

instituição. Ou seja, não é apenas a compreensão de texto ou um jogo 

emocional de gosta-não-gosta. Tal visão reduz o papel histórico da literatura 

como participante na construção da identidade de um povo.  [...] A literatura 

participa da consolidação da teia humana que chamamos “sociedade”. Então, 

o prazer do texto se constitui como jogo entre a compreensão do próprio texto 

como fenômeno de leitura literária e a interação com a delicada trama social 

que é a instituição literária. O texto literário vocaciona-se à eternidade e à 

reflexão humana, mas é atualizado por uma comunidade leitora que segue um 

intrincado e plural conjunto de regras semióticas e sociais. (SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012, 2ª edição, p. 34) 
 

Com relação aos campos de estudo de organização dos conteúdos, estudar literatura na 

escola estadual se vincula a “Linguagem e sociedade” – análise externa da língua e literatura 

na dimensão social enquanto instituições – e a “Funcionamento da Língua” – análise interna da 

língua e da literatura como realidades intersemióticas (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2012, 2ª edição, p. 34). 

Sobre a organização dos conteúdos do Caderno do Aluno, o Currículo do Estado de São 

Paulo justifica que: 

A sequência de conteúdos, não obstante priorize o desenvolvimento de 

habilidades, procura respeitar, sempre que possível, a ordem mais comum 

encontrada nos diferentes materiais didáticos a que o professor tem acesso. 

Podemos citar vários exemplos, entre eles, o fato de aprofundarmos a 

discussão do que é Literatura na 1a série, discutirmos o Romantismo e o 

Realismo na 2ª série e discorrermos sobre a Modernidade na 3ª série 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012, 2ª 

edição, p. 40). 

 

Ainda de acordo com o Currículo do Estado de São Paulo, o professor pode acompanhar 

as habilidades a serem trabalhadas em cada Situação de Aprendizagem com auxílio do Caderno 

do Professor, um material que apresenta as respostas dos exercícios e as explicações das 

atividades selecionadas para cada bimestre, além das habilidades que a Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo deseja que sejam transmitidas ao aluno. 

Para o ensino de literatura, a importância do professor também é substancial, assim 

como a necessidade de os alunos aprenderem com os colegas e com a sociedade 

 

O professor precisa garantir em seu planejamento que o texto literário entre 

como objeto de análise e interpretação, mas também como prática social, 

resgatando a dimensão fruitiva da literatura. O aluno deve desenvolver-se 

como leitor autônomo, com preferências, gostos e história de leitor. 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012, 2ª 

edição, p. 37) 
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Para o Ensino Médio, o Currículo do Estado de São Paulo deixa claro que são 

valorizadas nas Situações de Aprendizagem interfaces entre o conhecimento reflexivo e 

conteúdos linguísticos e literários e o cotidiano em que o aluno se insere. O documento justifica 

ainda a não divisão entre Literatura, Gramática e Redação para a disciplina de Língua 

Portuguesa, afirmando que o conhecimento compartimentado não garante o desenvolvimento 

de uma consciência linguística por parte do aluno. O número de Situações do Ensino Médio é 

bem parecido com o número de Situações de Aprendizagem presentes nos Cadernos do Ensino 

Fundamental II (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO,  

1ª edição, 2011). 

É preciso ainda notar que a Matriz de Avaliação Processual de Língua Portuguesa, 

documento a ser investigado mais adiante, não separa habilidades e competências a serem 

conquistadas pelo aluno de acordo com os segmentos a serem ensinados em Língua Portuguesa, 

mesmo deixando marcada na capa dos Cadernos do Aluno para o Ensino Médio a divisão entre 

literatura e língua Portuguesa. O trabalho com redação e produção textual em geral não é 

compartimentado, mas aparece no material juntamente ao trabalho com gêneros, assim como 

acontece, em grande medida, com os trabalhos com literatura, que tendem a não se dissociarem 

do trabalho com gêneros. 

No Currículo do Estado de São Paulo, as justificativas para a não separação da disciplina 

de Língua Portuguesa surgem como: 

 

a) O texto literário, pela sua natureza, pode ser contemplado em diferentes 

disciplinas. A escolha, contudo, de situar o estudo literário dentro da disciplina 

Língua Portuguesa deve condicionar orientar os olhares e a prática didática 

com tal texto. [...] b) O estudo da Língua Portuguesa, tal como aqui proposto, 

não é satisfatoriamente atendido na tradicional divisão em três frentes. Vale 

lembrar que partimos sempre, em nossos estudos, de um determinado contexto 

sociocultural que encaminha e condiciona o nosso trabalho com a linguagem. 

[...] c) o processo de escrita, quando considerado em sua dinâmica social, 

ultrapassa as propostas tradicionalmente convencionais de uma aula de 

redação ou de produção textual. [...] d) O conhecimento compartimentado em 

Gramática, Literatura e Redação não promove o desenvolvimento de uma 

consciência linguística de produção e recepção textual que se evidencia em 

todas as práticas sociais. (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2012, 2ª edição, pp. 40 e 41) 

 

 Por fim, deve ser dito que as Situações de Aprendizagem dos Cadernos se organizam 

em subdivisões recorrentes ao longo dos volumes e das séries e que podem ser exemplificadas 

por: Aprendendo a Aprender (comentários breves do enunciador sobre alguma relação 

estabelecida com a Situação de Aprendizagem trabalhada); Leitura e Análise de Texto (textos 
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direcionadores de questões a serem respondidas); Discussão Oral (o enunciador sugere uma 

discussão com a sala); Lição de Casa (sugestão de exercícios para serem realizados fora do 

ambiente escolar); Você aprendeu? (o enunciador se dirige ao aluno com perguntas pessoais, 

na tentativa de investigar o que o aluno gostou de aprender, por exemplo); Para Saber Mais (o 

enunciador dá informações complementares ao aluno sobre escritores, livros, filmes) Atenção! 

(o enunciador alerta o aluno e explicita orientações sobre o uso da língua portuguesa) e, por 

fim, O que eu aprendi... (o enunciador disponibiliza um quadro com linhas para que o aluno 

escreva o que aprendeu no capítulo).  

Os Cadernos trazem, em seu interior, textos literários, recortes da internet, textos 

produzidos pela equipe que faz o material, poemas na íntegra e fragmentos de narrativas longas. 

Não há um sumário para organizar o material em que fiquem claras as Situações de 

Aprendizagem e os subtópicos que as completam. Logo que o aluno abre o material didático ele 

depara com o texto institucional que é o de Apresentação, um dos objetos de estudo do presente 

trabalho. No Anexo 4, serão apresentados alguns exemplos de capas atuais e de edições 

anteriores dos Cadernos estudados, sem que a identidade visual das capas e do interior das 

edições sejam investigadas. O principal deste estudo, portanto, recai sobre os textos de 

Apresentação e sobre os temas de literatura espalhados ao longo dos Cadernos que organizam 

as decisões e escolhas do enunciador para uma melhor persuasão do enunciatário. 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo produz também materiais 

denominados Cadernos do Professor, para nortear o bom uso dos Cadernos do Aluno: 

 

[...] São os Cadernos do Professor, organizados por bimestre e por disciplina. 

Neles, são apresentadas situações de aprendizagem para orientar o trabalho do 

professor no ensino dos conteúdos disciplinares específicos. Esses conteúdos, 

habilidades e competências são organizados por série e acompanhados de 

orientações para a gestão da sala de aula, para a avaliação e a recuperação, 

bem como de sugestões de métodos e estratégias de trabalho nas aulas, 

experimentações, projetos coletivos, atividades extraclasse e estudos 

interdisciplinares. (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. Proposta Curricular do Estado de São Paulo. São Paulo, SP,  

2008, p.4) 

 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo procurou, portanto, desenvolver 

materiais correspondentes aos volumes e séries dos Cadernos do Aluno, com igual número de 

Situações de Aprendizagem, respostas de atividades para direcionar o trabalho nas escolas em 

todas as disciplinas. Para a presente pesquisa, destacaremos fragmentos do que é apresentado 

para a disciplina de Língua Portuguesa. Diante das habilidades destacadas no Caderno do 

Professor, para cada Situação de Aprendizagem, foi necessário, para este trabalho examinar 
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outro documento oficial da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a Matriz de 

Avaliação Processual de Língua Portuguesa, em busca das habilidades referentes ao estudo de 

literatura e que são cobradas nas provas bimestrais de Avaliação da Aprendizagem em Processo 

(AAP), enviadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e, também, das 

habilidades que são exigidas nos exames do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo (SARESP).  

No sexto ano do Ensino Fundamental II, de acordo com a Matriz de Avaliação 

Processual, o aluno deverá saber, no fim do ano escolar: reconhecer elementos da narrativa; 

analisar o foco narrativo; comparar personagens em narrativa e filme; resumir enredos; 

comparar tempo e espaço de tempo  em textos diversos, utilizar conectivos e o modo subjuntivo, 

analisar a norma-padrão funcionando no texto;  noções de coerência e incoerência textual; 

localizar informações em determinados gêneros textuais literários; reconhecer gêneros e suas 

finalidades; as características do gênero “crônica  narrativa”; distinguir a tipologia de gêneros 

narrativos; analisar letra de música e filmes; compreender a narratividade de charges;  

reconhecer elementos conotativos em letras de música; compreender o gênero notícia; 

identificar valores culturais e sociais em notícias de jornal; conhecer melhor a língua e os 

gêneros para desenvolver projetos coletivos; identificar elementos da gramática (substantivo, 

adjetivo, artigo) por meio dos gêneros (trecho de romance, conto, crônica, notícia); reconhecer 

o uso de pontuações por meio dos mesmos gêneros explicitados acima; reconhecer traços da 

letra de música (ritmo, rima, versos, estrofes) (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. Matriz de Avaliação Processual, 2016, pp. 16-21). 

No sétimo ano do Ensino Fundamental II, de acordo com a Matriz de Avaliação 

Processual, o aluno deverá conseguir, ao fim do ano: compreender a finalidade de um texto 

(relato, biografia, autobiografia, contos, letras de música, histórias em quadrinhos e notícias); 

identificar a estrutura de suportes textuais distintos; reconhecer a finalidade de gêneros; 

reconhecer a importância do uso de pontuações; compreender a importância dos gêneros relato 

e conto; explorar e discutir notícias e as impressões e opiniões sobre textos de jornais; 

compreender o emprego de elementos coesivos (preposição, conjunção, pronome); 

compreender o uso de elementos de referenciação (pronome pessoal, demonstrativo, 

possessivo); compreender a utilização da coerência e coesão por meio da pontuação existente 

no uso da língua escrita; aprimorar conhecimento sobre o gênero relato de experiência; 

reconhecer manchetes e subtítulos e verificar o uso de verbos; compreender a diferença entre 

os gêneros relato, diário e crônica; compreender a estrutura do gênero notícia; reconhecer o uso 

adequado de padrões ortográficos; reconhecer tipos de discurso; compreender o uso adequado 
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da norma-padrão nas diferentes situações de uso social da língua; compreender concordância 

nominal e verbal; estudar o gênero relatório; compreender modos de escrita de diversos autores; 

contribuir com ações para o protagonismo na escola; reconhecer variedades linguísticas 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Matriz de Avaliação 

Processual, 2016, pp. 22-29). 

No oitavo ano do Ensino Fundamental II, ainda de acordo com o documento Matriz de 

Avaliação Processual, o aluno deverá, no fim do ano, conseguir: localizar informações 

explícitas em um texto em determinados gêneros (receitas culinárias, receitas médicas, regras 

de jogo, normas, leis, anúncios publicitários, estatutos, autoajuda, conversas que visam 

persuadir alguém a realizar algo, notícia, trecho de romance, letra de música); identificar a 

finalidade de um texto e estabelecer relações com outros textos; reconhecer paródias, 

paráfrases, citações e compreender a partir da gramática normativa o funcionamento da norma-

padrão; reconhecer verbos no indicativo, subjuntivo e imperativo; reconhecer outros tempos 

verbais (pretérito do indicativo); interpretar o texto prescritivo; compreender a persuasão nos 

textos publicitários; observar o conteúdo sintático em diferentes textos; compreender conceitos 

de frase, oração, período e sujeito; estudar o gênero cartaz; compreender a gramática em 

funcionamento partindo de um determinado texto; encaminhar discussões visando o bem 

comum; compreender o dia da consciência negra; identificar a importância de construção de 

parágrafos em um texto; analisar dados sobre o processo de escravidão; compreender o 

preconceito existentes sobre afrodescendentes; produzir textos de divulgação; comparar os 

diferentes usos de pontuação em textos distintos; analisar a regência e a concordância em 

gêneros distintos (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Matriz 

de Avaliação Processual, 2016, pp. 31-37).  

Ainda no Ensino Fundamental II, no fim do nono ano, o aluno deverá conseguir: saber 

utilizar adequadamente textos expositivos; saber organizar informações;  distinguir gêneros 

(verbete, entrevista, artigo de divulgação científica, relatório, letra de música, crônica, charge, 

notícia, resenha, carta de intenção, texto de opinião); localizar informações implícitas em textos 

dos gêneros anteriores; coletar, anotar e relacionar informações; escutar e falar no momento 

certo, respeitando o momento do outro colega; organizar debates regrados; debater temas 

variados; reconhecer aspectos linguísticos (advérbio/locução adverbial) nos gêneros 

explicitados anteriormente; compreender a sinonímia; distinguir aspectos ortográficos baseados 

na norma-padrão; reconhecer os efeitos de sentido produzidos por recursos morfossintáticos da 

concordância verbal e da concordância nominal; estabelecer relações entre textos verbais 

(artigo de opinião, carta do leitor, trecho de romance, contos, poemas, anúncio publicitário) e 



38 

 

textos não verbais; identificar usos do pronome relativo e da conjunção; reconhecer orações 

coordenadas para construir períodos; distinguir o uso de pontuações; distinguir profissões;  

distinguir pontos turísticos; compreender o significado de realizar escolhas políticas; 

compreender o significado de um “ato político”; compreender o texto de opinião; reconhecer o 

uso da oração em ordem direta; compreender a utilização da crase (SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Matriz de Avaliação Processual, 2016,  

pp. 38-45). 

Na 1ª série do Ensino Médio, de acordo com a Matriz de Avaliação Processual, é 

necessário que o aluno chegue ao fim da série sabendo: relacionar linguagem verbal literária 

com linguagem não verbal, sobretudo textos visuais com textos literários; distinguir poema de 

poesia; analisar e produzir textos literários; distinguir as marcas próprias do texto literário; 

estabelecer relações entre o texto literário e seu contexto histórico, social e político; desenvolver 

estratégias de leitura de texto literário;  compreender a literatura como um sistema social com 

valores sociais e humanos permanentes no patrimônio nacional; reconhecer estilos de época; 

relacionar estilo com a constituição do éthos do enunciador. (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. Matriz de Avaliação Processual, 2016, pp. 46-53). 

Na 2ª série do Ensino Médio, de acordo com a mesma Matriz de Avaliação Processual 

e, no que se refere ao estudo de literatura, é necessário que o aluno chegue ao fim da série 

sabendo: identificar a presença de valores sociais e humanos que podem ser atualizados ou 

permanentes no patrimônio literário; diferenciar leitura para distração de leitura literária; 

contextualizar de modo histórico e social um texto literário; reconhecer elementos do conto 

gótico na produção textual; analisar e interpretar um texto literário por meio de categorias 

determinadas; reconhecer um texto literário como promotor dos direitos humanos; entender a 

literatura como um sistema social em que valores sociais e humanos são concretizados; 

relacionar a construção de uma subjetividade com a expressão literária. (SEE-SP. Matriz de 

Avaliação Processual, 2016, pp. 54-61). 

No final da 3ª série do Ensino Médio, o aluno deve ser capaz de: reconhecer textos 

literários e o momento de sua produção, considerando os contextos histórico, social e político 

(Modernismo, Parnasianismo, Simbolismo); relacionar o contexto sociocultural a uma 

determinada obra literária; determinar categorias pertinentes para a análise e interpretação do 

texto literário. (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Matriz de 

Avaliação Processual, 2016, pp.62-67). 

 

 



39 

 

1.3 O GÊNERO APRESENTAÇÃO 

 

Com relação ao gênero didático, “[...] o enunciador de manuais exerce seu fazer-

interpretativo sobre um discurso original e produz um discurso outro, que, no entanto, ainda 

deve ser o mesmo, sendo essa a condição sine qua non para sua identificação e utilização como 

tipo textual (o gênero “manual”) e objeto de comunicação (moeda de troca na interação 

didática)” (PORTELA, 2008, p.14) 

 O semioticista brasileiro diz que tudo aquilo que se repete de uma forma relativamente 

constante e que necessita de reprodução por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, pode 

acabar se tornando um manual (PORTELA, 2008). É o caso dos Cadernos para estudo de língua 

portuguesa e literatura, na Educação Básica de São Paulo. 

 Fiorin (1990) diz que as modernas teorias devem dar conta do problema do gênero: 

 

[...] depois de terem afastado dos estudos linguísticos a ideia saussuriana de 

que a parole é o “reino da liberdade e da criação” e de terem mostrado que há 

uma gramática que preside a discursivização, ou seja, à atualização do sistema 

linguístico (seu funcionamento), não se admite a tese, calcada no 

individualismo burguês, de que cada discurso seja único e irrepetível. 

(FIORIN, 1990, p. 91) 

 

Fiorin (1990) afirma, também, que a questão da tipologia discursiva traz ordens distintas 

de problemas, sendo a primeira a questão dos critérios de classificação dos discursos e a 

segunda, a questão dos gêneros. 

Ainda de acordo com Fiorin (1990, p. 97): 

 

Por um lado, o gênero é um objeto construído por uma abstração 

generalizante. Os textos são objetos empíricos, representantes imupuros deste 

ou daquele gênero. Tal texto tem tais e tais características de um gênero, mas 

não tem outras, e assim por diante. Por outro, o gênero não depende de apenas 

um dos tipos acima sugeridos, mas constitui uma constelação de propriedades 

específicas, os tipologemas (Orecchioni, p. 170-171). Os tipologemas 

dependem de níveis diferentes do percurso gerativo de sentido (da semântica 

ou da sintaxe fundamental, da semântica ou da sintaxe narrativa, da semântica 

ou sintaxe discursiva, do modo de manifestação). [...] O estudo ·dos gêneros 

deve levar em conta dois elementos: centrar-se numa teoria do discurso e 

considerar tipologemas dependentes dos múltiplos eixos distintivos. 

 

Com base no estudo de Fiorin (1990), podemos dizer que os textos de Apresentação dos 

Cadernos, de certo modo, são instruções transmitidas do sujeito-manipulador como o intuito de 

persuadir o sujeito manipulado de que é importante desenvolver a ação (atividades e leituras do 

material) para conquistar os valores apresentados inicialmente. Há nos textos de Apresentação 
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transformações de saberes no sujeito manipulado a serem observadas no presente trabalho por 

meio das análises dos Cadernos. 

Para a semântica narrativa, é necessário observar os valores inscritos nos objetos e, 

nesse caso, existem, como já vimos, dois tipos de objetos, os de valor e os modais. Os primeiros 

são valores descritivos, os segundos são constituídos por modalidades do querer, dever, saber 

e poder-fazer. Assim sendo, do ponto de vista da semântica narrativa surgem pelo menos dois 

tipos de discursos: discursos em que se buscam valores descritivos e discursos em que se 

buscam objetos modais. O primeiro tipo divide-se em “busca de valores consumíveis” ou 

“busca de prazeres ou estado de alma”. Os textos de Apresentação são discursos em que se 

buscam os dois tipos de valores: os valores descritivos – tanto os consumíveis quanto os 

prazeres de alma – e os valores modais – sobretudo o saber ser e fazer. Trataremos dessas 

questões no momento da análise das Apresentações. 

Na semântica discursiva há análise dos revestimentos mais abstratos (temas) ou mais 

concretos (figuras) que recobrem estruturas narrativas (FIORIN, 1990). Os textos de 

Apresentação dos Cadernos destinados aos alunos são discursos temáticos, como veremos na 

parte destinada à análise das Apresentações. 

Com relação à sintaxe discursiva, os textos de Apresentação dos Cadernos são um 

discurso didático em que o enunciatário está explicitamente presente. Isso se deve, em parte, ao 

uso constante do vocativo e de “você”. Essa questão também será tratada na análise das 

Apresentações. 

De acordo com Fiorin (1990, p. 97), no estudo Sobre as tipologias do discurso: 
 

A constelação tipológica que constitui o gênero é social. Varia, portanto, de 

época para época. O que numa época era considerado discurso científico pode 

não ser mais classificado assim. Os critérios de classificação pertencem à 

natureza da linguagem. Os gêneros são arranjos que dependem de fatores 

sociais, ou seja, dos efeitos de sentido valorizados num certo domínio por uma 

dada formação social.  

 

Desse modo, o linguista propõe no estudo citado que uma tipologia calcada nas teorias 

do discurso não se quer fazer uma norma, mas pretende que sejam evidenciados os mecanismos 

que produzem os diferentes tipos de discursos sociais.  

É ainda Fiorin (2016) que, em seu livro Introdução ao pensamento de Bakhtin, diz que 

Bakhtin não teoriza especificamente sobre gêneros, mas pensa na maneira como eles se 

constituem e mostra, assim, que eles têm como ponto de partida o vínculo intrínseco entre 

qualquer atividade humana e a linguagem. Fiorin explica também que o filósofo russo entende 

que a riqueza e a variedade dos gêneros decorrem do fato de as possibilidades da ação humana 
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serem inesgotáveis e também de que cada esfera de atividade comporta um vasto repertório 

significativo de gêneros do discurso. 

Levando em consideração o que foi dito, os seres humanos, ao se organizarem em 

esferas de atividades variadas, possibilitam a utilização da linguagem em esferas distintas e 

produzem tipos relativamente estáveis de enunciados, que são os gêneros textuais. Desse modo, 

os gêneros textuais refletem condições e atividades específicas, estabelecem interconexão da 

linguagem com a vida social e são marcados por três aspectos que os definem: um conteúdo 

temático; uma construção composicional e um estilo (FIORIN, 2016). 

O conteúdo temático diz respeito ao sentido de um gênero. A construção composicional 

é compreendida como o modo de organizar os textos de um gênero, ou seja, a maneira como se 

estrutura seu enunciado. E, por fim, o estilo diz respeito a uma seleção de meios linguísticos, 

ou seja, Fiorin (2016, p. 69) explica que o estilo pode ser definido como “[...] a escolha de certos 

meios lexicais, fraseológicos e gramaticais em função da imagem do interlocutor e de como se 

presume sua compreensão responsiva ativa do enunciado.”  

O gênero Apresentação tem como conteúdo temático expor ou introduzir um 

determinado objeto textual para levar o destinatário a por ele se interessar. Há apresentações de 

romances, de livros acadêmicos, de materiais didáticos, de peças teatrais, por exemplo. As 

apresentações precedem os textos escritos e significam um primeiro contato do  

destinatário com eles. 

De acordo com Gérard Genette (2009), os textos de Apresentação ou Prefácio em 

publicações podem ser considerados paratextos editoriais. O pensador define paratexto como 

“[...] aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores, e de 

maneira mais geral ao público. Mais do que um limite ou uma fronteira estanque, trata-se aqui 

de um limiar [...]” (GENETTE, 2009, p. 9). 

Genette (2009) traça uma tipologia das funções do prefácio: prefácio autoral 

(subentendido, doravante, autêntico, assuntivo) original; posfácio autoral original; prefácio (ou 

posfácio) autoral posterior; prefácio ou posfácio autoral tardio; prefácio alógrafo (e actoral) 

autêntico; e prefácio ficcional. 

Partindo da tipologia estabelecida pelo pensador francês, o texto de Apresentação do 

Caderno do Aluno pode ser considerado também um prefácio autoral assuntivo original que 

tem por função principal garantir uma boa leitura da publicação. Ter estas características 

evidencia que, se o enunciatário (aluno) não ler os textos de Apresentação, poderá ter problemas 

para usar o material didático. Como bem observa Genette, “trata-se [...] não mais exatamente 
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de atrair o leitor, que já fez o grande esforço de obter o livro [...], mas de retê-lo por um processo 

tipicamente retórico de persuasão” (GENETTE, 2009, p. 176). 

Ainda segundo Genette: 

 

O prefácio autoral assuntivo original, que abreviaremos, portanto, para 

prefácio original, tem por função principal [...] 1. obter uma boa leitura e 2. 

conseguir que essa leitura seja boa. Esses dois objetivos, que se pode 

qualificar, o primeiro de mínimo (ser lido) e o segundo, de máximo (... e se 

possível, bem lido) estão ligados, evidentemente, ao caráter autoral desse tipo 

de prefácio (sendo o autor o principal e, na verdade, o único interessado numa 

boa leitura.” (GENETTE, 2009, p. 176) 

 

O enunciador do texto deve dar a voz a um narrador, como será visto nos capítulos de 

análise dos textos, e o narrador deve firmar um contrato fiduciário com o narratário (aluno), 

garantindo a ele que o que está sendo dito é verdade. Genette (2009) afirma ainda que o único 

mérito que um enunciador pode atribuir a si mesmo por meio de um prefácio é o de veracidade 

e de sinceridade, ou melhor, explicando, o esforço no sentido da garantia da veracidade. 

Quanto ao gênero Apresentação, é possível perceber, nos catorze volumes a serem 

analisados, que os textos são todos curtos, não ultrapassam uma página, não têm mais do que 

quatro parágrafos e são sempre assinados pelo enunciador-narrador, Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo e pelos órgãos e equipes internas criados por essa Secretaria para produzir 

o material. 

Nesses textos de Apresentação, o enunciador atribui ao narrador a função de apresentar 

o material didático, fazendo isso como se estivesse produzindo uma carta pessoal, mas sem 

marcar a data e o local. O enunciador-narrador inicia todos os textos de Apresentação com um 

vocativo direcionado ao “Caro(a) aluno(a)” e finaliza o texto com a assinatura da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo e dos órgãos competentes desta Secretaria, como especificado 

anteriormente. 

Tendo em vista a notável aproximação entre o texto de Apresentação e a carta pessoal, 

de acordo com Luciano Magnoni Tocaia (2014), alguns livros didáticos brasileiros passaram a 

chamar esse texto de Apresentação de Carta de Apresentação, encabeçando o texto com esse 

título. 

Nos Cadernos, ao contrário, não há um título que defina esse texto como “prefácio”, 

“apresentação” ou “carta de apresentação”. Mesmo assim, é possível reconhecer que se trata de 

um texto de Apresentação, que se aproxima em muitos aspectos de uma Carta de Apresentação, 

como estudada por Tocaia (2014). 
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Esses textos apresentam um tema central e outros secundários que auxiliam a organizar 

os valores em percursos. Tocaia diz que,  

 

De cunho pessoal, essas cartas de apresentação se caracterizam por uma sorte 

de conversação amena e culta entre o sujeito enunciador e seus presumíveis 

enunciatários [...] as cartas pessoais como textos de apresentação dos livros 

didáticos para o ensino de língua portuguesa estão estruturalmente 

organizadas em uma página, na qual a sequência textual argumentativa é 

predominante. O enunciatário é figurativizado como “estudante”, “aluno” ou 

aluna e, no canto inferior da página, há sempre uma assinatura dos 

enunciadores. (TOCAIA, 2014, pp. 123 e 138) 

 

Ao elaborar o texto de Apresentação com características de carta pessoal, o enunciador 

espera aproximar-se do enunciatário e, com isso, tornar as informações de fácil acesso para que 

as instruções sejam seguidas corretamente. 

Partindo do entendimento de que gêneros são meios de apreender a realidade e que 

novos gêneros ocasionam novas maneiras de ver a realidade (FIORIN, 2016), o surgimento do 

gênero texto de Apresentação de material didático certamente está atrelado ao modo de realizar 

a educação no Brasil.  

Com a diversidade de materiais didáticos e de informações no mercado editorial e 

também em outras esferas midiáticas e com o avanço de uma educação construída por apostilas, 

em que a segmentação e a compartimentação dos conteúdos são recorrentes, provavelmente, 

em um determinado momento da história, foi necessário aperfeiçoar e dar maior atenção ao 

gênero texto de Apresentação de livro didático. O gênero Apresentação, por ser um texto inicial, 

deve despertar interesse do enunciatário sobre o material didático, visando a aproximar o 

enunciador do material do aluno, com palavras agradáveis, atrativas e incentivadoras. O aluno 

deve ser persuadido por meio de estratégias discursivas diversas a respeito da necessidade do 

estudo por meio do material em questão. 

Para concluir esta rápida abordagem da questão do gênero Apresentação, retomamos 

Portela & Schwartzmann (2012) que, para justificar o ponto de vista adotado na semiótica sobre 

o estudo de gêneros, dizem que:  

 

[...]  até meados dos anos 1980, para a semiótica, teríamos, ou (1) uma teoria 

que recorta o seu objeto a partir de um olhar cultural, sempre relativo (uma  

teoria dos gêneros), ou (2) uma teoria que vê seu objeto a partir de suas 

próprias características estruturais, de maneira sempre constante, e por isso 

supostamente científica (uma teoria da linguagem).(PORTELA & 

SCHWARTZMANN, 2012, p. 73)   
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2. O DISCURSO DA APRESENTAÇÃO DO CADERNO DO ALUNO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA (2014-2017) DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Neste capítulo serão analisados oito textos de Apresentação presentes no Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa, para o Ensino Fundamental II, considerando os volumes 1 e 2 de 

cada série (do 6º ao 9º ano).  

A análise, como foi dito anteriormente, será feita na perspectiva da teoria semiótica 

francesa, com o exame dos níveis narrativo, discursivo e fundamental de cada um dos textos 

estudados. O objetivo é identificar estratégias discursivas de persuasão do narrador que conta 

essa história inicial, em nome do enunciador, com a finalidade de convencer seu destinatário a 

realizar ações para a obtenção do conhecimento adequado em língua portuguesa e para que 

desenvolva a escrita e a leitura de textos em língua materna. 

 

2.1 A APRESENTAÇÃO DO CADERNO DO ALUNO DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 

SEXTO ANO, ENSINO FUNDAMENTAL II, VOLUME 1  

 

 
Caro(a) aluno(a),8 

 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume 1 traz algumas 

experiências de aprendizagem especialmente elaboradas para que você tenha 

oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da Língua 

Portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você poderá 

enriquecer suas experiências de leitura e de escrita, principalmente ao 

estudar “textos narrativos”, especificamente a “fábula”, o “conto”, a 

“narrativa paradidática”, a “crônica” e a “letra de música”. Além disso, 

será de grande valia o estudo dos vários tipos de coesão, que permitem a 

progressão discursiva do texto, e da linguagem verbal, de acordo com a 

necessidade de produção do texto.  

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas, 

anotações, não guarde dúvidas, ajude e peça ajuda aos colegas. Organize-se 

para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com os estudos 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia!  

Bom estudo! 

 

Equipe Curricular de Língua Portuguesa Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB  

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

 

                                                           
8 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa 

(2014-2017), sexto ano, volume 1. São Paulo, SP, 2014, p. 4.  
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2.1.1 Nível Narrativo 

 

No nível narrativo, o texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa, para o sexto ano, volume 1 conta a história de um sujeito (Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo, Equipe Curricular de Língua Portuguesa, Coordenadoria de Gestão da 

Educação Básica) que tenta transformar as competências de outro sujeito, aluno (querer-fazer, 

dever-fazer, saber-fazer e poder-fazer), por meio de uma persuasão. 

Partindo da noção semiótica de que os elementos das oposições semânticas 

fundamentais são assumidos como valores por um sujeito e circulam entre sujeitos (BARROS, 

2011), o sujeito (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Equipe Curricular de Língua 

Portuguesa, Coordenadoria de Gestão da Educação Básica) julga importante passar ao sujeito 

(aluno) conhecimento adequado em língua portuguesa para que ele utilize a língua escrita e 

falada adequadamente em situações diversas. Nessa perspectiva, a Secretaria assume o papel 

de destinador-manipulador e instala o aluno como o destinatário-sujeito que deverá ser 

manipulado para realizar a ação. 

Dessa forma, o sujeito manipulado receberá competências modais e semânticas 

atribuídas pelo destinador-manipulador para realizar uma ação na tentativa de conquistar os 

valores apresentados pelo destinador e considerados fundamentais para o aluno. A ação que o 

manipulador deseja que o sujeito da ação realize é a leitura e a utilização do Caderno do Aluno. 

No percurso da manipulação do texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa, para o sexto ano, volume 1, o destinador Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo, Núcleo de Língua Portuguesa e Coordenadoria de Gestão da Educação Básica deseja 

manipular o destinatário aluno com objetivo de transformar sua competência, para que realize 

a ação informada (fazer-fazer).  

 

Enquanto configuração discursiva, a manipulação é sustentada por uma 

estrutura contratual e ao mesmo tempo por uma estrutura modal. Trata-se, com 

efeito, de uma comunicação (destinada a fazer-saber) na qual o destinador-

manipulador impele o destinatário-manipulado a uma posição de falta de 

liberdade (não poder não fazer), a ponto de ser este obrigado a aceitar o 

contrato proposto. Assim o que está em jogo à primeira vista é a competência 

modal do destinatário-sujeito. (GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 301) 

 

O percurso do destinador-manipulador é formado por um programa de doação de 

competência semântica e modal ao destinatário, o sujeito do fazer (aluno). As duas fases da 

manipulação são: uma de atribuição de competências semânticas e a outra da manipulação 
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propriamente dita no que se refere aos tipos de manipulação. O percurso do destinador-

manipulador pode ser compreendido em três etapas: do contrato fiduciário, para que o 

destinador se faça confiável ao destinatário; do espaço cognitivo da persuasão e da 

interpretação, em que são doadas competências semânticas e modais para a formação da 

competência do sujeito no momento em que este exerce um fazer interpretativo; e da aceitação 

ou recusa do contrato estabelecido pelo destinatário. Para que a manipulação funcione, o 

destinador deve se mostrar confiável e deve deixar claro que os valores apresentados interessam 

ao destinatário. 

No Caderno do Aluno de Língua Portuguesa, para o sexto ano, volume 1, a confiança 

proporcionada pelo destinador, no momento em que o destinatário realiza o fazer interpretativo, 

é evidenciada na assinatura do texto. Um texto assinado por várias instituições tem a intenção 

de fornecer confiança ao leitor de que existe uma instituição formada por núcleos que se 

responsabilizam por aquele discurso do texto de apresentação e pelos temas do material 

didático. Além da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, assinam o texto de 

Apresentação a Coordenadoria Geral da Educação Básica (CGEB) e a Equipe Curricular de 

Língua Portuguesa - Área de Linguagens. A atribuição de competência semântica do programa 

de competência é o estabelecimento de um contrato fiduciário em que o destinador deve se 

mostrar confiável e buscar a adesão do destinatário por um fazer persuasivo oferecendo valores 

que ao destinatário interessam. Quando os homens confiam em outros homens isso evidencia a 

confiança nas palavras emitidas por eles sobre as coisas e no mundo. O destinador pretende, 

desse modo que no momento em que o destinatário realizar um fazer interpretativo “creia ser 

verdadeiro o objeto apresentado, o discurso do outro e o próprio destinador” (BARROS, 2002, 

p. 37). 

O destinador do Caderno do Aluno procura ainda conquistar a confiança do destinatário 

estabelecendo laços iniciais e, para isso, cita outros destinadores no processo de manipulação e 

que serão importantes ao longo do processo de ensino-aprendizagem, valorizando-os, como 

estabelecido na primeira linha do segundo parágrafo (“Neste volume, com a orientação do 

professor, você poderá enriquecer suas experiências de leitura e de escrita”) e no início do 

último parágrafo (“Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas, 

anotações, não guarde dúvidas, ajude e peça ajuda aos colegas”). 

A atribuição de competência semântica fica também em evidência quando o destinador 

oferece ao aluno os valores por ele, em princípio, desejados e relacionados com o saber: saber 

ler, saber escrever e saber usar adequadamente a língua portuguesa. Para tanto, o destinador 
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deixa evidente no parágrafo inicial da Apresentação os valores oferecidos especificados 

anteriormente (saber ler, saber escrever e saber usar a língua materna de modo adequado).  

O parágrafo inicial, além de fazer parte do presente texto, é idêntico em todos os outros 

textos de Apresentação do Ensino Fundamental II, com exceção do parágrafo inicial do texto 

para o Caderno do nono ano, volume 2, que apresenta modificação em duas expressões (“[...] 

que farão parte de seu dia a dia. Essas experiências formam um conjunto de atividades[...]”), 

mas não existindo nenhuma omissão, apenas os acréscimos apontados:  

 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume 1 traz algumas 

experiências de aprendizagem especialmente elaboradas para que você tenha 

oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da Língua 

Portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

(primeiro parágrafo do Caderno do sexto ano, volume 1) 

 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume 2 traz algumas 

experiências de aprendizagem que farão parte de seu dia a dia. Essas 

experiências formam um conjunto de atividades especialmente elaboradas 

para que você tenha oportunidade de se familiarizar com o emprego adequado 

da língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações 

de comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

(primeiro parágrafo do Caderno do nono ano, volume 2) 

 

 

No texto de Apresentação, o destinador permanece amável e próximo ao aluno querendo 

ajudá-lo a utilizar a língua portuguesa em diferentes situações. Desse modo, o estabelecimento 

de um contrato é estabelecido: 

 

O contrato fiduciário põe em jogo o fazer persuasivo de parte do destinador, 

e, em contrapartida, a adesão do destinatário [...] o contrato fiduciário é um 

contrato enunciativo (ou contrato de veridicção) que garante o discurso-

enunciado. [...] A relação fiduciária é a que se estabelece entre os dois planos, 

o do ser e o do parecer quando, graças ao fazer interpretativo, passa-se de um 

ao outro, fazendo-se sucessivamente a asserção de um e outro desses modos 

de existência. (GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 209) 

 

A fase da atribuição de competência semântica aparece sempre antes da atribuição de 

competência modal para que o destinatário-sujeito creia nos valores apresentados (destinador) 

e se deixe manipular. Na doação de competência modal, o destinador-manipulador atribui ao 

sujeito-destinatário valores modais do querer-fazer, dever-fazer, saber-fazer e poder-fazer 

(BARROS, 2011). 

Essa segunda fase da manipulação consiste, assim, na persuasão do destinador sobre o 

destinatário para que ele seja levado a fazer alguma coisa. Ela pressupõe a primeira, ou seja, o 
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momento do estabelecimento do contrato fiduciário e do oferecimento dos valores que 

interessam ao sujeito, explicitados acima. 

Nessa fase de manipulação propriamente dita, o destinador-manipulador doa valores 

modais ao destinatário-sujeito e o transforma em sujeito da ação, ao modificar suas 

determinações semânticas e modais. O destinador-manipulador faz-fazer e, com isso, deixa 

evidenciada a ação do homem sobre outro homem (BARROS, 2002). 

Ainda de acordo com Barros (2002), no momento em que o destinador-manipulador 

transforma a competência modal do destinatário, coloca-o em posição de falta de liberdade, não 

podendo ele não aceitar o contrato proposto. O destinatário é conduzido a escolher 

forçadamente o que está sendo proposto.  

No texto de Apresentação, o destinador instaura o aluno como sujeito ao atribuir-lhe o 

querer-fazer (virtualizante, de instauração do sujeito) e, na sequência, o poder-fazer e o  

saber-fazer (atualizantes, de qualificação do sujeito para ação), como pode ser observado no 

primeiro parágrafo do texto. 

Existe um dever-fazer (também virtualizante, de instauração do sujeito) ao longo do 

texto, com destaque maior, pelo uso de verbos no modo imperativo, no último parágrafo: 

“Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas, anotações, não guarde 

dúvidas, ajude e peça ajuda aos colegas. Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre 

em dia com os estudos”. 

Desse modo, o aluno instaurado como sujeito da ação (querer-fazer/ dever-fazer) é 

qualificado para a ação (poder-fazer/ saber-fazer). Ele tem em mãos um material didático 

denominado Caderno do Aluno (produzido especificamente para que ele desenvolva atividades 

em sala). O aluno deve comunicar-se bem com as pessoas e buscar o melhor modo de utilizar 

a língua portuguesa nas diferentes situações, e assim receberá conhecimento por meio do 

material didático, contará com a ajuda dos colegas e orientações do professor para que o uso 

adequado da língua materna seja realizado com sucesso nas diferentes situações diárias. 

O contrato fiduciário deve ser estabelecido também na relação professor-aluno, ou seja, 

o aluno deve confiar no professor como detentor de um saber necessário, transformador de 

competências e capaz de o auxiliar a desenvolver a ação necessária para a busca dos valores 

desejados. Por fim, o aluno também deverá confiar em seus colegas de sala e receber 

competências desses colegas para o desenvolvimento da ação. O professor e os colegas de sala 

são actantes importantes e farão parte da história de aquisição de competências semânticas e 

modais do sujeito, além de participarem de outras etapas da narrativa. O professor é citado duas 

vezes ao longo do texto (no segundo e terceiro parágrafos): 
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Neste volume, com a orientação do professor você poderá enriquecer suas 

experiências de leitura e de escrita, principalmente ao estudar ‘textos 

narrativos’, especificamente a ‘fábula’, o ‘conto’, a ‘narrativa paradidática’, a 

‘crônica’ e a ‘letra de música’. (segundo parágrafo, volume 1) 

 

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas [...] 

(terceiro parágrafo, volume 1) 

 

O professor assume o papel de destinador (complementa o destinador) para também 

atribuir competências ao sujeito manipulado, aluno, fazendo com que ele acredite nos valores 

apresentados no Caderno e projete a imagem de outros valores além daqueles apresentados no 

material. O professor, assim, é peça fundamental para o processo de ensino-aprendizagem.  

A manipulação pode ocorrer por sedução, intimidação, tentação e provocação, e os 

tipos de manipulação foram especificados no capítulo anterior, no item sobre a teoria semiótica: 

 

O manipulador tentará persuadir o manipulado na modalidade do poder 

propondo objetos positivos (valores culturais) ou negativos (ameaças) ou 

então tentará persuadir o sujeito a ser manipulado na modalidade do saber, na 

dimensão cognitiva, fazendo com que o próprio manipulado perceba o que 

pensa de sua competência modal a partir de juízos positivos ou negativos. 

(GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 301) 

 

No texto de Apresentação, predomina a manipulação por tentação, na modalidade do 

poder e com a proposta de valores positivos. Ela ocorre já no primeiro parágrafo do texto de 

Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa estudado. Como apontado acima, 

esse tipo de manipulação apresenta valores positivos que não poderão ser recusados pelo 

destinatário. São valores culturais importantes para o desenvolvimento do aluno, como, por 

exemplo, poder fazer uso adequado da língua portuguesa em diferentes situações, poder lidar 

com textos escritos e com a língua falada em diferentes situações de comunicação.  

Há também no texto analisado a manipulação por sedução no momento em que o 

destinador se refere ao destinatário como alguém especial, importante e único. No início do 

texto fica evidente a imagem positiva do destinatário feita pelo destinador com intuito de 

convencê-lo de que aquele Caderno, repleto de experiências de aprendizagem, foi feito para o 

aluno, e que essas experiências de aprendizagem foram pensadas especialmente para que ele 

conquiste o conhecimento adequado em língua portuguesa: “O Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa – volume 1 traz algumas experiências de aprendizagem especialmente elaboradas 

para que você tenha oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da Língua 

Portuguesa [...]” (primeiro parágrafo). 
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Manipulado, o sujeito deve passar à ação. A análise, desse modo, se volta sobre o 

percurso do sujeito da ação. O sujeito da ação deve ir em busca do valor oferecido incialmente 

pelo destinador.  

A ação será desenvolvida por habilidades apresentadas no texto de Apresentação ao 

destinatário para que adquira um maior conhecimento em língua portuguesa e conhecimento 

para empregá-la adequadamente em diferentes situações. A transformação do percurso da 

manipulação para o percurso da ação só ocorrerá se a competência do sujeito 

(destinatário/aluno) for de fato transformada. A ação do sujeito manipulado só ocorrerá se o 

destinatário julgar os destinadores confiáveis (Caderno do Aluno, professor e colegas) e que os 

valores oferecidos interessam a ele. Desse modo, o fazer-crer da manipulação só ocorrerá se o 

aluno acreditar nos valores que aparecem nas etapas iniciais da narrativa e nos destinadores. 

No texto de Apresentação, o sujeito (funcional) “aluno” torna-se um sujeito competente 

(ele quer, sabe, pode e deve fazer) e qualificado para a ação (performance) de ler e usar os 

Cadernos e, dessa forma, de adquirir um conhecimento adequado em língua portuguesa, para 

se comunicar com as pessoas ao falar, ler, escrever, nas diferentes situações diárias. O aluno 

assume, assim, diferentes papéis actanciais: sujeito do querer, sujeito do poder, sujeito do saber, 

sujeito do dever, sujeito competente e, portanto, um sujeito pronto para ser um sujeito realizador. 

O destinador-manipulador, no percurso da manipulação, é quem fornece os valores e quem os 

determina (competência semântica), e quem capacita o sujeito para o fazer (competência modal), 

garantindo, desse modo, o percurso de ação do sujeito. 

 

2.1.2 Nível Discursivo 

 

No nível discursivo, como já dissemos, os textos de Apresentação são 

predominantemente temáticos, com figuras esparsas. 

O texto de Apresentação começa com o enunciador instaurando um narrador no discurso. 

O narrador deve e pode narrar o discurso no lugar do enunciador que o instala no discurso. Ele 

cria uma atmosfera discursiva que possibilita a aproximação entre ele e os alunos, encadeando 

um discurso mais subjetivo e emotivo, como veremos a seguir. O texto de Apresentação é 

assinado, o que deixa aparente a necessidade de o narrador tornar o discurso subjetivo, 

caracterizando o texto como intimista, subjetivo e passional.  

A inserção do vocativo “Caro(a) aluno(a)” no início do texto e a marcação do pronome 

“você” deixam evidentes as pessoas da enunciação (eu-você). As pessoas são aquelas que 

participam da enunciação enunciada. O texto é narrado com a presença de um “eu” que fala 
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para um “tu” (no texto “você”), criando um efeito de sentido de proximidade e subjetividade.  

O uso do pronome “você” ocorre nos dois primeiros parágrafos: “[...] para que você 

tenha oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado de língua portuguesa [...] 

(primeiro parágrafo) e “[...] você poderá enriquecer suas experiências de leitura e de escrita” 

(segundo parágrafo). E, no último parágrafo, “Vamos juntos [...]” deixa claro que havia uma 

relação “eu-tu” convidada a ser uma relação entre um “nós” – narrador do material didático, 

aluno, colegas de sala e professor – para que o narratário (aluno) conquiste os valores almejados.  

Quando são instaladas pessoas no discurso, a teoria semiótica francesa entende que 

ocorreu uma debreagem. No texto de Apresentação, como vimos, a história é narrada em 

primeira pessoa, portanto, do início ao fim do texto, ocorre uma debreagem actancial 

enunciativa em primeira pessoa, com a instauração do “eu” no discurso. 

O uso de “nós” no último parágrafo do texto de Apresentação (“Vamos juntos...”) é do 

tipo misto e evidencia a presença de uma pessoa ampliada (eu, você e eles), ou seja, o narrador 

cria o efeito de inserir no texto ele próprio, o narratário (aluno), o professor e os colegas. Fiorin 

(2003, p. 165) explica que há três tipos de “nós”: 1) “nós” inclusivo (que é dêitico em que se 

acrescenta um “tu” ao “eu”; 2) “nós” exclusivo (ao “eu” se juntam “ele” ou “eles”; 3) “nós” 

misto (em que ao eu é acrescido um “tu” e um “ele(s)”. O pronome pessoal “nós” é a junção de 

um “eu” com um “não-eu”.  

Sobre os adjetivos possessivos, Fiorin (2003, p. 165) explica que são uma variante dos 

pronomes pessoais, para indicar uma relação de apropriação entre o possuidor e a “coisa” 

possuída. No texto de Apresentação, há a ocorrência de um adjetivo possessivo na primeira 

linha do segundo parágrafo: possessivo “sua”, acompanhado do nome abstrato “experiência de 

leitura e de escrita”. Pelo sentido da expressão “sua experiência de leitura” (de você), a escolha 

do narrador indica um adjetivo possessivo abstrato de processo e indica o paciente (a 

experiência do destinatário, aluno). 

O narrador, ao incluir o professor e os colegas no fim do texto, além de criar o efeito de 

cumplicidade com o aluno, pelo uso de “você”, coloca-se no ambiente escolar, reconhecendo 

atores importantes existentes dentro da narrativa de sala de aula para promover a aprendizagem 

do aluno. Ele deseja incluir todos no mesmo patamar para fazer com que o aluno realize sua 

ação. A voz mais importante que fala ao aluno é o que pretende o narrador em comparação com 

outras vozes secundárias também importantes como a voz dos colegas e a voz do professor. A 

tentativa é de pelo diálogo levar o aluno a adquirir habilidades e conhecimentos para executar 

a ação proposta. A instalação do tempo no texto é chamada de debreagem temporal. Por 

existirem, no texto de Apresentação, os tempos presente do presente e futuro do presente é 
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possível identificar que o texto apresenta do início ao fim debreagem enunciativa de tempo.  

A partir dos estudos semióticos sobre a enunciação (ver, sobretudo, Fiorin, 2016), são 

reconhecidos dois sistemas temporais, o primeiro relacionado diretamente ao momento da 

enunciação (sistema enunciativo) e o outro que surge em função de momentos instalados no 

enunciado (sistema enuncivo). Desse modo, o momento de referência é o momento de 

enunciação e, por isso é aplicada a categoria topológica concomitância x não concomitância 

(anterioridade x posterioridade) e desse raciocínio surgem três momentos de referência 

(concomitante, anterior e posterior à enunciação) (FIORIN, 2016, p. 129). 

O discurso do texto de apresentação do material didático é construído em um momento 

de referência presente coincidente com o momento da enunciação em que o enunciador 

explicita ao enunciatário que o material didático está em sua mão e existe no tempo de agora. 

Esse presente pontual ocorre na expressão “O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa 

– volume 1, traz algumas experiências...”. Além disso, o discurso de apresentação faz uso do 

presente omnitemporal em que o momento de referência é um sempre implícito. Ele ocorre, por 

exemplo, na expressão “[...] vários tipos de coesão, que permitem a progressão discursiva do 

texto, e da linguagem verbal, de acordo com a necessidade de produção do texto”.  

No texto de Apresentação é possível identificar também o futuro do presente, que marca 

o movimento de leitura e uso do Caderno, como nas expressões “[...] você poderá enriquecer 

suas experiências de leitura e de escrita [...]”, “será de grande valia o estudo dos vários tipos de 

coesão [...]” e “Vamos juntos aprender”. Esse uso da narração dá características ao texto de 

apresentação: é possível notar a presença de acontecimentos posteriores que indicam sucessão, 

graças à mudança temporal do presente do presente para o futuro do presente.  

O modo imperativo é destaque no último parágrafo, momento em que o narrador dá 

ordens ao narratário, e configura-se como mais um recurso que explicita a relação (eu-você) 

estabelecida inicialmente. O narrador dá ordens que facilitarão a aprendizagem em língua 

portuguesa e ensina o aluno a se concentrar em sala de aula para um melhor desenvolvimento 

na matéria. 

A categoria de espaço é a última a ser analisada no texto de Apresentação. A instalação 

de espaços no discurso recebe o nome, de acordo com a teoria semiótica francesa, de debreagem 

espacial. O espaço da enunciação é marcado como “este/esse” e o espaço exterior à enunciação 

é marcado como “aquele”. Desse modo, no texto de Apresentação, no início do segundo 

parágrafo, o narrador diz “Neste volume [...]”, e instala, assim, o espaço por meio de uma 

debreagem enunciativa, ou seja, a partir do lugar da enunciação no texto de Apresentação.  
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O “aqui” é o espaço do material didático e do estudo de língua portuguesa. A felicidade, 

de acordo com o narrador, estará em realizar a ação proposta no “agora” e no “aqui” para saber 

fazer uso da língua portuguesa em todas as situações. 

Ainda no nível discursivo, é preciso examinar como temas e figuras são disseminados 

no discurso pelo sujeito da enunciação. Vimos, no nível narrativo, que um sujeito pretende levar 

outro sujeito a executar a ação de utilizar o material didático para obter o conhecimento 

necessário em língua portuguesa para uso nas diferentes situações diárias, ao escrever, ao ler e 

ao se comunicar. O tema principal é o do conhecimento em língua portuguesa para uso 

adequado nas diferentes situações. O aluno deve saber a língua materna para o uso adequado 

nas diversas situações diárias que surgir e conseguirá isso, de acordo com a proposta do 

enunciador, por meio do Caderno. Desse modo, o objeto de valor buscado no nível narrativo 

torna-se o tema principal no nível discursivo. 

Em grande maioria, no texto de Apresentação do Caderno destinado ao sexto ano, 

volume 1, as situações de uso da língua são identificadas por uma enumeração de temas a serem 

estudados. Para o estudo de gêneros é dada maior ênfase pelo enunciador, que aponta os gêneros 

fábula, conto, crônica, letra de música e narrativas paradidáticas como importante seleção para 

estudo, em destaque no texto de Apresentação. Além disso, o uso adequado da coesão textual 

na língua escrita também é apontado como tema importante a ser estudado. Todas as situações 

de uso são direcionadas e vinculadas ao tema geral já descrito anteriormente que é a conquista 

do conhecimento adequado da língua portuguesa, para que faça bom uso nas diferentes 

situações de fala, leitura e escrita.  

 

2.2 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO CADERNO DO ALUNO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA DOS DEMAIS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Serão analisados agora os demais textos de Apresentação dos Cadernos do Ensino 

Fundamental II em comparação com o texto de Apresentação do Caderno para o sexto ano, 

volume 1, analisado anteriormente. Todos são iniciados pelo vocativo “Caro(a) aluno(a)” e são 

encerrados pela assinatura “Equipe Curricular de Língua Portuguesa – Área de Linguagem – 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) – Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo”. Eles têm entre cinco e seis parágrafos, contados a partir do vocativo e encerrados 

antes da assinatura final, sendo que o primeiro e os três últimos são iguais em quase todos os 

volumes. A exceção com relação ao primeiro parágrafo fica por conta de pequenas 

modificações sintáticas já identificadas no item anterior, no parágrafo inicial do texto para o 
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nono ano, no volume dois. Em todas as ocorrências, como no texto para o sexto ano, volume 2, 

os primeiros parágrafos estabelecem que  

 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume 1 [a identificação do 

volume varia em cada Caderno] traz algumas experiências de aprendizagem 

especialmente elaboradas, para que você tenha oportunidade de familiarizar-

se com o emprego adequado da língua portuguesa, para utilizá-la com 

competência nas diferentes situações de comunicação e nas relações com 

outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. (primeiro parágrafo da Apresentação 

do Caderno para o sexto ano, volume 2) 

 

Os dizeres “O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume” se repetem em todos 

os textos de Apresentação. O que ocorre é a alteração na numeração do volume, entretanto, não 

é possível identificar no texto referências ao ano escolar, apenas ao volume.  

Os três últimos parágrafos são identificados pelos dizeres: 
  

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas e 

anotações. Não guarde dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao professor. 

Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com os estudos. 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia!  

Bom estudo! (parágrafos finais da Apresentação do Caderno para o sexto ano, 

volume 2) 

 

A diferença nos textos dos Cadernos do Ensino Fundamental II ocorre no 

desdobramento dos valores a serem adquiridos pelos alunos e no desenvolvimento dos 

percursos temáticos que são marcados especificamente nos segundos parágrafos ou nos 

segundos e terceiros parágrafos, dependendo do texto. 

 

Sexto ano, volume 2 

 
Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume 2 traz algumas 

experiências de aprendizagem especialmente elaboradas, para que você tenha 

oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da língua 

portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você poderá 

enriquecer seus conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente por 

ter mais contato com a ficção ao estudar “sobre o papel da leitura de 

textos literários” e “produção de textos”. Além disso, será de grande valia 

o estudo de substantivos, adjetivos e pontuação. 

Você e seus colegas participarão de atividades em grupo, por 

exemplo, de uma Gincana de Produções de Narrativa e Letras de Música. 

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas 

e anotações. Não guarde dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao 

professor. Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com 

os estudos.  

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia!  
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Bom estudo! 

 

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

Sétimo ano, volume 1 
 

Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume 1 traz algumas 

experiências de aprendizagem especialmente elaboradas para que você tenha 

oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da Língua 

Portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você poderá enriquecer 

seus conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar o 

“relato autobiográfico, relato oral e notícia” e as “semelhanças e 

diferenças entre narrar e relatar”. Além disso, será de grande valia o 

estudo de frase e oração, dos modos e vozes verbais, empregos da 

denotação e conotação, discursos direto, indireto e estudo dos pronomes. 

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas 

e anotações. Não guarde dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao 

professor. Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com 

os estudos. 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia! 

Bom estudo! 

 

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

Sétimo ano, volume 2 
 

Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume 2 traz algumas 

experiências de aprendizagem especialmente elaboradas, para que você tenha 

oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da língua 

portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você poderá enriquecer 

seus conhecimentos de leitura e de escrita por meio de projetos, 

principalmente ao estudar “relato de experiência” e “notícia”. Além 

disso, será de grande valia o estudo de tempos verbais, ortografia, 

concordância, pontuação, discursos direto, indireto e elementos coesivos. 

Você e seus colegas poderão simular a organização de um projeto 

de revitalização de uma biblioteca escolar e escreverão uma notícia para 

divulgá-lo. 

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas 

e anotações. Não guarde dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao 

professor. Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com 

os estudos. 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia! 
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Bom estudo! 

 

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

Oitavo ano, volume 1 

 
Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume 1 traz algumas 

experiências de aprendizagem especialmente elaboradas, para que você tenha 

oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da Língua 

Portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você poderá enriquecer 

seus conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar “textos 

de instrução”, “avisos em rótulos” e “anúncios publicitários”. Além disso, 

será de grande valia o estudo de frase e oração, dos modos e vozes verbais, 

emprego da metáfora, discursos direto, indireto e indireto livre. 

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas 

e anotações. Não guarde dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao 

professor. Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com 

os estudos. 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia! 

Bom estudo! 

 

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

Oitavo ano, volume 2 

 
Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume 2 traz algumas 

experiências de aprendizagem especialmente elaboradas, para que você tenha 

oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da língua 

portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você poderá enriquecer 

seus conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar 

“anúncios publicitários”, “resumo” e “a organização e sistematização de 

procedimentos de pesquisa”. Além disso, será de grande valia o estudo 

linguístico: discurso citado, ortografia, acentuação, linguagem figurada, 

verbos, período simples (funções complementares e acessórias), 

denotação, conotação, pontuação, regência, concordância. 

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas 

e anotações. Não guarde dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao 

professor. Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com 

os estudos 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia! 

Bom estudo! 
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Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

Nono ano, volume 1 
 

Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume 1 traz algumas 

experiências de aprendizagem especialmente elaboradas, para que você tenha 

oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da Língua 

Portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você poderá enriquecer 

suas experiências de leitura e de escrita, principalmente ao estudar textos 

argumentativos, especificamente o artigo de opinião, a resenha e a carta 

do leitor. Além disso, será de grande valia o estudo dos vários tipos de 

debate regrado: de opinião, para tomada de decisões e para a resolução 

de problemas. 

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça 

perguntas, anotações, não guarde dúvidas, ajude e peça ajuda aos colegas. 

Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com os estudos. 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia! 

Bom estudo! 

 

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

Nono ano, volume 2 

 
Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa – volume 2 traz algumas 

experiências de aprendizagem que farão parte de seu dia a dia. Essas 

experiências formam um conjunto de atividades especialmente elaboradas 

para que você tenha oportunidade de se familiarizar com o emprego adequado 

da língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações 

de comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você poderá enriquecer 

suas experiências de leitura e de escrita. Mediante o estudo de 

determinadas situações, você aprenderá a elaborar pequenos projetos 

que o ajudarão a compreender como o estudo da língua pode ampliar sua 

visão de mundo a partir das muitas práticas de leitura, escrita, oralidade 

e escuta. Nesses estudos também se incluem interpretações e análises 

textuais, conforme os temas abordados, além de reflexões para assumir 

posicionamentos e construir argumentações com a finalidade principal de 

defender seu ponto de vista. 

Além disso, será de grande valia o estudo linguístico: elementos de 

conexão (preposições, conjunções, anafóricos), pontuação, período 

composto (coordenação e subordinação), regra geral de uso do acento 

grave indicador de crase. 

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas 

e anotações. Não guarde dúvidas; ajude os colegas e peça-lhes ajuda. 

Organize-se para fazer as tarefas e se manter sempre em dia com os estudos. 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia! 
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Bom estudo! 

 

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

Com relação ao nível narrativo, o Caderno do Aluno de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental II apresenta a mesma estrutura estudada no volume 1, do sexto ano. Neles é 

possível observar a história de um sujeito que tenta transformar as competências de outro sujeito, 

por meio da persuasão. Os sujeitos envolvidos são os mesmos, ou seja, a Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo, Equipe Curricular de Língua Portuguesa e a Coordenadoria de Gestão 

da Educação Básica que buscam persuadir o aluno do Ensino Fundamental II a ir em busca do 

conhecimento de língua portuguesa. As diferenças ocorrem na especificação desse 

conhecimento em cada Caderno, conforme apontaremos no exame dos temas, no nível 

discursivo. 

 No nível discursivo, o narrador-enunciador, em todos os Cadernos, inclui dois 

destinadores importantes que auxiliarão o enunciatário na busca do conhecimento proposto (o 

professor e os colegas), e faz isso, como já apontado, por meio das orações destacadas a seguir, 

que são sempre posicionadas nos textos: “Neste volume, com a orientação do professor, você 

poderá enriquecer seus conhecimentos de leitura e de escrita” (em todas as ocorrências no 

segundo parágrafo); “[...] peça ajuda aos colegas” (há ocorrências no terceiro ou quarto 

parágrafos); “Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas e 

anotações. [...]” (ocorrências no terceiro ou quarto parágrafos); “Vamos juntos aprender mais e 

mais a cada dia!” (ocorrências no quinto ou sexto parágrafos). O objeto de valor principal a ser 

conquistado pelo aluno e os valores secundários encontrados no nível narrativo são 

concretizados em temas e subtemas pelo narrador-enunciador, no nível discursivo. 

O tema geral do texto de Apresentação dos Cadernos do Ensino Fundamental II é o 

mesmo em todos eles, ou seja, o conhecimento adequado em Língua Portuguesa para o 

emprego adequado nas diferentes situações (escrita, fala e leitura). As situações de uso da 

língua é que variam em cada Caderno. Em cada texto de Apresentação há temas secundários 

importantes que de acordo com o enunciador auxiliarão o aluno na busca pelo conhecimento 

adequado em língua portuguesa. 

O texto do Caderno para o sexto ano, volume 2, pretende que o aluno enriqueça seus 

conhecimentos de leitura e de escrita por ter mais contato com a ficção e por buscar entender o 

papel da leitura de textos de literatura e como produzir textos, certamente do gênero ficção. O 
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enunciador diz ainda que é muito importante o estudo de classes de palavras como substantivos 

e adjetivos e informa que é importante também que o aluno reconheça o uso adequado de 

pontuações. Para que esses valores sejam conquistados, o enunciador diz que será proposta uma 

“Gincana de Produções de Narrativas e Letras de Música”. No texto do Caderno para o sexto 

ano, volume 1, o enunciador havia informado que naquele volume seria necessário o estudo dos 

gêneros fábula, conto, crônica, letras de músicas e narrativas paradidáticas. Além disso, o 

enunciador explicava no volume anterior a importância do uso adequado da coesão textual na 

língua escrita.  

No texto do Caderno para o sétimo ano, volume 1, temas são marcados como 

importantes para que o aluno conheça. O enunciador pretende que sejam estudados os gêneros 

“relato autobiográfico, relato oral e notícia” e pretende também que o aluno compreenda as 

características da narração e do gênero relato. O aluno deverá estudar os significados de “frase 

e oração”, “modos e vozes verbais e como são formados “discursos diretos e indiretos”, e ainda 

perceber o uso adequado de “pronomes”. É notório que o texto de Apresentação do Caderno 

em questão enfatiza a aprendizagem da norma-padrão para uso no texto escrito. 

No texto do Caderno para o sétimo ano, volume 2, continua tendo como tema principal 

o conhecimento adequado em língua portuguesa, que deverá ocorrer por meio dos temas 

secundários a serem estudados nesse volume. São, portanto, temas secundários, de acordo com 

o presente texto de Apresentação: o estudo do gênero “relato de experiência” e “notícia”, e para 

o bom uso da escrita o estudo de “tempos verbais”, “ortografia”, “concordância”, “pontuação”, 

“discurso direto e discurso indireto”, além de “elementos coesivos”. O gênero notícia será 

estudado novamente, como no Caderno para o sétimo ano, volume 1. Além disso, o enunciador 

explica que será realizado um “Projeto de revitalização da Biblioteca”. 

 É oportuno perceber que no texto de Apresentação do Caderno direcionado aos alunos 

dos sétimos anos, volume 1, o enunciador anterior havia informado que os seguintes temas 

seriam estudados: “relato autobiográfico, relato oral e notícia” e o “discurso direto e o discurso 

indireto”. Desse modo, o enunciador do Caderno para o sétimo ano, volume 2, seleciona 

novamente os mesmos temas anteriores no que se refere ao estudo de formas de discursos e do 

gênero notícia. Com relação aos gêneros relato autobiográfico, relato de experiência e relato 

oral, é possível compreender que são tipos de textos que apresentam características discursivas 

parecidas, todos são relatos. Há, portanto, uma diversificação do gênero relato que não é 

possível saber ainda se será produtiva ou não para o desenvolvimento do aluno.  

Ainda no texto de Apresentação para o Caderno destinado ao sétimo ano, volume 2, o 

enunciador destaca a importância do estudo da “pontuação” e da “ortografia”. O estudo da 
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pontuação é também indicado na Apresentação dos Cadernos para o oitavo ano, volume 2 e 

sexto ano, volume 2.  

 No texto do Caderno para o oitavo ano, volume 1, o enunciador apresenta ao aluno 

como necessário o estudo de textos injuntivos, o estudo de “avisos em rótulos” e o estudo de 

“anúncios publicitários” – mais uma vez há indicação da predileção do enunciador por estudo 

de gêneros. Ainda para o aperfeiçoamento da língua portuguesa escrita, o enunciador seleciona 

como importante o estudo de “frase e oração, dos modos e vozes verbais, emprego da metáfora, 

discursos direto, indireto e indireto livre”. 

O estudo da metáfora é uma novidade até aqui, pois pode ser importante para um estudo 

posterior em que ocorra a análise de um texto literário e também para a vida do aluno, poi 

reconhecer o que é uma metáfora seria expandir o pensamento e a linguagem. Entretanto, assim 

como nos textos de Apresentação dos Cadernos para o sétimo ano, volumes 1 e 2, o enunciador 

apresenta estudos sobre o “discurso direto” e sobre o “discurso indireto”. Dessa vez, há a 

seleção do enunciador sobre o “discurso indireto livre”. Além disso, conforme exposto no texto 

de Apresentação do Caderno para o sétimo ano, volume 1, aqui enunciador apresenta como 

necessário o estudo “dos modos e vozes verbais”. 

Se no texto do Caderno direcionado ao oitavo ano, volume 1, o enunciador procura 

disseminar os temas “aviso em rótulos” e “anúncio publicitário”; agora, no texto do Caderno 

destinado ao oitavo ano, volume 2, o enunciador do texto direciona o aluno mais uma vez para 

o estudo de gêneros. Os gêneros selecionados para estudo dessa vez são: “resumo”, e novamente 

o “anúncio publicitário”, que já havia sido destacado como um tema importante para a 

aprendizagem do aluno pelo enunciador do texto anterior. Além disso, o enunciador pretende 

ensinar o aluno sobre o modo de “organização e sistematização de procedimentos de pesquisa” 

e informa que o estudo do tema em questão será importante para o desenvolvimento do “estudo 

linguístico” que inclui, de acordo com o enunciador, aprimorar conhecimentos sobre 

“acentuação, linguagem figurada, verbos, período simples (funções complementares e 

acessórias) [...] regência, concordância”. Nos textos de Apresentação dos Cadernos para o 

oitavo ano são recorrentes temas como “pontuação”, “conotação” e “denotação”. Sobre a 

“pontuação”, já informamos que é recorrente nos textos para o sétimo ano, volume 2 e sexto 

ano, volume 2; com relação a “denotação” e “conotação” há recorrência no texto de 

Apresentação para o sétimo ano, volume 1. 

No texto do Caderno direcionado ao nono ano, volume 1, o enunciador apresenta como 

temas importantes para o volume em questão o estudo de “textos argumentativos”, o estudo do 

gênero “artigo de opinião”, o estudo do gênero “resenha” e o estudo do gênero “carta do leitor”. 
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Para o conhecimento adequado em língua portuguesa ocorrer, no que se refere às situações de 

uso relacionadas à fala, o enunciador apresenta como tema importante “o estudo dos vários 

tipos de debate regrado”.  

No texto do Caderno direcionado ao nono ano, volume2, o enunciador apresenta a 

importância do estudo linguístico de “elementos de conexão (preposições, conjunções, 

anafóricos), pontuação, período composto (coordenação e subordinação), regra geral do uso do 

acento grave indicador de crase”. Os estudos da “pontuação”, “preposições” e “período 

composto” já foram selecionados como temas importantes por outros enunciadores de outros 

textos de Apresentação anteriores. De acordo com o enunciador do Caderno para o nono ano, 

volume 2, “o estudo de determinadas situações” e as propostas de elaboração de “pequenos 

projetos” serão realizados, juntamente com “interpretações e análises textuais, conforme os 

temas abordados, além de reflexões para assumir posicionamentos e construir argumentações 

com a finalidade principal de defender seu ponto de vista”. Os temas destacados ajudarão para 

a concretização do tema geral, o conhecimento adequado em língua portuguesa na escrita, 

leitura e fala, principalmente no que diz respeito a produção de textos escritos e 

desenvolvimento de opiniões. 

 

2.3 NÍVEL FUNDAMENTAL DAS APRESENTAÇÕES DOS CADERNOS DO ALUNO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA (2014-2017), ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

“No nível das estruturas fundamentais, ponto de partida da geração do discurso, 

determina-se o mínimo de sentido a partir de que o discurso se constrói.” (BARROS, 2011, p. 

77). O nível fundamental (sintaxe e semântica fundamental) compreende as oposições de 

sentido (semânticas) que organizam de um modo geral os diferentes conteúdos de um texto.  

Desse modo, os textos são construídos sobre categorias do nível fundamental e 

apresentam oposição entre sabedoria (conhecimento) x ignorância (falta de conhecimento). 

Todos os textos de Apresentação apresentam essas categorias do nível fundamental, pois o 

enunciador deseja passar para o enunciatário o saber em língua portuguesa presente nos 

materiais do Ensino Fundamental II e Médio.  

O saber é contrário à ignorância. Entre o saber e o não saber, assim como entre a 

ignorância e a não ignorância há relação de contraditoriedade. Os termos saber e não 

ignorância e os termos ignorância e não saber mantêm relação de implicação, pois são termos 
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complementares. As relações podem ser melhor elucidadas na observação do quadrado 

semiótico abaixo9: 

        Saber-------------------Ignorância 

 

 

Não ignorância ------------------- Não saber 

 

--------    Relação entre termos contrários 

              Relação entre contraditórios 

   Relação entre complementares  

 

Os termos das categorias são encadeados a partir da afirmação da ignorância (o aluno 

não sabe língua materna), seguida da negação da ignorância (explicação de que não é bom não 

conhecer a língua materna) e da afirmação do saber (apresentação dos tópicos de Língua 

Portuguesa e dos conteúdos a serem trabalhados em sala pelo material como forma de aprimorar 

os conhecimentos em língua materna). 

O enunciador especifica ainda que será de grande valia o estudo de diversos temas que 

serão importantes para o desenvolvimento da língua escrita, falada e também para o 

desenvolvimento da leitura do aluno. De acordo com o enunciador, os temas a serem 

trabalhados nos Cadernos do Ensino Fundamental II pelos alunos serão importantes para o uso 

adequado da língua portuguesa em situações diárias. É compreensível nesse momento que o 

conhecimento seja exaltado, inclusive com ações a serem tomadas pelo aluno em sala de aula, 

comandos que se parecem com uma forma imperativa que não devem entrar em conflito com 

os interesses do enunciatário, mas afirmam valores da escola e da vida escolar e a metodologia 

possível para enriquecimento do saber (afirmação do saber). Desse modo, fica claro que a 

relação existente é: 

ignorância _____________ não ignorância _____________ saber 

 

 As categorias fundamentais são determinadas como eufóricas (positivas) ou disfóricas 

(negativas). Nos textos analisados, o saber (conhecimento) é eufórico e a ignorância (o não-

saber) é disfórica. Trata-se, portanto, de um texto euforizante, pois o percurso está orientado 

para o saber eufórico: negação da ignorância (compreendida como negativa), e afirmação do 

conhecimento e do saber (compreendidos como positivos).  

                                                           
9 O quadrado semiótico e o estudo do nível fundamental foram realizados com base em BARROS, Diana Luz 

Pessoa de. Teoria Semiótica do Texto. São Paulo: Ática, 2011, p. 77. 
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3. O DISCURSO DA APRESENTAÇÃO DO CADERNO DO ALUNO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E LITERATURA (2014-2017) DO ENSINO MÉDIO 

 

No presente capítulo serão analisados seis textos de Apresentação presentes no Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura para o Ensino Médio, considerando os volumes 1 

e 2 de cada série relacionada (de 1ª a 3ª série).  

A análise, como foi dito anteriormente, será feita na perspectiva da teoria semiótica 

francesa com o exame dos níveis narrativo, discursivo e fundamental de cada um dos textos 

estudados. O objetivo é identificar estratégias discursivas de persuasão do narrador que conta 

essa história inicial, em nome do enunciador, com a finalidade de convencer o narratário (aluno) 

a realizar ações para a obtenção do conhecimento adequado em língua portuguesa e também o 

conhecimento de literatura para que desenvolva a escrita e a leitura de textos em língua materna 

e consiga inserir-se na sociedade em situações cotidianas. 

 

3.1 A APRESENTAÇÃO DO CADERNO DO ALUNO DE LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA DA PRIMEIRA SÉRIE, ENSINO MÉDIO, VOLUME 1 

 
Caro(a) aluno(a), 

 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura – volume 1 

traz algumas experiências de aprendizagem especialmente elaboradas. 

Esperamos que você tenha a oportunidade de familiarizar-se com o emprego 

adequado da língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes 

situações de comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou 

escrever. 

Pretendemos que você compreenda a importância dos estudos da 

língua portuguesa em relação aos aspectos linguísticos, aos gêneros 

textuais, à tipologia textual e à literatura, uma vez que fornecem 

instrumentos imprescindíveis no estabelecimento de relações, na 

associação de ideias e na compreensão do mundo em que vivemos. Os 

estudos literários levam, ainda, a um diálogo com o passado, permitem 

uma reflexão sobre o presente e transportam o leitor para universos 

imaginários que proporcionam o conhecimento de novas experiências, 

sentimentos, sensações, que, certamente, serão de muita valia para o seu 

crescimento intelectual e pessoal. 

Neste volume você estudará detalhadamente como interpretar 

textos expositivos e informativos, respeitando as características próprias 

dos gêneros organizados nessas tipologias. Também aprenderá a valorizar 

a identidade histórico-social possibilitada pelo estudo da língua 

portuguesa. Refletirá sobre o estabelecimento de relações no uso da 

norma-padrão, adequadas às diferentes esferas de atividade social e 

reconhecerá características básicas dos textos literários. 

Desejamos assim que, ao término do semestre, você tenha feito 

progressos e continue motivado a, cada vez mais, preparar-se para enfrentar 

os desafios que se apresentarem tanto na vida pessoal quanto profissional. 

Bons estudos! 
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 Equipe Curricular de Língua Portuguesa  

Área de Linguagens  

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

3.1.1 Nível Narrativo 

 

No nível narrativo, o texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa 

e Literatura, para a primeira série do Ensino Médio, volume 1, conta a história de um 

destinador-manipulador (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Coordenadoria Geral 

da Educação Básica e Equipe Curricular de Língua Portuguesa, Área de Linguagens) que 

pretende persuadir um destinatário (aluno) a realizar a ação de ler e usar o Caderno. O 

destinatário deve ter suas competências de sujeito (querer-fazer, dever-fazer, saber-fazer e 

poder-fazer) transformadas para que o convencimento tenha êxito.  

No material didático de Língua Portuguesa do Ensino Médio um valor novo, em relação 

aos encontrados nos Cadernos do Ensino Fundamental, é explicitado logo na capa: o 

conhecimento literário. O material didático, que antes, no Ensino Fundamental II, era 

denominado como Caderno do Aluno de Língua Portuguesa, agora passa a ter no título os 

dizeres Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura. O enunciado em questão 

evidencia um novo valor que o destinador traz e oferece ao destinatário, além de o destinador 

fazer uma imagem do destinatário como um sujeito, aluno do Ensino Médio com a necessidade 

de estudar literatura. 

Apesar de o termo “literatura” ser impresso na capa, não é o principal valor em 

conjunção com o destinador-manipulador a ser oferecido ao destinatário no texto de 

Apresentação, mas divide posição com esse valor principal. O destinador deseja persuadir o 

destinatário, aluno, mais uma vez sobre a necessidade de ler e usar o Caderno para conquistar 

um conhecimento adequado em língua portuguesa, poder utilizar a língua materna em leituras, 

na escrita e para falar adequadamente em diferentes situações. Esse é o principal valor 

apresentado no primeiro parágrafo do texto:  

 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura – volume 1 traz 

algumas experiências de aprendizagem especialmente elaboradas. Esperamos 

que você tenha a oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da 

língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

(primeiro parágrafo da Apresentação do Caderno para a primeira série, 

volume 1) 
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O destinador do texto está em conjunção com o conhecimento de língua portuguesa e 

isso inclui o conhecimento de literatura, o conhecimento sobre gêneros e tipos textuais, além 

do conhecimento acerca da norma-padrão. O sujeito a ser manipulado (aluno) deve ter suas 

competências transformadas para que busque os valores apresentados pelo sujeito-manipulador.  

Como observado na análise dos textos de Apresentação dos Cadernos do Aluno de 

Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II, o percurso do destinador-manipulador se 

constitui pela doação de competência semântica e modal ao destinatário, o sujeito do fazer 

(aluno). Existe uma primeira fase de manipulação em que ocorre a atribuição de competências 

semânticas (estabelecimento do contrato fiduciário), e uma segunda fase, em que os tipos de 

manipulação podem ser identificados de atribuição de competência modal. O percurso do 

destinador-manipulador pode ser compreendido primeiramente com o estabelecimento do 

contrato fiduciário, em que o destinador se faz confiável ao destinatário; em segundo lugar, com 

o estabelecimento do espaço cognitivo da persuasão e da interpretação, em que são doadas 

competências semânticas e modais para a formação da competência do sujeito e em que este 

exerce o seu fazer interpretativo e, por fim, aceita ou recusa o contrato estabelecido pelo 

destinador.  

Do mesmo modo que na análise anterior, o destinador oferece valores que julga serem 

do interesse do destinatário, como apresentado no primeiro parágrafo (saber ler, saber escrever, 

saber adequadamente a língua portuguesa): 

 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura – volume 1 traz 

algumas experiências de aprendizagem especialmente elaboradas. Esperamos 

que você tenha a oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da 

língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

(primeiro parágrafo da Apresentação do Caderno para a primeira série, 

volume 1). 

 

 No segundo parágrafo, o destinador-manipulador oferece ao destinatário, além do saber 

adequado em língua portuguesa, o saber em gêneros textuais, o saber em tipologias textuais, o 

saber em aspectos linguísticos e o saber em literatura: “Pretendemos que você compreenda a 

importância dos estudos da língua portuguesa em relação aos aspectos linguísticos, aos gêneros 

textuais, à tipologia textual e à literatura [...]”. 

Considerando a atribuição de competência semântica como o estabelecimento do 

contrato fiduciário, em que o destinador busca a adesão do destinatário por um fazer persuasivo, 

é possível notar que o texto de Apresentação do Caderno em exame, é encerrado com a 

assinatura da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Coordenadoria Geral da 
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Educação Básica (CGEB) e Equipe Curricular de Língua Portuguesa, Área de Linguagens. 

Assim como vimos na análise do Caderno do Aluno do Ensino Fundamental II, as assinaturas 

trazem confiança ao aluno para que desenvolva o material institucionalizado fornecendo maior 

credibilidade ao discurso do texto de Apresentação. São três assinaturas recorrentes nos 

materiais do Ensino Fundamental II e Ensino Médio e que serão discutidas no tópico sobre o 

ator da enunciação. 

Do mesmo modo que verificamos na análise do Caderno do Aluno do Ensino 

Fundamental II, o destinador procura conquistar a confiança do destinatário e fazê-lo acreditar 

nos valores apresentados estabelecendo laços iniciais. Neste caso, porém, não cita outros 

destinadores importantes no processo de manipulação (como professor e aluno citados 

anteriormente). Em lugar disso, justifica que os valores apresentados são um modo de o 

destinatário entender o passado e se preparar para o mundo atual e futuro. Ele espera, ainda, 

que o destinatário realize um fazer interpretativo no que se refere aos conhecimentos de língua 

portuguesa, ou seja, o destinador é quase um tutor da vida do aluno que reconhece o seu 

passado, entende o presente e busca vislumbrar o futuro fornecendo elementos (valores) que 

julga serem do interesse do aluno. Nesse texto de Apresentação do Caderno analisado não há a 

escolha da marcação do modo imperativo como utilizada no Caderno destinado ao sexto ano, 

volume 1. O destinador dá mais autonomia ao aluno. O aluno deve desenvolver o percurso, ir 

em busca do conhecimento adequado de língua portuguesa e dos valores apresentados, 

mantendo uma relação direta com os valores. Não é marcada no texto a necessidade de interação 

com o professor ou com os colegas, do mesmo modo que ocorre nos textos de Apresentação do 

Ensino Fundamental II. Entretanto, nos demais textos essa autonomia fornecida no início do 

Ensino Médio não é mantida, de modo que a solicitação do destinador voltará a ser (isso 

veremos no próximo tópico) para que o aluno busque auxílio do professor e ajuda dos colegas 

para estudar e aprender os conhecimentos adequados de língua portuguesa. 

Como visto anteriormente, a fase da atribuição de competência semântica aparece 

sempre antes da atribuição de competência modal, para que o destinatário-sujeito creia no 

destinador e nos valores apresentados e se deixe manipular. Na doação de competência modal, 

o destinador-manipulador atribui ao sujeito-destinatário valores modais do querer-fazer, dever-

fazer, saber-fazer e poder-fazer (BARROS, 2011). 

O destinador, enquanto narrador, instaura o aluno como sujeito do discurso, ao atribuir-

lhe o querer-fazer (virtualizante, instauração do sujeito) e na sequência o poder-fazer 

(atualizante, qualificação do sujeito para ação). O poder-fazer está ligado a um saber-fazer 
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(qualificação do sujeito para a ação). O destinador, portanto, atribui o querer aprender a usar a 

língua sobre o destinatário e o poder aprender a usar a língua. 

O querer-fazer é instituído logo na primeira linha do texto com a apresentação do valor 

que o destinatário deseja. O destinador instaura o querer-fazer, isto é, o querer aprender a usar 

a língua portuguesa adequadamente e o poder-fazer, ou seja, o poder aprender a usar a língua 

portuguesa nas diferentes situações.  

O querer-fazer que está relacionado com o saber-fazer é observado nos trechos iniciais 

do texto de Apresentação: “Esperamos que você tenha a oportunidade de familiarizar-se com o 

emprego adequado da língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes 

situações de comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever”. 

O saber-fazer e o poder-fazer se concretizam mais adiante em 

 

[...] Pretendemos que você compreenda a importância dos estudos da língua 

portuguesa em relação aos aspectos linguísticos, aos gêneros textuais, à 

tipologia textual e à literatura, uma vez que fornecem instrumentos 

imprescindíveis no estabelecimento de relações, na associação de ideias e na 

compreensão do mundo em que vivemos. [...] Os estudos literários levam, 

ainda, a um diálogo com o passado, permitem uma reflexão sobre o presente 

[...]  

 

[...] Neste volume você estudará detalhadamente como interpretar textos 

expositivos e informativos, respeitando as características próprias dos gêneros 

organizados nessas tipologias. Também aprenderá a valorizar a identidade 

histórico-social possibilitada pelo estudo da língua portuguesa. [...] 

(parágrafos do texto de Apresentação do Caderno para a primeira série, 

volume 1) 

 

Como visto nas outras análises e estudado no capítulo introdutório sobre a teoria, a 

manipulação pode ocorrer por sedução, intimidação, tentação e provocação. No texto em 

questão há manipulação por sedução (o sujeito é exaltado pelo destinador por meio de valores 

positivos) e tentação (o destinador oferece valores que o seu destinatário deseja). 

A manipulação por sedução pode ser vista no trecho “O Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura – volume 1 traz algumas experiências de aprendizagem especialmente 

elaboradas [...]”. No caso em específico, o destinatário é importante para o destinador, as 

experiências de aprendizagem foram elaboradas de modo especial para que ele consiga obter 

os valores necessários. 

 Na manipulação por tentação, o destinador doa poder ao destinatário. O poder é doado 

com base em valores positivos. A busca almejada é a alteração da competência do destinatário 

(querer-fazer): 
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Esperamos que você tenha a oportunidade de familiarizar-se com o emprego 

adequado da língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes 

situações de comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou 

escrever. (destaque do primeiro parágrafo da Apresentação do Caderno para a 

primeira série, volume 1) 

 

No caso acima, o destinador oferece ao destinatário valores positivos, tais como o 

emprego adequado da língua portuguesa, para que ocorra o querer-fazer: 

 

Pretendemos que você compreenda a importância dos estudos da língua 

portuguesa em relação aos aspectos linguísticos, aos gêneros textuais, à 

tipologia textual e à literatura, uma vez que fornecem instrumentos 

imprescindíveis no estabelecimento de relações, na associação de ideias e na 

compreensão do mundo em que vivemos. (destaque do segundo parágrafo da 

Apresentação do Caderno para a primeira série, volume 1) 

 

O conhecimento de aspectos linguísticos, gêneros textuais, tipologia textual e literatura, 

é valor positivo oferecido ao destinatário com intuito de transformação de sua competência para 

o querer-fazer: 

[...] novas experiências, sentimentos, sensações, que, certamente, serão de 

muita valia para o seu crescimento intelectual e pessoal. [...]Neste volume 

você estudará detalhadamente como interpretar textos expositivos e 

informativos, respeitando as características próprias dos gêneros organizados 

nessas tipologias. [...] Desejamos assim que, ao término do semestre, você 

tenha feito progressos e continue motivado a, cada vez mais, preparar-se para 

enfrentar os desafios que se apresentarem tanto na vida pessoal quanto 

profissional. [...] O passado e o presente são sujeitos-manipuladores com suas 

devidas importâncias [...] Os estudos literários levam, ainda, a um diálogo com 

o passado, permitem uma reflexão sobre o presente e transportam o leitor para 

universos imaginários que proporcionam o conhecimento de novas 

experiências, sentimentos, sensações, que, certamente, serão de muita valia 

para o seu crescimento intelectual e pessoal. (destaques do texto de 

Apresentação do Caderno para a primeira série, volume 1) 

 

É possível notar, conforme as seleções acima, que há manipulação por tentação nesse 

texto. Não há, porém, um dever-fazer explícito na transformação da competência do destinatário, 

decorrente da apresentação de sua imagem negativa (saber) ou do oferecimento de valores 

negativos (poder). A intimidação está sempre implícita no discurso do destinador do material 

didático. Afinal, se o aluno não corresponder com a realização das tarefas apresentadas e com 

o bom uso do material, pode sofrer sanções negativas.  

Manipulado, o sujeito passa ao programa da ação. No texto de Apresentação, o sujeito 

“aluno” torna-se um sujeito competente (ele quer, sabe, pode e deve fazer) e qualificado para a 

ação (performance) de adquirir um conhecimento adequado em língua portuguesa, para se 

comunicar com as pessoas ao falar, ler, escrever, nas diferentes situações diárias. Ele está 
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preparado para manter um diálogo com o passado, para buscar universos imaginários por meio 

da literatura e sentimentos e sensações importantes para o próprio desenvolvimento enquanto 

ser humano e, ao falar, escrever e ler textos, para se comunicar com os outros em sociedade.  

O aluno, portanto, assume diferentes papéis actanciais: sujeito do querer, sujeito do 

poder, sujeito do saber, sujeito do dever e sujeito competente, ou seja, um sujeito pronto para 

ser um sujeito realizador. O destinador manipulador no percurso da manipulação é quem 

fornece os valores e quem os determina (competência semântica) e quem capacita o sujeito para 

o fazer (competência modal) – desse modo, garante o percurso do sujeito, o percurso da ação. 

 

3.1.2 Nível Discursivo 

 

 

No nível discursivo, o texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa, para a primeira série do Ensino Médio, volume 1, é predominantemente temático, 

com figuras esparsas. 

O narrador é instaurado no discurso pelo enunciador, ele pode narrar e deve narrar o 

texto no lugar do enunciador. Com a assinatura no fim do texto de Apresentação o narrador 

torna o discurso mais subjetivo.  

Reforçando o que acontece com a escolha das pessoas do discurso, o texto é narrado 

com a presença de um “eu” que fala para um “você” criando um efeito de sentido de 

subjetividade. A inserção do vocativo “Caro(a) aluno(a)” no início do texto e a marcação do 

pronome “você” deixam evidentes as pessoas da enunciação (eu-você).  

O uso do pronome “você” ocorre nos quatro parágrafos do texto “Esperamos que você 

tenha a oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da língua portuguesa [...]” 

(primeiro parágrafo); “Pretendemos que você compreenda a importância dos estudos da língua 

portuguesa em relação aos aspectos linguísticos [...]” (segundo parágrafo); “Neste volume você 

estudará detalhadamente como interpretar textos expositivos e informativos respeitando as 

características próprias dos gêneros [...]” (terceiro parágrafo) e “Desejamos assim que, ao 

término do semestre, você tenha feito progressos e continue motivado [...]” (quarto parágrafo). 

A teoria semiótica francesa entende que ocorre uma debreagem actancial quando são 

instaladas pessoas no discurso. A história é narrada em primeira pessoa, portanto, do início ao 

fim do texto ocorre uma debreagem actancial enunciativa em primeira pessoa com a instauração 

do “eu” no discurso. Ao longo dos parágrafos, como visto no capítulo anterior, há também a 

presença de um “nós” sempre em elipse evidenciado pelos usos verbais. O pronome pessoal 

“nós” é a junção de um “eu” com um “não-eu”. Como visto em outras análises de textos de 
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Apresentação, Fiorin (2003, p. 165) explica que há três tipos de “nós”: 1) “nós” inclusivo (que 

é dêitico, em que se acrescenta um “tu” ao “eu”; 2) “nós” exclusivo (ao “eu” se juntam “ele” 

ou “eles”); 3) “nós” misto (em que ao eu é acrescido um “tu” e um “ele(s)”.  

No texto analisado, a elipse do pronome “nós” configura o uso de um “nós” exclusivo, 

e que a ele se juntam um “ele” ou “eles”. Nesse caso, ao “eu” do enunciador juntam-se a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 

e o Núcleo Pedagógico de Língua Portuguesa (Área de Linguagens). Os casos recorrentes são: 

“(nós) Esperamos que você tenha [...]” (primeiro parágrafo); “(nós) Pretendemos que você 

compreenda a importância dos estudos da língua portuguesa [...]” (segundo parágrafo) e “(nós) 

Desejamos assim que, ao término do semestre [...]” (quarto parágrafo). 

No que se refere ao uso de adjetivos possessivos, no texto de Apresentação analisado há 

a ocorrência, no terceiro parágrafo, do adjetivo possessivo “seu” (de você), acompanhado do 

substantivo abstrato de ação “crescimento”, no enunciado “seu crescimento intelectual e pessoal” 

(indicando a possibilidade da ação do narratário no processo de aquisição de conhecimento). 

No que se refere à debreagem temporal (instalação do tempo no texto), com os tempos 

presente do presente e futuro do presente usados é possível identificar que o texto apresenta do 

início ao fim debreagem enunciativa de tempo.  

Como apresentado anteriormente na parte teórica, são reconhecidos dois sistemas 

temporais, o primeiro relacionado diretamente ao momento da enunciação (sistema enunciativo) 

e o outro que surge em função de momentos instalados no enunciado (sistema enuncivo). Desse 

modo, o momento de referência é o momento de enunciação e, por isso, é aplicada a categoria 

topológica concomitância x não concomitância (anterioridade x posterioridade), e surgem daí 

três momentos de referência (concomitante, anterior e posterior à enunciação) (FIORIN, 2016, 

p. 129). 

O presente pontual (momento de referência presente é um “sempre” implícito) ocorre 

na expressão “O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura – volume 1 traz algumas 

experiências de aprendizagem especialmente elaboradas” (primeiro parágrafo), a partir da 

marcação do verbo “traz”; além disso, os usos verbais “esperamos”, “pretendemos” e 

“desejamos” indicam o desejo do narrador exclusivo (“nós” em que são incluídos “eles”) no 

momento de referência presente coincidente com o momento de enunciação sobre o 

enunciatário.  

O presente omnitemporal (o momento de referência é um sempre implícito) ocorre na 

expressão referente à literatura: “Os estudos literários levam, ainda, a um diálogo com o passado, 

permitem uma reflexão sobre o presente e transportam o leitor para universos imaginários que 
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proporcionam o conhecimento de novas experiências, sentimentos, sensações, que, certamente, 

serão de muita valia para o seu crescimento intelectual e pessoal.” 

Com relação ao uso do presente omnitemporal, o “sempre” implícito deixa claro que o 

enunciador faz referência ao estudo de literatura como uma forma de refletir sempre sobre o 

passado e de transportar o leitor para outros universos que proporcionam novos conhecimentos, 

novas experiências, sentimentos, sensações. O enunciador julga, assim, importante a 

aprendizagem da literatura. 

No texto de Apresentação em questão, é possível identificar também o futuro do 

presente, quando um momento de referência no futuro é marcado. O futuro do presente pode 

ser verificado nas expressões: “[...] proporcionam o conhecimento de novas experiências, 

sentimentos, sensações, que, certamente, serão de muita valia para o seu crescimento intelectual 

e pessoal”; “Neste volume você estudará detalhadamente como interpretar textos expositivos e 

informativos”; “Também aprenderá a valorizar a identidade histórico-social possibilitada pelo 

estudo da língua portuguesa”; “Refletirá sobre o estabelecimento de relações no uso da norma-

padrão, adequadas às diferentes esferas de atividade social e reconhecerá características básicas 

dos textos literários”. 

Assim como nas análises anteriores, é possível caracterizar o texto como uma narração 

sobre a aquisição de saber, graças, entre outras razões, ao material didático em questão. Por ser 

uma narração, é possível notar a presença de tempos posteriores que indicam sucessão. A 

mudança temporal do presente do presente para o futuro do presente deixa claro o que pode ser 

conquistado de valores para a vida do aluno com o uso desse material didático. 

A categoria de espaço é a última a ser analisada nesse texto de Apresentação. A 

instalação de espaços no discurso recebe o nome, de acordo com a teoria semiótica francesa, de 

debreagem espacial. O espaço da enunciação é marcado por “este/esse” e o espaço exterior à 

enunciação é marcado como “aquele”. Desse modo, no texto de Apresentação analisado, no 

início do terceiro parágrafo o narrador diz “Neste volume...”, portanto instala o espaço por meio 

de uma debreagem enunciativa. A marcação do espaço ocorre a partir do lugar da enunciação 

no texto de Apresentação e, por isso, há uma debreagem espacial enunciativa. 

O espaço do material didático e do estudo de língua portuguesa é o “aqui”. A felicidade, 

de acordo com o narrador, estará em realizar a ação proposta no “agora” e no “aqui” para saber 

fazer uso da língua portuguesa, reconhecer a literatura como importante para o elo entre o “aqui” 

e o “agora” com o “então” e o “lá”, para justamente compreender o “aqui” e o “agora”.  

No que se refere à disseminação de temas e figuras pelo sujeito da enunciação, foi 

estudado anteriormente, no nível narrativo, que um sujeito pretende transmitir conhecimento 
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em língua portuguesa para uso adequado nas diferentes situações diárias, ao escrever, ao ler e 

ao se comunicar com outro sujeito. Além disso, foi verificado no nível narrativo que o 

destinador entende transmitir também valores de literatura ao destinatário. Esse sujeito-

manipulador pretende ainda disseminar outros temas importantes, habilidades que ao serem 

estudadas pelo aluno farão com que este aprenda a usar adequadamente a língua materna nas 

situações distintas, além de aprimorar a leitura de textos literários. O conhecimento adequado 

em língua portuguesa para que seja usada adequadamente nas diversas situações e o 

aprimoramento do conhecimento em literatura são os valores principais que são transmitidos 

pelo enunciador. Desse modo, os objetos de valor principais e secundários do nível narrativo 

viram temas no nível discursivo. 

O texto de Apresentação aqui sob análise também pode ser compreendido como uma 

carta (com vocativo, assunto, despedida e assinatura), como já visto no primeiro capítulo, no 

estudo de gêneros textuais. A apresentação é um discurso temático com figuras esparsas. O tema 

geral é, portanto, o conhecimento adequado em língua portuguesa para o emprego adequado 

nas diferentes situações (escrita, fala e leitura) e a necessidade de leitura de textos literários para 

uma melhor inserção do enunciatário na sociedade. Esse conhecimento considerado no Caderno 

como adequado compreende: “aspectos linguísticos”, “gêneros textuais”, “tipologia textual”, 

“a identidade histórico-social”, “o uso da norma-padrão nas diferentes esferas de atividade 

social”, “características básicas de literatura”. 

No próximo capítulo, os temas de literatura serão trabalhados com intuito de identificar 

como ocorre o estudo de literatura nos Cadernos para que seja possível verificar como a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo deseja que seja o ensino de língua portuguesa 

e de literatura na rede pública de São Paulo. As Situações de Aprendizagem serão investigadas 

em todos os volumes para que seja possível compreender o ensino de literatura no Ensino 

Fundamental II e Médio. A partir do próximo capítulo interessará compreender se os temas de 

literatura citados nas Apresentações analisadas são abordados no interior dos Cadernos e a 

maneira como são abordados. 

Antes, porém, no próximo tópico, examinaremos, em conjunto, os demais volumes dos 

Cadernos do Aluno do Ensino Médio. 
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3.2 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO CADERNO DO ALUNO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E LITERATURA DAS DEMAIS SÉRIES DO ENSINO MÉDIO 

 

 

Serão analisados, nesta seção, os textos de Apresentação dos demais Cadernos do Aluno 

de Língua Portuguesa e Literatura para o Ensino Médio e comparados entre si. Eles são 

repetitivos ao tomarmos por base o texto do Caderno da primeira série do Ensino Médio, 

volume 1, analisado anteriormente e também em relação aos textos de Apresentação dos 

Cadernos do Ensino Fundamental II analisados no tópico anterior. Todos são iniciados pelo 

vocativo “Caro(a) aluno(a)” e são encerrados pela assinatura “Equipe Curricular de Língua 

Portuguesa – Área de Linguagem – Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) – 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo”. Todos os textos são compostos por cinco ou 

seis parágrafos contados a partir do vocativo e encerrados antes da assinatura final, do mesmo 

modo daquilo que foi visto nos textos de Apresentação do Ensino Fundamental II. A exceção 

fica por conta do texto de Apresentação da terceira série do Ensino Médio, volume dois, que é 

composto por sete parágrafos. Existem dois modelos de parágrafos introdutórios que se 

repetem, sendo o primeiro idêntico aos primeiros parágrafos dos textos de Apresentação do 

Ensino Fundamental II e o segundo modelo (usado apenas nos textos de Apresentação da 

segunda série, volume 1, e da terceira série, volume 1), um pouco mais extenso, que aponta 

claramente para os estudos de literatura, além de nunca ter sido usado nos textos anteriores: 

 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura – volume 1 [a 

identificação do volume varia de acordo com o Caderno] traz algumas 

experiências de aprendizagem especialmente elaboradas. Esperamos que você 

tenha a oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da língua 

portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

(primeiro modelo de parágrafo inicial) 

O Caderno do Aluno – volume 1 traz algumas experiências de aprendizagem 

especialmente elaboradas para que você compreenda a importância dos 

estudos da Língua Portuguesa em relação aos aspectos linguísticos, aos 

gêneros textuais, à tipologia textual e à literatura, uma vez que fornecem 

instrumentos imprescindíveis para o estabelecimento de relações, para a 

associação de ideias e para a compreensão do mundo em que vivemos. Os 

estudos literários levam, ainda, a um diálogo com o passado, permitem uma 

reflexão sobre o presente e transportam o leitor a universos imaginários que 

proporcionam o conhecimento de novas experiências, sentimentos, sensações, 

que, certamente, serão de muita valia para o seu crescimento intelectual e 

pessoal. (segundo modelo de parágrafo inicial) 

 

 



74 

 

No primeiro modelo a variação ocorre apenas no número do volume, que é marcado de 

acordo com o Caderno em questão. Para o segundo modelo, o texto é idêntico nas duas 

ocorrências, pois ambos são apresentados em Cadernos do volume 1. Ainda no segundo 

modelo, é possível observar destaques (itálico) para as palavras “linguísticos”, “gêneros 

textuais”, “tipologia textual”, “literatura”, como aspectos importantes da língua portuguesa a 

serem estudados.  

Há uma exceção e destaque a serem feitos sobre o que foi dito com relação aos 

parágrafos introdutórios do texto de Apresentação do Caderno da primeira série, volume 1, pois 

esse texto traz os dois modelos explicitados em sequência, de modo que inicia com o modelo 

convencional (primeiro modelo de parágrafo) e em seu segundo parágrafo o enunciador utiliza 

o segundo modelo explicitado de parágrafo inicial fora do local convencional e com uma 

pequena variação na oração inicial. O enunciador inicia o segundo parágrafo com “Pretendemos 

que você compreenda a importância dos estudos da língua portuguesa em relação aos aspectos 

linguísticos, aos gêneros textuais, à tipologia textual e à literatura”, ou seja, a adição fica por 

conta de “Pretendemos que você”, em detrimento de “O Caderno do Aluno – volume 1 traz 

algumas experiências de aprendizagem especialmente elaboradas para que você compreenda a 

importância dos estudos de Língua Portuguesa em relação aos aspectos linguísticos, aos 

gêneros textuais, à tipologia textual e à literatura [...]”. 

É também possível destacar variação no modo de diagramação de determinados textos 

que apresentam entrelinhas mais espaçadas ou menos espaçadas. E, como nos Cadernos para o 

Ensino Fundamental II, não é possível compreender a qual série do Ensino Médio o texto se 

vincula, pois as séries não são identificadas nos textos de Apresentação. 

Existem dois modelos criados para os últimos parágrafos: o segundo modelo, mais 

conciso e com um parágrafo a menos, é utilizado nos textos de Apresentação dos Cadernos da 

primeira e segunda série, ambos volumes 2; o primeiro modelo de parágrafos finais é o mesmo 

já visto nos textos de Apresentação dos Cadernos do Ensino Fundamental II. Em ambos os 

modelos, o último parágrafo é marcado pela expressão “Bons estudos!”. 

 
Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas e 

anotações. Não guarde dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao professor. 

Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com os estudos. 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia! Bons estudos! (primeiro 

modelo com os três últimos parágrafos finais antes da assinatura) 

 

Desejamos assim que, ao término do semestre, você tenha feito progressos e 

continue motivado a, cada vez mais, preparar-se para enfrentar os desafios que 

se apresentarem tanto na vida pessoal quanto profissional. Bons estudos! 

(segundo modelo com os dois últimos parágrafos finais antes da assinatura) 
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A diferença nos textos de Apresentação dos Cadernos do Ensino Médio ocorre no 

desdobramento dos valores a serem adquiridos pelos alunos e no modo como os percursos 

temáticos são desenvolvidos. Os temas e os percursos temáticos são marcados nos parágrafos 

centrais dos textos, geralmente os segundos, terceiros e em um caso específico (terceira série, 

volume 1) no quarto parágrafo.  

É possível dizer também que os textos que são produzidos com o segundo modelo 

especificado anteriormente posicionado não no como segundo parágrafo, mas como primeiro 

parágrafo (segunda série, volume 1, e terceira série, volume 1), trazem temas específicos neste 

parágrafo inicial (com destaque proposital em itálico), seguidos do tema principal 

(conhecimento adequado em língua portuguesa, diferentemente do que ocorre nos parágrafos 

iniciais dos demais textos do Ensino Médio. Os segundos parágrafos dos textos de Apresentação 

dos Cadernos da segunda série, volume 1 e terceira série, volume 1 também são repletos de 

temas de literatura. 

É importante destacar uma outra diferença existente no primeiro parágrafo 

exclusivamente do texto de Apresentação do Caderno para a segunda série, volume 2: a 

marcação indicativa de “2º semestre”. Entre todas as Apresentações dos Cadernos do Ensino 

Fundamental II e Médio, a indicação para o semestre aparece apenas no texto especificado. 

 

1ª série, volume 2 

 

Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura – volume 2 traz 

algumas experiências de aprendizagem especialmente elaboradas, para que 

você tenha oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da 

língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você aprofundará os 

estudos literários, através de uma viagem reflexiva do presente a 

universos imaginários, que propicia novas experiências que o levam a 

conhecer sentimentos e sensações valiosos ao crescimento pessoal e 

intelectual. Além disso, conhecerá mais as características de estilo de 

época de alguns autores da língua portuguesa.  

Você enriquecerá seus conhecimentos de leitura e de escrita, 

principalmente ao estudar os gêneros “entrevista”, “poesia”, “conto” e 

“texto teatral”. Além disso, será de grande valia o estudo de tempos 

verbais considerando o valor estilístico do verbo. 

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas 

e anotações. Não guarde dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao 

professor. Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com 

os estudos. 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia! 

Bons estudos! 
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Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

2ª série, volume 1 

 

Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno – volume 1 traz algumas experiências de 

aprendizagem especialmente elaboradas para que você compreenda a 

importância dos estudos da Língua Portuguesa em relação aos aspectos 

linguísticos, aos gêneros textuais, à tipologia textual e à literatura, uma vez 

que fornecem instrumentos imprescindíveis para o estabelecimento de 

relações, para a associação de ideias e para a compreensão do mundo em que 

vivemos. Os estudos literários levam, ainda, a um diálogo com o passado, 

permitem uma reflexão sobre o presente e transportam o leitor a 

universos imaginários que proporcionam o conhecimento de novas 

experiências, sentimentos, sensações, que, certamente, serão de muita 

valia para o seu crescimento intelectual e pessoal. 
Neste volume, com a orientação do professor, você enriquecerá seus 

conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar o 

movimento literário do Romantismo e, entre outros aspectos, o 

Ultrarromantismo, por meio do conto fantástico de Álvares de Azevedo, 

que apresenta características semelhantes às do movimento gótico. A 

poesia libertária de Castro Alves, defensor da luta pela abolição dos 

escravos, e a poesia intimista de Álvares de Azevedo emocionam e tornam 

prazerosos os momentos de leitura e análise. 

Em relação às questões linguísticas envolvidas na produção 

textual, o foco está nas articulações entre as diferentes partes de um texto, 

em especial, quando aborda os temas “sequência argumentativa” e 

“construção de sentido”. 

Desejamos, assim, que você aperfeiçoe seus conhecimentos e se sinta 

preparado para enfrentar os desafios que se apresentarem tanto na vida pessoal 

como profissional. 

Bons estudos! 

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

 

2ª série, volume 2 

 
Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura – 2o semestre 

traz algumas experiências de aprendizagem especialmente elaboradas para 

que você tenha oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da 

língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você poderá enriquecer 

seus conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar: a 
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construção da urdidura textual; os conectores– coesão e coerência 

textuais; a argumentação escrita – expressão de opiniões e novas 

tecnologias; a ruptura e diálogo entre linguagem e tradição; e a leitura do 

texto literário – a moral e o conflito. Além disso, será de grande valia o 

estudo literário: os valores e atitudes culturais no texto literário; a 

literatura engajada; a literatura e intenção pedagógica; e o Romantismo 

– as propostas pós-românticas. 

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas 

e anotações. Não guarde dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao 

professor. Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com 

os estudos. 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia! 

Bons estudos! 

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

3ª série, volume 1 
 

Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno – volume 1 traz algumas experiências de 

aprendizagem especialmente elaboradas para que você compreenda a 

importância dos estudos da Língua Portuguesa em relação aos aspectos 

linguísticos, aos gêneros textuais, à tipologia textual e à literatura, uma vez 

que fornecem instrumentos imprescindíveis para o estabelecimento de 

relações, para a associação de ideias e para a compreensão do mundo em que 

vivemos. Os estudos literários levam, ainda, a um diálogo com o passado, 

permitem uma reflexão sobre o presente e transportam o leitor a universos 

imaginários que proporcionam o conhecimento de novas experiências, 

sentimentos, sensações, que, certamente, serão de muita valia para o seu 

crescimento intelectual e pessoal. 

Neste volume, com a orientação do professor, você enriquecerá 

seus conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar os 

movimentos literários Parnasianismo, Simbolismo e Modernismo. 

Você aprenderá sobre a vida do sertanejo, que, a duras penas, 

sobrevive à seca: enredo de uma das mais importantes obras de 

Graciliano Ramos, Vidas secas. 

Em relação às questões linguísticas envolvidas na produção 

textual, o foco está nas articulações entre as diferentes partes de um texto, 

em especial, quando aborda os temas “sequência argumentativa”, 

“construção de sentido”, “construção de argumentos e contra-

argumentos” e “uso de variedades linguísticas”. 

Desejamos, assim, que você aperfeiçoe seus conhecimentos e sinta-se 

preparado para enfrentar os desafios que se apresentarem tanto na vida pessoal 

como profissional. 

Bons estudos! 

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
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3ª série, volume 2 

 
Caro(a) aluno(a), 

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura – volume 2 traz 

algumas experiências de aprendizagem especialmente elaboradas, para que 

você tenha oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da 

língua portuguesa, para utilizá-la com competência nas diferentes situações de 

comunicação e nas relações com outras pessoas, ao falar, ler ou escrever. 

Neste volume, com a orientação do professor, você aprofundará os 

estudos literários, de forma reflexiva, o que poderá propiciar novas 

experiências que o levem a conhecer sentimentos e sensações valiosos ao 

crescimento pessoal intelectual. 

Você enriquecerá seus conhecimentos de leitura e de escrita, 

principalmente ao estudar os gêneros “poema”, “paródia”, “questão de 

vestibular de múltipla escolha” e “romance”. Além disso, será de grande 

valia o estudo de aspectos linguísticos para reformulação de paródia e 

estilização. 

Você e seus colegas criarão um projeto de dissertação, com base na 

proposta de redação do Enem, que os ajudará nessa nova etapa, que inclui 

exames vestibulares e o Enem. 

Acompanhe as explicações do professor, troque ideias, faça perguntas 

e anotações. Não guarde dúvidas; ajude e peça ajuda aos colegas e ao 

professor. Organize-se para fazer as tarefas e manter-se sempre em dia com 

os estudos. 

Vamos juntos aprender mais e mais a cada dia! 

Bons estudos! 

 

Equipe Curricular de Língua Portuguesa 

Área de Linguagens 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB 

Secretaria da Educação do Estado de São Pau 

 

O nível narrativo, mais uma vez, como em todos os textos de Apresentação do Ensino 

Fundamental II e Médio, estabelece a história de um sujeito-manipulador que lança mão de 

estratégias para persuadir o sujeito a ser manipulado (aluno) que deverá ir atrás dos valores 

estabelecidos pelo manipulador ao realizar as atividades e leituras previstas no Caderno em 

questão. O professor e os colegas são destinadores importantes para que o aluno conquiste seus 

valores, eles aparecem marcados no texto em questão como nos anteriores. 

No nível discursivo, é possível identificar, em todos os textos do Ensino Médio, 

variações temáticas. Como explicitado anteriormente, em dois textos (segunda série, volume 1, 

e da terceira série, volume 1), há marcação de temas, além do tema principal (conhecimento 

adequado em língua portuguesa), no primeiro parágrafo, e isso fica claro por meio do parágrafo 

inicial que se repete nesses dois textos e pelo trecho “[...] a importância dos estudos da Língua 

Portuguesa em relação aos aspectos linguísticos, aos gêneros textuais, à tipologia textual e à 

literatura [...]”. Nos textos desses mesmo dois Cadernos, é possível perceber o destaque ao 

“estudo de literatura” marcado pelo enunciador também no primeiro parágrafo: “Os estudos 
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literários levam, ainda, a um diálogo com o passado, permitem uma reflexão sobre o presente 

e transportam o leitor a universos imaginários que proporcionam o conhecimento de novas 

experiências, sentimentos, sensações, que, certamente, serão de muita valia para o seu 

crescimento intelectual e pessoal”. Os demais temas, presentes nos textos especificados, podem 

ser percebidos nos parágrafos seguintes: no Caderno da segunda série, volume 1, nos parágrafos 

dois e três, e no Caderno da terceira série, volume 1, nos parágrafos dois, três e quatro. Esse 

primeiro parágrafo com variedade temática e ênfase para o “estudo de literatura” é inicialmente 

utilizado pelo enunciador do texto de Apresentação do Caderno da primeira série, volume 1, 

mas como segundo parágrafo. Nesse mesmo texto, como dito anteriormente, o enunciador 

apresenta o primeiro parágrafo idêntico aos primeiros parágrafos utilizados nos textos de 

Apresentação do Ensino Fundamental II, evidenciando o tema central “conhecimento em 

Língua Portuguesa” e apresentando temas novos a serem abordados no Caderno nos parágrafos 

dois e três. 

A importância dos colegas de sala e do professor para que o conhecimento adequado de 

língua portuguesa seja conquistado pelo aluno é destaque em alguns textos. Em outros há 

apenas destaque para o professor e em outros não há destaque algum para a necessidade de 

buscar conhecimento com colegas e com o professor. Como exemplo do que é especificado, 

nos textos de Apresentação dos Cadernos da primeira série, volume 2, da segunda série volume 

2 e da terceira série, volume 2, é possível identificar que os enunciados se repetem no segundo 

parágrafo: “Neste volume, com a orientação do professor, você enriquecerá seus conhecimentos 

de leitura e de escrita [...]” e também se repetem nos parágrafos finais: “Não guarde dúvidas; 

ajude e peça ajuda aos colegas e ao professor [...]”. A menção apenas ao professor como 

detentor de um conhecimento de escrita e leitura que irá auxiliar o aluno é feita em dois dos 

textos de Apresentação dos Cadernos, nos textos dos Cadernos da segunda série, volume 1, e 

da terceira série, volume 1, por meio do enunciado “Neste volume, com a orientação do 

professor, você enriquecerá seus conhecimentos de leitura e de escrita [...].”, que se repete no 

segundo parágrafo dos textos especificados. O texto de Apresentação do Caderno Aluno de 

Língua Portuguesa e Literatura da primeira série, volume 1, é o único em que o enunciador 

não menciona “colegas” e “professor” como importantes para o processo de aquisição do 

conhecimento adequado em língua portuguesa do aluno. Ainda no nível discursivo, com relação 

à variação de temas é possível observar que os textos de Apresentação do Ensino Médio, em 

alguns casos repetem temas comuns e enfatizam o estudo de literatura.  

No texto de Apresentação do Caderno para a primeira série, volume 2, o enunciador diz 

ser necessário o estudo de “estilos de época de alguns autores de língua portuguesa”, o que 
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sinaliza para o estudo de literatura. Além disso, o enunciador diz que será necessário o estudo 

do gênero “entrevista” e que também apresentará ao aluno a possibilidade de estudar gêneros 

literários como a “poesia”, o “conto” e o “texto teatral”. Por fim, o enunciador explica ao aluno 

que serão feitos estudos sobre “tempos verbais” para o reconhecimento do “valor estilístico do 

verbo”. São temas recorrentes nos textos de Apresentação dos Cadernos da primeira série 

volumes 1 e 2 os “estudos literários”, disponibilizados pelo enunciador para promover novas 

experiências que provocam o conhecimento de sensações e sentimentos para o crescimento 

pessoal e intelectual do enunciatário. 

No texto de Apresentação do Caderno para a segunda série, volume 1, assim como no 

texto do Caderno para a terceira série, volume 1, pelo fato de repetir parágrafos com temas, é 

possível observar que o enunciador nesses dois casos explica a importância de o aluno estudar 

“aspectos linguísticos, gêneros textuais, tipologia textual e literatura”.  

No segundo parágrafo do texto de Apresentação do Caderno para a segunda série, 

volume 1, além dos temas apresentados acima, o enunciador direciona o estudo de literatura 

para escritores do cânone e períodos literários específicos. Pela primeira vez o estudo de 

literatura referente a períodos literários de autores específicos e de temas que mantêm 

estereótipos dos autores específicos é marcado na sequência de textos. O enunciador explica a 

importância de o aluno estudar o “movimento literário do Romantismo”; o “Ultrarromantismo”; 

“o conto fantástico de Álvares de Azevedo que apresenta características semelhantes às do 

movimento gótico”; “A poesia libertária de Castro Alves, defensor da luta pela abolição dos 

escravos”; e “a poesia intimista de Álvares de Azevedo”. Desse modo está evidente que quando 

o enunciador seleciona os dois escritores do Ultrarromantismo brasileiro, seleciona também as 

temáticas específicas que perpassam pela obra dos escritores que deseja ser oportuna ao 

conhecimento do aluno e delimita propostas de estudos que serão desdobradas no interior do 

material. Desse modo, é possível, por exemplo, justificar o estudo do “conto fantástico” e 

relacioná-lo com Álvares de Azevedo, e da “poesia libertária” contra opressões da sociedade e 

contra a escravidão e associá-la ao escritor Castro Alves, não fazendo referência, pelo menos 

no texto de Apresentação, a outras facetas dos autores específicos. Ainda no terceiro parágrafo 

do texto de Apresentação estudado, o enunciador marca a necessidade do estudo da “produção 

textual”, especificamente o que ele considera como partes de um texto que devem ser 

articuladas e que são denominadas por ele como estudo da “sequência argumentativa” e da 

“construção de sentido”. 

 No texto de Apresentação do Caderno para a segunda série, volume 2, o enunciador 

pretende solicitar ao aluno, de acordo com o texto analisado, o estudo da “construção da 
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urdidura textual”; do uso de “conectores – coesão e coerência textuais”; da “argumentação 

escrita”; e também daquilo que ele denomina “expressão de opiniões e novas tecnologias”. O 

enunciador pretende repassar ao enunciatário o estudo de situações que envolvam a “ruptura e 

o diálogo entre linguagem e tradição”, além de apresentar por meio da literatura “valores e 

atitudes culturais no texto literário”. Ainda no que se refere à literatura, o enunciador pretende 

transmitir o conhecimento da “literatura engajada” e discorrer sobre “a literatura e a intenção 

pedagógica” ao aluno. Nesse texto, o período literário Romantismo é o foco do estudo, do 

mesmo modo que havia explicitado no Caderno para a segunda série, volume 1, entretanto, não 

cita autores, características estereotipadas de autores e também não especifica as gerações do 

período, mas diz que será importante o estudo do que ele denomina de “propostas  

pós-românticas”.  

 No texto de Apresentação do Caderno para a terceira série, volume 1, já foi informado 

anteriormente que no parágrafo inicial os temas espalhados pelo enunciador são os mesmos 

apresentados no primeiro parágrafo do texto de Apresentação do Caderno para a segunda série, 

volume 1 e os mesmos do segundo parágrafo do texto de Apresentação do Caderno para a 

primeira série, volume1, pois os textos são idênticos “[...] a importância dos estudos da Língua 

Portuguesa em relação aos aspectos linguísticos, aos gêneros textuais, à tipologia textual e à 

literatura [...]”. No segundo parágrafo, ainda do primeiro volume da terceira série, o enunciador 

diz “[...]você enriquecerá seus conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar 

os movimentos literários Parnasianismo, Simbolismo e Modernismo” (segundo parágrafo). O 

enunciador deseja passar ao aluno o conhecimento sobre os movimentos literários 

“Parnasianismo, Simbolismo e Modernismo”, mas não especifica autores do Parnasianismo e 

do Simbolismo, características dos períodos ou temas a serem trabalhados. No parágrafo 

posterior, o enunciador seleciona a obra “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos e diz ao aluno 

“Você aprenderá sobre a vida do sertanejo, que, a duras penas, sobrevive à seca: enredo de uma 

das mais importantes obras de Graciliano Ramos, Vidas secas”. Ele convida o aluno a adquirir 

o conhecimento sobre “a vida do sertanejo, que, a duras penas sobrevive à seca”, e 

consequentemente convida o aluno a reconhecer o ciclo da seca existente na obra literária 

destacada. No quarto parágrafo, assim como em outros textos do Ensino Médio, a seleção 

temática fica por conta do estudo textual, mas com temas diferentes de textos anteriores ou 

complementares. O estudo do texto fica por conta de “articulações entre as diferentes partes de 

um texto”; “sequência argumentativa”; “construção de sentido”; “construção de argumentos e 

contra-argumentos”; e o estudo do “uso de variedades linguísticas”. 
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No texto de Apresentação do Caderno para a terceira série, volume 1, o enunciador 

decide que o estudo de gênero é importante mais uma vez e que será realizado por meio dos 

gêneros “poemas”, “paródia”, “questão de vestibular de múltipla escolha” e “romance”. Além 

disso, o enunciador informa que serão estudados “aspectos linguísticos” para que o estudo de 

“reformulação de paródia e estilização” seja realizado. No terceiro parágrafo do texto, o 

enunciador especifica que o foco será sobre “propostas de redação do Enem”, além da criação 

de um “projeto de dissertação”, e que esse estudo textual será bom para a nova etapa do aluno 

relacionada aos exames vestibulares e Enem. Não há marcação de estudo de literatura no texto 

do Caderno para a terceira série, volume 2, embora no segundo parágrafo o enunciador deixe 

claro que haverá estudo de literatura e que esse estudo será útil para as reflexões do aluno: “você 

aprofundará os estudos literários, de forma reflexiva, o que poderá propiciar novas experiências 

que o levem a conhecer sentimentos e sensações valiosos ao crescimento pessoal intelectual” 

(segundo parágrafo). 

 

3.3 NÍVEL FUNDAMENTAL DAS APRESENTAÇÕES DOS CADERNOS DO ALUNO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA (2014-2017), DO ENSINO MÉDIO 

 

A busca pelo mínimo de sentido é o que ocorre no nível das estruturas fundamentais. Os 

textos de Apresentação presentes nos Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura, 

para o Ensino Médio, apresentam oposição mínima entre sabedoria (conhecimento) x 

ignorância (falta de conhecimento) em língua materna e em literatura de língua portuguesa. 

Diferentemente dos textos de Apresentação do Ensino Fundamental II, o enunciador não deseja 

apenas passar para o enunciatário o saber adequado em língua materna para uso nas distintas 

situações de sua vida, mas também o conhecimento da literatura. 

As relações podem ser melhor elucidadas na observação do quadrado semiótico abaixo10: 

        Saber-------------------Ignorância 

 

 

Não ignorância ------------------- Não saber 

 

--------    Relação entre termos contrários 

              Relação entre contraditórios 

   Relação entre complementares  

                                                           
10 O quadrado semiótico e o estudo do nível fundamental foi realizado com base em BARROS, Diana Luz 

Pessoa de. Teoria Semiótica do Texto. São Paulo: Ática, 2011, p. 77. 



83 

 

A oposição entre saber X ignorância é a representação estática do nível fundamental no 

texto de Apresentação dos Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura, para o 

Ensino Médio. Os termos das categorias são encadeados, dinamicamente, a partir da afirmação 

da ignorância (o aluno ignora como usar adequadamente a língua materna nas diferentes 

situações e a literatura em sua vida pessoal), da negação da ignorância (o aluno não mais ignora) 

e da afirmação do saber (o aluno passa a saber usar a língua portuguesa e a literatura, graças ao 

material). 

O enunciador afirma por diversas vezes nos textos de Apresentação do Ensino Médio 

que o enunciatário não tem muita familiaridade com a adequação do uso da língua materna nas 

diferentes situações diárias (afirmação da ignorância) – conforme o trecho: “para que você 

tenha oportunidade de familiarizar-se com o emprego adequado da língua portuguesa, para 

utilizá-la com competência nas diferentes situações de comunicação e nas relações com outras 

pessoas, ao falar, ler ou escrever” –, e afirma também que não é bom não ter familiaridade com 

o uso da língua materna e com o bom uso dos gêneros textuais apresentados para um convívio 

adequado em sociedade. O enunciador também diz que o conhecimento de literatura é 

importante para a vida do aluno. Esse conhecimento possibilita uma compreensão do presente 

e o deslocamento do aluno para novas sensações e para o despertar de sentimentos novos que 

serão utilizados para compreender a realidade em que vive e para que de algum modo estruture 

o futuro. Daí a ignorância ser determinada nos textos como disfórica e o saber, como eufórico: 

  

ignorância (disfórica)______ não ignorância (não disfórica)_______ saber (eufórico) 

 

 No texto analisado, portanto, o saber (conhecimento) é eufórico e a ignorância (o não-

saber) é disfórica. Como no nível fundamental das Apresentações se nega a ignorância 

(compreendida como negativa), e se afirma o conhecimento, o saber (compreendido como 

positivo), pode-se dizer que as Apresentações são textos euforizantes, em que o percurso está 

orientado para o saber eufórico. 
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4. ANÁLISE DO TRATAMENTO DADO À LITERATURA NO CORPO DOS 

CADERNOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E DE 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DO ENSINO MÉDIO  

 

No presente capítulo serão analisados temas de literatura e atividades que são utilizadas 

para o ensino de literatura ao longo dos Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental II e dos Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Médio. 

A presença de gêneros distintos que aproximam temas semelhantes para o ensino de língua 

portuguesa e literatura é levada em consideração para que sejam identificadas relações entre 

gêneros e temas. 

Após o levantamento e análise das questões de literatura, a síntese dos temas e a 

comparação entre os Cadernos do Ensino Fundamental II e Médio serão realizadas com intuito 

de buscar explicações sobre o ensino de literatura na Educação Básica do estado de São Paulo. 

No Anexos 2 (Temas e atividades de literatura dos Cadernos do Ensino  

Fundamental II), foram organizadas, na sequência de ocorrência dos Cadernos, as imagens das 

atividades com literatura, dos textos de literatura selecionados e das sugestões para leitura 

literária realizados pelo enunciador ao aluno. 

No Anexo 3 (Temas e atividades de literatura dos Cadernos do Ensino Médio), foram 

organizadas as imagens dos projetos e lições de casa de literatura, das biografias de literatos, 

dos trechos de textos literários, dos textos de literatura completos e dos recortes teóricos 

propostos pelo enunciador para o estudo de literatura. A sequência das imagens do anexo 

respeita a ordem de ocorrência nos Cadernos. 

 

4.1 ANÁLISE DA LITERATURA NAS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM DOS 

CADERNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Neste tópico pretendemos estudar os temas de literatura existentes no interior dos 

Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), destinados ao Ensino Fundamental II. 

A proposta é identificar se há estudo de literatura nos materiais didáticos desse ciclo escolar, de 

qual tipo e como são as ocorrências. 

Todos os Cadernos para o Ensino Fundamental II são formados por Situações de 

Aprendizagem (capítulos) que não apresentam um tema geral ou grandes explicações do 

enunciador sobre o que será trabalhado nas páginas em sequência, como há nos Cadernos do 

Ensino Médio. 
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Nos Cadernos para o sexto ano, o tema principal é o ensino do conhecimento adequado 

em língua portuguesa e, para tanto, são apresentados textos de literatura no interior dos 

materiais, embora não se afirme no texto de Apresentação ou no corpo dos Cadernos que se 

trata de uma atividade de literatura. Ao que tudo indica o foco principal é o ensino textual, de 

leitura e escrita. Nas vinte Situações de Aprendizagem dos Cadernos para o sexto ano (sendo 

onze no primeiro volume e nove no segundo), com relação ao volume 1, há trechos de cinco 

contos (“O gato preto e outros contos”, de Edgar Allan Poe; “Noturno XX” – fragmento de 

Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo; “A causa secreta”, de Machado de Assis; “Cintia, 

por Sôlfi”, de Amilcar Neves; “Um certo lucro”, de Maria Lucia Simões); existem dois contos 

completos (“Meu tio Jules”, de Guy de Maupassant; e “O homem que entrou no cano”, de 

Ignácio de Loyola Brandão); cinco crônicas completas (“Meu ideal seria escrever...” e “Homem 

no mar”, de Rubem Braga; “Avestruz”, de Mário Prata; “The Big sleepy”, de Fernando Bonassi, 

“Um dia no aeroporto”, de Débora de Angelo e Eliane Aguiar); sete letras de música (“Fico 

assim sem você”, de Cacá Moraes e Abdullah; “Senhor do tempo”, de Chorão e Heitor; “Pela 

internet”, de Gilberto Gil; “Festa”, de Anderson Cotrim Cunha; “No fundo do coração”, de 

Paulo Sérgio Valle, Daniel Jones e Darren Stanley Hayes, “Vital e sua moto”, de Herbert Viana 

e “Marvin”, de Sergio Britto e Nando Reis); um fragmento de uma enciclopédia de animais 

para crianças (Abc do Zôo, de Pedro Maia); dois trechos de romances juvenis (O tesouro de 

Ilha Bela, de Isabel Vieira; Alice no país das maravilhas, de Lewis Carrol); um trecho de um 

romance do Romantismo (Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antonio de 

Almeida); uma fábula (repetição em duas oportunidades de “A cigarra e a formiga”, de La 

Fontaine ). 

Ainda no primeiro volume, fica evidente a preocupação do enunciador em solicitar que 

o aluno produza um trabalho com gêneros literários distintos, que os descreva: fábula, conto de 

fadas, crônica, narrativa de terror, narrativa de mistério, narrativa de aventura (p. 28). 

No Caderno para o sexto ano, volume 1, na Situação de Aprendizagem 1 (Quem conta 

a história) o enunciador apresenta inicialmente a fábula “A cigarra e a formiga”, de La Fontaine, 

e pede que o aluno a compare com a narrativa da personagem Gilberta, uma narrativa retirada 

de um livro didático e que dialoga com questões do corpo em sociedade: 

 

Texto A 

A cigarra e a formiga 

A cigarra, tendo cantado por todo o verão, encontrou-se muito desprovida 

quando o vento frio chegou: não tinha nenhum pedacinho de mosca ou verme. 

Ela foi chorar de fome na casa de sua vizinha, a formiga, suplicando que lhe 

emprestasse algum grão para sobreviver até a próxima estação. 
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– Eu lhe pagarei, disse a cigarra, antes de agosto, palavra de animal, tudinho 

e com juros. 

A formiga não costuma emprestar, eis o seu menor defeito. 

– O que você fazia no verão? – disse ela à cigarra. 

– Eu cantava; por favor, não fique irritada. 

– Você cantava? Então já sei: agora dance! 
LA FONTAINE. Fábula traduzida do original francês e adaptada especialmente para o São 

Paulo Faz Escola. Disponível em: <http:// www.memodata.com/2004/fr/fables_de_la 

_fontaine >. Acesso em: 17 maio 2013. 

 

Texto B 

Gilberta adora dançar, sai todas as sextas-feiras para ir ao forró perto de sua 

casa. No forró aproveita para saber das novidades da semana, pôr o papo em 

dia. Os dias em que seu amigo Pedro também aparece, ela dança muito mais, 

pois ele é um bailarino e tanto – dizem que Pedro dança “melhor” que Gilberta. 

Com Pedro, Gilberta percebe que inventa movimentos, fica mais leve e mais 

solta na pista de dança. Um dia, ela levou um xale para o forró e os dois 

criaram uma dança usando o xale. Nos dias em que Pedro não está, ela acaba 

dançando com pessoas que conhece pouco, com as próprias amigas, e não vê 

tanta graça no que faz. 
MARQUES, Isabel A. Corpo e sociedade. In: MURRIE, Zuleika de Felice (Coord.). 

Língua portuguesa, língua estrangeira, educação artística e educação física – livro do 

estudante: Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Inep, 2002. p. 53. (p. 5) 

 

O enunciador solicita que o aluno responda o que compreendeu sobre foco narrativo, 

enredo, tempo, espaço e personagem. Na sequência, pede que o aluno identifique 

características da fábula “A cigarra e a formiga”, de La Fontaine. O enunciador se preocupa em 

apresentar ao aluno as definições de autor e narrador “autor: pessoa que cria uma obra (pode 

ser um texto, um livro inteiro, uma fotografia, um desenho etc.); narrador: figura inventada 

que narra uma história” (p. 8). 

Na mesma Situação, o enunciador apresenta um breve trecho do conto “O gato preto”, 

de Edgard Allan Poe, e no enunciado solicita que o aluno “Leia o texto a seguir, procurando 

identificar o sentimento que o autor quer despertar no leitor. Ele é parte de um conto chamado 

O gato preto” (p. 9). O enunciador questiona o aluno sobre o sentimento que o autor procurou 

despertar nele e quais as palavras utilizadas pelo autor para despertar esse sentimento no 

leitor. 

Ainda na mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador seleciona o conto “Noturno 

XX”, em que Ilka B. Laurito se baseia em Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, e pergunta 

ao aluno sobre o foco narrativo do conto e quais as palavras utilizadas pelo autor para provocar 

medo no leitor – mais uma vez temos a reflexão sobre os sentimentos que um texto pode 

provocar no leitor por meio de palavras. A seguir, o enunciador procura definir o gênero 

fábula com atividades específicas, explicitando a noção moralizante do gênero e o diálogo entre 
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seres inanimados (animais). Ainda nessa Situação, o enunciador procura definir o tipo textual 

narrativo e compreender a palavra “narrativa”. 

Na Situação de Aprendizagem 2 (Criando uma personagem), o enunciador seleciona o 

texto “Irerê”, de Pedro Maia: 

 

Irerê 

O Irerê tem esse nome porque, quando pia, parece que está dizendo i-re-rê. 

Mas é chamado também de marreca-piadeira, marreca-do-pará e marreca-

viúva, pois ele é da família dos marrecos. E, como todo marreco, o irerê gosta 

de nadar, vive em bandos e faz ninho no meio da vegetação aquática. O 

engraçado do irerê é que ele pode ser domesticado, se comportando como um 

cachorrinho: gosta de festinha na cabeça, anda solto no quintal e vai direitinho 

atrás do dono. E serve de cão de guarda também – quando chega algum 

estranho na casa, ele grita: Irerê! Irerê! Irerê! (MAIA, Pedro. Abc do Zôo. São 

Paulo: Cia das Letrinhas, 2006, p. 18.) 

 

O enunciador solicita que o aluno procure compreender características do Irerê e seu 

habitat. E, na sequência, pede que o aluno crie personagens, desenvolva ações, crie conflitos 

(inicial e final). 

Na Situação de Aprendizagem 3 (Ilustrando a história em dois momentos), o enunciador 

apresenta o conto “Meu tio Jules”, de Guy de Maupassant, e pede que o aluno identifique o 

tempo cronológico e o tempo psicológico com base na narrativa, e pede também que o aluno 

reconheça personagens, espaço, tempo, foco narrativo e interpretação textual. A seguir, uma 

lista de textos narrativos com características próprias é apresentada e o enunciador solicita que 

o aluno assinale aqueles que já leu: 

 

7. Tendo como base seu resumo, circule, na lista de textos narrativos a 

seguir, os que você já leu: 

• conto; 

• fábula; 

• conto de fadas; 

• crônica; 

• narrativa de terror; 

• narrativa de mistério; 

• narrativa de aventura; 

• história em quadrinhos. (p. 27) 

 

Na sequência, o enunciador apresenta dois fragmentos de Alice no país das maravilhas, 

de Lewis Carroll, e após realizar perguntas relacionadas a características e composição da 

narrativa promove reflexões breves sobre o sonho e sobre pesadelos. Na seção Para saber 

mais, apresenta as referências do texto de Carroll: 
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Você pode ler a história de Alice no país das maravilhas e conhecer todas as 

aventuras vividas pela garota em seu estranho sonho. A referência do livro é: 

CARROLL, Lewis. Alice no país das maravilhas. Tradução Rosaura 

Eichenberg. Porto Alegre: L&PM, 2007. (p. 35) 

 

Na Situação de Aprendizagem 4 (Procurando textos narrativos na biblioteca), o 

enunciador inicia com a seleção de “O homem que entrou no cano”, de Ignácio de Loyola 

Brandão, e apresenta respostas de alunos fictícios que interpretam o texto de diferentes 

maneiras. O enunciador pergunta se o texto foi feito para provocar a imaginação e pede que 

o aluno analise as respostas dos alunos fictícios e relacione com o texto de Ignácio de Loyola 

Brandão. Na seção Pesquisa individual, o enunciador dá as seguintes informações: “O professor 

organizará uma visita à biblioteca ou trará livros para a sala. Leve seu caderno e procure os 

livros de narrativas (o professor ou o bibliotecário vai orientar como encontrá-los), folheie 

alguns e leia trechos das histórias. Selecione a que mais despertar sua imaginação e leia por 

inteiro” (p. 38). 

Na Situação de Aprendizagem 5 (Observando narrativas do ponto de vista linguístico), 

o enunciador seleciona dois trechos dos contos “A causa secreta”, de Machado de Assis, e “Meu 

ideal seria escrever”, de Rubem Braga. No primeiro trecho o enunciador apresenta destaques e 

pede que o aluno identifique quais deles são marcas temporais e quais são marcas espaciais. No 

segundo trecho, ele pergunta ao aluno se o que é dito no texto está de fato ocorrendo. 

Destaque pode ser dado à Situação de Aprendizagem 6 (Sistematização), que inicia com 

um direcionamento explicativo sobre o texto literário a ser lido, pois, nos demais casos, não há 

a explicação, apenas o texto para leitura e as atividades a ele referentes: 

 

Para começo de Conversa 

Noite na taverna é o nome de um livro de contos escrito há mais de cem anos. 

Ele foi adaptado para crianças e jovens de hoje. No tempo em que o original 

foi escrito, a palavra taverna indicava um tipo de bar onde amigos podiam se 

reunir à noite. Na época, as cidades não eram bem iluminadas. Com base no 

título do livro e na explicação anterior, discutam em grupo, sob orientação do 

professor, que tipos de conto vocês acham que o leitor encontrará nele. (p. 47) 

 

O enunciador pergunta ao aluno na seção Discussão Oral se o conto lido parece ser de 

terror, aventura, ou de fadas. Além disso, novamente o enunciador pergunta ao aluno sobre 

os sentimentos que o autor tentou provocar no leitor a partir do trecho lido. Na seção 

Atividades complementares, dessa mesma Situação, o enunciador seleciona um miniconto de 

Maria Lúcia Simões e a seguir apresenta perguntas ao aluno sobre o texto lido: 
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Um certo lucro... 

Quando adolescente, com loucura e entre suspiros, colecionava retratos de seu 

ator preferido formando completíssimo álbum reunindo, além das fotografias, 

muitos desejos jamais confessados. Anos mais tarde, vendido o álbum a 

estudioso do assunto, rendeu-lhe relativo lucro, concluindo que, algumas 

vezes, podem-se tirar dos sonhos resultados práticos ligeiramente 

satisfatórios. (SIMÕES, Maria Lúcia. Contos contidos. Belo Horizonte:  

RHJ, 1996.) 

 

1. Releia os dois parágrafos do miniconto. Parece que se passou muito tempo 

entre o que é narrado no primeiro parágrafo e o que é contado no segundo. A 

personagem parece ter envelhecido. Que palavras do primeiro parágrafo 

mostram que ela era jovem? Que palavras do segundo parágrafo indicam que 

ela envelheceu? Responda no caderno.  

2. Produza, em seu caderno, um miniconto. Organize-o de forma semelhante 

ao que acabou de ler, elaborando apenas dois parágrafos. No primeiro, fale de 

uma fase da vida; no segundo, marque a passagem do tempo e conte o que 

mudou em relação ao que você havia dito no primeiro parágrafo.  

[...]  

 

4. Comente, com base na oposição entre loucura, suspiro, desejos (termos 

presentes no primeiro parágrafo) e relativo lucro, resultados práticos, 

ligeiramente satisfatórios (expressões presentes no segundo parágrafo), o que 

mudou na vida do narrador. (p. 51) 

 

Desse modo, o enunciador direciona as discussões finais sobre o texto enumerando 

temas como: loucura, suspiro, desejos, acúmulo de lucro, mudanças na vida do narrador. 

Na Situação de Aprendizagem 7 (Produzindo uma crônica narrativa), o enunciador 

apresenta semelhanças e diferenças entre jornais, revistas e livros, além de apresentar as 

principais finalidades de cada suporte. Por fim, o enunciador solicita que o aluno, juntamente 

com colegas, leia livros e identifique algumas informações pertinentes: 

 

[...]  

g) Que outras semelhanças e diferenças podem ser apontadas entre livros, 

revistas e jornais, a partir dos dados obtidos no quadro? Escreva no caderno 

os resultados da análise, que será feita com o professor. 

h) M arquem o(s) gênero(s) de narrativa que encontraram no livro analisado 

pela dupla: 

I) romance. 

II) crônica. 

III) conto. 

IV) fábula. (p. 54) 

 

Na sequência o texto “Homem no mar”, de Rubem Braga, é selecionado, e o enunciador 

pergunta ao aluno se o texto pode ser considerado uma narrativa:  
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a) Esse texto pode ser considerado uma narrativa? Responda no caderno, 

justificando sua resposta. 

b) O professor dará algumas explicações sobre o gênero narrativo “crônica”. 

Anote no caderno, com suas palavras, as três características da crônica 

narrativa, gênero do texto que acabamos de ler. (p. 56) 

 

Após isso, o enunciador seleciona o texto O tesouro de Ilhabela, de Isabel Vieira e 

explica ao aluno que o texto é do tipo narrativo, mas não é uma crônica e questiona ao aluno 

por qual motivo isso pode ocorrer, ou seja, uma narrativa estar presente em gêneros textuais 

distintos. A seguir, uma sequência de trechos de textos é apresentada (Memórias de um sargento 

de milícias, de Manuel Antonio de Almeida, “Avestruz”, de Mario Prata e “A cigarra e a 

formiga”, de La Fontaine). O enunciador pergunta em todos os casos se o texto pode ser 

considerado uma crônica narrativa ou não e pede que o aluno justifique a resposta.  

Na Situação de Aprendizagem 8 (Contando uma história de um jeito diferente) o 

enunciador inicia com a seleção do texto “The big sleepy”, de Fernando Bonassi, e pergunta se 

é um texto narrativo ou não. Após isso, pede que o aluno escute duas canções (“Vital e sua 

moto”, de Herbert Viana e “Marvin”, de Sergio Britto e Nando Reis). Com as duas escolhas 

musicais, deseja-se que o aluno reconheça narrativas, passagem de tempo, espaço, 

sequência de acontecimentos, foco narrativo, personagens. Na sequência, o enunciador diz: 

 

5. Como vimos, há vários textos, como letras de música, tiras, poemas de 

cordel etc., que podem apresentar características semelhantes às das 

narrativas em sua forma de organização. O professor vai sistematizar as 

três características estudadas de narrativas em textos musicais, visuais, 

audiovisuais etc. Anote o que compreendeu de cada uma das características 

no quadro a seguir. (p. 67 – grifo nosso) 

 

Na Situação de Aprendizagem 9 (Veja essa canção), o enunciador seleciona outras duas 

letras de música “Fico assim sem você”, de Cacá Moraes e Abdullah, e “Senhor do tempo”, de 

Chorão e Heitor. O aluno deverá identificar pontos em comum entre as canções e reconhecer 

rimas, ritmos associados às narrativas selecionadas. A seguir, outra letra de música é 

apresentada – “No fundo do coração”, de Paulo Sérgio Valle, Daniel Jones e Darren Stanley 

Hayes – para o estudo de verbos e de locuções adverbiais. 

Na Situação de Aprendizagem 10 (Escolhendo a trilha sonora), são propostas leituras 

de textos pelo professor e dramatizações de letras de música: 

 

Oralidade 

1. O professor escolherá uma canção para ser ouvida em sala e apresentará sua 

letra. Ele fará alguns comentários sobre o texto e, na sequência, você se reunirá 
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em grupo com alguns colegas para dramatizar o texto. Na dramatização, vocês 

não poderão usar nenhuma palavra. Assim, enquanto a música é ouvida ao 

fundo, vocês dramatizam o que a letra expressa. 2. Em casa, você escolherá 

uma música e então apresentará aos colegas. Depois, por votação, cada grupo 

escolherá a música de que mais gostou para fazer outra dramatização, sem 

recorrer às palavras. [...] (p. 79) 

 

Além disso, é sugerida outra letra de música, “Pela internet”, de Gilberto Gil. O 

enunciador pede que o aluno grife palavras desconhecidas e que procure o significado delas 

além de responder perguntas de interpretação textual. 

Na Situação de Aprendizagem 11 (Sistematização), o enunciador solicita que narrativas 

sejam selecionadas pelo professor para que sejam apresentadas ao aluno, mas ele informa que 

uma delas pelo menos seja do gênero crônica. Para isso, apresenta na sequência a narrativa 

breve “Um dia no aeroporto”, de Debora de Angelo e Eliane Aguiar, produzida especificamente 

para o Caderno, e pede que o aluno identifique se o texto é ou não uma crônica narrativa. 

Por fim, na mesma Situação, o enunciador apresenta ainda a letra da música “Festa”, de 

Anderson Cotrim Cunha, e pede que o aluno reflita sobre o motivo de a letra despertar o 

imaginário e o uso da linguagem conotativa, além de apontar as características de uma letra 

de música. 

Há outros textos literários para leitura do aluno ao longo do volume 1, produzidos 

especialmente para o material didático por Débora de Angelo e Eliane Aguiar; são narrativas 

que direcionam atividades posteriores no Caderno. Esses textos são utilizados também para 

tratar de foco narrativo, personagens, espaço, tempo, escolha de gênero textual, escolha de 

palavras, interpretação textual. As atividades de literatura são direcionadas por esse olhar. 

No Caderno para o sexto ano, volume 2, o enunciador seleciona um poema (“No 

aeroporto”, de Carlos Drummond de Andrade) e cinco sugestões de romances infantojuvenis 

para serem lidos (Coisas de menino, de Eliane Ganem, Faca afiada, de Bartolomeu Campos 

Queirós, Gincana da morte, de Marcos Rey, O gênio do crime, de João Carlos Marinho, 

Berenice detetive, de João Carlos Marinho, Aventura alucinante, de Glauco Damas). O volume 

2 é também marcado por textos de literatura com fins didáticos produzidos em especial para o 

Caderno. Alguns são assinados e possuem título, outros não possuem título e também não são 

assinados, mas não deixam de ser narrativas. 

A Situação de Aprendizagem 1 (Elaborando projetos de escrita e leitura) começa com 

um texto narrativo sem título e elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola por 

Debora de Angelo e Eliane Aguiar. De acordo com o enunciador “A seguir, você encontrará 

uma situação fictícia, organizada em cinco partes, que conta uma situação vivida pela 
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personagem Soninha. Observe as orientações de leitura para cada uma delas e desenvolva as 

atividades propostas.” (p. 5). A narrativa, uma crônica, não tem título e é produzida pelas 

autoras citadas: 

Parte 1 

Soninha estava perdida no meio dos livros de história que sua avó tinha lhe 

dado de presente. Não que a avó fosse rica. Isso ela não era mesmo. Já tinha 

65 anos e ainda trabalhava todos os dias como governanta. Ela gostava do 

serviço e costumava dizer que seu jeito de organizar tudo é que tinha agradado 

à “patroa”. Dona Sofia era assim mesmo. Tudo tinha de ficar no lugar, 

arrumadinho, guardadinho. Se ela visse a Soninha com os livros todos 

espalhados pelo chão, logo iria falar:  

– Mas, minha filha, você não sabe ler sem fazer toda esta bagunça? [...] (p. 5) 

 

A personagem Soninha lê muitos livros de literatura para se preparar para participar 

de um concurso de literatura que ocorrerá na escola e também para ouvir uma palestra que 

será ministrada, também na escola, por outra personagem, Sofia Leno, uma escritora. O 

enunciador do Caderno indaga ao aluno se o texto pode ser considerado uma fábula, um conto, 

uma crônica ou um poema, e faz ainda perguntas de interpretação textual, sobre foco narrativo, 

personagens, espaço, tempo e enredo. A personagem Soninha e temas da narrativa inicial são 

retomados em outras oportunidades no Caderno.  

Por fim, o texto termina da seguinte forma: 

 

A última parte desta história fica por conta de vocês. Como será que tudo 

acabou? Quem ganhou o concurso literário? E a Soninha? Vocês sabiam que 

ela acabou escrevendo uma história sobre avós? Não deu outra, inspirada na 

dona Sofia, não a autora, mas a própria avó, Soninha resolveu contar a história 

de uma velha senhora que tinha um monte de netos. No final das tardes de sol, 

ela se sentava embaixo da velha mangueira e contava histórias retiradas da 

própria cabeça para eles, porque ela não sabia ler as histórias escritas no papel. 

(p. 10) 
 

Na Situação de Aprendizagem 2 (Rodas de leitura e pesquisa), é incentivada a leitura 

de textos literários, com o auxílio do professor e dos colegas: 

 

Parte 1 

Vocês vão preparar, com a orientação do professor, uma roda de leitura 

literária. Sigam as instruções e divirtam-se! 

1. Se a roda for feita na própria sala de aula, é preciso preparar o espaço com 

certa antecedência: organizar e decorar o espaço. Peçam às famílias que 

contribuam para a roda, emprestando almofadas ou outros materiais 

decorativos. 

2. É possível decorar uma caixa de papelão grande ou levar para a classe uma 

mala, na qual possam colocar os livros que serão utilizados. No momento da 

roda, a caixa (ou mala) deve ser aberta e alguns livros devem ficar espalhados 

pelo chão, em volta dela (outros ficarão dentro). 

3. Se possível, o professor colocará algumas músicas suaves, criando um clima 

especial e convidativo. 
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Parte 2 

1. Com a ajuda do professor, vocês devem decidir o tipo de roda de leitura 

literária que farão: para apreciar um autor; contemplar um gênero literário; 

discutir critérios para a escolha de livros; para apreciar uma ilustração etc. 

Essa decisão tem de estar atrelada ao acervo de livros literários de sua escola 

e aos livros que o professor e vocês, eventualmente, vão trazer de casa. 

(volume 2, p. 17) 

 

Mais adiante, na mesma Situação, há uma Lição de Casa em que o enunciador dá 

explicações ao aluno sobre o gênero crônica: 

 

Assinale as alternativas diretamente relacionadas às características do gênero 

textual crônica narrativa. 

 

a) ( ) A crônica é um gênero textual organizado a partir da tipologia narrativa 

e, portanto, apresenta foco narrativo, enredo, personagens, tempo e espaço. 

Geralmente, constitui-se em um texto ficcional curto e trata de temas do 

cotidiano. 

b) ( ) No século XIX, os jornais costumavam destinar o rodapé de suas páginas 

para narrar temas do cotidiano, com o objetivo de entreter o leitor e registrar 

usos, costumes e comportamentos da época. Como o texto costumava ser leve 

e descontraído, logo caiu no gosto do público e foi conquistando um espaço 

maior no jornal. Desses primeiros textos, originaram-se as crônicas narrativas 

que conhecemos hoje. 

c) ( ) As crônicas narrativas falam de tudo: cinema, televisão, política, esporte, 

saúde, religião, carnaval, folclore, educação, casamento, divórcio, amizade, 

amor e o que mais exista na vida cotidiana do ser humano. E, inevitavelmente, 

revelam a visão do cronista sobre as coisas do mundo. Seu tom é casual, quase 

um bate-papo entre o autor e o leitor. 

d) ( ) Os meios de circulação mais comuns das crônicas narrativas são os 

jornais e as revistas. Mas elas também podem ser encontradas em livros. 

e) ( ) As crônicas narrativas, assim como os contos, apresentam sempre um 

conflito e um desfecho. 

f ) ( ) As crônicas narrativas são semelhantes às histórias em capítulos e às 

fábulas, porque sempre apresentam a moral da história. (volume 2, p. 22)  

 

Na Situação de Aprendizagem 3 (Oficina de escrita de textos narrativos), há uma 

atividade na seção Lição de Casa sobre o gênero crônica narrativa em que o aluno deve 

assinalar características do gênero. Há uma pesquisa em grupo em que o aluno deverá, 

juntamente com os colegas, identificar a qual gênero os textos narrativos se associam: 

 

1. Façam a leitura dos dois textos narrativos diferentes que o professor 

selecionou para esta atividade, identificando o gênero ao qual eles pertencem. 

2. Organizem uma ficha com os elementos das narrativas, considerando os 

seguintes dados: 

• presença de personagens; 

• ação narrativa (fatos e ações das personagens); 

• marcação de espaço; 
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• sequência dos fatos no tempo (o que acontece antes deve relacionar-se com 

o que vem depois); 

• relação de causa e consequência entre fatos e ações (quando um fato ou ação 

acontece por causa de outro que aconteceu antes); 

• narrador; 

• função social e comunicativa do texto (a que gênero o texto pertence: 

Crônica, conto, fábula, romance? Quem escreveu? Para que tipo de leitores 

foi escrito? Onde foi publicado?). 

3. Apresentem a ficha organizada por vocês para toda a classe, comparando 

suas anotações. 

4. Em seguida, o professor vai preparar uma nova ficha, comum a todos os 

grupos, com as principais características dos gêneros lidos no Item 1, 

apontadas por vocês. Se for necessário, ele acrescentará informações, a fim de 

que vocês possam utilizá-las nas próximas atividades. 

5. Copiem essa nova ficha no caderno para consultá-la posteriormente. (p. 23) 

 

Na seção Lembre-se!, o enunciador explica ao aluno que para a produção de crônicas 

narrativas é importante que observe algumas questões: 

 

Lembre-se! 

Para criar expectativas e conquistar a atenção dos leitores, é preciso mais do 

que o fato real em si. É preciso imaginação, criatividade, vontade de envolver 

o ouvinte com uma palavra que revele sempre algo mais: um segredo, uma 

surpresa, um susto. (p. 25) 

 

Uma crônica é apresentada (“No aeroporto”, de Carlos Drummond de Andrade), na 

Situação de Aprendizagem 4 (Revisão textual e estudo de alguns aspectos linguísticos). No 

estudo da crônica, o enunciador realiza perguntas ao aluno sobre o narrador, além de perguntar 

sobre a mudança de rotina marcada no texto pelo narrador e se o aluno consegue identificar a 

idade do narrador. Após isso, por meio do mesmo texto, propõe atividades sobre substantivos 

comuns e substantivos próprios. 

Um destaque pode ser feito também para a Situação de Aprendizagem 5 (Semana 

Cultural na escola: exposição, apresentações orais, leituras de contos e crônicas), em que é 

nítida a preocupação do enunciador em novamente levar o aluno a ler textos literários, a 

produzir textos escritos e a reconhecer gêneros literários. O texto da Soninha é aí retomado: 

 

É importante que, neste exercício, vocês percebam que há dois aspectos a ser 

considerados para a escrita solicitada: o desfecho do concurso literário e a 

história escrita pela personagem Soninha. Assim, ao encerrar a narrativa, 

vocês devem contar, resumidamente, em discurso indireto, como imaginam 

que Soninha tenha terminado sua história. (p. 37) 

 

Como atividade final dessa Situação, o enunciador propõe que o aluno produza um livro 

com os textos escritos durante as aulas. 
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Na Situação de Aprendizagem 6 (Projeto gincana de produções de narrativas e de letras 

de música), o enunciador propõe uma gincana de escrita de contos: 

 

Vocês participarão de uma Gincana de Produções de Narrativas e de Letras de 

Música. Para isso, terão de se dividir em equipes de trabalho e seguir as 

instruções apresentadas em cada Situação de Aprendizagem, escolher 

caminhos para executar as tarefas, usar a criatividade e saber trabalhar em 

colaboração. Seus desafios serão: escrever o final de um conto; elaborar uma 

letra de música, utilizando-se de uma melodia já conhecida, para compor uma 

cena imagética (ou seja, para dialogar com uma imagem, foto, ilustração etc.); 

desvendar o mistério de uma narrativa de enigma. (p. 43) 

 

Na Situação de Aprendizagem 7 (O conto e seus possíveis finais), uma atividade em 

equipe relacionada à leitura de um conto é solicitada ao aluno: 

 

Atividade em equipe 

1. Seguindo as orientações do professor, encontrem o conto que ele selecionou 

para seu grupo. O texto está dentro de um envelope, escondido em algum lugar 

da sala de aula ou da escola. 

2. Façam a leitura do conto, identificando seu tema e suas características. 

Como o conto é uma narrativa, não se esqueçam de indicar os elementos que 

o organizam. O registro deve ser feito em fichas de catalogação da obra lida. 

[...] (p. 50) 

 

As fichas de catalogação da atividade com literatura são apresentadas pelo enunciador 

com as seguintes divisões: título do conto, referência bibliográfica, nome do autor do conto, 

personagens, tempo, espaço, narrador, enredo, tema, características próprias de linguagem 

literária em contraposição às da linguagem oral. Na seção Atenção! é possível destacar a 

importância dada ao professor pelo enunciador e a falta de autonomia do aluno com relação ao 

conhecimento de língua portuguesa: 

 

Este momento é extremamente importante, porque possibilita que vocês falem 

sobre as dificuldades encontradas para desenvolver a tarefa de escrita do 

desfecho. Considerem que a situação em que vão falar é mais formal e, 

portanto, utilizem o vocabulário adequado ao se dirigir aos ouvintes (os 

colegas das outras equipes e o professor). (p. 53) 

 

Na Situação de Aprendizagem 8 (A cena e a letra de música), é possível notar um outro 

alerta do enunciador em uma seção denominada Atenção! “É muito importante que vocês levem 

em consideração que o gênero “letra de música é escrito de maneira poética, a fim de 

garantir sua construção sonora” (p. 54). Mais uma vez fica clara a intenção do enunciador 

de trabalhar repetidas vezes as características dos gêneros literários. Nessa mesma Situação, o 
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enunciador propõe que o professor dê explicações sobre figuras de linguagem (aliteração, 

assonância, onomatopeia), rimas e versos, e que o aluno responda a uma atividade com as 

definições do que foi explicado pelo professor. É solicitado, também que o aluno veja o filme 

“Lisbela e o Prisioneiro”. 

Na Situação de Aprendizagem 9 (Desvendando o mistério), orientações na seção 

Fiquem atentos! são passadas pelo enunciador sobre a produção de narrativas de enigma. Ele 

pede que para uma maior compreensão, o aluno se oriente com o filme sugerido na primeira 

atividade “Deu a louca na chapeuzinho”: 

 

Em uma narrativa de enigma, como a do filme visto na Atividade 1, há 

personagens, tempo, espaço e acontecimentos diretamente relacionados a um 

crime – e, portanto, pressupõem suspeitos, culpados, detetives, investigação, 

pistas. Nesse tipo de narrativa, várias personagens envolvidas nos fatos 

deixam de ser simples personagens, passando à condição de suspeitos, e serão 

ouvidos e investigados. Ao final, há a resolução do caso e descobre-se um 

culpado, que será punido. 

Em grupo, retomem o filme assistido e explorem as pistas deixadas pelos 

suspeitos, ao contarem sua versão, com base nas quais o investigador de 

polícia desvendará o mistério. Para isso, será necessário que vocês preencham 

o quadro a seguir, sintetizando cada depoimento. (p. 65) 

 

Para a roda de leitura de narrativas de enigma o enunciador sugere uma sequência de 

livros com resumos para que o aluno se oriente: 

 

1. Coisas de menino, de Eliane Ganem 

Um prédio de classe média é constantemente assaltado pelo mesmo ladrão. 

Um grupo de moradores adolescentes, loucos para viver muitas aventuras, 

resolve atuar como uma equipe de detetives para descobrir o ladrão. Clarice, 

uma das protagonistas e irmã de um dos meninos do grupo, quer participar da 

investigação, mas descobre que eles não aceitam meninas. Mais sagaz e 

sensível que os meninos, porém, é ela quem consegue fazer a ponte entre os 

dois universos presentes na história: o do bairro onde se localiza o prédio e o 

da favela, para onde ela se dirige em busca de respostas para a sequência de 

assaltos. 

2. Faca afiada, de Bartolomeu Campos Queirós  

Um garoto ouve uma conversa particular entre seus pais e acha que eles estão 

planejando a morte de alguém, como se eles fossem assassinos. Ele pensa que 

os pais querem se livrar da avó, idosa e viúva, que mora com eles, porque ela 

gera muitas despesas e trabalho para a família. A partir daí, o garoto vivencia 

sentimentos contraditórios e passa todo o tempo imaginando as circunstâncias 

e as consequências do pretenso assassinato, tentando buscar um meio de evitá-

lo. O final da história surpreende e revela como o imaginário fértil e as 

inferências podem levar a criança e o adolescente por um caminho nebuloso e 

angustiante. 

3. Gincana da morte, de Marcos Rey 

Tim é um rapaz corajoso que escuta, sem querer, uma conversa sinistra entre 

dois homens: por causa de uma herança eles planejam assassinar uma 

velhinha. Assustado, mas cheio de boas intenções, Tim resolve percorrer a 
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cidade inteira para salvá-la. Mas há um problema: ele não tem a menor ideia 

de onde ela esteja... 

4. O gênio do crime, de João Carlos Marinho 

Um esquema de falsificação de figurinhas premiadas desencadeia a ação de 

um grupo de garotos que tenta descobrir o responsável pela falsificação. No 

entanto, eles acabam encontrando, no meio da investigação, um perigoso 

bandido. 

5. Berenice detetive, de João Carlos Marinho 

Uma escritora é assassinada ao comer uma maçã envenenada, presente de um 

aluno que fora assistir a uma palestra sua. Fácil de resolver, não fosse o fato 

de, nesse mesmo dia, a autora ter ganhado muitas maçãs, de muitos alunos. 

Qual deles teria entregado a maçã envenenada? Para saber, o leitor precisa 

conhecer a vida da escritora e de todos os alunos presentes na palestra. 

6. Aventura alucinante, de Glauco Damas 

Ao serem transportados para a Londres do século XIX, um grupo de 

adolescentes, que mora na cidade de São Paulo, tem o privilégio de conviver 

com dois grandes detetives da literatura, Hercule Poirot e Sherlock Holmes. 

Tentando sobreviver no estranho universo em que estão, eles vivem muitas 

aventuras e acabam descobrindo quem foi, de fato, o famoso serial killer Jack, 

o Estripador. (pp. 71 e 72) 

 

Vejamos, a seguir, quais são os temas mais gerais desenvolvidos nas diferentes 

Situações de Aprendizagem dos Cadernos do Aluno para o sétimo ano. Eles são organizados 

em vinte e uma Situações de Aprendizagem (sendo doze no primeiro volume e nove no segundo 

volume). Alguns destaques podem ser feitos com relação ao trabalho com literatura, embora os 

Cadernos não tragam textos de literatura diversificados como ocorreu nos Cadernos para o 

sexto ano. O trabalho específico no sétimo ano recai sobre gêneros não literários em grande 

parte. No Caderno para o sétimo ano, volume 1, o enunciador seleciona para estudo: duas letras 

de música (“Eduardo e Mônica”, de Renato Russo e “Com que roupa?”, de Noel Rosa); um 

trecho de romance infantojuvenil (A flor do cerrado: Brasília, de Ana Miranda); dois trechos 

de obra do gênero relato de experiências (Presente de dia das mães inesquecível, de Sonia 

Bertocchi, Memória e Sociedade, de Ecléa Bosi); e um trecho de um cordel (“História de João-

Joana”, de Carlos Drummond de Andrade). ‘ 

Na Situação de Aprendizagem 1 (Estudo dos traços característicos do agrupamento 

tipológico “relatar” (1)), do Caderno do Aluno para o sétimo ano, volume 1, o enunciador 

seleciona um trecho do romance infantojuvenil A flor do cerrado, de Ana Miranda. O 

enunciador direciona os questionamentos ao aluno para o reconhecimento do gênero, 

personagens, narrador, local de produção. Ele pergunta ao aluno sobre o gênero relato 

autobiográfico e pergunta também ao aluno sobre aquilo que a autora diz gostar da escola de 

antigamente, o entendimento sobre o choro da irmã da autora, o motivo de ter achado seu 

pai um herói, um acontecimento que modificou a vida da autora e a entristeceu, a mudança 
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de casa e de cidade, costumes de Fortaleza antigamente, relação de costumes que não 

existem nos dias de hoje.  

O enunciador pede então que uma roda de conversa seja feita entre o aluno e seus 

colegas e que cada um traga textos que apresentem o gênero relato. Na seção Para saber mais, 

o enunciador sugere o filme “Narradores de Javé”. 

Na Situação de Aprendizagem 2 (Estudos dos traços característicos do agrupamento 

tipológico “relatar” (2)), o enunciador seleciona duas letras de música para explicitar 

semelhanças entre narrativas e relatos: 

 

1. As letras de música que vamos estudar a seguir, embora escritas em versos, 

apresentam semelhanças com as narrativas e os relatos por contarem histórias. 

Vocês devem, de acordo com a orientação do professor, ouvi-las e analisá-las. 

Para isso, é necessário que copiem no caderno as letras de música que 

estiverem faltando, indicadas a seguir: 

• letra de música 1: Eduardo e Mônica. Composição: Renato Russo; 

• letra de música 2: Com que roupa?. Composição: Noel Rosa. (p. 14) 

 

O enunciador pergunta ao aluno se ele consegue diferenciar nas letras de música 

selecionadas o caráter ficcional das narrativas em oposição a relatos reais de pessoas reais. 

Na Situação de Aprendizagem 3 (Estudo de algumas diferenças entre a linguagem oral 

e a linguagem escrita), uma atividade de leitura e interpretação textual é solicitada pelo 

enunciador: 

 

1a Etapa 

1. Preparem, com o apoio do professor, uma lista de contos que gostariam de 

ler. Uma possibilidade de organizar essa lista é escolhê-los em uma visita à 

sala de leitura ou biblioteca da escola; outra maneira de conhecer contos é 

buscá-los na internet; outra, ainda, é trazê-los de casa. Depois de encontrar 

alguns títulos de contos que consideram interessantes, anotem seus dados no 

quadro a seguir. [...]  

2a Etapa 

Reúnam-se em duplas. Cada um de vocês lerá em voz alta para o colega um 

trecho do conto escolhido na seção “Lição de casa”. 

2. Apresente a seu colega as duas questões preparadas por você, durante a 

lição de casa, sobre o conto que escolheu para ler.  

3. Individualmente, responda às questões que seu colega elaborou e aguarde 

que ele responda às elaboradas por você. [...]  (pp. 21 e 23) 

 

 Na Situação de Aprendizagem 4 (Estudo da estrutura do jornal) o enunciador apresenta 

uma notícia e uma carta, sem dizer ao aluno o nome do gênero, e este deve identificar a quais 

gêneros os textos pertencem. Na sequência apresenta características do gênero notícia e 
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estrutura dos parágrafos. Não há atividades de literatura e seleção de temas na Situação 

específica. 

 Na Situação de Aprendizagem 5 (Estudo da notícia no jornal), o enunciador inicia com 

a seleção de um cordel, “Estória de João-Joana”, de Carlos Drummond de Andrade. Ele pede 

que o aluno compreenda se tratar de um texto do gênero cordel e pergunta na sequência como 

identificar o contexto e a função social do texto de Drummond. O enunciador pergunta ao aluno 

sobre o tema tratado no poema, sobre os personagens envolvidos, desfecho da história, os traços 

de narratividade apresentados e novamente sobre o gênero e suas características. A seguir 

explica detalhes sobre o texto pertinentes ao momento de publicação: 

 

Publicado em 1967, na primeira edição do livro Versiprosa, de Carlos 

Drummond de Andrade, João-Joana foi, no ano de 1985, musicado e gravado 

por Sérgio Ricardo (voz e arranjo), Radamés Gnattali (orquestração) e 

Alexandre Gnattali (regência). Em 2000, já remixada, a gravação foi relançada 

em CD intitulado Estória de João-Joana. (p. 38) 

 

E, na sequência, solicita que o aluno produza uma narrativa em prosa partindo do cordel 

de Drummond: 

 

Em dupla, transformem o cordel escrito por Carlos Drummond de Andrade e 

musicado por Sérgio Ricardo, apresentado na seção “Leitura e análise de 

texto”, em uma narrativa em prosa. Para essa produção escrita, levem em  

consideração os seguintes aspectos encontrados no texto original: 

personagem; enredo; espaço; tempo; foco narrativo. (p. 42) 

 

Na Situação de Aprendizagem 6 (Recapitulando os conteúdos estudados até aqui), o 

enunciador apresenta definições de dois gêneros literários: 

 

1. Os relatos das rotinas e da vida cotidiana parecem sem imaginação ou 

criatividade porque sua função não é contar uma história, mas simplesmente 

deixar registrada uma situação vivida por uma pessoa real, em um tempo real, 

documentando suas ações. Os relatos não estão a serviço da criação ficcional 

e, portanto, não se subordinam àquilo que se espera das histórias: imaginação, 

invenção, intriga (elementos essenciais quando se conta uma história oral ou 

escrita).  

 

2. As narrativas literárias ficcionais não contam fatos reais, como 

acontece nos relatos. Elas são inventadas, são escritas com o uso da 

imaginação. As narrativas têm enredo e personagens que vão fazendo suas 

ações e resolvendo desafios até chegar ao final da história. (volume 1, p. 47) 

 

O estudo da denotação e da conotação, importante para a compreensão de textos 

literários, aparece na Lição de Casa: “No livro didático, procure informações sobre linguagem 
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denotativa e linguagem conotativa (ou denotação e conotação). Anote as definições 

encontradas” (p. 34). 

Na Situação de Aprendizagem 7 (Relatos de experiência vivida e situações 

comunicativas), o enunciador informa ao aluno inicialmente: “1. Relembrando o que já 

aprendeu sobre o gênero relato de experiência vivida, leia, individualmente, a coletânea de 

textos a seguir” (p. 50). Na seção Aprendendo a aprender, o enunciador explicita o que 

exatamente ele considera “gênero de relato de experiência vivida”: 

 

A situação de comunicação do gênero “relato de experiência” supõe a 

existência de um autor que se apresenta como sujeito da experiência relatada, 

a qual mobiliza sentimentos revelados em seu modo de contá-la; de um 

ouvinte ou leitor interessado nessa experiência e de um espaço em que ela 

possa ser tornada pública. (p. 53) 

 

Na Situação de Aprendizagem 8 (Características do gênero “relato de experiência), o 

enunciador apresenta trechos de relatos de experiência. Assim como na Situação anterior, não 

há trabalhos com temas de literatura ou atividades relacionadas ao trabalho com literatura.  

Na Situação de Aprendizagem 9 (Notícias de jornal e contexto comunicativo) e na 

Situação de Aprendizagem 10 (Notícias de jornal e recursos linguísticos), são retomados o 

gênero notícia e elementos de coesão e coerência textual. Não há temas de literatura 

selecionados pelo enunciador e também não há atividades relacionadas aos estudos literários. 

Nas Situações de Aprendizagem 11 (A função das manchetes no jornal impresso) e 12 

(Sistematização de conteúdos) não há trabalho com literatura. O enunciador prefere selecionar 

elementos de um jornal e gêneros existentes no jornal impresso, na penúltima Situação e na 

última ele prefere sistematizar as noções de gêneros textuais não literários estudados em outras 

Situações de Aprendizagem.  

Vejamos, a seguir, quais são os temas mais gerais desenvolvidos nas diferentes 

Situações de Aprendizagem do volume 2. No Caderno para o sétimo ano, volume 2, são 

sugeridas ao aluno leituras de romances e de contos : Malasaventuras: safadezas do Malasartes, 

de Pedro Bandeira; CQ: contos em quadros, de Djalma Cavalcante (org.); O mistério dos 

MMM, de João Condé (org.); Fábulas de Esopo, de Esopo; Asterix na Córsega, de René 

Goscinny e Albert Uderzo; Os gestos, de Osman Lins; A mulher que matou os peixes, A vida 

íntima de Laura e Quase de verdade, de Clarice Lispector; O escaravelho de ouro e outras 

histórias, de Edgard Allan Poe; “Conto de verão n. 2: Bandeira Branca”, de Luis Fernando 

Veríssimo, A volta ao mundo em cento e oitenta dias, A viagem ao centro do mundo e Vinte mil 

léguas submarinas, de Júlio Verne. 
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Nas Situações de Aprendizagem 1 (Como organizar um miniprojeto) e 2 (Escrevendo 

notícias para o projeto), o enunciador, por meio de uma narrativa sem título elaborada por 

Débora de Angelo e Eliane Aguiar para o São Paulo Faz Escola, conta a história de Mariana, 

um sujeito que deverá realizar uma ação na escola em que estuda (a organização de uma 

biblioteca), e para isso deverá desenvolver um projeto e depois promover a divulgação desse 

projeto para que exista êxito em convencer a comunidade escolar da necessidade de um espaço 

para estudos e leituras. Não há atividades de literatura ou temas de literatura selecionados pelo 

enunciador. 

Na Situação de Aprendizagem 3 (Ler para saber mais), a narrativa de Mariana é 

retomada e, após a apresentação de mais uma parte dessa narrativa, é proposta ao aluno uma 

atividade a ser desenvolvida em grupo: 

 

Tarefas e ações 

Grupo 1 – Visitar a biblioteca do bairro ou da cidade para saber como 

funciona (Há um funcionário responsável pela organização e pelo empréstimo 

dos livros? Como esse funcionário trabalha? Como os livros são catalogados? 

Que tipo de livro há em uma biblioteca?). Caso não haja biblioteca próxima 

da escola, um dos professores poderia convidar um amigo bibliotecário para 

dar uma palestra em sua escola. 

Grupo 2 – Procurar sites de bibliotecas virtuais gratuitas: como são 

organizadas, onde podem ser encontradas, de que modo o usuário pode se 

beneficiar desse serviço. 

Grupo 3 – Pesquisar na internet, em livros e revistas textos que relatem 

experiências com bibliotecas: pessoas que contam como montaram uma 

biblioteca; personagens que narram sua experiência com livros em bibliotecas 

etc. (p. 25) 

 

Na sequência, na mesma Situação, o enunciador apresenta o projeto “Biblioteca 

Êxodos”, de Ferréz e pergunta se o aluno se identifica com esse projeto e se é possível traçar 

relações da proposta do escritor Ferréz com a narrativa de Mariana. O projeto “Biblioteca 

Êxodos” é apresentado pelo enunciador por meio de uma narrativa assinada por Ferréz e 

publicada na revista “Caros Amigos”, em 2007. O enunciador realiza perguntas para 

compreensão do texto lido ao aluno e também solicita que ele identifique gírias e expressões 

coloquiais presentes no texto. Não há estudo de literatura nessa Situação e temas que se 

relacionem com atividades de literatura. 

Na Situação de Aprendizagem 4 (Oficinas de escrita), o enunciador se dedica a 

explicitar ao aluno o gênero carta. O enunciador sugere que cartas de leitor sejam enviadas ao 

escritor Ferréz contando sobre o texto lido e opinando sobre o projeto. A história de Mariana 

continua, o enunciador apresenta mais uma parte dela e se dirige ao aluno sobre as dificuldades 
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em executar o projeto de biblioteca escolar nessa na narrativa. Não há estudo de literatura ou 

de temas relacionados às atividades com literatura.  

Nas Situações de Aprendizagem 5 (Estudo de alguns aspectos linguísticos e 

sistematização do projeto), 6 (Organizando o projeto “Jornal de notícias sobre acontecimentos 

bacanas do meu bairro”) e 7 (Proposta de produção escrita de notícias e reportagem), não há 

o estudo de gêneros literários, além de não existirem temas e atividades de literatura. O 

enunciador apresenta ao aluno o modo de sistematizar, finalizar e encaminhar o projeto 

relacionado à biblioteca escolar, explicita gêneros presentes em um jornal e incentiva a 

produção de um jornal comunitário, estuda os gêneros notícia e reportagem. 

Um bom destaque pode ser dado à Situação de Aprendizagem 8 (Livros, filmes e 

relatos), em que o enunciador enfatiza a importância do trabalho a ser realizado sobre gêneros 

literários distintos e sobre a necessidade de ênfase a ser dada aos gostos de leitura literária 

do aluno. Apresenta algumas sugestões para leitura, na seção Para saber mais, com títulos e 

indicações para que o aluno procure os livros na biblioteca: 

 

Leitura e análise de texto 

1. Levando em consideração as orientações do professor, vocês vão participar 

de uma roda de leitura para apreciação de alguns gêneros literários, como 

poemas, histórias em capítulos e contos. 

2. Folheiem os livros, observem sua estrutura, o gênero textual que 

apresentam, as ilustrações e conheçam seus autores. Em seguida, respondam:  

• Fora da escola, onde vocês costumam ler narrativas em capítulos, contos ou 

poemas? 

• Como vocês gostam de se acomodar para ler? 

• O que acham de ter um lugar especial e acolhedor para a leitura? 

• Como vocês acham que esse espaço deveria ser? 

• Em sua escola, esse espaço já existe? [...]  

Livros para roda de leitura: algumas sugestões 

• BANDEIRA, Pedro. Malasaventuras: safadezas do Malasartes. São Paulo: 

Moderna, 1995. 

• CAVALCANTE, Djalma (Org.). CQ: contos em quadros. Juiz de Fora/São 

Paulo: Editora UFJF/Musa, 2002. 

• CONDÉ, João (Org.). O mistério dos MMM. Rio de Janeiro: Edições de 

Ouro, s/d. 

• ESOPO. Fábulas de Esopo. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

• GOSCINNY, René; UDERZO, Albert. Asterix na Córsega. Rio de Janeiro: 

Record, 2002. 

• LINS, Osman. Os gestos. São Paulo: Melhoramentos, 1975. 

• LISPECTOR, Clarice. A mulher que matou os peixes. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1983. 

• _____. A vida íntima de Laura. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 

• _____. Quase de verdade. Rio de Janeiro: Rocco, 1981. 

• POE, Edgar Allan. O escaravelho de ouro e outras histórias. São Paulo: 

Ática, 1989. 
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• VERISSIMO, Luis Fernando. “Conto de verão n. 2: Bandeira Branca”. In: 

Histórias brasileiras de verão. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 

• VERNE, Júlio. A volta ao mundo em oitenta dias. São Paulo: Ática, 1998.  

• _____. Viagem ao centro da terra. São Paulo: Ática, 1998. 

• _____. Vinte mil léguas submarinas. São Paulo: Scipione, 2004. (volume 2, 

pp. 59 e 60) 

Ainda nessa Situação de Aprendizagem, em outra seção Para saber mais, o enunciador 

apresenta algumas sugestões de textos literários em quadrinhos (HQs) como “O 

enfermeiro”, de Machado de Assis e “Um músico extraordinário”, de Lima Barreto. 
3. CQ1: Contos em quadros apresenta os contos: Pai contra a mãe, de Machado de Assis; O bebê de Tarlatana Rosa, de João do Rio; Apólogo brasileiro sem véu de alegoria, de António de Alcântara Machado. Editora UFJF e Musa Editora. (volume 2, p. 63) 

Mais adiante, sugere filmes, de que faz sinopses: 
 

Sugestões de filmes para a Sessão de Cinema 

1. Kiriku e a feiticeira 

Direção: Michel Ocelot.  

Gênero: Animação.  

Sinopse: Kiriku, um menino que nasceu para lutar e combater o mal, enfrenta 

o poder da Karabá, a feiticeira maldosa, e seus guardiões. Kiriku aprende em 

sua luta.  

2. As crônicas de Spiderwick 

Direção: Mark Waters. 

Gênero: Aventura/fantasia. 

Sinopse: Helen Grace, mãe recém-separada, e seus três filhos precisam se 

mudar de Nova Iorque. Vão para uma casa em um lugar distante. Seu antigo 

morador era um homem chamado Arthur Spiderwick, tio-avô das crianças e 

estudioso do mundo das fadas e dos duendes, que registrou suas descobertas 

em um guia de campo. Quando as crianças encontram o guia, são 

transportadas para um mundo de fantasias e sonhos, onde coisas muito 

estranhas começam a acontecer. (volume 2, pp. 64 e 65) 

 

Por fim, na Situação de Aprendizagem 9 (Montagem e evento de divulgação do jornal) 

não há especificações de temas relacionados à literatura ou atividades para ensino de literatura, 

mas a finalização da proposta iniciada em Situação anterior quando feita a solicitação ao aluno 

de produção de um jornal comunitário. 

Vejamos, a seguir, quais são os temas mais gerais desenvolvidos nas diferentes 

Situações de Aprendizagem dos Cadernos do Aluno do oitavo ano. Os Cadernos para o oitavo 

ano são formados por dezenove Situações de Aprendizagem (dez no primeiro volume e nove 

no segundo volume). O enunciador valoriza o trabalho com gêneros não literários, mas realiza 

projetos e atividades relacionados à literatura e seleciona alguns temas ao longo dos Cadernos.  

Nos Cadernos em questão, o enunciador preocupa-se muito mais em inserir a literatura 

em um conjunto cultural de um determinado país; por isso, por exemplo, em um dos projetos 

solicitados pede-se que o aluno em grupo selecione canções, filmes, textos literários ou obras 

de arte para promover o evento escolar que acompanha a maioria das Situações de 

Aprendizagem. No volume 1, para o oitavo ano, são selecionados os seguintes estudos: o poema 
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(“Verão”, de Ferreira Gullar); uma letra de música “Do it”, de Lenine e Ivan Santos; um trecho 

de romance epistolar (Cartas de amor, de Mariana Alcoforado); um trecho de romance 

(Capitães da Areia, de Jorge Amado). 

Na Situação de Aprendizagem 1 (Produzindo um diálogo), o enunciador seleciona o 

poema “Verão”, de Ferreira Gullar, e adapta uma atividade publicada em um livro didático, 

solicitando diversas leituras do texto de Gullar: 

 
1. O texto a seguir será lido de diferentes maneiras com o objetivo de 

demonstrar se a forma como apresentamos um texto interfere em sua 

compreensão.  

2. Você e seus colegas devem realizar inúmeras leituras públicas coletivas e 

individuais (de forma emocionada, combativa, exaltada, intimista) até que a 

turma concorde sobre qual delas é a mais adequada, representativa ou 

expressiva. 

3. Depois dessas discussões, realizem novas leituras públicas coletivas e 

individuais. Atividade adaptada de: GONÇALVES, Jeosafá Fernandez. 

Textos para leitura. In: Livro do professor. São Paulo: Plêiade, 1997. Venda 

proibida. (pp. 11 e 12) 

 

Na Situação de Aprendizagem 2 (Criando uma “receita lúdica”), o enunciador 

apresenta a letra de música “Do it”, de Lenine e Ivan Santos, e, em seguida, pergunta ao aluno: 

“1. Você considera que na letra dessa canção há traços de gêneros que pertencem ao grupo de 

textos injuntivos ou prescritivos? Analise-a, preenchendo o quadro a seguir” (p. 18). Retoma 

o estudo de gêneros literários, relacionando-os com outros tipos textuais. Nessa mesma 

Situação, o enunciador procura definir o que é um texto e seleciona um trecho de Cartas de 

amor, de Mariana Alcoforado, para as atividades:  

 

5. Pela análise feita nas atividades anteriores, é possível perceber que textos 

que regulam (ou procuram regular) o comportamento das pessoas a quem se 

dirigem podem fazer isso de diferentes formas. Veja mais um exemplo dessas 

diferenças no texto a seguir: 
 

[...] Se te amasse como mil vezes tenho dito, há quanto não teria morrido? 

Tenho-te enganado! És tu que te deves queixar de mim! Ai! Por que não te 

queixas tu?! Pois eu vi-te partir; não posso ter esperança de que voltes: e 

respiro ainda. Traí-te! Peço-te perdão! Mas não! Não mo concedas! Trata-me 

severamente! Não aches os meus sentimentos bem violentos! Sê mais difícil 

de contentar! Ordena-me que eu morra de amor por ti! Sim! Conjuro-te a que 

me socorras, para que, excedendo a fraqueza do meu sexo, acabe tanta 

hesitação com um ato de verdadeiro desespero. ALCOFORADO, Mariana. 

Cartas de amor. In: MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa através dos 

textos. São Paulo: Cultrix, 2002. p. 201. 

 

a) Esse é o trecho de uma carta escrita no século XVII e atribuída a uma 

mulher. De acordo com pesquisas históricas, ela manteve correspondência 

com um oficial francês, com quem, possivelmente, teve um relacionamento 
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amoroso e depois foi abandonada. Qual parece ser o objetivo central do texto? 

(p. 21) 

 

O enunciador propõe também uma atividade em que pede ao aluno a definição de 

intertextualidade e solicita que, a partir do texto de amor de Mariana Alcoforado, seja 

produzido um texto injuntivo ou prescritivo (uma receita médica ou culinária), que retome um 

trecho da carta. Fica evidente, mais uma vez, o trabalho com gêneros textuais. 

Na Situação de Aprendizagem 3 (Tudo depende da maneira como pedimos), não há 

apresentação de temas de literatura e também não há atividades relacionadas aos estudos 

literários. No início da Situação é colocado um texto sem título e sem assinatura com os dizeres 

no fim “Elaborado especialmente para o São Paulo Faz escola”, em que o enunciador solicita 

ao aluno que sejam analisadas as personagens e as relações de uma secretária com a figura do 

“chefe”. O texto em questão inicia da seguinte forma: 

 

(Um chefe precisa pedir à sua secretária para acelerar a finalização de um 

relatório. Ela está em sua mesa e ele vai cobrar o andamento dos trabalhos. 

Ele pensa que ela deve cumprir as ordens, pois essa é sua função. Ela 

considera-se ótima funcionária e gostaria de ver seu trabalho mais valorizado, 

dada sua dedicação.) 

Chefe – Carla, como estão os relatórios? Já estão praticamente prontos, né? 

Secretária – Estou fazendo o melhor que posso... Veja, aqui estão as planilhas 

e a primeira versão... [...] (p. 28) 

 

A seguir, na Situação de Aprendizagem 4 (Produção de anúncios publicitários), o 

enunciador apresenta o gênero anúncio publicitário e elementos que compõem uma peça 

publicitária como: o uso de cores, o uso de imagens, a escolha do tipo de letra, a escolha das 

palavras e as relações estabelecidas com o público-alvo, com a quantidade de informações e a 

capacidade de sugestão que o discurso produz a quem o lê.  

Na sequência, há a seleção da “Oração do internauta”. O enunciador utiliza esse texto 

para estudo do modo imperativo: 

 

Oração do internauta 

Satélite nosso que estais no céu,/ Acelerado seja o vosso link,/ Venha a nós o 

nosso host,/ Seja feita vossa conexão,/ Assim em casa como no trabalho/ O 

download nosso de cada dia nos dai hoje,/ Perdoai nosso tempo perdido no 

chat,/ Assim como nós perdoamos os banners de nossos provedores./ Não nos 

deixeis cair a conexão e livrai-nos do spam,/ Amém! (volume 1, p. 48) 

 

Nas Situações de Aprendizagem 5 (Sistematização), 6 (Produzindo um texto prescritivo) 

e 7 (Criando uma campanha publicitária), o enunciador trabalha novamente textos injuntivos 
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(prescritivos) e o gênero anúncio publicitário. Não existem temas de literatura e também não 

existem atividades nessas Situações que se relacionem ao estudo de literatura. 

Na Situação de Aprendizagem 8 (Os anúncios publicitários e suas intenções), o gênero 

anúncio publicitário é retomado, mas, antes, o enunciador especifica que o professor irá ler um 

trecho do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, que deverá ser comparado com um 

anúncio publicitário apresentado no Caderno. A seguir, o enunciador direciona a atividade 

para o estudo de figuras de linguagem. Ele não deixa de insistir na importância do professor 

para a aprendizagem: 

 

4. O professor dará novas explicações sobre o que são figuras de linguagem. 

Em seguida, volte ao caderno e veja se o que escreveu está correto. Se houver 

dúvida, fale com o professor. Quando considerar que já compreendeu, escreva 

a versão final da explicação sobre figuras de linguagem. 5. Entre as figuras de 

linguagem, há uma que se chama metáfora. O professor dará explicações 

sobre ela. Anote o que compreendeu. (p. 72)  

 

 

Nas Situações de Aprendizagem 9 (Analisando a linguagem verbal de anúncios 

publicitários e de textos prescritivos e injuntivos) e 10 (Sistematização dos conteúdos vistos 

nas Situações anteriores), não há exposição de temas de literatura ou de atividades relacionadas 

com a aprendizagem de literatura. Na última Situação, o enunciador reforça que “O professor 

selecionará alguns textos para leitura. Indique quais desses textos são anúncios publicitários, 

apontando pelo menos duas características do gênero presentes em cada um deles. Escreva sua 

análise no caderno” (p. 85). Na revisão final, fica clara a prioridade do que foi trabalhado no 

Caderno, no caso, a revisão e estudo de gêneros não literários. 

Vejamos, a seguir, quais são os temas mais gerais desenvolvidos nas diferentes 

Situações de Aprendizagem do Caderno do oitavo ano, volume 2. O enunciador seleciona para 

estudo: um trecho de romance (Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis); e 

dois poemas “Vozes d’África”, de Castro Alves, “Profissão de Fé”, de Olavo Bilac. 

A Situação de Aprendizagem 1 (Evento comemorativo na escola: que ideias queremos 

transmitir?) não apresenta temas de literatura ou atividades relacionadas ao estudo de literatura. 

Na Situação de Aprendizagem 2 (Selecionando objetos para o evento cultural), o 

enunciador solicita que o aluno selecione filmes, narrativas, canções e pinturas da pop arte 

para o evento cultural que será promovido:  

 

Trabalho em grupo: selecionando filmes 

1. Tomando por base o tema indicado para o evento, você e seus colegas 

deverão pesquisar dois filmes que tenham relação com o tema e sejam 
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atraentes para o público-alvo. Vocês podem procurá-los em sites específicos 

de cinema, com a ajuda do professor, ou ainda escrever para um crítico de 

cinema (vocês podem encontrar o e-mail de alguns deles na versão impressa 

ou nos sites de jornais ou revistas) etc. Anotem o título dos filmes pesquisados 

no caderno. 

2. Depois de assistir aos dois filmes selecionados, preencham as fichas de 

análise a seguir. [...] 

 

Trabalho em grupo: selecionando narrativas 

1. Você e seus colegas deverão pesquisar duas narrativas que se relacionem 

ao tema indicado para o evento e que possam ser atraentes para o público-

alvo. Se for necessário, para que a seleção dos textos seja mais eficiente, o 

professor poderá recapitular as características dos textos narrativos. No 

caderno, escreva as informações apresentadas. 

2. Vocês podem procurar as narrativas no livro didático, em bibliotecas, 

livrarias, internet etc., sempre seguindo as orientações do professor. Se for 

necessário, solicitem o auxílio dos profissionais dos locais que visitarem. Ao 

final da pesquisa, registrem o título das histórias selecionadas. 

3. Depois de ler as duas narrativas selecionadas, preencham as fichas de 

análise a seguir. [...] 

 

Trabalho em grupo: selecionando canções 

1. Você e seus colegas deverão pesquisar duas canções que tenham a ver com 

o tema indicado para o evento e que sejam atraentes para o público-alvo. 

Vocês podem procurá-las partindo de seu próprio repertório, em sites 

específicos de letras de música, escrevendo para um crítico musical (vocês 

podem encontrar o e-mail de alguns deles na versão impressa ou nos sites de 

jornais ou revistas) etc. Anotem o título das canções pesquisadas no caderno. 

2. Depois de ouvir as duas canções selecionadas, preencham as fichas de 

análise a seguir. 

 

Saiba o que é pop arte 

“Pop arte” é a abreviação do termo inglês “popular art” (arte popular). Não 

significa arte feita pelo povo, mas produzida para o consumo de massa. A pop 

arte nasceu na Inglaterra – não nos Estados Unidos, como se imagina – no 

início dos anos 50. A ideia de pintores como Richard Hamilton, um dos 

pioneiros do novo estilo, era trazer para a arte imagens da propaganda, do 

cinema e da televisão. Todos esses meios começaram a forjar um novo mundo 

depois da Segunda Guerra (1939-1945), alterando a vida cotidiana e a imagem 

das cidades. Era esse novo mundo que os ingleses começaram a levar para as 

telas. Foi nos Estados Unidos, no entanto, que a pop arte iria encontrar seus 

melhores tradutores, como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, 

George Segal e James Rosenquist. Todos trabalham com imagens que até o 

início dos anos 60 não eram consideradas dignas de entrarem no universo da 

arte. Warhol, o artista-símbolo da pop arte, pinta garrafas de Coca-Cola, latas 

da sopa Campbell ou retratos de Marilyn Monroe. Roy Lichtenstein amplifica 

em seus painéis cenas tiradas de histórias em quadrinhos. Oldenburg faz 

esculturas em bronze de objetos banais, como o telefone e a máquina de 

escrever. Até hoje a pop arte provoca discussões acirradas entre críticos. Parte 

deles considera que é pouco mais que uma variante da publicidade – alienante, 

venal e supérflua. Outra facção vê na pop arte uma crítica ao consumismo 

desenfreado e ao vazio das imagens produzidas pela propaganda. Saiba o que 

é pop arte. Folha de S. Paulo, 4 out. 1996. Disponível em: <http://almanaque. 

folha.uol.com.br/moda_04out1996.htm>. Acesso em: 25 nov. 2013.  

(pp. 17- 22)  
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Na Situação de Aprendizagem 3 (Preparando apresentações publicitárias), o 

enunciador continua com a proposta de trabalho em grupo para divulgar o projeto iniciado e 

para divulgar filmes, arte, literatura e canções. O recorte abaixo especifica o trabalho 

direcionado para a literatura:  

 

Trabalho em grupo: escolhendo materiais 

1. Escolham dois objetos culturais para apresentar (duas canções, dois textos 

literários, dois filmes ou duas pinturas) entre aqueles que foram pesquisados 

na Situação de Aprendizagem anterior. 

2. Selecionem um deles e respondam no caderno: 

a) Esse objeto escolhido é pertinente ao tema do evento? Justifiquem. 

b) Ele é atraente para o público-alvo? Justifiquem. 

3. Façam o mesmo com o outro objeto. 

4. Cada grupo escolheu uma área de interesse para apresentação no evento 

(música, literatura, cinema ou pintura). De acordo com a área escolhida, 

respondam no caderno a um dos questionários a seguir. [...]   

 

Grupos ligados à literatura 

a) Quais são as obras escolhidas? Qual foi o critério de seleção? 

b) Tendo em vista que faremos a apresentação em sala de aula, como os textos 

serão expostos? Serão lidos? Serão fixados em tamanho grande, 

acompanhados apenas de músicas incidentais (música de cena)? 

c) Se forem expostos, como serão reproduzidos? Em que tamanho? 

d) Que forma de interação com as obras proporemos ao público? As pessoas 

poderão ler ou somente ouvir? 

e) Os textos (ou fragmentos deles) serão apresentados em versão original e 

outras versões livres, produzidas pelo grupo? 

f) O que vamos apresentar no tempo disponível (dependendo da quantidade 

de alunos, haverá mais de um grupo com a mesma área)? 

g) Qual é a melhor forma de mobilizar o público-alvo (os colegas) para a 

apresentação? (volume 2, pp. 28 e 29) 

 

Na Situação de Aprendizagem 4 (Produzindo anúncios publicitários para o evento) o 

enunciador não seleciona temas de literatura ou atividades que se relacionem ao estudo de 

literatura. A proposta de fato é estudar o gênero anúncio publicitário e divulgar o evento 

iniciado em Situações anteriores. 

Na Situação de Aprendizagem 5 (Organização final do evento), em uma atividade o 

enunciador apresenta um texto literário produzido para o Caderno e essa informação é 

apresentada ao final do texto (“Elaborado por Débora de Angelo e Eliane Aguiar especialmente 

para o São Paulo Faz Escola”) – e, a partir dele, pergunta ao aluno sobre a presença linguística 

de marcas do discurso publicitário: 

 

Um vendedor de frutas em uma feira livre e suas freguesas 

– E aí, madame? Vai uma couve hoje? Aproveita que tá fresquinha, hein? É 

minha primeira feira da semana... 

– Sei... 
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– É sim, patroa. A senhora já me conhece... Olha esse repolho, que coisa mais 

linda! E a alface? Veja o tamanho das folhas, compara com as coisas murchas 

das outras barracas...Deus livre a senhora de comprar certas porcarias... 

– A couve está linda mesmo... 

– Pois é, a senhora vem sempre aqui. Então é porque confia na gente! Vamos 

lá, freguesia! É pra acabar, vai!! 

– Me dá um repolho, por favor? 

– Claro, moça. Aqui a senhora não pede, manda! 

– Olha aí, olha aí, aqui moça bonita não paga, mas também não leva... 

 

Elaborado por Débora de Angelo e Eliane Aguiar especialmente para o São 

Paulo faz escola. (p. 43) 

 

Na Situação de Aprendizagem 6 (Evento comemorativo na escola: como divulgar?), o 

enunciador apresenta uma sequência de três textos curtos e, sobre eles, pergunta ao aluno qual 

é o tipo do texto, se ele é argumentativo ou narrativo, qual a ideia central do primeiro e do 

segundo parágrafo e qual a ideia central do texto. Segue um dos textos selecionados, como 

exemplo: 

Aquele parecia ser um sábado como outro qualquer... Levantei tarde, tomei 

café – pouco, porque não gosto de comer muito de manhã – e liguei a TV para 

ver se tinha alguma coisa legal passando. Não tinha a menor ideia do que ia 

fazer à tarde, nem estava pensando no assunto, só curtindo a preguiça. Pois foi 

nesse momento que minha mãe e meu pai, repentinamente, pararam na porta 

da sala e ficaram olhando pra mim, com cara de bobos. Pensei: “Que será?”. 

Como não diziam nada, resolvi perguntar qual era a novidade. Para minha 

surpresa, responderam que tinham uma proposta de programa pra gente fazer 

na tarde de sábado.  

 

Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola. (p. 49) 

 

Na Situação de Aprendizagem 7 (Pesquisando sobre o tema), o enunciador pede, na 

atividade em grupo, que o aluno faça uma pesquisa para saber quem foi Zumbi dos Palmares 

e para conhecer um pouco os países africanos de língua portuguesa. Uma das condições do 

trabalho é que o aluno mencione um escritor africano de língua portuguesa: 

 

Quem foi Zumbi dos Palmares? 

1. O que vocês sabem sobre Zumbi dos Palmares? 

2. Organizados em grupos, procurem o professor de História e façam duas 

solicitações: 

a) Que informações ele poderia dar sobre o assunto? 

b) Que texto sobre o assunto ele sugere para leitura? 

3. Anotem as respostas do professor para as duas perguntas. Cada um deve 

anotar a primeira com as próprias palavras. Depois, reunidos no grupo e sob a 

orientação do professor, leiam todas as anotações e selecionem a que 

considerarem mais completa, fazendo qualquer alteração que julgarem 

necessária. 
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4. Depois de conversarem com o professor de História e pesquisarem na 

internet ou em outra fonte indicada pelo professor de Língua Portuguesa, 

respondam às questões a seguir [...]  

5. Pesquisem, na internet ou em outra fonte indicada pelo professor, os países 

africanos nos quais se fala português e façam as atividades a seguir. 

a) Quais são esses países? 

b) Indiquem três figuras representativas da cultura desses países (um escritor, 

um esportista, um político etc.). (p. 60) 

 

Na Situação de Aprendizagem 8 (Produzindo a divulgação do evento), há ocorrência de 

dois trechos de textos de literatura. O primeiro, um trecho de romance (Memórias Póstumas 

de Brás Cubas, de Machado de Assis), e o segundo, um trecho de poema (“Vozes d’África”, 

de Castro Alves). Para o primeiro texto, o enunciador pede que o aluno compreenda o contexto 

do trecho e responda a exercícios sobre as pontuações existentes nesse trecho. Para o segundo 

texto, o aluno deve obter informações sobre o contexto histórico e sobre Castro Alves. Mais 

uma vez, há uma análise das pontuações existentes nos versos, para o entendimento do que 

foi escrito. 

Capítulo XLIII 

Marquesa, porque eu serei marquês 

(1) Positivamente, era um diabrete Virgília, um diabrete angélico, se querem, 

mas era-o, e então... (2) Então apareceu o Lobo Neves, um homem que não 

era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais 

simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de 

poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu 

nenhum despeito; não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-

me, um dia, que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves 

era apoiada por grandes influências. Cedi; tal foi o começo da minha derrota. 

(3) Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando 

seria ele ministro. 

– Pela minha vontade, já; pela dos outros, daqui a um ano. Virgília replicou: 

– Promete que algum dia me fará baronesa? 

– Marquesa, porque eu serei marquês. 

(4) Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu 

a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito, e três ou quatro 

beijos que lhe dera. Talvez cinco beijos; mas dez que fossem não queria dizer 

cousa alguma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que 

esterilizava o solo em que batia; é justamente o contrário. 

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ Detalhe Obra Form. do? 

select_ action = & co_obra=2038>. Acesso em: 25 nov. 2013.  (p. 71) 

 

Fragmento do poema Vozes d’África 

Deus! ó Deus! onde estás que não respondes? 

Em que mundo, em q’estrela tu t’escondes 

Embuçado nos céus? 

Há dois mil anos te mandei meu grito, 

Que embalde desde então corre o infinito... 

Onde estás, Senhor Deus?... 
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[...] ALVES, Castro. Vozes d’África. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa /  Detalhe Obra Form. do ? 

select _action=&co_obra=16725>. Acesso em: 25 nov. 2013. (p. 72) 
 

Em seguida, na Situação de Aprendizagem 9 (Produzindo anúncios publicitários para 

o evento), o enunciador apresenta um trecho do poema “Profissão de Fé”, de Olavo Bilac, e 

pede que o aluno compreenda o contexto histórico, analise os usos da norma-padrão e se há 

língua coloquial e entenda o contexto de escrita de Olavo Bilac. 

 

Fragmento do poema “Profissão de fé” 

[...] 

Não morrerás, Deusa sublime! 

Do trono egrégio 

Assistirás intacta ao crime 

Do sacrilégio. 

E, se morreres por ventura, 

Possa eu morrer 

Contigo, e a mesma noite escura 

Nos envolver! 

[...] 

BILAC, Olavo. Profissão de fé. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ Detalhe Obra Form.do? 

select_action=&co_obra =7563>. Acesso em: 25 nov. 2013 (p. 78) 

 

Vejamos, a seguir, quais são os temas mais gerais desenvolvidos nas diferentes 

Situações de Aprendizagem dos Cadernos do Aluno do nono ano. Os Cadernos do Aluno de 

Língua Portuguesa para o nono ano são compostos por dezenove Situações de Aprendizagem, 

sendo dez no primeiro volume e nove no segundo volume. No Caderno para o nono ano, volume 

1, o enunciador seleciona para estudo: um romance infantojuvenil (Lis no peito – um livro que 

perde perdão, de Jorge Miguel Marinho); uma letra de música (“O tempo não para”, de 

Cazuza); e duas crônicas (“Medidas, no espaço e no tempo”, de Stanislaw Ponte Preta e 

“Segurança”, de Luís Fernando Veríssimo). 

Na Situação de Aprendizagem 1 (Traços característicos da tipologia “expor”), não há 

temas de literatura selecionados pelo enunciador e também não há atividades de literatura 

disponíveis. Nessa Situação encontramos trabalho com gêneros que não são literários. 

A Situação de Aprendizagem 2 (Traços característicos do agrupamento tipológico 

“argumentar”) é dividida em três partes: na Parte A (Ouvindo a música), o enunciador-narrador 

solicita ao aluno que ouça com atenção a canção apresentada pelo professor; na Parte B (Agora 

é a vez da crônica), apresenta a crônica “Segurança”, de Luís Fernando Veríssimo, e solicita 

que o aluno troque impressões sobre ela com os colegas; e, na Parte C (Lendo a imagem), 

relaciona uma charge de Laerte com o quadro “Liberdade guiando o povo”, de Eugène 
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Delacroix, inspirado na Revolução Francesa. O enunciador pergunta ao aluno como o cartunista 

compreende a questão do medo e da violência. Após isso, há um constante estudo de gêneros 

não literários, como a resenha crítica, o filme, o debate regrado.  

Na Situação de Aprendizagem 3 (O diálogo entre as tipologias textuais na composição 

do gênero), não há trabalho específico com literatura e também não há temas de literatura. O 

enunciador seleciona os gêneros filme e resenha como proposta de trabalho sobre o filme. Além 

disso, ele propõe ao aluno na seção Tome nota!: “Se preferirem, em comum acordo com o 

professor, vocês podem elaborar uma lista de filmes a que gostariam de assistir e fazer um 

sorteio para escolher um título” (p. 26). 

Na Situação de Aprendizagem 4 (Debater é mais que trocar ideias), o enunciador 

seleciona o gênero debate regrado e não apresenta temas de literatura ou atividades para estudo 

de literatura. De acordo com o enunciador, na seção Para começo de conversa: “Nesta 

sequência de atividades vocês farão um debate regrado sobre um tema polêmico. Para prepará-

lo, será necessário que realizem várias atividades diferentes. Fiquem atentos às orientações 

apresentadas a seguir” (p. 35). 

Na Situação de Aprendizagem 5 (Recapitulando os conteúdos), o enunciador seleciona 

o texto expositivo, o gênero notícia, mas não há temas de literatura nessa Situação ou atividades 

relacionadas ao estudo de literatura. 

 Na Situação de Aprendizagem 6 (Da discussão coletiva à carta: construindo a 

argumentação), há uma sequência de trechos de textos sobre literatura em que os pensadores 

discorrem sobre temas pertinentes à idade do aluno. O enunciador especifica: “Em dupla, façam 

a leitura da coletânea de textos a seguir. Após a leitura de cada um deles, anotem as opiniões 

dos autores sobre a adolescência” (p. 52). Dentre os trechos selecionados, o destaque será 

dado a um romance infantojuvenil, Lis no peito – um livro que perde perdão, de Jorge Miguel 

Marinho – o livro foi inspirado na obra de Clarice Lispector e fala sobre amor e alguns temas 

para adolescentes. Os demais textos são artigos de Contardo Calligaris sobre temas da 

adolescência. Na seção Para saber mais, o enunciador informa: 

 

Sugestão de texto para ampliar a discussão sobre o tema adolescência 

O livro de Contardo Calligaris, A adolescência, é uma boa indicação de leitura 

sobre o tema, tanto antes quanto depois da roda de leitura. O professor, se 

julgar importante, poderá selecionar outros artigos desse livro, promovendo 

novas discussões ou o desenvolvimento de outras atividades. Ou, se o livro 

estiver disponível na biblioteca de sua escola, faça você mesmo uma busca 

desses outros artigos. (p. 59) 
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 Na Situação de Aprendizagem 7 (Escrita de parágrafos argumentativos), o enunciador 

não apresenta atividades focadas em literatura, não há temas de literatura para serem analisados. 

O enunciador concentra o estudo no texto argumentativo. Ele apresenta características e 

exemplos de textos argumentativos para a interpretação do aluno. 

Na Situação de Aprendizagem 8 (Textos de opinião e seu contexto comunicacional), na 

seção Oralidade, o enunciador explica como deverá ser desenvolvida a atividade relacionada à 

leitura de textos de literatura da Situação: 

 
1. Em grupo, façam uma lista com nomes de livros literários que já leram até 

esta série/ano (relacionem tanto os indicados pela escola como os que vocês 

leram por conta própria). 

2. Em seguida, elaborem uma nova lista com o título de outras obras literárias 

que tenham vontade de conhecer. Para auxiliá-los a organizar essa segunda 

lista, vocês podem fazer algumas pesquisas na internet; folhear o livro 

didático; ir à biblioteca da escola; ler as listas publicadas em revistas e jornais, 

nas seções próprias para esse tema. 

3. Essa lista deve conter as seguintes informações: nome da obra; nome 

do autor; dados da publicação; tema; gênero a que pertence (“poema”, 

“conto”, “crônica”, “romance”, “fábula”). 

4. Apresentem a lista à classe e troquem algumas sugestões de leitura (podem 

contar sobre os livros que já leram e saber mais sobre alguns que não 

conhecem, mas já foram lidos por seus colegas). 

5. Caso seja possível, emprestem alguns desses livros na biblioteca da escola 

ou do bairro para que possam lê-los ao longo da semana. (p. 72) 

 

Na Situação de Aprendizagem 9 (Produzindo um artigo de opinião), o enunciador 

seleciona uma atividade com a música “O tempo não para”, de Cazuza: 

 

1. Ouça a música O tempo não para, apresentada pelo professor. No caderno, 

responda: [...] b) Você conhece esse compositor? c) E conhece essa música? 

Em caso negativo, procure, na internet, sua letra e anote-a. [...]  

2. O professor colocará a música de Cazuza para você ouvir e acompanhar a 

letra. Reflita sobre os dois textos e observe como a intertextualidade permite 

o diálogo entre eles. (volume 1, p. 80) 
 

Na Situação de Aprendizagem 10 (Recapitulando os conteúdos), o enunciador apresenta 

um trecho de uma crônica (“Medidas, no espaço e no tempo”, de Stanislaw Ponte Preta), 

explica ao aluno que aquele trecho já foi tema de uma questão da prova de avaliação externa do 

Governo Estadual (SARESP, 2007) e aproveita para estudar pontuação e metáforas. 

Vejamos agora a análise das Situações de Aprendizagem do volume 2. Nesse volume, o 

enunciador seleciona para estudo: um trecho do romance (Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

de Machado de Assis e sugere a leitura de Estação Carandiru, de Drauzio Varella); um conto 

(“A cartomante”, de Machado de Assis). 
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Na Situação de Aprendizagem 1 (Discutindo para fazer escolhas), o enunciador discorre 

sobre o gênero “apresentação oral” (características, planejamento e execução, postura corporal). 

Não há estudos relacionados à literatura, não há seleção de temas de literatura por parte do 

enunciador. 

Na Situação de Aprendizagem 2 (Será que estamos fazendo política?), o enunciador 

analisa junto com o aluno os termos “política” e “ato político”, e além disso solicita que o aluno 

compreenda a organização de uma formatura. Dois breves trechos de romance (Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis) impulsionam atividades nessa Situação apenas 

para que o aluno acrescente os sinais gráficos (vírgula, ponto e outros que forem necessários 

para os trechos). Não há trabalho com os sentidos dos fragmentos do livro realista de Machado 

de Assis. 

Na Situação de Aprendizagem 3 (Mudança de rumos: A escola está querendo proibir... 

E agora?), o enunciador não seleciona temas de literatura, mas trabalha com mudança no rumo 

de narrativas, no caso aquilo que envolve a formatura e um suposto passeio de fim de ano: 

 

Para começo de conversa 

Nesta Situação de Aprendizagem, haverá uma mudança na história da 

excursão de formatura. Depois que o lugar e a agência foram escolhidos, 

houve uma denúncia na escola de que um aluno tinha recebido dinheiro de 

uma das agências para espalhar boatos negativos sobre a concorrente. 

Quando a informação chegou à escola, entre alguns alunos houve uma briga 

com princípio de tumulto. A direção escolar, que não estava envolvida 

diretamente com o assunto, precisou intervir e cogita interferir, de alguma 

forma, na viagem. (p. 20) 

 

O enunciador solicita, a seguir, que o aluno pesquise o significado dos termos 

“democracia” e “democrático” e retoma o tipo textual argumentativo e o gênero “texto de 

opinião”. Não há seleção de temas de literatura nessa Situação e também não há atividades de 

literatura a serem trabalhadas pelo enunciador. 

Na Situação de Aprendizagem 4 (Adequando o texto de opinião à situação 

comunicativa), um trecho do conto “A cartomante”, de Machado de Assis, é utilizado para que 

o aluno faça o uso adequado das pontuações que foram suprimidas nas passagens; não há estudo 

sobre o contexto ou sentido dos trechos: 

 

Texto A 

Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília casada com o Lobo 

Neves continuou 

Luís Dutra  

Ah  

E só hoje eu soube de uma cousa seu maganão  
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Que foi 

Que você quis casar com ela 

Ideias de meu pai Quem lhe disse isso 

Ela mesma Falei-lhe muito em você e ela então contou-me tudo 

 

Adaptado de: ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. 

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ Detalhe Obra 

Form. do ?select_action=&co_obra=1923>. Acesso em: 3 dez. 2013. (p. 18) 

Texto B 

Sim eu era esse garção bonito airoso abastado e facilmente se imagina que 

mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa ou levantou para 

mim os olhos cobiçosos De todas porém a que me cativou foi logo uma uma 

não sei se diga este livro é casto ao menos na intenção na intenção é castíssimo 

Mas vá lá ou se há de dizer tudo ou nada A que me cativou foi uma dama 

espanhola Marcela a linda Marcela como lhe chamavam os rapazes do tempo 

 

Adaptado de: ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. 

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ Detalhe Obra 

Form. do?select_action=&co_obra=1923>. Acesso em: 3 dez. 2013. (p. 19) 

 

Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das 

origens vamos a ela os dois primeiros eram amigos de infância Vilela seguiu 

a carreira de magistrado Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do 

pai, que queria vê-lo médico; mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser 

nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público no princípio de 1869, 

voltou Vilela da província onde casara com uma dama formosa e tonta; 

abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado Camilo arranjou-

lhe casa para os lados de Botafogo, e veio a bordo recebê-lo  

 

Adaptado de: ASSIS, Machado de. A cartomante. In: Várias histórias. 

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/ pesquisa /Detalhe Obra 

Form.do? select_action =&co_obra=1964>. Acesso em: 3 dez. 2013. (p. 27) 

 

Ainda na Situação de Aprendizagem 4 (Adequando o texto de opinião à situação 

comunicativa), além da atividade relacionada à adequação da pontuação proposta e especificada 

acima, na seção Para saber mais, o enunciador sugere para leitura o livro Estação Carandiru, 

de Drauzio Varella, mas não discute o livro no material. 

Na Situação de Aprendizagem 5 (Seleção do texto e apresentação à direção da escola), 

o enunciador retoma as noções de texto de opinião e no fim da Situação apresenta ao aluno o 

gênero “ata de condomínio”. Não há temas de literatura ou atividades relacionadas ao ensino 

de literatura. 

Nas Situações de Aprendizagem 6 (Pesquisando profissões), 7 (Qual é o melhor roteiro 

para nossa semana de profissões?), 8 (Tomando uma decisão coletiva) e 9 (Apresentações 

finais: avaliando resultados), não há temas de literatura e também não há atividades de 

literatura selecionadas pelo enunciador. O enunciador seleciona textos que se relacionam à 
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Reforma Universitária, textos que direcionam o aluno para que escolha uma profissão na feira 

de profissões a ser produzida, texto de opinião para a escolha da melhor proposta sobre a feira 

de profissões, e, por fim, o enunciador solicita que o aluno avalie sua participação e do grupo 

na feira de profissões.  

A análise realizada permite que cheguemos a algumas conclusões sobre o estudo de 

literatura no Ensino Fundamental II e sobre os temas de literatura tratados nos Cadernos do 

sexto ao nono ano. 

O trabalho com gêneros não literários é predominante ao longo dos Cadernos do Aluno 

de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental II. Um número maior de textos literários 

utilizados para a leitura e escrita ocorre no Caderno para o sexto ano, volume 1. Nesse Caderno, 

há textos de escritores contemporâneos, para que as atividades de interpretação textual, leitura 

e escrita sejam desenvolvidas com êxito.  

O foco principal dos Cadernos é apresentar textos nem sempre literários para que o 

aluno possa ter contato com a língua portuguesa escrita e que possa ler e posteriormente 

escrever textos na norma-padrão. 

 Como já informado anteriormente, não há um trabalho específico de literatura ao longo 

dos Cadernos do Ensino Fundamental II. A literatura não é a preocupação principal dos 

enunciadores como destacado ao longo das análises.  

 Embora o estudo de literatura não seja prioritário, não se pode dizer que ele foi deixado 

de lado. O enunciador incentiva o aluno a ler textos literários, a procurar romances na biblioteca 

e a desenvolver-se enquanto um leitor de livros. Em diversas atividades, o enunciador explica 

a importância de trocar informações com os colegas para o melhor desenvolvimento das 

atividades. 

 

4.2 ANÁLISE DA LITERATURA NAS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM DOS 

CADERNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

Neste capítulo pretendemos estudar os temas de literatura existentes no interior dos 

Cadernos do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), direcionados para o 

Ensino Médio, realizando uma comparação daquilo que foi encontrado nas Apresentações com 

aquilo que se apresenta nas Situações de Aprendizagem dos Cadernos e identificando se há 

predominância de Literatura e Sociedade, Literatura e Ideologia, Historiografia Literária, 

Literatura e Cultura, dentre outros. Todos os Cadernos para o Ensino Médio são formados por 

Situações de Aprendizagem (capítulos) com temas gerais.  
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A decisão de analisar o interior dos Cadernos para o Ensino Médio, no que se refere à 

atividades e textos de literatura, ocorre, principalmente, pelo fato de na capa dos Cadernos para 

o Ensino Médio existirem referências ao estudo de literatura, ao contrário do que acontece na 

capa dos Cadernos para o Ensino Fundamental II, em que é mencionado apenas o estudo de 

língua portuguesa, sem destaque para a o termo “literatura”.  

Para a análise, partimos dos estudos de Fiorin (1998) sobre conhecimento e ideologia: 

 

Podemos então afirmar que não há um conhecimento neutro, pois ele sempre 

expressa o ponto de vista de uma classe a respeito da realidade. Todo 

conhecimento está comprometido com os interesses sociais. Esse fato dá uma 

dimensão mais ampla ao conceito de ideologia; ela é uma “visão de mundo”, 

ou seja, o ponto de vista de uma classe social a respeito da realidade, a maneira 

como uma classe ordena, justifica e explica a ordem social. [...] A ideologia é 

constituída pela realidade e constituinte da realidade. Não é um conjunto de 

ideias que surge do nada ou da mente privilegiada de alguns pensadores. 

(FIORIN, 1998, pp. 29 e 30) 

 

O linguista brasileiro afirma ainda que não existem ideias fora dos quadros da 

linguagem, de modo que uma formação ideológica é um conjunto de representações que uma 

dada classe tem sobre o mundo, e que a formação discursiva é ensinada a todos de uma 

sociedade no momento de desenvolvimento e aquisição linguística (FIORIN, 1998). 

O pensador francês Roland Barthes explica, também, em palestra proferida em 1977, no 

Colégio de França, e publicada em livro, a importância da literatura diante do que ele chama de 

fascismo da língua. Segundo o autor, isso ocorre pelo fato de a língua obrigar a dizer e, 

consequentemente, estar a serviço de um poder (BARTHES, 1996): 

 

Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé nem super-homens, só resta, 

por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, 

essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, 

no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto 

a mim: literatura. (p. 16) 

 

4.2.1 A literatura nos Cadernos da 1ª série do Ensino Médio, volumes 1 e 2 

No interior dos Cadernos para a primeira série do Ensino Médio existem dezoito 

Situações de Aprendizagem (capítulos com atividades), sendo dez no volume 1 e oito no volume 

2. Nos dois textos de Apresentação para os volumes, como visto no capítulo anterior, o 

enunciador define como tema principal “o conhecimento adequado em língua portuguesa” e 

vários outros temas em ambos os volumes, que serão também importantes para a concretização 

do tema principal. O texto de Apresentação, volume 1, diz que identificar “características 
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básicas dos textos literários” é tema para os estudos de literatura, e o texto de Apresentação, 

volume 2, diz que “aprofundará os estudos literários”. Os dois textos de Apresentação dizem 

que a literatura fornece instrumentos imprescindíveis para que o aluno associe ideias, estabeleça 

relações e compreenda o mundo em que vive. Além disso, nos dois volumes é informado que 

os estudos literários “levam, ainda, a um diálogo com o passado, permitem uma reflexão sobre 

o presente e transportam o leitor para universos imaginários que proporcionam o conhecimento 

de novas experiências, sentimentos, sensações”, e que o acúmulo das experiências literárias 

será importante para o crescimento intelectual e pessoal do aluno. A única diferença do 

enunciado entre os volumes fica por conta do uso do verbo “aprofundará”, no segundo volume, 

de modo que uma sequência de estudos de literatura é organizada levando em consideração os 

volumes 1 e 2, com a previsão de estudo e aprofundamento de literatura. No segundo volume, 

além da continuidade de estudos literários, o texto de Apresentação diz que o aluno “conhecerá 

mais as características de estilo de época de alguns autores de língua portuguesa” e que estudará 

determinados gêneros textuais. Dos gêneros selecionados para estudo no texto de Apresentação 

do volume 2, três se relacionam ao estudo de literatura: poesia, conto e texto teatral. 

O contato dos alunos com a literatura ocorre, nos Cadernos da primeira série, por meio 

de trechos de gêneros textuais literários distintos (romances, crônicas, contos, obras poéticas, 

cordéis, peças teatrais, crônicas, contos, poemas e fábulas). O enunciador-narrador não explica 

especificamente todos os gêneros que seleciona, mas em alguns casos busca apresentar 

definições didáticas nos dois volumes ou então solicita que o aluno desenvolva atividades que 

o direcionam para a busca da definição de determinados gêneros. As definições didáticas de 

gêneros literários podem ser exemplificadas com a definição de tragédia e comédia, no  

volume 2: 

 

Tragédia 

Peça de teatro que representa uma ação dolorosa cujo término conduz a uma 

situação de desgraça, desventura e até morte. Procura-se imitar o sofrimento 

ou a piedade humanos até o momento do clímax. 

 

Comédia 

Esse gênero ocupa-se do cotidiano de pessoas comuns. Sua principal 

característica, contudo, é a presença de um final feliz. O objetivo do texto 

cômico é provocar o riso do público. (volume 2, p. 24)  

 

E ainda no volume 2, na seção Aprendendo a Aprender: 

Conto: é a forma narrativa, em prosa, caracterizada pela concisão e, 

consequentemente, pela extensão menor. Os contos objetivam, de modo geral, 

provocar no leitor uma unidade de efeito, ou seja, conseguir, com o mínimo 
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de meios, o máximo de efeitos. Por isso, esse texto se concentra em um único 

foco de interesse, ao contrário do romance, que possui muitos focos. 

Crônica: atualmente, a crônica é um gênero que pode (ou não) ser narrativo e 

que procura captar o imaginário coletivo em suas manifestações do dia a dia. 

Seu objetivo é recolher um fragmento do cotidiano, não a sua totalidade. É o 

gênero literário que procura, de diferentes maneiras, apropriar-se do instante, 

preservando-o para a eternidade. 

Tragédia: peça de teatro que concentra a ação importante e completa, 

executada por seres humanos de caráter elevado, e visa provocar tristeza e 

sentimento de piedade no público. (volume 2, p. 65) 

 

Como observado, há duas definições de tragédia no mesmo volume. Ambas informam 

que a Tragédia é uma peça de teatro. A primeira definição (p. 24) explica que representa uma 

ação dolorosa que é conduzida para uma situação de desgraça, mas com um final feliz e que 

visa imitar o sofrimento humano até o momento do clímax, mas não menciona o público. A 

segunda (p. 65) explica que Tragédia é a representação de uma ação importante e completa em 

que seres humanos com caráter elevado a executam e que deverá provocar tristeza e piedade no 

público. No momento em que a segunda definição é apresentada, o enunciador não cita a 

primeira definição novamente, não a revisa ou faz com que o aluno retorne para a página 

específica. 

E, no volume 1, o enunciador direciona o aluno para a importância dada aos gêneros 

textuais no dia a dia e no ensino de textos e de literatura nos Cadernos:  

 

O gênero textual e o dia a dia 

Todos nós somos seres de comunicação e para nos comunicar fazemos uso 

das mais variadas linguagens. Qualquer atividade humana está relacionada 

com a linguagem, muito especialmente a linguagem verbal – aquela que 

produzimos oralmente ou por escrito –, não nasce do nada. Para comunicar, 

ela precisa obedecer a certas regras. Toda manifestação da linguagem se dá 

por meio de textos. Quando produzimos um texto, construímos também uma 

identidade. Por exemplo, nos tornamos cronistas, ou contadores de fábulas, ou 

poetas, ou repórteres, ou comentadores de programas de televisão, ou 

cientistas etc. Os textos surgem de acordo com as diferentes atividades do ser 

humano, o que possibilita serem agrupados em gêneros textuais. Estes surgem 

de acordo com sua função na sociedade, seus conteúdos, seu estilo ou a forma 

como são construídos. Chamamos de gênero as diferentes formas de 

linguagem que circulam no nosso dia a dia. Alguns exemplos são a fábula, a 

crônica, a notícia de jornal. Você consegue lembrar outros gêneros textuais 

com os quais tem contato no seu dia a dia? De fato, nossa sociedade está 

repleta de gêneros textuais. Eles são a forma como a língua se organiza nas 

inúmeras situações de comunicação que vivemos. Dominar o uso do maior 

número possível de gêneros permite-nos melhorar o nosso relacionamento 

com os outros.  

 

Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola. (volume 1, p. 98) 
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Ao longo dos dois volumes há a ocorrência de onze poemas completos (“Assim como”, 

de Alberto Caeiro, “A palavra mágica”, de Carlos Drummond de Andrade, “Mar Português”, 

de Fernando Pessoa, “Ismália”, de Alphonsus Guimaraens, “Contemplo o lago mudo”, de 

Fernando Pessoa, “Prazeres”, de Bertolt Brecht, “A vós correndo vou, braços sagrados”, de 

Gregório de Matos Guerra, “Julga-me a gente toda por perdido”, de Luís Vaz de Camões, 

“Poema em linha reta”, de Fernando Pessoa, “Não”, de Álvaro de Campos, “O pássaro cativo”, 

de Olavo Bilac). Além desses textos, há recortes específicos de dois cordéis do mesmo autor 

(Antonio Silvino – o rei do cangaço e A seca do Ceará, de Leandro Barros) e de um episódio 

de obra poética (episódio “O velho do restelo”, de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões). 

Foram selecionados para uso em determinadas atividades trechos de três romances 

(Confissões de leoa, de Mia Couto, O cortiço, de Aluísio de Azevedo, e Os sertões, de Euclides 

da Cunha); trecho de uma crônica (“A carroça e o cachorro”, de Lima Barreto); trechos de dois 

contos (“Dentro da noite”, de João do Rio, e “Um cão de lata ao rabo”, de Machado de Assis); 

e de três peças teatrais (O protocolo, de Machado de Assis, Édipo Rei, de Sófocles, e O noviço, 

de Martins Penna). Foram usados na íntegra duas crônicas (“O padeiro”, de Rubem Braga e 

“Futebol, quantas alegrias me trouxe”, de Urda Klueger) e três contos (“Cantiga dos esponsais”, 

de Machado de Assis, “História de Passarinho” e “Venha ver o pôr-do-sol”, de Lygia Fagundes 

Telles). Há uma atividade com uma fábula, “A toupeira”, de Esopo. 

O recorte teórico presente nos Cadernos da primeira série para a questão da literatura 

ocorre por meio de textos do gênero didático, ou seja, textos produzidos especificamente para 

os materiais, como é o caso do texto “Literatura e sociedade”, de José Luis Landeira e João 

Henrique Mateos, e de recortes de textos científicos, como é o caso de Letramento literário, 

teoria e prática, de Rildo Cosson (2012), Teoria da Literatura: uma introdução, de Terry 

Eagleton (2001), Formação da Literatura brasileira: momentos decisivos, de Antonio Candido 

(2006), e O prazer do texto: perspectivas para o ensino de Literatura, de Alice Vieira (1989).  

Os teóricos explicitados no parágrafo acima e selecionados pelo enunciador para 

desenvolvimento do recorte teórico dos volumes dos Cadernos da primeira série são das áreas 

de Teoria Literária, Educação e Literatura, Crítica Literária, Literatura e História, Literatura e 

Sociedade, Estudos Culturais. 

O que chama a atenção também nos Cadernos analisados é a ocorrência de um “quadro 

sinóptico” (volume 2, p. 51) em que aparecem as nomenclaturas de períodos literários. Eles são 

divididos em: Medieval, Clássico e Moderno, em Portugal, Brasil e África Lusófona. No quadro 

sinóptico para estudo do aluno, o primeiro espaço de análise refere-se ao período Medieval em 

Portugal, que se relaciona ao Trovadorismo e Humanismo. Para explicitar a não existência de 
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registros de literatura nesse período no Brasil e na África Lusófona, o enunciador marca o 

quadro com um traço. No segundo espaço de análise destinado ao período Clássico, o 

enunciador preenche Brasil e Portugal relacionando as localidades com os movimentos 

Renascimento, Barroco e Arcadismo ou Neoclassicismo (em Portugal) e Quinhentismo, 

Barroco e Arcadismo ou Neoclassicismo (no Brasil), além disso ele explicita ao aluno não 

existirem registros de movimentos literários no período em questão na coluna “África 

Lusófona”. Por fim, a linha do período Moderno é marcada pelo registro de Romantismo, 

Realismo, Naturalismo e Simbolismo (no Brasil e em Portugal), Parnasianismo (no Brasil), 

Formação da Literatura com tendência para a Literatura Romântica (na África lusófona) e 

Modernismo no Brasil, em Portugal e na África Lusófona. 

Além disso, há também, como forma de atividades para complementar o estudo de 

literatura, o trabalho específico com quadros sinópticos sobre estilos literários de época, em que 

é solicitado ao aluno completar lacunas com períodos literários e autores, para que seja feita 

uma comparação entre a África lusófona, Portugal e o Brasil. Para complementar o estudo dos 

estilos de época, há uma atividade em que os trechos de textos selecionados devem ser 

associados ao nome dos autores. No estudo sobre “estilo”, o enunciador apresenta uma 

definição no Caderno, volume 2: “Consideramos estilo o conjunto de procedimentos 

linguísticos selecionados por quem escreve o texto. Essa seleção cria uma imagem de autor que 

produz no leitor o efeito de individualidade – singular ou coletiva” (volume 2, p. 50). O estudo 

de estilo de época e individual será retomado nos Cadernos da segunda série. 

Em outra atividade que se relaciona ao estudo de literatura, é solicitado um projeto em 

grupo denominado “Mas isso é arte? Do poema à instalação” (volume 2, p. 35), em que os 

alunos deverão escolher poemas para a produção de uma instalação a partir do entendimento 

do texto lido. 

Ainda na sequência, há uma frase de Roland Barthes em um exercício sobre a crônica 

“O padeiro”, de Rubem Braga. O aluno deverá explicar a definição de literatura com base no 

pensamento de Roland Barthes, utilizando exemplos do texto de Rubem Braga. A frase de 

Barthes, usada sem referência bibliográfica, é “A literatura é o próprio clarão do real. Toda a 

realidade e todo o conhecimento estão presentes no texto literário” (volume 1, p. 85). 

Com relação às atividades que se relacionam com gêneros literários, dois recortes 

podem ser feitos para ilustrar as propostas do enunciador para fixar características e definições. 

Ao que parece, o enunciador deseja que o aluno conheça as características dos gêneros literários 

como forma de aprendizagem da literatura. O primeiro exemplo se refere à definição do gênero 

cordel em uma atividade que deve ser respondida oralmente: “Que características do gênero 
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literatura de cordel podemos encontrar no texto de Leandro Gomes de Barros?” (volume 2, p. 

69). Os demais exemplos são de atividades presentes no primeiro volume: 

 

No caderno, responda às questões a seguir: 

1. A origem da palavra crônica é grega, de chronos, que significa tempo. Que 

relação há entre tempo e o gênero textual crônica? 

2. Defina crônica. 

3. Ao falarmos da leitura de textos literários, é importante saber se os fatos 

narrados são reais ou não? Por quê? (volume 1, p. 85) 

 

Em duplas ou trios, transformem a fábula A toupeira em um texto teatral. 

Levem em conta as características desse gênero textual até aqui estudadas. 

Redijam o texto no caderno. Na próxima aula, entreguem o texto para o 

professor, que vai corrigi-lo segundo os critérios de: criatividade; 

compreensão do gênero “peça teatral”; fidelidade ao texto-base; uso 

apropriado dos tempos verbais. (volume 1, p. 99)  

 

Escolha dois dos temas a seguir e faça para cada um deles uma síntese: (1) 

gênero textual; (2) fábula; (3) a relação de sentido que existe entre a fábula e 

o texto teatral; (4) a importância de escolher um tempo verbal adequado ao 

que se pretende dizer em um texto narrativo. (volume 1, p. 102) 

 

Ainda sobre o ensino de gêneros, no volume 2, o enunciador não pretende que o aluno 

apenas reconheça os gêneros literários, mas que saiba qual é a importância do gênero para o dia 

a dia, por meio de atividades de fixação: “Em sua opinião, a que gênero textual pertence o 

trecho anterior?” (p. 7); “Pesquise em jornais e revistas o conteúdo de algumas entrevistas com 

escritores, atores de televisão etc. Faça uma lista das características próprias desse gênero”  

(p. 10); “Quais são os gêneros de texto que mais gosta de ler?” (p. 25)  

Por fim, como proposto anteriormente, faz-se necessário descrever os temas 

encontrados nos enunciados que antecedem os textos literários dos Cadernos em questão e 

compará-los com os das Apresentações. Ao longo da análise, os temas dos enunciados foram 

destacados para, na sequência, serem agrupados com os temas encontrados em outros 

Cadernos. Os temas serão examinados separadamente nos volumes 1 e 2 da primeira série. 

No volume 1, no texto de Apresentação, o enunciador fala sobre:   

 

[...] a importância dos estudos da língua portuguesa em relação aos aspectos 

linguísticos, aos gêneros textuais, à tipologia textual e à literatura, uma vez 

que fornecem instrumentos imprescindíveis no estabelecimento de relações, 

na associação de ideias e na compreensão do mundo em que vivemos. 

(primeiro parágrafo)  

 

E, também, foi dito que o aluno 
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[...] estudará detalhadamente como interpretar textos expositivos e 

informativos, respeitando as características próprias dos gêneros organizados 

nessas tipologias. Também aprenderá a valorizar a identidade histórico-social 

possibilitada pelo estudo da língua portuguesa. Refletirá sobre o 

estabelecimento de relações no uso da norma-padrão, adequadas às diferentes 

esferas de atividade social e reconhecerá características básicas dos textos 

literários. (segundo parágrafo) 
 

Ao serem comparados os temas presentes no texto de Apresentação do Caderno volume 

1, com as ocorrências do interior do material, fica claro que no interior do material há o trabalho 

da literatura por meio de gêneros e tipos textuais e que o enunciador visa a promover o contato 

do aluno com alguns textos literários de gêneros específicos (conto, crônica, fábula e peça de 

teatro). Além disso, por meio da literatura, o enunciador procura explicar para o aluno a 

necessidade de valorizar a identidade sociocultural ao estudar a língua portuguesa, que inclui o 

estudo da língua propriamente dita e também o da literatura. 

Vejamos, a seguir, quais são os temas mais gerais desenvolvidos nas diferentes 

Situações de Aprendizagem do volume 1. 

Na Situação de Aprendizagem 1 (Comunicação: Palavras no mural), o enunciador, na 

seção Discussão Oral, solicita que o aluno discuta com os colegas e com o professor sobre a 

importância das palavras em sua vida. Os textos de literatura utilizados para a discussão são 

“Assim como”, de Alberto Caeiro, e “A palavra mágica”, de Carlos Drummond de Andrade.  

Nas Situações de Aprendizagem 2 e 3 não há estudos de literatura. Na Situação de 

Aprendizagem 2 (Lusofonia – Sim, nós falamos o português!), a língua portuguesa é apresentada 

ao aluno como realidade social, e o enunciador se preocupa em especificar os locais no mundo 

em que as pessoas falam o português. O enunciador explica: “Esta Situação de Aprendizagem 

nos dará a oportunidade de verificar como a língua portuguesa aproxima povos de culturas e 

costumes variados” (p. 17). A partir disso, ele define o conceito de lusofonia como o conjunto 

de identidades linguísticas e culturais em países falantes de português. O gênero notícia é 

estudado por meio de uma notícia sobre Maputo, a capital de Moçambique. O enunciador 

explica também ao aluno, a respeito dos modos de falar a língua no território brasileiro, e 

aproveita para sugerir filmes a ele, na seção Para saber mais; comenta sobre José Saramago, 

ganhador do prêmio Nobel de Literatura em 1998, e informa que Mia Couto, escritor 

Moçambicano, é respeitado em todo o mundo: 

 

O que acontece quando um jovem brasileiro aceita levar um objeto 

contrabandeado para Portugal? Esse é o ponto de partida do filme Terra 

estrangeira (direção de Walter Salles e Daniela Thomas, 1995, 100 min., 

livre). Depois de chegar a Portugal, Paco ainda se envolve em mais confusões. 
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A variante diatópica caipira é apresentada com muito bom humor na 

irreverente história do filme A marvada carne (direção de André Klotzel, 

1985, 100 min.). As aventuras de Carula para conseguir casar-se são tão 

engraçadas como as de Quim, seu futuro marido, para conseguir comer um 

bom churrasco. Em 1998, o português José Saramago ganhou o Prêmio 

Nobel de Literatura, um dos mais importantes prêmios que um escritor pode 

receber. O moçambicano Mia Couto é também um autor respeitado em todo 

o mundo. Procure na internet, bem como na sala de leitura ou na biblioteca de 

sua escola, livros desses importantes escritores que representam variedades da 

língua portuguesa diferentes da brasileira. (p. 23) 

 

Na Situação de Aprendizagem 3 (Você está na mídia?), como já informado não há 

estudo de literatura. O enunciador inicia essa parte direcionando o aluno: “Depois de ter visto 

como a língua portuguesa interage com outras culturas, você irá relacionar a língua materna 

com nosso cotidiano social pela mídia” (p. 24). Para tanto, ele define o que é mídia e começa a 

definir as características de uma “letra de música”, “a importância da televisão na vida das 

pessoas” e, por fim, pergunta ao aluno: “Em sua opinião a televisão ‘emburrece’?”. Há um texto 

didático elaborado especificamente para o Caderno, em que o enunciador pretende que o aluno 

compreenda sobre mídia e comunicação de massa e solicita que as palavras-chave e as ideias-

chave do texto sejam destacadas. São produzidas atividades sobre tempos verbais e sobre 

concordância verbal.  

Na Situação de Aprendizagem 4 (A história da Língua Portuguesa), o enunciador 

apresenta o poema “Mar português”, de Fernando Pessoa, e deixa claro no enunciado que 

antecede o poema que o aluno lerá um poema do escritor português sobre a expansão marítima 

portuguesa. Mais adiante, o poema “Ismália”, de Alphonsus Guimaraens, é selecionado pelo 

enunciador, que solicita, antes de apresentar o poema, que o aluno pense no significado do 

mar e que depois compare o significado da palavra mar nos poemas lidos: dor para os 

portugueses e ao mesmo tempo conquistas, em Fernando Pessoa, e suporte para a lua da 

personagem Ismália enlouquecida, de Guimaraens. 

Na Situação de Aprendizagem 5 (A palavra me faz eu), o enunciador solicita que o aluno 

compreenda o valor que as palavras têm nos textos e o alerta para a necessidade de ter uma 

presença consciente no mundo. Antes mesmo de apresentar o texto “Contemplo o lago mudo”, 

de Fernando Pessoa, o enunciador pergunta ao aluno: “O que é contemplar?”, “É importante 

parar de vez em quando para pensar em quem somos? Por quê?” e “Estar sozinho é sempre 

ruim?”. Após a leitura do poema especificado, o enunciador questiona se o aluno sabe o que é 

um verso e uma estrofe. Na mesma situação de aprendizagem, na seção Lição de Casa, o 

enunciador apresenta o poema “Prazeres”, de Bertolt Brecht, e especifica que, por meio de 



125 

 

sensações, sentimentos e ações, o poeta explica o que é felicidade. Após a solicitação da leitura 

e reflexão do texto de Brecht, o enunciador solicita ao aluno que: 

 

Sinta-se um poeta. Entre na personagem e escreva um poema. Em seu texto 

deve haver pelo menos quatro verbos, três substantivos e dois adjetivos. 

Identifique-os claramente. Você tem toda a liberdade para escrever o que 

quiser, mas deve levar em conta o efeito que suas escolhas vão causar nos 

leitores. (volume 1, p. 45) 

 

Na Situação de Aprendizagem 6 (Quem souber que conte outra) o enunciador seleciona 

um provérbio que indica uma narrativa e um conto completo. Os textos selecionados são A 

confissão da leoa, de Mia Couto, título de um romance do autor, mas não de um conto, como 

informado pelo enunciador: 

 

Contando um conto  

Leia a seguir um conto do escritor moçambicano Mia Couto, chamado  

A confissão da leoa.  

Discussão Oral 

• Você gosta de ler histórias? 

• De que tipo de histórias você mais gosta? Por quê? 

• O que o título A confissão da leoa lhe sugere? 

• O que você espera do texto que lerá? 

Leitura e análise de texto 

A confissão da leoa 

Todas as manhãs a gazela acorda sabendo que tem que correr mais veloz que 

o leão ou será morta. Todas as manhãs o leão acorda sabendo que deve correr 

mais rápido que a gazela ou morrerá de fome. Não importa se és um leão ou 

uma gazela: quando o Sol desponta o melhor é começares a correr. COUTO, 

Mia. Provérbio africano. In: A confissão da leoa. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2012. p. 79. (volume 1, p. 48) 

 

O enunciador, na atividade, solicita que o aluno identifique o gênero conto e o tipo 

narrativo, pois pergunta se o texto tem narrador, personagens e por quais motivos seria uma 

narrativa.  

O segundo texto selecionado é “Cantiga de esponsais”, de Machado de Assis, que está 

completo, mas dividido em blocos para reflexões, questões e estudos de temas. No primeiro 

recorte do texto, o enunciador pergunta ao aluno: “a) O narrador se dirige a que tipo de leitor? 

b) O conto será lido apenas por esse tipo de leitor a que o narrador se dirige? Por quê? c) Você, 

com certeza, já viu muitas pessoas de cabeça branca. O que lhe vem à mente quando pensa em 

“uma cabeça branca”, expressão que aparece no texto?” (volume 1, p. 50). No segundo recorte: 

Vamos parar novamente para mais uma pequena reflexão. Repare que 

Machado, ao descrever a casa de mestre Romão, opta pelo uso de frases 

negativas. Ao fazer assim, podemos afirmar que se reforça: 
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a) a dificuldade de expressão de Machado de Assis. 

b) a sensação de ausência presente na casa “sombria e nua”. 

c) a falta de vocabulário do narrador. 

d) a ilusão de fartura com que vive o mestre Romão. 

e) o culto à pobreza que alimenta a fé do mestre Romão. (volume 1, p. 51) 

No terceiro recorte: 

 

3. Agora responda a mais estas questões: 

a) Na época em que se passa a narrativa, ainda existia escravidão no Brasil. 

Prove isso com uma passagem do texto. 

b) O que você acha que vai acontecer a seguir no conto? (volume 1, p. 51) 

 

Nos dois últimos recortes, o enunciador pergunta o aluno: 

 

Vamos parar mais uma vez nossa leitura. Responda oralmente: 

a) Por que mestre Romão queria tanto acabar sua música, mesmo de qualquer 

jeito? 

b) O que você acha que acontecerá a seguir no conto? (volume 1, p. 53) 

 

Transcreva no caderno trechos do conto que comprovem as afirmativas a 

seguir: 

a) O narrador pode projetar uma imagem do leitor dentro da narrativa e 

conversar com esse leitor. 

b) O conto Cantiga de esponsais é narrado em terceira pessoa. O narrador 

conhece todos os pensamentos do mestre Romão e os apresenta ao leitor. 

 

Escreva uma opinião a respeito do final. Para ajudá-lo na reflexão, discuta 

com seus colegas, em classe, de que forma o mundo é visto no conto. 

(volume 1, p. 54) 

 

Desse modo, o enunciador se preocupa em evidenciar os temas a seguir por meio do 

conto estudado: o tipo de leitor para o qual o texto se dirige, o uso de frases negativas para 

a busca de um efeito desejado, a escravidão no Brasil na época em que o conto foi escrito, 

imagem de leitor dentro da narrativa, o diálogo com o leitor, o foco narrativo, o modo 

pelo qual o mundo é visto por meio do conto. 

Na Situação de Aprendizagem 7 (Exposição de fotojornalismo “o sabor da língua 

portuguesa”), na seção Lição de Casa, com o soneto “A vós correndo vou, braços sagrados”, 

de Gregório de Matos Guerra, o enunciador solicita que o aluno realize comparações, 

identificando traços característicos do Barroco presentes no soneto e nas leituras de Cristo 

carregando a cruz, de acordo com a interpretação de três mestres da arte: o holandês Jan 

Sanders van Hemessen (1500-1566); o grego Domenikos Theotokopoulos, conhecido como El 

Greco (1541-1614); e o brasileiro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1730/38?-1814) 

(p. 56).  
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Ainda na Situação de Aprendizagem 7, o enunciador explicita em “Encontro com a 

narrativa literária” que: 

 

Ao terminar de ler uma narrativa de que gostamos, como um conto ou um 

romance, é importante dividir opiniões com os amigos. Recomendar a leitura, 

discutir, conversar animadamente sobre livros, autores, narrativas, de um 

modo gostoso, como, por exemplo, na hora do intervalo: um pensa uma coisa, 

outro pensa algo diferente e outro colega discorda dos dois... A discussão nos 

enriquece ao expressarmos nossas ideias e impressões e ouvirmos, 

atentamente, as dos outros (p. 67). 

 

Isso retoma a preocupação do texto de Apresentação, que aponta a necessidade de troca 

de experiências com os colegas e de sanar dúvidas com o professor. 

Finalmente, ainda na mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador apresenta um 

trecho do conto “Dentro da noite”, de João do Rio, e diz que: “É comum, nas narrativas 

literárias, a oposição entre um indivíduo problemático e a sociedade, que o impede de viver ou 

dificulta que ele viva, no mundo de valores que deseja” (p. 67). Ele pergunta, então, se isso 

acontece nos trechos do conto lido, como ocorre e qual a opinião do aluno sobre o contraste 

entre indivíduo e sociedade nesse texto. 

Na Situação de Aprendizagem 8 (Divulgando a exposição!), há o texto “A carroça dos 

cachorros”, de Lima Barreto, e o enunciador prepara o aluno para ler um texto em que o autor 

comenta com ironia uma recordação que teve em certo dia. Para tanto, ele solicita que o aluno 

preste atenção nos usos verbais e na relação temporal que os verbos mantêm entre si. Além 

disso, na atividade posterior ao texto, o enunciador solicita que o aluno observe e descreva a 

crítica social que se apresenta na comparação que o autor faz entre os ministros de Estado e os 

cachorros. 

Na Situação de Aprendizagem 9 (Quando as palavras resolvem fazer arte), o 

enunciador diz, antes de apresentar o texto “Julga-me a gente toda por perdido”, de Luis Vaz 

de Camões, que:  

O soneto que vamos ler a seguir aborda a relação difícil entre o indivíduo e a 

sociedade: o eu lírico é incompreendido pelas pessoas ao agir de modo 

diferente por causa do amor que sente por uma dama. Esse soneto, escrito por 

Luís Vaz de Camões, é considerado uma obra de arte. Você consegue imaginar 

por quê? ( p. 77) 

 

O enunciador convida, portanto, o aluno para mais uma vez refletir sobre a relação 

difícil entre um indivíduo e a sociedade, do mesmo modo que já havia feito em relação ao 

texto anterior, de João do Rio. Além disso, inicia um debate sobre a temática do amor por 

uma dama e também sobre aquilo que é considerado arte ou não. No exercício que vem após 
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o texto em questão, o enunciador informa que “O tema do desajuste do poeta em relação à 

sociedade em que vive é comum na poesia de todos os tempos”. A Lição de Casa referente a 

essa leitura chama a atenção: o enunciador solicita que o aluno produza uma letra de música 

em que esteja agora no lugar de “Pedro”, mantendo as mesmas ideias, mas mudando as palavras, 

divisões de estrofes e o que mais for necessário. 

Os trechos teóricos selecionados apresentam algumas definições complementares 

acerca dos vários papéis da literatura. No trecho de Rildo Cosson, é dito que por meio da 

literatura é possível que todos se reconheçam e que a comunidade de pertencimento também 

seja reconhecida por meio dela. O de Terry Eagleton apresenta o poder que determinados 

grupos exercem sobre outros para estabelecerem o que é ou não literatura. Na parte selecionada 

dos escritos de Antonio Candido, a literatura é apresentada como um sistema de obras que se 

conectam por língua, temas e imagens, e que se manifestam historicamente como elementos da 

natureza social e psíquica. Por fim, o recorte dos textos de Alice Vieira informa que a literatura 

serve para o homem recriar o universo por meio de palavras, a partir da reflexão que uma pessoa 

pode ter em relação a sentimentos e conflitos de uma personagem e, assim, compreender a si 

mesmo e os demais humanos. O texto didático, colocado a seguir, também visa a explicar ao 

aluno o que o enunciador considera como literatura. Ele é assinado por José Luis Landeira e 

João Henrique Mateos, autores que produzem outros textos didáticos, além de paródias e textos 

literários em alusão a determinados autores ou para ilustrar determinada Situação de 

Aprendizagem nos Cadernos do Ensino Médio. 

 

A Literatura e a sociedade 

Os textos, orais e escritos, que procuram atender à necessidade humana de arte 

são chamados de Literatura. Ocorre que nem todos consideram Literatura 

como o mesmo conjunto de textos. Naturalmente, não podemos reduzir o que 

é artístico apenas ao que é bonito. 

Embora seja verdade que o conceito de Arte se relaciona aos conceitos de 

gosto e de belo, os gostos mudam de acordo com a época, o lugar, a cultura e 

o grupo social. Por exemplo, alemães e brasileiros, a princípio, não terão 

sempre os mesmos gostos. Na verdade, dificilmente duas pessoas terão sempre 

os mesmos gostos ou classificarão as mesmas coisas como belas. 

Além disso, grupos sociais tentam impor o seu conceito de literatura para 

outros. Muitas vezes fazem isso por meio de instituições como a escola, que, 

conforme o acervo de suas bibliotecas e os textos adotados pelos professores, 

em especial de Língua Portuguesa, acaba por selecionar o que é texto literário 

e o que não é. O mesmo poderíamos falar das universidades: quem iria cogitar 

se um determinado livro solicitado por uma universidade em um vestibular 

não é bonito o suficiente para ser classificado como Literatura? 

A Literatura, contudo, não é a única nessa situação: ela não é independente, 

mas está relacionada aos demais fenômenos sociais e econômicos que 

configuram uma determinada sociedade. Os fundamentos do que é Arte não 
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são de origem individual, mas a obra de arte, sim: é a criação de um indivíduo, 

o artista. Esse artista produz a obra de arte, um trabalho de imaginação. 

A imaginação, por um lado, não pode fugir das referências da realidade. Por 

mais imaginativo que seja o artista, sempre há algo de realidade em suas obras. 

Por outro, a imaginação do artista deve permitir que a obra de arte vá além da 

realidade, não necessariamente contra essa realidade, mas desvelando, 

possibilitando que o leitor do texto literário encontre, numa situação local, 

algo que seja universal. 

O texto literário também não se deve confundir com o texto histórico. “Ah, 

esse livro é legal porque é baseado em fatos reais!” – isso não é um critério 

literário, mas histórico. A história descreve fatos que ocorreram realmente, 

preocupando-se com os detalhes particulares desses fatos. A Literatura 

descreve fatos que, verdadeiros ou não, pouco importa, revelam aspectos 

universais – ou seja, sempre presentes – do ser humano.  

 

Elaborado por José Luís Landeira e João Henrique Mateos especialmente para 

o São Paulo Faz Escola. (pp. 81 e 82) 

 

A seguir, na mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador apresenta o texto “O 

padeiro”, de Rubem Braga, e pergunta se o texto pode ser considerado uma obra literária, qual 

a imagem do narrador formada na mente do aluno e também sobre os acontecimentos narrados, 

a personagem, o tempo e o comportamento humano. Por fim, o enunciador pergunta na seção 

Aprendendo a Aprender: “Mas será que existiu mesmo um padeiro do modo como o descreve 

Rubem Braga? Em matéria de ficção, não adianta ficar preocupado com tais dúvidas. Desse 

modo, caiam no jogo proposto pelo narrador e sintam o cheiro de pão fresquinho que vem do 

passado” (volume 1, p. 84).  

Ainda na Situação de Aprendizagem 9, o enunciador apresenta “Futebol, quantas 

alegrias me trouxe”, crônica de Urda Klueger, e o “Poema em linha reta”, de Fernando Pessoa. 

Sobre o primeiro texto, o enunciador pergunta ao aluno, “Quantas alegrias podem tornar-se 

crônicas?”, e explica que na crônica o narrador interpreta a sociedade em que vive e adota 

um sistema linguístico, uma linguagem literária específica para o texto, em que palavras e 

expressões mudam de valor no novo sistema estabelecido. Sobre o segundo texto, o enunciador 

pergunta ao aluno, “Como o eu lírico vê o mundo?”, e pede que o aluno apresente a distinção 

entre o “eu” e os outros no texto.  

Na Situação de Aprendizagem 10 (Um, Dois, Três... Ação!), o enunciador explicita que 

o texto a ser lido na sequência é um texto de teatro e informa que nele existirá uma conversa 

entre duas personagens e que uma supõe o que a outra sente. O enunciador pergunta ao 

aluno a respeito de espetáculos que já assistiu, e na sequência pergunta como estavam se 

sentindo os personagens e também informa que: “O texto teatral O protocolo é dividido entre 

as personagens (locutoras) da peça, que suprem a função do narrador. Essas personagens são 
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introduzidas pela citação de seu nome. Quais são as personagens do texto lido?”  

(volume 1, p. 92) 

Fica evidente o estudo do gênero peça de teatro, o enunciador explica a origem da 

palavra “teatro” na seção Aprendendo a Aprender, e, após isso, apresenta um fragmento do 

texto “Édipo Rei”, de Sófocles: 

 

O que quer dizer a palavra teatro? A palavra grega théatron era o lugar onde 

se apresentava uma peça (texto teatral). O teatro surgiu na Grécia Antiga, no 

século IV a.C. [...] 

 

(Jocasta aparece na entrada do palácio e se interpõe entre Édipo e Creonte.) 

JOCASTA – Insensatos! Por que suscitar aqui uma absurda guerra de 

palavras? Não vos envergonhais, quando vosso país sofre o que sofre, de expor 

aqui vossos rancores privados? (A Édipo) Vamos, retorna ao palácio. E tu para 

tua casa, Creonte. Não façais de um nada uma imensa dor.  

CREONTE – É teu esposo, minha irmã, é Édipo quem pretende tratar-me de 

um modo estranho e decidir ele próprio se me expulsará de Tebas ou se me 

condenará à morte.  

ÉDIPO – Exatamente! Não o surpreendi armando criminosamente contra a 

minha pessoa uma intriga criminosa?  

 

SÓFOCLES. Édipo Rei. Porto Alegre: L&PM, 2013. p. 41. (volume 1, p. 93) 
 

O enunciador solicita uma leitura dramática do trecho acima e que sejam marcadas as 

indicações cênicas do texto para que sejam estudadas. 

Após isso, na mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador apresenta uma fábula e 

informa o aluno que, como na Situação anterior eles haviam trabalhado com o gênero crônica, 

agora vão estudar o gênero fábula, já que, embora ambos sejam textos narrativos, cada um 

apresenta características específicas. A proposta, portanto, com o texto “A toupeira”, de Esopo, 

é estudar as diferenças entre a crônica e a fábula (estudo de gêneros literários) e para a 

Lição de Casa, a diferença entre a moral da fábula e a da crônica. Na mesma Situação 

especificada, o enunciador apresenta um trecho da peça de teatro O noviço, de Martins Penna e 

apresenta uma fábula elaborada pelo programa São Paulo Faz Escola, também denominada “O 

noviço”: 

 

Ambrósio, apenas por interesse, casou-se com Florência, que tem dois filhos 

– Emília e Juca. Contudo, Ambrósio já era casado com Rosa (na época não 

havia divórcio), a quem abandonara depois de roubar os seus bens. Ele se vê, 

no entanto, em maus lençóis quando Carlos, jovem que fugira do convento 

para casar-se com Emília, encontra com Rosa. Carlos passa a fazer chantagem 

com Ambrósio, mas a verdade termina vindo à tona: Florência fica sabendo 

do calhorda bígamo com quem se casara. Ambrósio foge, mas é preso. Carlos 

fica livre do convento e pode se casar com Emília. Elaborado especialmente 

para o São Paulo Faz Escola. (volume 1, p. 96) 
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A preocupação do enunciador mais uma vez é com o estudo do gênero peça de teatro, 

com as indicações cênicas e com os indícios de fábula que o texto de Martins Penna apresenta: 

 

[...] AMBRÓSIO — Tua filha está moça e em estado de casar-se. Casar-se-á, 

e terás um genro que exigirá a legítima de sua mulher, e desse dia principiarão 

as amofinações para ti, e intermináveis demandas. Bem sabes que ainda não 

fizestes inventário. 

FLORÊNCIA — Não tenho tido tempo, e custa-me tanto aturar procuradores! 

AMBRÓSIO — Teu filho também vai a crescer todos os dias e será preciso 

por fim dar-lhe a sua legítima... Novas demandas. 

FLORÊNCIA — Não, não quero demandas. 

AMBRÓSIO — É o que eu também digo; mas como preveni-las? [...] 

AMBRÓSIO — Que dúvida! E eu julgo que podes conciliar esses dois pontos, 

fazendo Emília professar em um convento. Sim, que seja freira. Não terás 

nesse caso de dar legítima alguma, apenas um insignificante dote — e farás 

ação meritória. 

FLORÊNCIA — Coitadinha! Sempre tenho pena dela; o convento é tão triste! 

[...] AMBRÓSIO — A respeito de teu filho direi o mesmo. Tem ele nove anos 

e será prudente criarmo-lo desde já para frade. [...] PENA, Martins. O noviço.  

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ Detalhe Obra 

Form. do ?select_ action=&co_obra=2044>. Acesso em: 29 maio 2013. 

(volume 1, p. 97) 
 

Como Lição de Casa, o enunciador propõe que o professor “produza uma 

recapitulação de “conceitos básicos que distinguem o texto em verso do texto em prosa” 

(volume 1, p. 98). Na seção Leitura e análise de texto, o enunciador apresenta texto 

posicionando o gênero textual para uso diário: 

 

O gênero textual e o dia a dia 

Todos nós somos seres de comunicação e para nos comunicar fazemos uso 

das mais variadas linguagens. Qualquer atividade humana está relacionada 

com a linguagem, muito especialmente a linguagem verbal – aquela que 

produzimos oralmente ou por escrito – não nasce do nada. Para comunicar, 

ela precisa obedecer a certas regras. Toda manifestação da linguagem se dá 

por meio de textos. Quando produzimos um texto, construímos também uma 

identidade. Por exemplo, nos tornamos cronistas, ou contadores de fábulas, 

ou poetas, ou repórteres, ou comentadores de programas de televisão, ou 

cientistas etc. Os textos surgem de acordo com as diferentes atividades do ser 

humano, o que possibilita serem agrupados em gêneros textuais. Estes 

surgem de acordo com sua função na sociedade, seus conteúdos, seu estilo ou 

a forma como são construídos. Chamamos de gênero as diferentes formas de 

linguagem que circulam no nosso dia a dia. Alguns exemplos são a fábula, a 

crônica, a notícia de jornal. Você consegue lembrar outros gêneros textuais 

com os quais tem contato no seu dia a dia? De fato, nossa sociedade está 

repleta de gêneros textuais. Eles são a forma como a língua se organiza nas 

inúmeras situações de comunicação que vivemos. Dominar o uso do maior 

número possível de gêneros permite-nos melhorar o nosso relacionamento 

com os outros.  

Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola. (volume 1, p. 98)  

[grifo nosso] 
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Por fim, o enunciador propõe um exercício a partir do poema “Não”, de Fernando 

Pessoa. Após a leitura, o aluno deverá alterar o tempo verbal dos verbos destacados, deixando 

todos no passado. É solicitado que o aluno compare o novo poema criado com o poema original 

de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa e deve anotar as mudanças de sentido 

que ocorreram a partir da mudança verbal. O poema é utilizado para o estudo de tempos 

verbais, produção de paródia (sem que o enunciador mencione esse conceito) e estudo de 

sentidos do poema. Vejamos agora o que acontece nas Situações de Aprendizagem do volume 

2, da primeira série.  

Na Situação de Aprendizagem 1, há destaque para o gênero entrevista literária com a 

escritora Lygia Fagundes Telles. Não há temas de literatura a serem estudados, mas a literatura 

recebe algum destaque, pois na seção Para saber mais o enunciador convida o aluno para entrar 

no universo da escritora tentando localizar livros dela na biblioteca da escola: “Lygia Fagundes 

Telles (19/4/1923) evoca, com maestria, cenas da infância e adolescência, captando a suavidade 

dos estados da alma das personagens. Provavelmente na sala de leitura de sua escola há livros 

dessa escritora. Selecione um cujo título desperte seu interesse e entre no mundo narrativo da 

escritora” (volume 2, p. 17). 

 Na Situação de Aprendizagem 2 (Literatura e voo das palavras), o enunciador faz 

algumas perguntas iniciais ao aluno e pretende respondê-las ao longo das atividades do 

Caderno: “Qual é a importância do verbo em um texto literário? Qual é o papel do conto com 

relação à opinião do ser humano sobre o mundo? Essas são questões que você poderá discutir 

nesta Situação de Aprendizagem” (p. 18). Ele inicia com a seleção do conto “História de 

Passarinho”, de Lygia Fagundes Telles, e pergunta ao aluno o que é um conto, ou seja, 

preocupa-se ainda no volume 2 em questionar o aluno sobre as características do gênero 

conto. Aproveitando o mesmo conto, o enunciador mostra ao aluno a possibilidade de 

relacionar o conto lido com um texto de teatro. Para isso, solicita que o aluno produza um texto 

do gênero peça de teatro com base no conto lido. O aluno deve escolher, na produção do texto 

de teatro, entre a tragédia e a comédia. As definições de tragédia e comédia foram vistas nas 

páginas iniciais da presente seção. O enunciador disponibiliza uma definição de tragédia para 

essa atividade e no fim do Caderno ele apresenta a segunda definição de tragédia, como já visto 

anteriormente.  

 Na mesma Situação de Aprendizagem especificada o enunciador seleciona o texto “O 

pássaro cativo”, de Olavo Bilac e explica que o tema do texto do poeta é o mesmo visto no texto 

da contista, mas em textos com características distintas (poemas e conto). 
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Textos diferentes com o mesmo tema 

Os mesmos grupos que realizaram o Exercício 6 da seção “A história, o 

passarinho e o teatro” devem ler o poema a seguir e explicar as relações de 

semelhança e de diferença encontradas entre este poema e o conto História de 

passarinho. (volume 2, p. 24) 

 

Para a Lição de Casa, o enunciador solicita que o aluno entreviste os pais sobre a 

importância da literatura, com perguntas sugeridas tais como: “Qual a importância da 

literatura em sua vida pessoal?/ Quais são seus autores preferidos?/ Quais são os gêneros de 

texto que mais gosta de ler?” (p. 25). O enunciador pede que o aluno perceba a influência da 

literatura na vida das pessoas. O enunciador cita, na sequência, na seção Para saber mais, 

informações sobre o livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, e explica ao aluno que é 

uma linda história de liberdade, aprendizagem e amor e que há uma analogia entre o homem e 

a gaivota sobre a dificuldade de superação dos limites. 

Na Situação de Aprendizagem 3 (Instalação poética), o enunciador solicita que o aluno 

acompanhe a canção “Morena de Angola”, de Chico Buarque, e pede que o aluno explique o 

que sabe sobre Angola e as relações entre Angola e o Brasil. Na sequência, a partir da 

compreensão da canção, pede-lhe que explique a palavra “Catumbela”. O enunciador preocupa-

se, nas atividades sobre a canção de Buarque, com a importância do reconhecimento da 

sonoridade da canção e do sentido da letra. Há, ainda na seção Aprendendo a Aprender, um 

breve texto didático com informações sobre os sons oclusivos, nasais, sibilantes e vibrantes. As 

atividades são, assim, sobre os sons e sentidos poéticos e sobre o nível fonético do poema: 

solicita-se que o aluno identifique rimas e compreenda o que são aliteração e assonância, em 

“Violões que choram”, de Cruz e Souza. No estudo sobre o “nível morfossintático do poema”, 

o enunciador traz apenas uma atividade em que são apresentadas frases com os dizeres “qual 

das duas frases é mais poética e qual é menos poética?”. Não há o mesmo aprofundamento 

como o que foi dado ao nível fonético do poema e às relações entre sons e sentidos poéticos. 

Na sequência, duas atividades sobre figuras de linguagem, no denominado “nível semântico-

figurativo do poema”, são apresentadas, e uma terceira atividade sobre a mesma temática na 

seção Lição de Casa. Na primeira atividade são apresentadas as figuras de linguagem antítese, 

metáfora, metonímia e sinestesia, que devem ser associadas às definições. Na segunda 

atividade, o enunciador disponibiliza o verso “Amor é fogo que arde sem se ver”, de Luís Vaz 

de Camões, e pede que o aluno complete um parágrafo explicativo sobre o poema de Camões 

com palavras específicas (“opostos”, “arde”, “fogo”, “antítese”, “aquece”, “visível”, 

“oximoro”). Na Lição de Casa, o enunciador solicita ao aluno: 
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1. No caderno, escreva uma frase em que se note a mesma figura de 

linguagem presente no verso de Luís Vaz de Camões: “O mundo todo abarco 

e nada aperto”. 

2. No caderno, escreva uma frase em que se note a mesma figura de 

linguagem presente na frase do escritor brasileiro Alphonsus de Guimaraens: 

“Nasce a manhã, a luz tem cheiro...” (volume 2, pp. 31 e 32) 

 

Por fim, na mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador apresenta um subtítulo 

“Mas isso é arte? Do poema à instalação.”, e pede que o aluno escolha, em grupo, poemas de 

literatura e traduza, em uma instalação artística, o que compreendeu do poema lido. O 

conhecimento sobre o modo de analisar, explicado anteriormente, deve ser aplicado para a 

realização da instalação. O enunciador direciona o projeto para uma lista de escritores, mas sem 

definir textos: Adélia Prado, Alphonsus de Guimaraens, Álvares de Azevedo, António Gedeão, 

António Nobre, Arlindo Barbeitos, Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves, Cecília 

Meireles, Corsino Fortes, Cruz e Sousa, Eugênio de Castro, Ferreira Gullar, Gonçalves Dias, 

Manoel de Barros, Manuel Bandeira, Olavo Bilac, Oswald de Andrade, Oswaldo Alcântara, 

Ruy Duarte de Carvalho. 

Na Situação de Aprendizagem 4 (As vozes do outro e a nossa na resenha), não há 

estudos de literatura. O enunciador direciona o aluno no início dessa parte “Após trabalhar com 

uma instalação, nesta Situação de Aprendizagem você participará do processo de construção de 

uma resenha, texto que apresenta um olhar específico dentro de uma determinada situação.” (p. 

42). O texto crítico “Marcia Castro combina arte e boa diversão”, de Lauro Lisboa Garcia sobre 

um show da cantora brasileira Marcia Castro e publicado no site do jornal O Estado de S. Paulo 

em 2008 é o primeiro texto para análise nessa Situação. Após isso, o gênero resenha é estudado, 

e um texto didático elaborado para o Caderno é apresentado ao aluno com a definição do 

gênero.  

Na Situação de Aprendizagem 5 (O estilo nosso de cada época), o enunciador apresenta 

o conto “Venha ver o pôr-do-sol”, de Lygia Fagundes Telles, e pergunta ao aluno sobre a 

imagem com que ficamos das pessoas da sociedade atual, depois da leitura do texto. Pergunta 

também qual é o estilo da autora e se as características do estilo são inovadoras e atuais. 

Na seção Aprendendo a Aprender, o enunciador define estilo como “[...] o conjunto de 

procedimento linguísticos por quem escreve o texto [...]”, que “cria uma imagem de autor que 

produz no leitor o efeito de individualidade – singular ou coletiva” (p. 50). 

No texto seguinte, presente na mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador 

seleciona um recorte de O cortiço, de Aluísio de Azevedo, e questiona o aluno sobre a imagem 

de autor que o texto produz em quem o lê. Ou seja, o enunciador pergunta ao aluno: “Como 
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o autor vê o casamento?” e “[...] o autor parece sério? Irônico? Moderado? Exagerado? 

Explique”. 

Ainda na Situação de Aprendizagem 5, o enunciador apresenta o “quadro sinóptico” 

com estilos de época em Portugal, Brasil e África lusófona nos períodos Medieval, Clássico e 

Moderno. Um exercício com partes de textos que devem ser associados aos nomes dos 

escritores complementa o estudo dos estilos de época. Por fim, o enunciador seleciona “Um 

cão de lata ao rabo”, de Machado de Assis, e questiona o aluno sobre qual a imagem de 

narrador formada. É possível observar a diferença em relação à atividade anterior, que 

solicitava a imagem de autor criada no texto lido e não a imagem de narrador. A imagem de 

narrador pode ser mais fácil de ser identificada com o pequeno trecho selecionado e apresentado 

ao aluno. 

Na Situação de Aprendizagem 6 (Estilo que critica o mundo), o enunciador aponta os 

conteúdos de literatura que serão estudados: “interação entre estilo de época, estilo de autor e 

obra literária” e “crítica social na literatura”. Para isso, apresenta o trecho “O velho do Restelo”, 

da obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, diz que o aluno lerá uma das principais passagens 

da literatura portuguesa e explica qual a parte da obra que foi selecionada. Até então, em 

nenhum outro trecho selecionado ocorreu tanto destaque quanto o realizado agora, inclusive 

com a contextualização do livro todo. Após a leitura, o enunciador pede que o aluno 

compreenda os sentidos de algumas palavras e as características do texto literário. 

Vasco da Gama é apresentado como um personagem da história portuguesa quando o 

enunciador solicita ao aluno que faça pesquisas sobre viagens às Índias, os interesses e objetivos 

portugueses nas navegações, quem foi Vasco da Gama, dentre outras questões. Nesse momento, 

fica clara a relação entre Literatura e História. Na Lição de Casa, o enunciador pede que o 

aluno identifique trechos do texto que se relacionem com a crítica social feita pela personagem 

velho do Restelo e que parecem ainda atuais. Na seção Aprendendo a Aprender, o enunciador 

recomenda que o aluno diferencie o estilo de autor de Luís Vaz de Camões e a crítica social do 

velho do Restelo: 

 

Ao analisarmos o episódio do velho do Restelo, é também importante tomar 

cuidado e não confundir crítica social com estilo de autor. O fato de fazer 

crítica social não significa, em si, a presença de estilo de autor. Camões foi 

original na maneira de fazer sua crítica social e a fez em uma época em que o 

estilo dominante apregoava o equilíbrio e a satisfação intelectual. (p. 64) 

 

Por fim, o enunciador propõe uma Discussão Oral aos alunos: como a literatura pode 

descrever e refletir a sociedade e ao mesmo tempo realizar críticas a essa mesma 
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sociedade? Antes do término da Situação de Aprendizagem 6, o enunciador define, uma vez 

mais, “conto”, “crônica” e “tragédia”, na seção Aprendendo a Aprender. 

Na Situação de Aprendizagem 7 (O cordel com a corda toda), mais uma vez há 

aproximação entre Literatura e História. O enunciador solicita que o aluno debata a Guerra de 

Canudos e o sertão nordestino, e, um pouco mais adiante, discuta com os colegas o que é um 

cangaceiro e se já ouviu falar de algum cangaceiro importante da história brasileira. O 

preâmbulo serve para a seleção de trecho de Os sertões, de Euclides da Cunha. O enunciador 

quer que o aluno compreenda a ideia de “resistência” e também que relacione o texto em 

questão com o do episódio do velho do Restelo, lido anteriormente. A temática é a da crítica 

social. O debate sobre cangaço e nordeste proposto pelo enunciador leva ainda à seleção de 

dois textos de cordéis Antonio Silvino – Rei dos cangaceiros e A seca do Ceará, de Leandro 

Gomes de Barros, que devem ser também relacionados ao mesmo episódio de “Os Lusíadas” 

já mencionado. Em seguida, na seção Aprendendo a Aprender, o enunciador explica ao aluno 

o que é escansão poética: 

 

A escansão poética implica a contagem das sílabas como são ouvidas, não 

pela divisão gráfica. Além disso, a divisão poética, na língua portuguesa, conta 

as sílabas somente até a última sílaba tônica (de som mais forte) do verso. 

Desse modo, não consideramos a última sílaba átona (de som mais fraco) do 

verso. É o que ocorre nos versos finais em que as sílabas átonas finais 

aparecem entre parênteses. (p. 70) 
 

Além disso, ele explica que “há também outra composição literária em versos, mais 

popular, formada por redondilha menor, que se constitui de versos com cinco sílabas, também 

chamados de pentassílabos” (p. 71). 

Por fim, o enunciador aproveita para apresentar aspectos da história da  

literatura de cordel: 

 

A origem da literatura de cordel está ligada à tradição medieval, quando um 

narrador contava suas experiências por meio de histórias repletas de ações, 

conselhos, humor e moral. De modo geral, no Brasil, a produção de cordel 

está ligada principalmente à região Nordeste. No entanto, hoje, com o fluxo 

de nordestinos ocorrido nas últimas décadas, é possível encontrar a literatura 

de cordel também em São Paulo. (p. 70) 

 

Na Situação de Aprendizagem 8 (A análise crítica em sala de aula), na seção 

Aprendendo a Aprender, o enunciador apresenta uma visão do que seria interpretar um texto 

literário: “Ao analisarmos um texto, podemos simplesmente dizer qual é o assunto que ele 
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aborda ou expressar os sentimentos que o texto desperta e a visão de mundo que ele expõe. 

Nesse caso, estamos interpretando o texto literário” (p. 78). 

Na tarefa posicionada na sequência, na mesma Situação, o enunciador solicita que 

lacunas sejam preenchidas com termos específicos que dizem respeito à interpretação de textos 

literários: 

 

4. Complete a frase a seguir, que expressa o conceito de interpretação do texto 

literário. Use apenas algumas das palavras indicadas: 

 

formas – compreensivo – contextos – unidade – expectador – elementos 

 

Por interpretação do texto literário entendemos analisar de modo 

______________ e com linguagem adequada as ______________, os 

conteúdos e os _____________, que constituem a obra literária como 

___________. (p. 79) 

 

 

E, também, 

 

1) Interpretar um texto literário é analisar de modo compreensivo e com 

linguagem adequada as formas, os conteúdos e os contextos que constituem a 

obra literária como um todo. 

(2) Forma: é quando fazemos o levantamento dos elementos formais, ou seja, 

aqueles ligados à construção do som, da formação e dos sentidos das palavras 

do texto. 

(3) Conteúdo: é quando identificamos os significados do texto, em especial 

aqueles efeitos de sentido com os quais deparamos a partir das formas 

encontradas no texto. 

(4) Contextos: nesse caso, consideramos tanto o contexto de produção do 

texto (Quando? Onde? Como? Por quem? Qual é o seu estilo?), como de 

leitura (quem lê esse texto? Quando? Por quê?). 

(5) A análise crítica do texto procura relacionar os aspectos exteriores 

(contextos) àqueles mais próprios da sua estrutura (forma e conteúdo), sem 

deixar de lado, nesse processo, a manifestação do gosto do leitor. (p. 79) 

Na seção Considerações Finais, o enunciador apresenta as referências de textos 

presentes em uma Situação anterior: 

 

A seguir, disponibilizamos as referências dos dois textos apresentados para 

atividade na seção “Estilo de época”, Situação de Aprendizagem 5. O primeiro 

texto é um trecho do romance Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano 

(1810-1877), autor do Romantismo português. O texto está disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/Detalhe Obra Form. do? select 

_ action =& co_ obra=16521>. Acesso em: 3 dez. 2013. 

O segundo texto é um trecho do poema Inconstância dos bens do mundo, que 

faz parte da obra Seleção de obras poéticas. O autor, Gregório de Matos 

(1636-1696), é um expoente do Barroco brasileiro. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ Detalhe Obra Form. do? select 

_action =&co_obra=16658>. Acesso em: 3 dez. 2013. (p. 83) 
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4.2.2 A literatura no Caderno da 2ª série do Ensino Médio, volumes 1 e 2 

 

 

Ao longo dos dois Cadernos para o segundo ano existem dezoito Situações de Aprendizagem, 

sendo dez no primeiro volume e oito no segundo. O número de Situações coincide com o 

número encontrado nos Cadernos da primeira série do Ensino Médio. O tema principal definido 

no texto de Apresentação dos dois Cadernos é o conhecimento adequado em língua portuguesa, 

além de outros temas importantes também para que o tema principal seja concretizado.  

No Caderno da segunda série, volume 1, são ao todo seis poemas completos (“Luar de 

verão”, de Álvares de Azevedo, “Primeira Lição”, de Lêdo Ivo, “A catedral”, de Alphonsus 

Guimaraens, “Breve o dia”, de Fernando Pessoa, “Nasce o sol e não dura mais que um dia”, de 

Gregório de Matos, “Cerimônia de passagem”, de Paula Tavares), três trechos de poemas 

(“Boa noite”, e mais dois trechos de “O navio negreiro”, ambos de Castro Alves), duas letras 

de músicas (“Lua Branca”, de Chiquinha Gonzaga, e “Ai que saudade da Amélia”, de Ataulfo 

Alves e Mario Lago), um trecho de texto teatral (O juiz de paz da roça, de Martins Penna), 

um conto completo (“A cartomante”, de Machado de Assis), um trecho de conto (“Um velho”, 

de Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo), três trechos de romances (Eurico, o Presbítero, 

de Alexandre Herculano, Senhora, de José de Alencar, e Memórias de um sargento de milícias, 

de Manuel Antonio de Almeida).  

No Caderno da segunda série, volume 2 são ao todo quatro poemas completos (“Versos 

íntimos” e “A guerra”, de Augusto dos Anjos, “Um mover de olhos, branco e piedoso”, de Luís 

Vaz de Camões, e “Põe quanto és no mínimo que fazes”, de Ricardo Reis), duas letras de 

músicas (“Fora da ordem”, de Caetano Veloso, e “O que será (à flor da terra)”, de Chico 

Buarque), três crônicas completas (“Pretê-pedalinho”, de Jô Hallack, Nina Lemos, Raq 

Affonso, “Melissa e o amor no alto da árvore”, de José Luis Landeira e João Henrique Matos, 

e “Sem Botafogo, mas com etc. – Homenagem à Oswald de Andrade”, de José Luis Landeira), 

um conto completo (“Nossa amiga”, de Carlos Drummond de Andrade) e trechos de romances 

(O cortiço, de Aluísio de Azevedo, Memórias sentimentais de João Miramar, de Oswald de 

Andrade, Brás, Bexiga e Barra Funda, de Antonio de Alcântara Machado, e História do cerco 

de Lisboa, de José Saramago). 

No primeiro volume, é dito pelo enunciador que o aluno irá estudar a língua portuguesa 

com relação aos aspectos “linguísticos, aos gêneros textuais, à tipologia textual e à literatura”, 

e destacado no fim do primeiro parágrafo que os estudos literários são importantes, pois 

promovem um  diálogo com o passado, reflexão sobre o presente e um vislumbrar de universos 
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imaginários que proporcionam experiências, sentimentos e sensações pelo aluno que lê textos 

literários, além de crescimento pessoal e intelectual. O destaque dado ao estudo da literatura é 

evidente no texto de Apresentação desses Cadernos. O período literário Romantismo é o mais 

enfatizado (no segundo parágrafo), com recortes para escritores ultrarromânticos como Álvares 

de Azevedo (“que apresenta características semelhantes ao movimento gótico”, contos 

fantásticos e poesia intimista) e Castro Alves (“defensor da luta pela abolição dos escravos”). 

O enunciador se preocupa, pela primeira vez em textos de Apresentação, com períodos literários 

e nomes de escritores relevantes nesses períodos.  

No primeiro Caderno, há inicialmente o estudo do gênero “comédia de costumes”, em 

que o enunciador direciona o aluno para questões sociais, por meio de uma letra de música de 

Noel Rosa. Há também a seleção do tipo textual argumentação e do texto crítico, que não é um 

gênero textual, mas que será importante, de acordo com o enunciador, para a vida em sociedade 

e para o vestibular.  

O interesse do enunciador sobre a produção de gêneros textuais por alunos é revelado 

na solicitação do enunciador para que o aluno produza uma Revista Cultural. 

 

Revista cultural 

Todas as atividades escritas realizadas este ano e cujos gêneros textuais 

circulam na sociedade em revistas poderão integrar uma revista cultural criada 

por sua turma para todos os alunos do Ensino Médio. O resultado final, é claro, 

será obtido apenas no fim do ano. Uma revista cultural procura transmitir a 

seus leitores informação, arte e cultura. É possível que vocês encontrem textos 

produzidos em outras disciplinas que venham a integrar o trabalho final. Tudo 

é questão de pensar muito e conversar com os professores! (volume 1, p. 81) 

 

Outra abordagem de gênero no estudo de literatura ocorre quando o enunciador pergunta 

em uma Discussão Oral: “É possível fazer poesia com o tema da escravidão? Como seria a 

relação entre o gênero textual poesia e o tema?” (volume 1, p. 83). E, a seguir, a noção de gênero 

aparece para definir a questão de feminino e masculino e poesia de gênero por meio de uma 

entrevista feita com a poetisa angolana Claudia Pastore. O enunciador embaralha as perguntas 

da entrevista e solicita que o aluno organize o que está embaralhado, de acordo com as 

respostas. 

 

A entrevista quebra-cabeça 

A seguir, você vai analisar uma entrevista feita por Claudia Pastore com a 

poetisa angolana Paula Tavares e publicada pela União dos Escritores 

Angolanos, no site <http://www.blocosonline. com.br/entrevista /pop_artistas 

/ana_paula.htm> (acesso em: 21 maio 2013). Só que aqui, as perguntas foram 

separadas das respostas. 

1. Veja primeiro as perguntas: 
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a) A poesia angolana pode ser abordada como uma poesia de gênero 

[feminino e masculino]? B) Existe algum tipo de preconceito com relação à 

poesia escrita por mulher em Angola? C) Aqui no Brasil, a poesia é vista 

como um gênero menor. Em Angola também? [...] (p. 95) 

 

O enfoque no Caderno 1, para a segunda série, não é tanto o de definir gêneros textuais 

como nos Cadernos da primeira série, mas de definir o que é literatura, texto literário, leitura 

literária. Assim, apresenta ao aluno “o texto literário como obra que emociona e perpetua a 

essência humana.” (volume 1, p. 26) Mais adiante, o enunciador insiste na importância do texto 

literário em uma atividade sobre um trecho de Entre o passado e o futuro, de Hannah Arendt: 

“Sublinhe, no texto a seguir, a parte que poderia ser usada para defender a ideia de que o texto 

literário, como objeto cultural feito de palavras, visa a perpetuar a essência humana ao longo 

dos séculos.” (volume 1, p. 31) O trecho selecionado de Arendt vem a seguir, 

Os objetos culturais 

O status objetivo do mundo cultural, que, na medida em que contém coisas 

tangíveis – livros e pinturas, estátuas, edifícios e música –, compreende e 

testemunha todo o passado registrado de países, nações e, por fim, da 

humanidade. Como tais, o único critério não social e autêntico para o 

julgamento desses objetos especificamente culturais é sua permanência 

relativa e sua eventual imortalidade. Somente o que durará através dos séculos 

pode-se pretender em última instância um objeto cultural. (p. 33)  

 

Pretendendo ainda que o aluno defina texto literário, são discutidas as diferenças entre 

texto literário e texto de distração, por exemplo, na atividade em que o enunciador solicita 

“Encontre um texto literário, no livro didático, e um texto para distração em uma revista ou 

jornal. Os textos devem abordar o mesmo tema. Leve-os para a sala de aula.” (volume 1, p. 32). 

Ele reafirma a importância de o aluno diferenciar uma leitura de distração de uma leitura de um 

texto literário. E, para isso, pede que o aluno tenha clara a definição de texto literário.  

Logo mais adiante, ainda em consonância com a proposta de definir e caracterizar o 

texto literário, o enunciador do Caderno 1 apresenta um texto didático em que comenta a 

importância do texto literário e o ideal do período literário Romantismo na formação dos 

leitores: 

O Romantismo e o ideal de formação dos leitores 

Toda descrição, no texto literário, suspende o desenvolvimento da narrativa 

para analisar um termo introduzido por ela. Pode ser uma paisagem, uma 

personagem ou um objeto. Descrever é ordenar um conjunto de elementos no 

decorrer do texto, que visa deter-se não na narrativa, mas em detalhes dos 

elementos que a compõem. Esse detalhamento pode nos levar de minuciosas 

descrições a visões gerais e muito básicas de algo. Quanto mais detalhes, mais 

lento fica o texto. Em todas as narrativas do Romantismo, a descrição ocupa 

papel fundamental, pois isso tem a ver com a proposta pedagógica que o 

Romantismo defendeu. As Revoluções Francesa e Industrial puseram em cena 
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um novo público leitor: a burguesia. A esta, sem experiência em leitura e sem 

televisão, cinema ou outros meios de comunicação, era necessário como que 

ensinar a ler, ensinar a imaginar o que o escritor estava narrando. Daí se 

valorizarem muito as descrições detalhadas. Vários autores desse período 

procuravam, em seus textos, não apenas produzir uma obra literária, mas 

ensinar o leitor a lê-la. Assim, os textos literários dessa época se concentravam 

tanto em desenvolver uma ideia como em ajudar o leitor a interessar-se por 

ela. O Brasil, copiando os modelos europeus, adotou as mesmas 

características: descrições longas que não deixavam dúvida de como as cenas 

deveriam ser imaginadas. Hoje, cento e tantos anos depois, grande parte dos 

leitores de textos do Romantismo fica irritada justamente porque o texto 

parece não progredir, é lento. Isso ocorre por vivermos em um mundo muito 

diferente daquele do século XIX. Estamos cercados de mídias e de rapidez: 

cinema, televisão, internet, videogames, caixas automáticos de banco etc. 

Então, como devemos reagir diante dos textos do Romantismo? Pedir que os 

escritores do século XIX mudem sua maneira de escrever? Deixar de lê-los? 

O que você pretende fazer?  

 

Elaborado por José Luis Landeira especialmente para o São Paulo Faz Escola. 

(p. 69)  

 

 

No segundo volume, o enunciador se preocupa, em explicar novos gêneros ao aluno 

como, por exemplo, quando faz perguntas ao aluno sobre os diferentes gêneros que circulam 

em um jornal. O enunciador seleciona também uma atividade para completar lacunas com 

palavras, que permite que o aluno reconheça a tradição artística e literária. Nesse Caderno, 

existe a seção Tradição e Ruptura e, na sequência, um trecho do romance História do cerco de 

Lisboa, de José Saramago em que o enunciador solicita que o aluno identifique características 

de linguagem que podem causar algum estranhamento a quem lê (p. 51). Diferencia, também, 

narrativas que se associam ao estilo de época (tradição) de narrativas que apresentam o fluxo 

de consciência e a subjetividade de personagens.  

A atividade de criação de gênero textual literário fica por conta da solicitação de que os 

alunos escrevam um conto: 

 

Sob orientação do professor, organizados em duplas ou trios, você e seus 

colegas devem escrever, juntos, um conto que supere o conceito tradicional 

desse gênero. Essa superação deverá demonstrar criatividade responsável, ou 

seja, vocês devem ser criativos, mas selecionar atentamente as alterações 

propostas ao gênero “conto” como quaisquer transgressões intencionais com 

a linguagem. Para isso, é preciso saber quais os escritores que influenciam 

vocês. (volume 2, p. 52)  

 

Ainda no Caderno, volume 2, o enunciador seleciona atividades que fazem menção ao 

uso de neologismos em textos literários e apresenta alguns escritores que desenvolvem 

inversões sintáticas e neologismos em seus textos. Disponibiliza apenas um trecho de Brás, 

Bexiga e Barra Funda, de Antônio de Alcântara Machado: 
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Encontre, no livro didático, um texto literário em que apareça um 

neologismo. Identifique, claramente, o texto, o autor, a página do livro 

em que esse neologismo se encontra e qual é ele. Escreva essas 

informações no caderno e dê também o significado do termo no texto. 

Alguns autores que fazem recorrente uso desse processo são Oswald de 

Andrade, Antônio de Alcântara Machado, João Guimarães Rosa, Manoel 

de Barros e Mia Couto. Se não encontrar exemplos interessantes no livro 

didático, recorra à internet ou à sala de leitura da escola. (p. 50)  

 

Além disso, os dois Cadernos da segunda série selecionam atividades para explicitar 

aos alunos o significado de estilo de época. É recorrente o trabalho com estilo de época e com 

estilo individual. As figuras de estilo também são apresentadas pelo enunciador em algumas 

atividades. 

Vejamos a seguir quais são os temas desenvolvidos no texto de Apresentação e nos 

textos de literatura do corpo dos Cadernos da 2ª série, volumes 1 e 2. 

No volume 1, na Apresentação, o enunciador diz: 

 
O Caderno do Aluno – volume 1 traz algumas experiências de aprendizagem 

especialmente elaboradas para que você compreenda a importância dos 

estudos da Língua Portuguesa em relação aos aspectos linguísticos, aos 

gêneros textuais, à tipologia textual e à literatura, uma vez que fornecem 

instrumentos imprescindíveis para o estabelecimento de relações, para a 

associação de ideias e para a compreensão do mundo em que vivemos. Os 

estudos literários levam, ainda, a um diálogo com o passado, permitem uma 

reflexão sobre o presente e transportam o leitor a universos imaginários que 

proporcionam o conhecimento de novas experiências, sentimentos, sensações, 

que, certamente, serão de muita valia para o seu crescimento intelectual e 

pessoal. (primeiro parágrafo, volume 1) 

 

Neste volume, com a orientação do professor, você enriquecerá seus 

conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar o movimento 

literário do Romantismo e, entre outros aspectos, o Ultrarromantismo, por 

meio do conto fantástico de Álvares de Azevedo, que apresenta características 

semelhantes às do movimento gótico. A poesia libertária de Castro Alves, 

defensor da luta pela abolição dos escravos, e a poesia intimista de Álvares de 

Azevedo emocionam e tornam prazerosos os momentos de leitura e análise 

(segundo parágrafo, volume 1) 

 

Em relação às questões linguísticas envolvidas na produção textual, o foco 

está nas articulações entre as diferentes partes de um texto, em especial, 

quando aborda os temas “sequência argumentativa” e “construção de sentido”. 

(terceiro parágrafo, volume1) 

 

 

No texto de Apresentação, o enunciador informa que irá apresentar ao aluno o 

conhecimento sobre o período literário Romantismo, especificamente o Ultrarromantismo, o 

gênero “conto fantástico” por meio do estudo de Álvares de Azevedo, a poesia intimista de 
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Álvares de Azevedo e a poesia libertária de Castro Alves, e de fato esses temas são recorrentes 

no interior do Caderno. Uma análise minuciosa mostrará como eles aparecem.  

Na Situação de Aprendizagem 1 (Rindo se criticam os costumes), como já vimos, são 

apresentadas as características do gênero “comédia de costumes”, a partir da letra da música 

“Não tem tradução”, de Noel Rosa. O enunciador solicita também que o aluno observe questões 

de literatura como a construção dos versos, as escolhas lexicais, a musicalidade e o ritmo. Na 

sequência, o texto selecionado é O juiz de paz da roça, de Martins Pena, e o enunciador diz que 

ao ler a peça de teatro um tema a ser estudado pelo aluno deveria ser o mau uso do poder 

existente na sociedade atualmente. O debate após a leitura desse texto é implementado pelo 

enunciador na seção Discussão Oral. Ele pergunta ao aluno sobre casos de abuso de poder 

existentes na sociedade atual e solicita que o aluno teça comparações entre a música de Noel 

Rosa e o texto de Martins Pena. Para a Lição de Casa, o enunciador pede que o aluno consulte 

o conteúdo da primeira série do Ensino Médio para completar um quadro esquemático referente 

aos estilos de época dentro dos períodos estabelecidos. Trata-se do mesmo quadro apresentado 

nos Cadernos anteriores. 

Na Situação de Aprendizagem 2 (O que faz de alguém um escritor?), não existem temas 

ou atividades de literatura. O enunciador se preocupa em ensinar produção textual ao aluno: 

“Com esta Situação de Aprendizagem, você verá que não é tão difícil escrever bons textos. 

Uma boa orientação, acompanhada de um pouco de empenho, pode ser a receita que o motive 

para uma escrita significativa” (p. 15). 

Na seção Para começo de conversa, nessa Situação, o enunciador informa: 

 

Para começo de conversa 

Escrever pode não ser uma tarefa fácil, mas também não é um dom para seres 

“inspirados por entidades divinas”. Todas as pessoas podem escrever bons 

textos se forem devidamente orientadas e se empenharem. O objetivo da 

atividade a seguir é prepará-lo para ler artigos de opinião jornalísticos e para 

aprender a escrevê-los. A leitura e a escrita desse gênero textual favorecem o 

desenvolvimento da crítica e da argumentação, importantes para a vida em 

sociedade e para o vestibular. (p. 15) 

 

Há, mais adiante, um exercício em que o enunciador pergunta ao aluno se os trechos em 

destaque são notícias ou opiniões. Ele, a seguir, apresenta um texto sobre a redação nos 

vestibulares. 

Mais adiante, na seção Aprendendo a Aprender, ele reforça mais uma vez a necessidade 

de escrever bons textos: “Não esqueça que uma boa argumentação exige que se discuta uma 
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questão controversa ou polêmica, ou seja, uma afirmação cuja resposta não seja única, 

permitindo diferentes posicionamentos” (p. 17). 

Na Situação de Aprendizagem 3 (Para gostar de ler Literatura), o enunciador diz ao 

aluno que:  

 

As atividades desta Situação de Aprendizagem farão que você veja o texto 

literário como obra que emociona e perpetua a essência humana. [...] Ao 

começar esta reflexão sobre literatura, considere que os textos que dela fazem 

parte são obras de arte feitas com palavras. E toda obra de arte tem uma 

preocupação histórica: tratar, de forma artística (com linguagem esteticamente 

elaborada), ao longo do tempo, temas humanos. Para muitos de nós, a beleza 

tem de ser compreendida imediatamente. A pessoa olha e diz: “É belo!”. Mas 

a arte, de um modo geral, pede outro conceito de beleza. Ela pressupõe 

conhecimento de seu espectador. (p. 26).  

 

Após a explicação inicial, o enunciador pergunta ao aluno como diferenciar um texto 

literário de um texto não literário e se é fácil ou não ler um texto literário. Após isso, a música 

“Lua branca”, de Chiquinha Gonzaga é apresentada e o enunciador mostra a lua como um tema 

e pede que o aluno reflita, em um texto escrito, sobre o sol enquanto cenário para o sofrimento 

romântico. Após o trabalho com o texto de Gonzaga, o enunciador apresenta o texto “Luar de 

verão”, de Álvares de Azevedo, e trata da definição de trovador. Na seção Discussão Oral, a 

lua aparece como tema de cenário amoroso em filmes, novelas e outros gêneros. A lua é 

explorada como tema de poetas, trovadores e amantes. Na Lição de Casa, o enunciador 

recapitula a primeira série do Ensino Médio com uma pergunta específica sobre os temas 

abordados no período literário Romantismo. Trabalhos com temas do romantismo são feitos 

também nos Cadernos da segunda série do Ensino Médio. O enunciador pede também que o 

aluno defina estilo de época, assunto que foi já trabalhado nos Cadernos anteriores. Na 

sequência, inicia uma discussão sobre “Literatura, arte ou diversão?”, tema também já esboçado 

nos cadernos anteriores, e solicita que o aluno faça uma atividade de preenchimento de lacunas 

com palavras, explicitando se a literatura deve ser tratada como arte ou como diversão. 

Ainda na mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador seleciona o texto “A cartomante”, 

de Machado de Assis. Para que a leitura ocorra adequadamente, instruções são passadas sobre, 

por exemplo, a necessidade de prestar atenção no conto e de manter o silêncio. O conto 

completo é dividido em partes e, em cada bloco, o enunciador apresenta questões ao aluno e 

pergunta sobre personagens, enredo e compreensão da narrativa. Ele pede ainda a opinião do 

aluno sobre consultar cartomantes e propõe a produção de um texto de opinião que responda a 

essa questão. Em seguida, apresenta um texto didático com palavras destacadas que deverão ser 
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encontradas em uma cruzadinha. O texto é escrito especialmente para o Caderno e explica e dá 

pistas de como gostar de ler literatura: 

 

Para gostar de ler literatura 

A primeira condição para alguém gostar de literatura é conhecer bem a 

língua em que o texto literário está escrito. Certos textos são difíceis de 

entender porque foram escritos há muito tempo. A maneira como se escrevia 

em determinada época pode ser bastante diferente da atual. Por isso, quando 

tiver de ler algum livro de um autor de outra época, não se assuste ao encontrar 

dificuldades de leitura. Às vezes, é melhor recorrer a um dicionário para 

conhecer o significado de uma palavra que não se compreende, para que ela 

não atrapalhe muito o entendimento do texto. Gostar de ler literatura é um 

processo: exige desenvolver familiaridade com a arte da palavra. Quando se 

lê um texto literário, inicia-se uma conversa entre o leitor e esse texto. E a 

leitura se transforma em um jogo: surgem perguntas que o leitor faz e que o 

texto vai respondendo. Quando o leitor faz, mentalmente, perguntas e o texto 

não as responde, o leitor se surpreende.  

 

Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola. (pp. 41 e 42) 

 

Ainda na Situação de Aprendizagem 3, como passo metodológico são apresentados 

trechos de romances na seção Você aprendeu?, e o aluno em grupo deverá identificar se o texto 

é de Portugal ou do Brasil e se foi produzido no século XIX ou XX. Todos os trechos de textos 

estão com as devidas referências, nome dos autores e ano da publicação do livro. Como Lição 

de Casa, o aluno deverá identificar o que é um romance e o que é um romance aberto, além 

de ter que apresentar um depoimento de como se relaciona com a literatura. Na seção Para 

Saber mais o enunciador incentiva o aluno a procurar na biblioteca um romance do 

Romantismo ou um romance do Realismo. A Situação de Aprendizagem em destaque 

preocupou-se bastante em incentivar e convencer o aluno da importância de leitura de livros, 

incentivando-o inclusive a ir à biblioteca da escola. Por exemplo, na seção Aprendendo a 

Aprender, da Situação de Aprendizagem 4, o enunciador-narrador pergunta ao aluno: “Você já 

foi à biblioteca ou à sala de leitura de sua escola e começou a ler um romance literário? Se 

ainda não o fez, comece hoje mesmo. Se já o fez, continue lendo. A leitura literária nos 

conecta com a arte e com a vida!” (p. 47). Mais adiante, insiste: “Como vai sua leitura 

literária?” (p. 50). 

Na Situação de Aprendizagem 4 (E o homem disse: “haja palavra”), o enunciador 

seleciona o poema “Primeira lição”, de Lêdo Ivo, pergunta ao aluno o que acha do título, 

informa que o verso “Ivo viu a uva” faz referência à cartilha, mas que, depois de aprender com 

a cartilha escolar, o sujeito continua aprendendo com a vida. Na seção Discussão Oral, o 

enunciador pergunta se o aluno sabe o que é falar bem português e se, graças ao que aprendeu 



146 

 

na escola, ele continuou aprendendo na vida. Além disso, ele destaca os versos “Ivo viu a greve 

/ Ivo viu o povo” e pergunta os sentidos dos versos em destaque. 

 Na Situação de Aprendizagem 5 (A palavra e o tempo), o enunciador avisa “Chegou o 

momento de, nesta Situação de Aprendizagem, falarmos de poesia, considerando-a inserida em 

uma dimensão não apenas temporal, mas também como parte da cultura universal” (p. 57). Para 

iniciar a discussão proposta, o enunciador apresenta ao aluno a definição de antologia poética. 

Mais adiante, seleciona o texto “Catedral”, de Alphonsus de Guimaraens, e explica ao aluno 

antes da leitura: 

 

Ao ler silenciosamente o poema a seguir, de Alphonsus de Guimaraens, pense 

na atmosfera de melancolia e religiosidade presente nele. Preste atenção, 

também, no ritmo do poema, pois o ritmo formado pela disposição das 

palavras se assemelha às badaladas de um sino que acompanham as passagens 

dos estados de alma do eu lírico. (p. 60) 

 

Nas atividades subsequentes, o aluno é solicitado a apresentar o número de versos e de 

estrofes e a buscar os sentidos do texto. Após isso, mais uma vez, há um memorando do 

enunciador que deixa evidente a tentativa de persuadir o aluno a realizar a leitura literária que 

havia sido solicitada anteriormente: “Apesar do muito trabalho, não deixe de lado a sua leitura 

literária. Todos nós precisamos das pontes com o mundo que essa leitura nos proporciona!”  

(p. 62). Para Lição de Casa, o enunciador solicita uma pesquisa sobre a história da literatura 

brasileira do século XIX. 

Na Situação de Aprendizagem 6 (O passado se faz presente), o enunciador pergunta ao 

aluno se tem encontrado dificuldades na leitura de seu livro e se acha difícil ler romances do 

século XIX. Em seguida, propõe uma Discussão Oral entre os alunos sobre a brevidade da 

vida humana, a velhice e a morte. Essa discussão serve como preâmbulo para a seleção 

literária do enunciador, o trecho do capítulo “Um velho”, de Noite na taverna, de Álvares de 

Azevedo. Ele prepara o aluno para ler um texto cujos temas principais são a brevidade da vida 

e a identidade do escritor. Após isso, há exercícios para ver os sentidos do texto e também 

para que o aluno identifique a figura de estilo utilizada em verso destacado. Na sequência, o 

enunciador apresenta um texto sobre o período literário Romantismo, com lacunas a serem 

completadas com uma lista de palavras específicas e também um quadro que deve ser 

preenchido com as características (nomes, principais poetas e principais temas) da primeira, 

segunda e terceira gerações do Romantismo brasileiro. O mesmo ocorre no exercício 

seguinte, em que trechos de poemas devem ser associados às gerações românticas 

correspondentes. O enunciador apresenta um texto didático sobre o Romantismo e sua relação 
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com a história e sobre o ideal de formação de leitores, como explicitado anteriormente no 

início da análise. E deixa claro ao aluno: 

 

Ainda sobre o Romantismo: certamente você encontrará muitas explicações 

a respeito desse movimento literário na biblioteca ou sala de leitura de sua 

escola, na internet e no livro didático adotado. (SEE-SP. Caderno do Aluno 

de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª Ensino Médio, volume 1, 

p. 69) 

 

Em seguida, o enunciador pede que o aluno reflita sobre o texto de Álvares de Azevedo 

e sobre o conceito atual de velhice e sua relação com a indústria cosmética e de beleza, que 

mudou a maneira de ver a velhice. Logo depois, o enunciador pede que o aluno identifique 

nos textos selecionados de Lira dos vinte anos, de Álvares de Azevedo, o que o escritor 

entende por poeta. O enunciador pede também que o aluno esclareça o conceito e a visão 

ultrarromântica presente na obra. 

Na mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador pede na seção Discussão Oral que 

o professor conduza uma discussão junto com o aluno e seus colegas sobre a imagem marginal 

do poeta e solicita que relações com textos dos autores e com grupos da sociedade sejam 

realizadas. Algumas questões devem direcionar a discussão: 

 

Muitos associam o poeta a uma espécie de imagem marginal. Que outros 

grupos, na sociedade, são vistos, hoje, como libertinos e vagabundos sem 

crenças, com gostos sombrios e exóticos? Como tais grupos atendem a suas 

necessidades de cultura e arte? Que diferenças há entre eles e a geração 

ultrarromântica? Consulte o material didático adotado para confirmar suas 

respostas. (p. 72) 

 

Na sequência, o enunciador apresenta um fragmento do romance Eurico, o presbítero, 

de Alexandre Herculano, e pede que o aluno preste atenção em como o texto define a imagem 

do poeta. E, por fim, solicita que o aluno complete uma atividade em que há uma comparação 

entre a atitude do povo e a do poeta no romance de Herculano. 

Na Situação de Aprendizagem 7 (Tempus Fugit! Conte-me um conto fantástico!), a 

discussão inicial é sobre a fugacidade do tempo. Para tanto, o enunciador apresenta o poema 

“Breve o dia”, de Fernando Pessoa (heterônimo Ricardo Reis) e pergunta: “Que pensamentos 

absorvem todos os outros da mente do eu lírico?/ Como ele se sente diante desse pensamento?”. 

Na sequência o enunciador seleciona o poema “Nasce o sol, e não dura mais que um dia”, de 

Gregório de Matos, e pede que o aluno compare a abordagem sobre a fugacidade do tempo 

com o que foi dito anteriormente no poema de Fernando Pessoa. O enunciador pede que o aluno 

encontre um poema de outro momento histórico ou uma letra de música que também tenha a 
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temática do “tempus fugit”. Na mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador apresenta a 

definição de conto fantástico:  

 

A palavra fantástico, em sua origem, é da mesma família de fantasia e 

fantasma. Entre os diferentes contos fantásticos, encontramos o de Álvares de 

Azevedo, o conto fantástico gótico, que induz o leitor à mais profunda 

concentração, deixando-o frente a frente com os próprios fantasmas e desejos. 

(SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 

2ª Ensino Médio, volume 1, p. 78) 

 

Para definir melhor o conto fantástico, o enunciador apresenta um trecho de artigo de 

Regina Zilberman. Solicita também que o aluno produza um conto fantástico gótico com o tema 

“brevidade da vida” e, para isso, apresenta algumas das características do conto gótico: “lugares 

e épocas passadas inexistentes [...], personagens sempre inteligentes enigmáticas e misteriosas 

[...], presença de intriga romântica [...]” (p. 80). 

Na Situação de Aprendizagem 8 (O presente do passado hoje), no subtítulo Trabalho 

escravo e poesia e na seção Discussão Oral, o enunciador pede que seja feito um debate na 

sala com as seguintes questões: 

 

É possível fazer poesia com o tema da escravidão? Como seria a relação entre 

o gênero textual poesia e o tema? Ao ler o título do artigo de opinião O 

trabalho escravo e a poesia libertária do século XIX, que expectativas de 

leitura se formam em sua mente? (p. 83) 

 

A escravidão e a questão do trabalho escravo abordado na poesia libertária do 

século XIX são o tema da seleção de textos literários feita no Caderno: “O trabalho escravo e 

a poesia libertária do século XIX”, uma adaptação do artigo “Poesia Libertária”, de Anelise 

Haase Miranda; e na sequência, um trecho do poema “Navio Negreiro”, de Castro Alves. O 

enunciador explica que “O poema épico-dramático O navio negreiro faz parte, com Vozes 

d'África, da obra Os escravos, a principal realização poética de Castro Alves. Para escrevê-la, 

o poeta valeu-se de relatos dos escravos com quem conviveu na Bahia” (p. 87). As atividades 

sobre o texto “Navio Negreiro” tratam do papel social do poeta e também da crítica social 

realizada pelo poeta sobre a situação da escravidão. Por meio de atividades, o enunciador 

examina o sentido de alguns versos, a sonoridade existente, as rimas. Diz ainda ao aluno que 

deverá realizar uma pesquisa sobre Castro Alves e que deverá trazer para a aula seguinte uma 

poesia social ou amorosa do autor. Para evidenciar a poesia amorosa do poeta baiano, o 

enunciador seleciona o poema “Boa noite” em que o amor com culpa é deixado de lado em 

troca do amor a ser concretizado. Na tentativa de estabelecer comparação entre Castro Alves e 

Álvares de Azevedo, o enunciador diz que: 
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Ao compararmos os poetas Álvares de Azevedo e Castro Alves, sabemos que 

a obra poética do primeiro promove um mergulho na intimidade de quem 

somos, enquanto o segundo se preocupa com o espaço social, questiona-o e 

deseja mudanças. (p. 90) 

 

Ainda na mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador diferencia um poema 

intimista de um poema social e especifica que o primeiro é escrito por Álvares de Azevedo e 

o segundo por Castro Alves, mas não deixa claro que cada um é de uma geração do 

Romantismo: “Um poema intimista visita o espaço do desejo e do sonho que habita todos nós, 

apresentando uma visão idealizada do mundo. Já o de cunho social transforma em arte um 

protesto ou uma denúncia sobre algum sério problema da sociedade” (p. 92) 

Por fim, o enunciador, na seção Lição de Casa, pede que o aluno procure e ouça o poema 

“Navio Negreiro” musicado por Caetano Veloso e escreva um comentário sobre o que aprendeu 

do texto e da música. 

Na Situação de Aprendizagem 9 (O presente faz poesia) o enunciador coloca em 

discussão a temática da transição do corpo da mulher que deixa de ser menina. O enunciador 

pergunta como a sociedade vê essa mudança e como ela é representada na mídia. Para tanto, o 

enunciador utiliza o poema “Cerimônia de passagem”, da angolana Paula Tavares em que o 

tema é abordado. Uma atividade de completar lacunas com os sentidos do poema é realizada. 

O papel da mulher no consumo de literatura e a discussão sobre a poesia de Paula Tavares ser 

ou não uma discussão de gênero são assuntos que continuam em evidência na Situação de 

Aprendizagem em destaque. 

Na Situação de Aprendizagem 10 (Eu gosto da mulher), propõe-se uma Discussão Oral 

sobre machismo e feminismo, sobre a influência do discurso machista na imagem que a 

sociedade tem da mulher e sobre imagem social da mulher. O enunciador sugere então que 

a letra de “Ai, que saudades da Amélia”, de Ataulfo Alves e Mario Lago, seja estudada. Ele 

explica que a letra foi composta em 1940 e mostra que Amélia exemplifica o papel submisso 

da mulher, na época. Em seguida, o enunciador solicita que seja lido um trecho do romance 

Senhora, de José de Alencar, que trata do dote de casamento, e que se faça comparação entre 

Amélia e Aurélia. 

Há ainda, na Situação de Aprendizagem em exame, uma atividade de preenchimento de 

lacunas sobre o conceito de romance e explicações da figura de linguagem metonímia:  

 

A metonímia é uma figura de linguagem que ocorre somente com o 

substantivo. Esse efeito é obtido quando uma palavra que designa certa 

realidade, no caso, bela, beleza, perfeição, é trocada por outra que denota uma 

realidade diferente, mas com a qual pode associar-se por meio do sentido. No 

exemplo, Gisele Bündchen representa todas as mulheres bonitas. (p. 104) 
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Por fim, o enunciador destaca um trecho de Memórias de um sargento de milícias, de 

Manoel Antonio de Almeida, e informa que a obra, apesar de fazer parte do mesmo período 

literário, apresenta características distintas com relação às demais do período, principalmente 

quanto ao uso de linguagem coloquial e ao modo como os relacionamentos se iniciam e se 

encerram.  

Serão agora examinados os temas do volume 2 dos Cadernos da 2ª série. Na 

Apresentação do volume vimos que:  

 
Neste volume, com a orientação do professor, você poderá enriquecer seus 

conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar: a construção 

da urdidura textual; os conectores – coesão e coerência textuais; a 

argumentação escrita – expressão de opiniões e novas tecnologias; a ruptura e 

diálogo entre linguagem e tradição; e a leitura do texto literário – a moral e o 

conflito. Além disso, será de grande valia o estudo literário: os valores e 

atitudes culturais no texto literário; a literatura engajada; a literatura e intenção 

pedagógica; e o Romantismo – as propostas pós-românticas. (segundo 

parágrafo, volume 2) 

 

Na Situação de Aprendizagem 1 (Diálogos no texto poético), o enunciador apresenta a 

canção “Fora da Ordem”, de Caetano Veloso. Antes de trabalhar a canção ele solicita que o 

aluno reflita sobre o título e pergunta o que parece estar fora da ordem na realidade e se o 

aluno acha que a poesia e a música podem abordar problemas políticos e sociais. Após a 

discussão inicial, o enunciador pergunta se o aluno acha que um poema deve apenas falar de 

coisas belas como amor, esperança, sonho, alegria e, também, se uma música ou um poema 

podem contribuir para a solução efetiva dos problemas políticos e sociais de um país. O tema, 

portanto, dessa atividade é “o poeta e os problemas da sociedade”. Para dele tratar, o 

enunciador seleciona o texto “Versos íntimos”, de Augusto dos Anjos, e pede que o aluno 

relacione o poema com a música “Fora da ordem”, de Caetano Veloso. O aluno deve perceber 

os sentidos do poema de Augusto dos Anjos e também o que há nele de tradicional, no caso, o 

fato de ele ser um soneto. 

 Após isso, na mesma Situação de Aprendizagem, um quadro comparativo entre 

Simbolismo e Parnasianismo é apresentado. Em seguida, o aluno deve interpretar, juntamente 

com outros colegas em trios ou duplas, poemas listados e seguindo um direcionamento 

específico. Apesar de não apresentar poema algum, os poetas e poemas selecionados são: “Vaso 

Chinês”, de Alberto de Oliveira, “A catedral” e “Ismália”, de Alphonsus Guimaraens, “A ideia” 

e “Nome maldito”, de Augusto dos Anjos, “Caminho”, de Camilo Pessanha, “Canção mínima” 

e “Motivo”, de Cecília Meireles, “Cavador do infinito” e “Violões que choram”, de Cruz e 
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Sousa, “Um sonho”, de Eugenio de Castro, “Não coisa”, de Ferreira Gullar, “Fanatismo”, e 

“Ser poeta”, de Florbela Espanca, “O catador”, de Manoel de Barros, “A mocidade” e 

“Profissão de fé”, de Olavo Bilac, “Arte poética”, de Paul Verlaine, “As pombas”, de Raimundo 

Correia, e “Brinde”, de Stéphane Mallarmé. A Situação é finalizada com a proposta de 

organização de um sarau pelos alunos, com atividades de leitura e declamação dos textos 

selecionados. 

 Na Situação de Aprendizagem 2 (Reportagem: o momento presente), são apresentadas 

as definições de “gancho jornalístico” e “investigação jornalística”, e também é solicitado um 

trabalho com uma reportagem específica. Na sequência, é apresentada a história de Aline, criada 

pelo enunciador para ser a jornalista responsável por produzir um blog. Essa atividade é 

apresentada na seção O estatuto social do poeta e faz parte da Lição de Casa da Situação: 

O estatuto social do poeta 

1. No seu blog, Aline escreve: 

 

O estatuto do poeta 

Hoje em dia é supercomplicado se dizer poeta... As pessoas geralmente não 

curtem literatura... poesia, então? Nem se fala! Muitos afirmam preferir 

formas mais fáceis de comunicação... Alegam que não gostam de ler poesia 

porque não entendem, ou porque os textos são melosos, esquisitos demais... 

Enfim, ser poeta, para mim, é uma missão meio ingrata. E vocês, o que 

pensam? Qual é o estatuto do poeta hoje, na sociedade? 

 

Responda às questões a seguir no caderno. 

a) Pesquise o termo “estatuto” em um dicionário (ou site confiável da 

internet). 

b) Em que sentido Aline usou o termo “estatuto”? 

c) Suponha que você seja um amigo de Aline e que vai responder às perguntas 

que ela colocou no blog. Responda em seu caderno: Para você, qual é o 

estatuto do poeta hoje, na sociedade [...] 

 

2. Seguindo as orientações dadas em sala de aula, você se reunirá em dupla ou 

em trio para elaborar uma reportagem sobre o tema geral O estatuto social do 

poeta. O gancho será a atividade de colagem realizada na Situação de 

Aprendizagem anterior, Diálogos no texto poético. (pp. 17-18) 

 

 

 Na Situação de Aprendizagem 3 (O que será que será), o enunciador apresenta a letra 

de música “O que será (À flor da pele)”, de Chico Buarque, e também “Amor é fogo que arde 

sem se ver”, de Luís Vaz de Camões, e solicita que o aluno apresente as diferenças e as 

semelhanças dos textos com relação ao tema amor. Mais adiante, o enunciador solicita que uma 

paráfrase em prosa do poema “Um mover de olhos, brando e piedoso”, de Luís Vaz de 

Camões, seja feita.  
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Para a seleção a seguir, o enunciador pergunta ao aluno se é bom estar apaixonado e 

propõe que ele examine a crônica jornalística “O pretê-pedalinho”, de Jô Hallack, Nina Lemos 

e Raq Affonso. Uma atividade de assinalar palavras no texto é apresentada pelo enunciador: 

palavras relacionadas a adolescentes e palavras relacionadas a sexualidade devem ser 

separadas e organizadas em um quadro. 

 Na Situação de Aprendizagem 4 (Você tem moral para me contar algo?), uma discussão 

inicial é solicitada pelo enunciador. Ele pede que o aluno reflita sobre o que é uma narrativa. 

Pergunta, também, qual relação pode existir entre o alto de uma árvore e o amor, pois o texto 

selecionado, “Melissa e o amor no alto da árvore”, de José Luis Landeira e João Henrique 

Mateos, traz essa referência já no título. Na parte de exercícios, o enunciador pergunta sobre a 

moral da narrativa apresentada e aproveita, na sequência, para explicitar o que é um texto 

alegórico (vantagens de um texto alegórico, riscos do texto alegórico, finalidade de um 

texto alegórico) e a diferença entre fábula, apólogo e parábola. Para que as definições anteriores 

de texto alegórico fiquem mais claras, o enunciador apresenta em uma atividade definições de 

parábola, fábula e apólogo, que deve ser respondida de acordo com a narrativa “Melissa e o 

amor no alto da árvore”: 

 

O texto alegórico e a moral 

1. O texto alegórico representa uma coisa para dar a ideia de outra, 

permitindo, dessa maneira, que se apresente ao leitor uma lição moral. Entre 

as definições de texto alegórico a seguir, indique a qual delas pertence a 

narrativa que você leu. Depois, explique o porquê de sua escolha. 

a) ( ) Parábola: narrativa curta em que seres humanos reproduzem certas 

atitudes e pensamentos sociais que permitem ilustrar uma moral. 

b) ( ) Fábula: narrativa curta em que animais falantes reproduzem atitudes e 

pensamentos humanos para ilustrar uma moral. 

c) ( ) Apólogo: narrativa curta em que objetos falantes reproduzem atitudes e 

pensamentos humanos para ilustrar uma moral. (p. 35) 

 

Após isso, o aluno é chamado a preencher um texto com lacunas, para que encontre as 

definições de moral e ética. Na Lição de Casa, o enunciador pede que o aluno leia “Um 

apólogo”, de Machado de Assis, e diga qual é sua moral. Após essa tarefa, ainda na Lição de 

Casa dessa Situação, é apresentado um trecho de O cortiço, de Aluísio de Azevedo, e o aluno 

deve nele observar o afastamento emocional e sexual entre os imigrantes e comentar as 

causas do afastamento entre Jerônimo e Maria da Piedade, personagens do texto selecionado. 

Além disso, o enunciador pergunta se há idealização do amor e qual o motivo da traição no 

texto lido. O enunciador alerta o aluno de que a “A moral, por resultar de um pensamento social, 

é altamente ideológica. Isso possibilita que ela seja também manipulável, a fim de atender a 



153 

 

interesses de certos grupos” (p. 38). Por fim, ele apresenta um quadro comparativo entre Brasil 

e Portugal sobre os períodos Realismo e Naturalismo. 

 Na Situação de Aprendizagem 5 (A prosa renovada), o enunciador solicita que o aluno 

reconheça o estilo do escritor Oswald de Andrade a partir de um texto a ser selecionado e a ser 

lido na sala pelo professor. O aluno deve observar o ritmo encadeado e frenético do texto, feito 

para dar ideia de velocidade, além de ter de observar os neologismos criados pelo escritor. Após 

isso, o enunciador apresenta no Caderno a narrativa breve “Sem Botafogo, mas com etc. – 

Homenagem a Oswald de Andrade”, de José Luis Landeira e pede que os sentidos das palavras 

“bandeiranacionalizavam” e “correcorríamos” sejam identificados. Para a Lição de Casa, o 

enunciador pede que o aluno: 

 

Procure no livro didático, em material de pesquisa na biblioteca ou sala de 

leitura da escola ou na internet (em sites confiáveis) mais informações sobre 

Oswald de Andrade e sobre a obra aqui homenageada: Memórias sentimentais 

de João Miramar. A seguir, redija, no caderno, uma biografia que explique 

quem foi esse escritor e qual a sua importância na história da literatura 

brasileira. (p. 43) 

 

 Na sequência, na mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador seleciona o conto 

“Nossa amiga”, de Carlos Drummond de Andrade e antes mesmo da leitura ele questiona o 

aluno na seção Ao redor de nossa amiga sobre a possibilidade de escrever um conto sem as 

características de um conto tradicional: 

 

1. Verifique os conteúdos desenvolvidos no volume anterior e responda no 

caderno: 

a) Quais as características mais comuns do conto tradicional? 

b) Na sua opinião, é possível escrever um conto sem seguir essas 

características? Por quê? 

2. Agora, leremos um conto de Carlos Drummond de Andrade. Nele, vamos 

verificar como o escritor do início do século XX se esforça para romper com 

a tradição associada ao conto, em especial ao conto do século XIX que 

estudamos no volume anterior. A narrativa chama-se Nossa amiga. O que 

podemos esperar de um texto com esse título? (p. 44) 

 

Na sequência, o enunciador pede ao aluno a realização de atividades de compreensão de 

sentidos e de comparação do conto com a narrativa que homenageia Oswald de Andrade citada 

anteriormente e no início da Situação, produzida por José Luis Landeira: 

 

Sem Botafogo, mas com etc. – Homenagem a Oswald de Andrade 

Correcorríamos de carro pelo espelho emprestado árvores tristonhas em dia 

paulista sem garoa e com sol. Os edifícios de vidro azul banhavam-se de ouro 
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lá do céu e bandeiranacionalizavam o verde das árvores da Avenida República 

do Líbano e do Parque do Ibirapuera. No outro lado do Brasil existem Ipanema 

e Copacabana. Aqui não. E o passado de distante capital voltava na brisa de 

janelas abertas e baforadas gostosas, mesmo com poluição. O carro não era 

importado, mas importante. Ia vinha derrapava ia escorregava nas pontes e 

viadutos. Brooklin não era Nova Iorque. A noite não seria a vertigem luminosa 

do Rio, mas entrava fresca pelas frestas da cidade. 

 

Elaborado por José Luís Landeira especialmente para o São Paulo Faz Escola. 

[...] 

3. Compare o estilo de Carlos Drummond de Andrade com o do texto que 

homenageia Oswald de Andrade. Responda no caderno: Qual deles parece 

ousar mais? Por quê? (pp. 42 e 45) 

 

A seguir, o enunciador solicita que o aluno, após a leitura do texto de Drummond, 

identifique como o autor rompe com o modelo tradicional de conto. Na atividade seguinte, o 

aluno deve completar um texto em que há dois sujeitos, amigos e colegas de sala, conversando.  

 Na sequência, um pequeno trecho de Brás, Bexiga e Barra Funda, de Antônio de 

Alcântara Machado, é apresentado e o enunciador pede que o aluno o compare com o trecho de 

Oswald de Andrade, em relação, por exemplo, à proposta de rompimento com a tradição, ao 

uso de onomatopeias e neologismos para produzir novos sentidos. O enunciador explica ao 

aluno que é comum alguns autores fazerem uso recorrente do processo de neologismo e de 

invenções sintáticas, como já analisado anteriormente, no início desta seção. Ainda sobre isso, 

o enunciador pede ao aluno que: 

 

Procure na sala de leitura da escola ou na internet (em sites confiáveis) o conto 

A terceira margem do rio, do livro Primeiras estórias, de João Guimarães 

Rosa. Nesse texto, assim como em grande parte da obra de Guimarães Rosa, 

palavras, frases e orações parecem não “colar” do modo como estamos 

acostumados. Ou seja, a coesão não ocorre do modo usual. Encontre exemplos 

de neologismos e de invenções sintáticas nesse conto e anote-os no caderno. 

(p. 51) 

 

Sobre os temas de literatura espalhados nos Cadernos da segunda série é possível 

observar a preferência do enunciador por alguns gêneros literários (texto de teatro, letra de 

música, poema, crônica, conto e romance).  

Na Situação de Aprendizagem 6 (A entrevista e a construção da identidade social), o 

enunciador apresenta o gênero entrevista televisiva e explica ao aluno o que são perguntas 

abertas e fechadas, apresenta uma entrevista com a atriz Lia Cattamero, explica sobre orações 

e período, sobre o uso de conectores em orações (aditivas, adversativas e alternativas) e as 
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relações entre “elaboração” e “realce” nas frases. O poema “Põe quanto és no mínimo que 

fazes”, de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, é apresentado:  

 

Para ser grande, sê inteiro: nada 

Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda 

Brilha, porque alta vive. 

PESSOA, Fernando. Poemas de Ricardo Reis. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ Detalhe Obra Form.do? 

select_action =& co_obra=16549>. Acesso em: 3 dez. 2013. 

 

O enunciador pergunta ao aluno o que o poema aconselha sobre o caráter de uma 

pessoa e também como é viver com uma máscara, e se isso pode trazer consequências a 

alguém. Para a Lição de Casa o enunciador pede que o aluno: “1. Pesquise no dicionário o 

significado da palavra caráter. Com base nessa definição, explique, no caderno, o que é ser 

uma pessoa de caráter. 2. Em sua opinião, é importante sermos sempre “inteiros” nas relações 

com as pessoas? Explique no caderno” (p. 63). 

Na Situação de Aprendizagem 7 (O autor na mídia), o enunciador propõe que o aluno 

pense em uma revista cultural e também em produzir um blog. Para que a revista seja produzida, 

o enunciador apresenta encaminhamentos ao aluno e sugestões de textos que poderão fazer 

parte dela, como um conto produzido anteriormente em outra Situação. Para isso, o enunciador 

organiza a seção Contato com o conto: 

2. Na Situação de Aprendizagem 5, você (reunido em dupla ou em trio) 

escreveu um conto que poderá integrar a revista cultural da turma. O conto, já 

revisado pelos colegas e pelo professor, será devolvido para que você e seu 

grupo possam, novamente reunidos, examiná-lo. Troquem ideias sobre o 

processo de trabalho de produção do texto. Façam anotações a respeito do 

aprendizado que se realizou com essa atividade. 

3. Cada grupo se reunirá com outro. Os dois trocarão os contos, já modificados 

após a revisão dos colegas e do professor. Os participantes de um dos grupos 

entrevistarão os autores do grupo com o qual se reuniram. Com base nessas 

entrevistas serão produzidas reportagens com o tema A influência literária no 

conto... (seguido do nome do conto analisado). Observe que cada grupo 

realizará duas atividades: uma como entrevistador, outra como entrevistado. 

Esse material será utilizado na produção da revista cultural da turma. (p. 65) 

 

A seguir, o enunciador apresenta um texto didático explicitando a noção de estilo 

individual: 
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O estilo individual e a influência no processo de escrita 

(1) O estilo individual surge não apenas da essência pessoal, mas do conjunto 

de relações de que participa todo escritor. Todos nós somos quem somos em 

relação aos outros. Ou seja, um professor precisa dos alunos para ser professor 

e um aluno precisa de um professor para poder ser aluno. Do mesmo modo, 

uma pessoa só poderá dizer que ela é amada se, de fato, houver quem a ame. 

Quem somos depende muito de com quem nos relacionamos. Em outras 

palavras, o indivíduo está sempre se constituindo como identidade em relação 

a outro(s). 

(2) O tempo passa, envelhecemos, mas algo de nós sempre permanece: a nossa 

essência. Porém, essa essência de quem somos está sempre em diálogo com 

as inúmeras experiências humanas que temos no correr de nossa vida. 

(3) A realidade nunca é algo fechado, mas um constante ir e vir de tempos, 

ações e lugares. Todos nós somos influenciados pelo que ocorre ao nosso 

redor, mas a nossa essência transforma essa experiência de contato com o 

outro em uma experiência única. 

(4) Essa é a diferença entre ser influenciado e, simplesmente, plagiar ou colar 

aquilo que os outros fizeram. Na influência literária não deixamos de ser quem 

nós realmente somos, ao contrário, essa essência de nossa identidade 

enriquece e torna o resultado final algo ainda mais original. Assim, a 

influência literária não tem por que tornar os autores menos originais. Ao 

contrário, com frequência, ao passo que estabelecem bons diálogos com suas 

influências, tornam-se melhores ainda. Não se pode, assim, reduzir as 

profundezas da influência literária a um estado de fonte. A influência é 

necessariamente um estudo vital do estilo do autor literário como artista 

criador. (p. 67) 

 

Na Situação de Aprendizagem 8 (A linguagem construindo-nos), o enunciador apresenta 

o poema “Guerra”, de Augustos dos Anjos: 

 

A guerra 

Guerra é esforço, é inquietude, é ânsia, é transporte... 

É a dramatização sangrenta e dura 

Da avidez com que o Espírito procura 

Ser perfeito, ser máximo, ser forte! 

É a Subconsciência que se transfigura 

Em volição conflagradora... É a coorte 

Das raças todas, que se entrega morte 

Para a felicidade da Criatura! 

É a obsessão de ver sangue, é o instinto horrendo 

De subir, na ordem cósmica, descendo 

À irracionalidade primitiva... 

É a Natureza que, no seu arcano, 

Precisa de encharcar-se em sangue humano 

Para mostrar aos homens que está viva! 

ANJOS, Augusto dos. Outras poesias. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ Detalhe Obra Form. do? 

select_action=&co_obra=1773>.  Acesso em: 3 dez. 2013 (p. 72) 

 

Ele pede que o aluno preencha um quadro identificando o título do poema, o autor, o 

tema, se o poema é importante para a sociedade brasileira e a opinião pessoal do aluno sobre 

o poema. Na seção Discussão Oral, o enunciador pergunta sobre impressões visuais, 
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auditivas, olfativas e termais causadas pelo poema; ele pergunta também sobre as palavras 

que o aluno conhece desse texto e que podem despertar esses sentimentos específicos. O 

enunciador, por fim, pede para que o aluno em grupo reconheça semelhanças entre o gênero 

fôlder e um poema, refletindo sobre a importância dos textos na vida das pessoas, espaços 

em que circulam, características em comum.  

 

4.2.3 A literatura nos Cadernos da 3ª série do Ensino Médio, volumes 1 e 2 

 

No interior dos Cadernos para a terceira série do Ensino Médio existem ao todo 

dezesseis Situações de Aprendizagem (capítulos com atividades e textos de literatura), sendo 

oito no primeiro volume e oito no segundo. A redução do número de Situações em comparação 

aos volumes da primeira e segunda série do Ensino Médio estudados anteriormente pode ser 

destacada, são duas a menos. Nos dois textos de Apresentação, o tema principal em destaque 

continua a ser o conhecimento adequado em língua portuguesa. No primeiro Caderno o enfoque 

sobre a literatura no texto de Apresentação é o mesmo visto no segundo parágrafo do Caderno 

da primeira série, volume 1, e no primeiro parágrafo do Caderno para a segunda série, volume 

1, como também informado anteriormente. Desse modo, o destaque para a literatura é 

apresentado já no primeiro parágrafo do texto de Apresentação do volume 1: “aspectos 

linguísticos, aos gêneros textuais, à tipologia textual e à literatura”. No segundo Caderno o 

enunciador não destaca tanto o estudo de literatura e informa apenas, no segundo parágrafo, 

que haverá estudo de literatura no material. 

Os Cadernos são constituídos por gêneros (poema, letra de música, trechos de romance, 

textos didáticos sobre literatura e trecho de um sermão). São ao todo treze poemas, sendo cinco 

no volume 1 (“Versos íntimos”, Augusto dos Anjos, “Sou um guardador de rebanhos”, de 

Alberto Caeiro “A paixão medida”, de Carlos Drummond de Andrade, “Chove. É dia de natal”, 

de Fernando Pessoa, “O açúcar”, de Ferreira Gullar) e oito no volume 2 (“Soneto XIII”, de 

Olavo Bilac, “Uvi Strella”, de Juó Bananére, “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, “Nova 

canção do exílio”, de Carlos Drummond de Andrade, “O luar!!!”, de Vania Staggemeier, 

“Satélite (Após Manuel Bandeira)”, de José Luis Landera, “Meus oito anos”, de Casimiro de 

Abreu, “Não sei quantas almas tenho”, de Fernando Pessoa). As duas letras de música 

existentes nos Cadernos estão no primeiro volume (“João e Maria”, Chico Buarque e “Último 

pau de arara”, de Venâncio, Corumbá e José Guimarães). Neles há também cinco trechos de 

romance (Vidas Secas, de Graciliano Ramos, O guarani, O sertanejo e Senhora, de José de 

Alencar, O cortiço, de Aluísio de Azevedo). Esse último romance já foi citado outras vezes 
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durante estudos do período Naturalismo nos Cadernos da segunda série. Pela primeira e única 

vez ao longo dos Cadernos há o estudo de um sermão, especificamente um trecho do “Sermão 

da sexagésima”, de Padre Antonio Vieira quando o enunciador explica a importância de ser um 

bom orador e de falar bem em público de modo argumentativo. 

Ao longo dos Cadernos da terceira série, volume 1 há textos didáticos em maior 

quantidade. No segundo volume há apenas um texto didático. No primeiro volume, o 

enunciador seleciona textos didáticos e de sites da internet (Site Brasil Escola) que explicitam 

visões da modernidade, explicação sobre o modernismo brasileiro na primeira metade do século 

XX, sobre o modernismo brasileiro de um modo geral, sobre a segunda fase do modernismo no 

Brasil, além de um trecho de uma crítica de Luís Bueno publicada na revista Teresa sobre o 

livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. No segundo volume, o enunciador seleciona um texto 

didático em que há explicações sobre as relações entre a modernidade brasileira e as influências 

em países africanos, e incentiva o aluno a ler escritores brasileiros que foram lidos por 

angolanos e moçambicanos como: Manuel Bandeira, José Lins do Rego, Jorge de Lima, Érico 

Veríssimo, Rachel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, João Cabral 

de Melo Neto, Jorge Amado. Apesar de citar os autores modernistas e pós-modernistas, não há 

trechos de textos desses nomes citados nos Cadernos, mas é recorrente alguns poemas de Carlos 

Drummond de Andrade ao longo da sequência dos Cadernos estudados. No primeiro volume, 

o enunciador se esforça por incentivar a leitura de romances românticos com frases como “Você 

já foi à sala de leitura de sua escola e começou a ler um romance literário? Se ainda não o fez, 

não deixe de começar hoje. Se já o fez, continue lendo. A leitura literária nos conecta com a 

arte e com a vida!” (volume 1, p. 36), além de apresentar uma atividade com um quadro 

sinóptico sobre estilos de períodos literários (Parnasianismo e Simbolismo), um quadro 

sinóptico sobre estilos presentes no Modernismo e discussão sobre o gênero conto de fadas. No 

segundo volume, há destaque para a produção de reformulação textual, paródia e estilização, 

além de um alerta ao aluno sobre o que seria o plágio.  

Vejamos a seguir quais são os temas desenvolvidos no texto de Apresentação e nos textos de 

literatura do corpo dos Cadernos da 3ª série, volumes 1 e 2. 

No volume 1, na Apresentação, o enunciador diz:

 

O Caderno do Aluno – volume 1 traz algumas experiências de aprendizagem 

especialmente elaboradas para que você compreenda a importância dos 

estudos da Língua Portuguesa em relação aos aspectos linguísticos, aos 

gêneros textuais, à tipologia textual e à literatura, uma vez que fornecem 

instrumentos imprescindíveis para o estabelecimento de relações, para a 

associação de ideias e para a compreensão do mundo em que vivemos. Os 
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estudos literários levam, ainda, a um diálogo com o passado, permitem uma 

reflexão sobre o presente e transportam o leitor a universos imaginários que 

proporcionam o conhecimento de novas experiências, sentimentos, sensações, 

que, certamente, serão de muita valia para o seu crescimento intelectual e 

pessoal. (primeiro parágrafo do texto de Apresentação do Caderno para a 3ª 

série, volume 1) 

 

Neste volume, com a orientação do professor, você enriquecerá seus 

conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente ao estudar os 

movimentos literários Parnasianismo, Simbolismo e Modernismo. (segundo 

parágrafo do texto de Apresentação para a 3ª série, volume 1) 

 

Você aprenderá sobre a vida do sertanejo, que, a duras penas, sobrevive à seca: 

enredo de uma das mais importantes obras de Graciliano Ramos, Vidas secas. 

(terceiro parágrafo do texto de Apresentação para a 3ª série, volume 1)  

 

No texto de Apresentação o enunciador informa que também  irá apresentar ao aluno 

“aspectos linguísticos, [...] gêneros textuais, [...] tipologia textual e [...] literatura”. Esse trecho 

é idêntico ao segundo parágrafo do texto de Apresentação da primeira série, volume 1, e 

idêntico ao primeiro parágrafo do texto de Apresentação para a segunda série, volume 1. O 

enunciador informa que os estudos sobre o Parnasianismo, Simbolismo e Modernismo serão 

empreendidos no interior do material. Ele explica também que o aluno entrará em contato com 

o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e que o aluno tomará conhecimento de como 

pessoas sobrevivem à seca. 

Nas Situações de Aprendizagem 1 (Me corrijam se eu estiver errando...) e 2 

(Desenvolvendo o olhar crítico: A resenha), não há atividades ou trabalhos com temas de 

literatura. Na Situação 1, o enunciador explica inicialmente que “O objetivo desta Situação de 

Aprendizagem é proporcionar uma reflexão sobre a adequação da fala e da escrita, ou seja, o 

que é certo ou errado falar e escrever em determinadas situações de comunicação” (p. 5). 

 Na Situação 2, o enunciador direciona o aluno no início: “Esta Situação de 

Aprendizagem propõe uma reflexão sobre o futuro. Além disso, você irá entrar em contato com 

textos comuns em jornais e revistas já conhecidos do nosso cotidiano, como a resenha” (p. 13). 

 Desse modo, a primeira Situação seleciona atividades com provérbios, especifica o uso 

de vocativos, estuda a ortografia adequada de algumas palavras e sugere ao aluno a produção 

do gênero bilhete, como na atividade denominada “Bilhete do Zeca”, em que o aluno deve 

corrigir um bilhete deixado por Zeca (funcionário de uma lanchonete) para seu patrão. De 

acordo com o enunciador, há diversos erros ortográficos que devem ser corrigidos pelo aluno. 

A segunda Situação apresenta uma reflexão sobre o vestibular, estuda o período composto e o 

gênero resenha.  
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Na Situação de Aprendizagem 3 (A linguagem da modernidade), o enunciador seleciona 

inicialmente os poemas “Versos íntimos”, de Augusto dos Anjos e “Sou um guardador de 

rebanhos”, de Alberto Caeiro. Para a Lição de Casa, ele pergunta ao aluno sobre as feras que 

convivem com os seres humanos e se é de fato inevitável a necessidade de ser fera de acordo 

com o verso de Augusto dos Anjos. Na sequência, o enunciador seleciona um texto didático 

que informa ao aluno o sentido de modernidade para a literatura, movimentos literários 

próprios da modernidade e as características da modernidade literária e, após isso, 

apresenta o texto “A paixão medida”, de Carlos Drummond de Andrade, em que o enunciador 

solicita ao aluno que identifique as características de modernidade estudadas. Ainda nessa 

Situação, o quadro sinóptico que acompanha o aluno desde a primeira série do Ensino Médio é 

apresentado novamente, mas dessa vez para que seja completado pelo aluno com as 

características do Modernismo no Brasil: poesia na Primeira Geração, Semana de Arte 

Moderna e na Segunda Geração. O outro quadro sinóptico, que vem na sequência do descrito, 

diz respeito ao Parnasianismo e Simbolismo no Brasil, em que o aluno deve completar datas, 

obras e autores. 

 Na Situação de Aprendizagem 4 (Você é fashion?), o enunciador inicia a seção 

Discussão Oral, pedindo que o aluno debata com os colegas e com o professor sobre o gosto 

pessoal com relação a contos de fadas e indaga se conhece especificamente a narrativa de “João 

e Maria”, além de perguntar se o aluno acha importante adultos discutirem temas infantis e 

se também acha que as histórias em quadrinhos estão associadas ao universo adulto ou 

infantil. Após isso, o enunciador solicita que o aluno escute a música “João e Maria”, de Chico 

Buarque, e pergunta a ele o que evidencia, no texto, as características dos universos adulto e 

infantil. Na sequência, o enunciador apresenta o poema “Chove. É dia de Natal.”,  

de Fernando Pessoa. 

 Na Situação de Aprendizagem 5 (Vidas Secas: realidade presente), logo no início o 

enunciador diz “Continuamos a abordar conteúdos de literatura brasileira e a desenvolver sua 

habilidade de tomar notas como instrumento para a organização da aprendizagem” (SEE-SP. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série do Ensino Médio, 

volume 1, p. 44). Para tanto, pede que o aluno acompanhe a canção “O último pau de arara”, 

de Venâncio, Corumbá e José Guimarães, e solicita que ele identifique o tema tratado na música 

e debata com os colegas os problemas enfrentados por migrantes ao saírem de suas terras e 

ao chegarem em outras regiões. O tema da migração será apresentado mais uma vez adiante na 

mesma Situação de Aprendizagem com um trecho do livro “Vidas Secas”, de Graciliano 

Ramos. É notória uma afirmação do enunciador que procura definir para o aluno (na terceira 
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série do Ensino Médio, não realizando isso antes) o que é um enunciador em uma questão 

comparativa com a música anterior: “Que semelhanças você encontra entre Fabiano e o 

enunciador (lembramos que enunciador é aquele que toma a palavra, que se expressa em um 

texto) de Último pau de arara?” (SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e 

Literatura (2014-2017), 3ª série do Ensino Médio, volume 1, p. 46). Na seção Pesquisa em 

grupo ele produz um texto didático explicando que virão três textos na sequência que 

fundamentarão a pesquisa do grupo sobre o a obra de Graciliano Ramos “O objetivo da pesquisa 

é entender melhor o contexto sociocultural da obra Vidas secas. Consideramos contexto 

sociocultural como a inter-relação de circunstâncias sociais e culturais que acompanham um 

fato ou uma situação” (SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-

2017), 3ª série do Ensino Médio, volume 1, p. 48). Os textos selecionados pelo enunciador 

trazem informações didáticas: o primeiro, “Modernismo brasileiro”, de Daisy Valle Machado 

Peccinini; o segundo “A primeira fase do Modernismo”, de Marina Cabral; e o terceiro, “O 

modernismo no Brasil – 2ª fase”, da mesma autora anterior. Por fim, o enunciador apresenta 

um trecho de “O guarani”, de José de Alencar, e solicita que o aluno compare os personagens 

Peri e Fabiano, e que vivem em áreas longe de centros urbanos. Na seção Discussão Oral, é 

dito que o aluno deve debater com os colegas de sala sobre algumas questões levantadas: 

 

1. Em dupla ou trio, comparem a personagem Peri, em O Guarani, com 

Fabiano, em Vidas secas. Lembrem-se de que, na maior parte das vezes, os 

homens simples que vivem fora das áreas urbanas – seja o índio, seja o 

sertanejo – não têm uma linguagem elaborada. O escritor de literatura, no 

entanto, procura construir arte por meio da linguagem. Isso, de fato, cria um 

impasse. Na discussão, sigam o seguinte roteiro: Como se relacionam as 

personagens com a linguagem? Qual delas parece mais verossímil? Por quê? 

Qual das personagens impressiona mais a vocês, como leitores? Por quê? Que 

outras diferenças e semelhanças com relação ao uso da linguagem vocês 

encontram entre as personagens? 2. Discutam, em classe, os diferentes pontos 

de vista. A seguir, elaborem, no caderno, um texto que traduza o pensamento 

de vocês com base nessa discussão. (SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série do Ensino Médio, volume 1, pp. 

54 e 55) 

 

O enunciador acrescenta ainda um texto crítico sobre Vidas Secas, de Graciliano Ramos, 

escrito por Luis Gonçalves Bueno Camargo, e solicita que o aluno responda atividades sobre a 

concepção artística do romance social de 1930: 

 

Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, enigmático, impermeável. Não há 

solução fácil para uma tentativa de incorporação dessa figura no campo da 

ficção. É lidando com o impasse, ao invés de fáceis soluções, que Graciliano 

vai criar Vidas secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura romanesca, 
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uma constituição de narrador em que narrador e criaturas se tocam, mas não se 

identificam. Em grande medida, o debate acontece porque, para a 

intelectualidade brasileira naquele momento, o pobre, a despeito de aparecer 

idealizado em certos aspectos, ainda é visto como um ser humano de segunda 

categoria, simples demais, incapaz de ter pensamentos demasiadamente 

complexos. O que Vidas secas faz é, com pretenso não envolvimento da voz 

que controla a narrativa, dar conta de uma riqueza humana de que essas pessoas 

seriam plenamente capazes. (p. 56) 

 

Após isso, o enunciador pede para o aluno verificar outros dois trechos do romance 

Vidas Secas, de Graciliano Ramos, solicitando também pesquisa sobre outros romances 

regionalistas, além de desenvolvimento de uma tarefa com o uso de períodos simples e 

compostos em um dos trechos da obra de Graciliano Ramos. 

Na Situação de Aprendizagem 6 (Elaborando um projeto de dissertação), o enunciador 

expões o poema “O açúcar”, de Ferreira Gullar e pede que o aluno procure a crítica presente 

no texto após a leitura. Antes de solicitar, na seção Discussão Oral, uma conversa sobre “o 

trabalho escravo nos dias de hoje”, o enunciador apresente a antítese e a relação de oposição de 

sentidos entre as palavras “escuras/branco”: 

 

3.Observe  

 

Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema 

 

O branco muitas vezes está associado à pureza e à inocência. O gesto de adoçar 

o café parece inocente e sofisticado, sobretudo se pensarmos que é realizado 

numa bela manhã no bairro elegante de Ipanema, no Rio de Janeiro. Explique, 

no caderno, como a antítese escuras/branco, presente no poema, reforça uma 

visão crítica da sociedade. (p. 68) 

 

Como Lição de Casa, o enunciador solicita que o aluno elabore um poema crítico no 

caderno: 

No caderno, elabore um poema que revele seu olhar crítico a respeito de 

alguma injustiça social. Siga de perto o estilo de Ferreira Gullar, poeta 

contemporâneo que também fez de sua obra de arte um instrumento para 

transformar o mundo. (p. 69)  

 

A seguir, o enunciador apresenta um texto especificando a temática do trabalho escravo 

e pede que o aluno compare o texto com o poema de Ferreira Gullar: 
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O que é trabalho escravo 

[...] 

Muitas vezes, quando peões reclamam das condições ou querem deixar a 

fazenda, capatazes armados os fazem mudar de ideia. “A água parecia suco de 

abacaxi, de tão suja, grossa e cheia de bichos.” Mateus, natural do Piauí, e 

seus companheiros usavam essa água para beber, lavar roupa e tomar banho. 

[...] “Sempre que vejo um trabalhador cego ou mutilado pergunto quanto o 

patrão lhe pagou pelo dano e eles têm me respondido assim: ‘Um olho perdido, 

R$ 60,00. Uma mão perdida, R$ 100,00’. E assim por diante. Estranho é que 

o corpo com partes perdidas tem preço, mas se a perda for total não vale nada”, 

afirma um integrante da equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Repórter Brasil. Agência de Notícias. Disponível em: 

<http://www.reporterbrasil.org.br/conteudo.php?id=4>. Acesso em: 30 maio 

2013. (p. 69) 

 

Na Situação de Aprendizagem 7 (Uma manhã especial na vida de Maikon) não há 

seleção de temas de literatura ou atividades de literatura. O enunciador inicia a atividade 

informando ao aluno: “Conheça Maikon, um rapaz de 18 anos que está procurando emprego”  

(p. 71). Em seguida, apresenta um texto para reflexão do aluno sobre a modernidade em países 

subdesenvolvidos, apresenta também uma reflexão sobre variantes linguísticas e pede ao aluno 

que faça reflexões e desenvolva atividades que dizem respeito à linguagem usada por Maikon 

para que seja contratado por uma empresa. 

Na Situação de Aprendizagem 8 (Momento de escrita: A redação de acesso ao Ensino 

Superior) também não há seleção de temas de literatura ou atividades de literatura. O 

enunciador desenvolve estudos sobre: 

Gênero “dissertação escolar”: nesta Situação de Aprendizagem, vamos 

desenvolver um gênero textual argumentativo comum em exames e concursos 

– a dissertação escolar. Ela é comumente pedida em vestibulares e processos 

seletivos de emprego. Trata-se de um gênero textual argumentativo, assim 

como o artigo de opinião ou a resenha. (p. 77) 

 

Serão agora examinados os temas do volume 2 dos Cadernos da 3ª série. Na 

Apresentação do volume vimos que: 

 
Neste volume, com a orientação do professor, você aprofundará os estudos 

literários, de forma reflexiva, o que poderá propiciar novas experiências que 

o levem a conhecer sentimentos e sensações valiosos ao crescimento pessoal 

intelectual. (segundo parágrafo do texto de Apresentação do Caderno para a 

3ª série, volume 2) 

 

Você enriquecerá seus conhecimentos de leitura e de escrita, principalmente 

ao estudar os gêneros “poema”, “paródia”, “questão de vestibular de múltipla 

escolha” e “romance”. Além disso, será de grande valia o estudo de aspectos 

linguísticos para reformulação de paródia e estilização. (terceiro parágrafo do 

texto de Apresentação do Caderno para a 3ª série, volume 2) 
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No texto de Apresentação, o enunciador informa que o aluno “aprofundará os estudos 

literários, de forma reflexiva”; desse modo, fica evidente já no texto de Apresentação uma maior 

autonomia disponibilizada ao aluno pelo enunciador. O enunciador especifica procedimentos 

de construção de texto como a paródia e a estilização, e explica que o poema será estudado e 

inclui no campo de estudos de gêneros “‘a paródia’, ‘questão de vestibular de múltipla escolha’ 

e ‘romance’”. Não há diversidade de temas associados ao vestibular, há algumas solicitações 

de questões para assinalar a melhor alternativa e algumas propostas para a construção de um 

projeto de texto dissertativo. Não fica evidente o estudo sobre a relação entre os modernistas 

brasileiros e os modernistas africanos, como exposto em um texto didático do interior do 

material, por exemplo e também não há menção alguma a movimentos literários ou escritores 

a serem estudados. 

Na Situação de Aprendizagem 1 (Trabalho infantil: interessa a quem?), não há seleção 

de temas de literatura ou atividades de literatura. O enunciador desenvolve discussões sobre as 

noções de trabalho, vestibulares e ENEM, e retoma o gênero dissertação. 

Na Situação de Aprendizagem 2 (Ouvir estrelas... Será?), o enunciador inicia essa parte 

informando ao aluno: “Nesta Situação de Aprendizagem, serão estudados os conceitos e usos 

de reformulação, paródia e estilização, principalmente em textos da literatura moderna”  

(p. 14). 

Para que os estudos explicitados acima ocorram, ele seleciona o “Soneto XIII”, de Olavo 

Bilac, e o enunciador pergunta ao aluno: “[...] Este poema é de, de fato, literatura? Por quê?”  

(p. 14) . Na sequência ele, pergunta se o aluno considera o poema uma obra de arte. Após 

isso, o poema “Uvi Strella”, de Juó Bananére, é selecionado para que o aluno realize 

comparações com o poema anterior de Olavo Bilac, além de ser perguntado se o aluno considera 

os dois poemas como obras de arte. O enunciador solicita que o aluno atente-se ao tema estrelas 

presente nos dois poemas e verifique como ele ocorre nos textos. Na sequência, o enunciador 

explica ao aluno a definição de paródia e de estilização, dizendo serem estratégias de escrita 

da modernidade. 

Após isso, para diferenciar as explicações sobre paródia do processo de plágio, dois 

poemas são selecionados pelo enunciador (“Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, e “Nova 

Canção do Exílio”, de Carlos Drummond de Andrade), e ele explica novamente o que vem a 

ser plágio e paródia.  

Ainda na mesma Situação de Aprendizagem, outros dois poemas são selecionados (“O 

luar!!!”, de Vania Staggemeier, e “Satélite (Após Manuel Bandeira)”, de José Luis Landeira): 

no primeiro, o enunciador pede que o aluno pense nos conceitos de paródia, estilização e 
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modernidade que estão sendo estudados; por meio do segundo texto, o enunciador pede que 

imagens que remetam ao tema “lua” sejam identificadas no texto e aproveita para retomar 

atividades de Cadernos anteriores, em que a visão do Romantismo sobre a lua é explicitada 

em alguns poemas intimistas de Álvares de Azevedo. 

 Na Situação de Apendizagem 3 (O trabalho vira dissertação) não há seleção de temas 

de literatura ou atividades de literatura. O enunciador, com intuito de desenvolver estudos sobre 

o gênero dissertação, explica ao aluno: “Após fazer seu projeto de dissertação escolar, nesta 

Situação de Aprendizagem você vai elaborar seu texto” (p. 26). 

Na Situação de Aprendizagem 4 (África e Brasil... Isso dá Literatura!), o enunciador 

diz: “Nesta Situação de Aprendizagem, você estudará a proximidade cultural entre países 

africanos que falam português e o Brasil, considerando textos de épocas e lugares diferentes. 

Além disso, aprofundará o tema da modernidade na literatura” (SEE-SP. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série do Ensino Médio, volume 2, p. 31). Mais 

adiante, o enunciador comunica, em um breve texto didático, o aluno sobre os contatos entre 

africanos e brasileiros no campo da literatura: 

 

Os primeiros contatos literários entre África e Brasil ocorreram há séculos, 

quando Gregório de Matos e Tomás Antônio Gonzaga, em épocas diferentes, 

ajudaram a criar os primeiros núcleos literários em Angola e Moçambique. 

Consulte seu livro didático e outras fontes de pesquisa para responder: A que 

fatos ocorridos no Brasil associamos esses escritores? (p. 35) 

 

E, após isso, na seção Aprendendo a Aprender, o enunciador afirma com em outro 

pequeno texto didático: 

 

Os escritores modernistas e pós-modernistas brasileiros, tais como Manuel 

Bandeira, José Lins do Rego, Jorge de Lima, Erico Verissimo, Rachel de 

Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, João Cabral de 

Melo Neto e Jorge Amado, entre outros, foram muito lidos por diversos 

escritores africanos, o que trouxe importantes contribuições para a literatura 

desses países. (SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura 

(2014-2017), 3ª série do Ensino Médio, volume 1, p. 35) 

 

Na atividade em grupo da mesma Situação de Aprendizagem, o enunciador seleciona 

três textos da literatura brasileira para que sejam comparados e associados a outros textos da 

literatura brasileira ou africana de língua portuguesa. Os textos colocados como base da 

atividade são: um trecho do romance Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, 

o poema “Meus oito anos”, de Casimiro de Abreu e um trecho do romance O sertanejo, de José 

de Alencar.  
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Na Situação de Aprendizagem 5 (Planejando a felicidade), o enunciador apresenta um 

trecho do romance Senhora, de José de Alencar e explica ao aluno que há personagens na 

literatura que não se realizam apenas por bens materiais, como é o caso de Aurélia, do romance 

em questão, que é feliz abrindo mão de riquezas. Entretanto, na sequência, o enunciador 

apresenta um trecho do romance “O Cortiço”, de Aluísio de Azevedo, para comentar 

brevemente sobre Jerônimo, perseverante, atento e que procura a felicidade com 

enriquecimento financeiro. E, logo, comenta com o aluno também sobre as diferenças entre os 

dois sujeitos. Para finalizar a Situação de Aprendizagem em questão, o enunciador seleciona o 

poema “Não sei quantas almas tenho”, de Fernando Pessoa, e pede que o aluno identifique a 

ideia principal do texto e produza uma análise do poema. 

Na Situação de Aprendizagem 6 (Planejando a formatura), o enunciador apresenta um 

parágrafo do “Sermão da Sexagésima”, de Padre Antônio Vieira, e diz que se trata do maior 

orador de literatura da língua portuguesa. O texto aparece justamente no momento em que 

o enunciador está passando conhecimentos ao aluno sobre o discurso a ser feito na festa de 

formatura. 

Na Situação de Aprendizagem 7 (Um concurso de oradores) não há seleção de temas 

de literatura ou atividades de literatura. O enunciador desenvolve estudos sobre o gênero 

discurso de orador da turma, com intuito de selecionar um orador da sala para a formatura por 

meio de um concurso mediado pelo professor. 

Na Situação de Aprendizagem 8 (Planejando o vestibular), também não há seleção de 

temas de literatura ou atividades de literatura. O enunciador apresenta apenas três páginas para 

estudos com a seleção de sites para que o aluno consulte sobre o tema dos vestibulares e pede 

ao aluno que reflexões sejam feitas sobre a necessidade e as dificuldades do vestibular. 

 

 

4.3 SÍNTESE E COMPARAÇÃO ENTRE OS TEMAS E AS QUESTÕES DE LITERATURA 

EXAMINADAS NOS CADERNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO 

 

 

Ensino Fundamental II 

 

Os temas que se relacionam à literatura presentes nos Cadernos do sexto ano (volumes 

1 e 2) do Ensino Fundamental II são: corpo em sociedade, distinção entre narrador e autor, 

características da narrativa, gêneros distintos para textos narrativos, características do 

gênero letra de música, o texto que provoca sentimentos no leitor, uso das palavras em 
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textos literários, a representação do medo em textos literários, tempo cronológico, tempo 

psicológico, o gênero conto, acúmulo de lucro, loucura, desejo, mudanças na vida, o 

despertar do imaginário por meio de músicas e da linguagem conotativa, concurso 

literário, a importância da leitura literária, gênero crônica narrativa, incentivo à escrita 

de contos, características próprias de linguagem literária em contraposição às da 

linguagem oral, narrativas de enigma.  

Os temas que se relacionam à literatura presentes nos Cadernos do sétimo ano (volumes 

1 e 2) do Ensino Fundamental II são: acontecimentos que modificam a vida, pai herói, 

mudanças de residência e de cidade, costumes de antigamente, costumes nordestinos, 

acontecimentos que marcam a vida, caráter ficcional das narrativas em oposição a relatos 

reais de pessoas reais, gênero cordel, relato autobiográfico, narrativas literárias, gírias e 

expressões coloquiais presentes no texto, adequação de uma biblioteca, denotação e 

conotação, textos literários em quadrinhos. 

É possível notar que não há um trabalho específico com o gênero poema nos sextos e 

sétimos anos do Ensino Fundamental II. Em compensação, no material do sexto ano, o 

enunciador apresenta diversas letras de música e aborda em maior quantidade músicas que 

devem promover reflexões temáticas dos alunos.  

A ideia principal do enunciador ao longo dos Cadernos do sexto ano é especificar 

também a crônica narrativa. Por meio da especificação do tipo textual narração ele procura fazer 

o aluno compreender que existem textos narrativos em gêneros literários diversos.  

O tema do medo visto em uma atividade do sexto ano aparece novamente no sétimo ano 

por meio das narrativas de enigma apresentadas ao aluno.  

A distinção entre narrador e autor, tratada no Fundamental II, será retomada no Ensino 

Médio (especificamente nos Cadernos da segunda série), assim como a discussão sobre a 

distinção entre relato ficcional e relato autobiográfico. No Ensino Médio, esses dois temas virão 

em meio aos trabalhos com poemas e narrativas dos escritores da segunda geração do 

Romantismo brasileiro.  

O gênero cordel, presente em um texto de Carlos Drummond de Andrade, se relaciona 

com as letras de música vistas nos materiais do sexto ano e permite a abordagem de questões 

do plano da expressão: ritmo, musicalidade e rima. Esse gênero será retomado no Ensino Médio 

também. A retomada de gêneros e de questões teóricas no Ensino Médio mostra que há um fio 

condutor nos estudos de literatura e que esses estudos vão sendo aprofundados. 

Os temas que se relacionam à literatura presentes nos Cadernos do oitavo ano (volumes 

1 e 2) do Ensino Fundamental II são: gênero poemas, texto injuntivo (prescritivo), gênero 
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letra de música, estudo de gêneros literários, intertextualidade, literatura por meio de 

cartas de amor, comparação entre o romance Capitães da Areia, de Jorge Amado com 

anúncio publicitário, figuras de linguagem, filmes, narrativas, canções e pinturas da pop 

arte, evento cultural, tipos de texto argumentativo e narrativo, países africanos de língua 

portuguesa, Zumbi dos Palmares, um escritor africano de língua portuguesa, trecho de 

romance, contexto histórico em que se insere Castro Alves, análise das pontuações 

existentes nos versos do poema, norma-padrão em Olavo Bilac. 

 Os temas que se relacionam à literatura presentes nos Cadernos do nono ano (volumes 

1 e 2) do Ensino Fundamental II são: crônica, letra de música, medo da violência, romance 

infantojuvenil, temas para a adolescência, amor, poema, fábula, romance, conto, 

metáfora, literatura utilizada para a correção ortográfica. 

A seleção de temas de literatura nos Cadernos do nono ano não ocorre do mesmo modo que nos 

Cadernos anteriores. O enunciador nesses Cadernos prefere abordar gêneros não literários, 

tipos textuais, apresentar projetos coletivos, revisão gramatical, mas direciona pouco o aluno 

para o estudo de literatura ou para a leitura de textos literários.  

O enunciador debate, nesses Cadernos, temas relacionados à juventude, à adolescência 

e à vida e, para isso, seleciona um trecho de um romance infantojuvenil, uma letra de música e 

uma crônica, atentando-se à temática da violência e da insegurança, por exemplo. O tema 

recorrente, porém, nos Cadernos dos oitavos e nonos anos é o do amor (nos Cadernos do oitavo 

ano o tema é tratado em uma reunião literária sobre cartas de amor e nos Cadernos do nono 

ano, faz parte dos temas relacionados à adolescência e observados em vários gêneros textuais).  

A preocupação com a revisão gramatical é comum nos Cadernos dos oitavos e nonos 

anos, e o destaque fica por conta do uso de trechos de escritos de Machado de Assis para que 

sejam colocados sinais gráficos (pontuações). Romances do cânone são utilizados para 

atividades que nem sempre se relacionam com literatura. 

No oitavo ano, o enunciador se preocupa com a questão do racismo, desperta no aluno 

a discussão a respeito da relação entre Literatura e História e também busca despertar nele o 

interesse pela literatura de língua portuguesa em países africanos. Esse assunto será retomado 

no Ensino Médio, nos Cadernos da segunda série.  

No nono ano, o enunciador solicita que o aluno produza pesquisa em torno de algum 

gênero literário já estudado e sugere: fábula, romance, conto, poema. O aluno do nono ano 

parece ter um pouco mais de autonomia do que o aluno dos anos anteriores, apesar de o 

enunciador pedir por diversas vezes que ele mantenha contato com o professor e com os 

colegas. 
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1ª série do Ensino Médio 

 

Nos Cadernos para a primeira série, conforme apontamos, foram selecionados vários 

gêneros literários (poema, peça de teatro, crônica, fábula, conto, romance e a letra de música). 

É possível notar um elevado número de poemas completos no primeiro volume o que não ocorre 

no segundo volume. No volume 2 são apresentados dois poemas completos e trechos de poemas 

longos como é o caso dos textos de cordel de Leandro Barros e de Os Lusíadas, de Luís Vaz de 

Camões. Há também, no volume 1, uma quantidade maior de textos didáticos e recortes de 

textos científicos das áreas do conhecimento especificadas (Literatura e Sociedade, Literatura 

e História, Teoria Literária, Crítica Literária) do que no segundo volume. Em compensação o 

segundo volume apresenta um texto didático sobre o período literário Romantismo e sobre a 

formação de público leitor de literatura. 

Os poemas selecionados nos Cadernos da primeira série desenvolvem temas específicos 

que dialogam com a vida em sociedade, com a vida do aluno e com o conhecimento literário, 

visando ao crescimento pessoal do aluno: a importância das palavras na vida, a expansão 

marítima portuguesa, a necessidade de ter uma presença consciente no mundo, a 

felicidade, características do período Barroco, Literatura e História, Literatura e 

Sociedade, a relação difícil entre um indivíduo e a sociedade, o amor por uma dama, o que 

pode ser considerado arte ou não, o desajuste do poeta com relação à sociedade e à crítica 

social, e questões do plano da expressão como rima, aliteração, assonância, antítese e 

sinestesia, e de figuras do plano do conteúdo, como metáfora e metonímia. 

Os textos de cordel selecionados pelo enunciador apresentam temas como: resistência, 

crítica social, estudo da redondilha maior e menor, estudo da escansão poética, Literatura 

e História, Literatura e Sociedade.  

A única letra de música selecionada pelo enunciador (“Morena de Angola”, de Chico 

Buarque) visa a abordar os temas que seguem: as relações de Angola com o Brasil, cultura 

angolana, mulher angolana, a sonoridade dos versos, rimas, figuras de linguagem e 

sentidos poéticos em versos de uma letra de música, Literatura e Sociedade, Literatura e 

História. 

É possível notar a semelhança de temas nos gêneros poema, cordel e letra de música. 

Nos três gêneros, há a presença do estudo de Literatura e Sociedade, Literatura e História, 

rimas, verso, sonoridade, figuras de linguagem e sentidos poéticos e da crítica social. 

O trabalho com os temas Literatura e História e Literatura, Sociedade e crítica 

social no gênero poema ocorre a partir da retomada do conhecimento sobre as expansões 
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marítimas de Portugal, com o poema “Mar Português”, de Fernando Pessoa. Além disso, o 

enunciador apresenta trechos de “Os Lusíadas”, de Luís Vaz de Camões, para destacar Vasco 

da Gama (personagem histórico de Portugal e da obra poética em questão). Usa, ainda, o 

episódio “O velho do Restelo” para mostrar a existência de crítica à sociedade e aos ideais 

portugueses relacionados às grandes navegações. 

No gênero letra de música, foi selecionada, como apontamos, a composição “Morena 

de Angola”, de Chico Buarque, para tratar dos temas de Literatura e História, Literatura e 

Sociedade e crítica social. Nesse texto, há a valorização da cultura angolana, da mulher 

angolana e do principal movimento de luta e resistência pela libertação de Angola (Movimento 

pela Libertação de Angola – MPLA) contra o domínio de Portugal. 

Além disso, os temas Literatura e História, Literatura e Sociedade e crítica social 

aparecem no gênero literatura de cordel por meio de trechos dos textos Antonio Silvino – O rei 

do cangaço e A seca do Ceará, ambos de Leandro Gomes de Barros. A partir da análise de 

versos e rimas destacados, é possível observar a crítica social no tratamento dado à desigualdade 

social promovida pela seca nordestina e também na construção da imagem do cangaceiro e, em 

particular, da de Antonio Silvino, grande líder do cangaço, anterior a Lampião. 

Nos demais textos do gênero poema, é notória, como destacado anteriormente, a 

presença de temas como: os sentimentos dos indivíduos, a inserção de um indivíduo na 

sociedade, a busca da felicidade, a busca do amor por uma dama, o poeta como um ser 

desajustado com relação à sociedade. Fica evidente, desse modo, a aproximação do gênero 

poema, nos casos listados acima, também com as noções de Literatura e Sociedade, embora 

esses temas específicos não estejam presentes nos gêneros cordel e letra de música. 

Nos trechos de contos e crônicas selecionados nos Cadernos, são trabalhados temas 

como: contraste entre indivíduo e sociedade, a estrutura do texto narrativo, crítica social, 

relação entre ficção e realidade, linguagem literária, conversa sobre o sentimento de 

personagens, a importância da literatura, superação de limites, imagem feita de pessoas 

da sociedade atual por meio de uma narrativa, estilo de escrita de autores, características 

de estilo, imagem de autor que o texto produz em quem o lê, as narrativas literárias como 

forma de descrever, de refletir e ao mesmo tempo realizar críticas sobre a sociedade em 

que se inserem.  

Os trechos dos romances selecionados permitem que o aluno reflita sobre a 

possibilidade da literatura como denúncia social e sobre a imagem de narrador formada.  

Alguns temas apresentados nos gêneros conto, crônica e romance devem ser 

aproximados. Quando o enunciador repete temas como a imagem de narrador formada nas 



171 

 

atividades com trechos de romance ou nas narrativas breves, seleciona temas como a imagem 

produzida de pessoas da sociedade por meio da literatura, o estilo de escrita dos escritores, 

a imagem de um autor de literatura. É importante relembrar que anteriormente foi visto, no 

gênero poema, o tema “desajuste do poeta com relação à sociedade”, que pode ser associado às 

questões de estilo e à imagem do narrador. Outra aproximação temática entre os gêneros 

literários das narrativas breves em relação aos trechos de narrativas longas e aos poemas é a da 

crítica social. O tema da crítica à sociedade está presente também nos gêneros vistos 

anteriormente: cordel, poema e letra de música. Também, nos gêneros conto e crônica, além da 

crítica social especificada, o enunciador repete o trabalho com temas como: sentimentos das 

personagens, a literatura como forma de reflexão dos indivíduos e da sociedade, a superação de 

limites (que pode se associar à busca da felicidade, tema visto anteriormente), estilo de escrita 

de autores, características de estilo, imagem de autor que o texto produz em quem o lê 

(que podem ser associados à questão do desajuste do poeta com relação à sociedade e à noção 

de estilo). 

Os demais temas verificados nas narrativas breves (contos e crônicas) são vistos 

especificamente por meio desses gêneros e apresentam sempre a relação de um indivíduo com 

a sociedade ou com elementos que fazem parte da vida humana (sentimentos das personagens, 

superação de limites, a literatura como forma de refletir a sociedade, a estrutura do texto 

narrativo). Desse modo é visível a preferência do enunciador por selecionar temas que se 

relacionam a Literatura e Sociedade e a especificações de características das narrativas. 

 

2ª série do Ensino Médio 

 

A literatura é apresentada nos Cadernos da segunda série, volumes 1 e 2, por meio da 

ideia do enunciador de que ela conecta o ser humano com a arte e com a vida e de que o texto 

literário, por ser uma obra de arte, emociona o ser humano e perpetua seus sentimentos. Os 

temas abordados nos Cadernos tratam do homem. É evidente que o enunciador se preocupa a 

todo o momento em direcionar o aluno para iniciar a leitura de um romance literário, saber 

diferenciar um texto literário de um não literário, compreender estilo de época. Em alguns 

momentos, questiona o aluno se a literatura deve ser tratada como arte ou diversão e sobre 

o que é possível fazer para gostar de literatura.  

O gênero poema, nos Cadernos da segunda série, direciona o aluno para temas como: o 

entendimento do escritor sobre ser poeta, o conceito e a visão ultrarromântica presente 

na obra de Álvares de Azevedo, definição de trovador, a lua como cenário amoroso e como 
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figura explorada por poetas, trovadores e amantes, a melancolia e a religiosidade, a 

fugacidade do tempo, o papel social do poeta, a crítica social realizada por meio da 

produção poética, a diferença entre um poema intimista e um poema social (Álvares de 

Azevedo e Castro Alves), a transição do corpo da mulher, a discussão da possibilidade de 

escrita de poesia de gênero (masculino/ feminino) na poesia da angolana Paula Tavares, o 

amor, a produção de paráfrase em prosa a partir de um poema, a identificação de 

impressões visuais, auditivas, olfativas e termais em um poema. 

Além disso, no gênero letra de música, os temas são: o sofrimento romântico, o 

gênero “comédia de costumes”, o modo de construção de versos, as escolhas lexicais nas 

canções, a musicalidade, o ritmo, o mau uso do poder existente na sociedade, o machismo, 

o feminismo, o discurso machista enquanto influenciador na imagem que a sociedade tem 

da mulher e o desconcerto com a realidade. 

O gênero poema se relaciona com o gênero letra de música. Ambos apresentam os temas 

do sofrimento amoroso e da imagem da mulher, além dos temas relacionados aos 

sentimentos humanos, bem como aos cenários para a composição de letras de música 

(cidade, costumes, pessoas) ou para a composição de poemas (luar, noite). A diferença de 

temática está justamente na questão da religiosidade e da melancolia. Os poemas do escritor 

ultrarromântico Álvares de Azevedo explicitam a imagem do poeta que sofre e que é um ser 

desajustado na sociedade. Já o gênero letra de música expõe o desconcerto com a realidade. 

No gênero crônica jornalística, o enunciador se preocupa com as características da 

narrativa e com os temas da adolescência e da sexualidade (em uma atividade é solicitado 

que o enunciador separe em um quadro palavras relacionadas aos temas em questão). Para 

novamente abordar a temática do amor, o enunciador aproveita as figuras da árvore e do amor. 

Além disso, são temas: a identificação de um texto alegórico (vantagens de um texto 

alegórico, riscos do texto alegórico, finalidade de um texto alegórico), definição de fábula, 

apólogo e parábola. E, no fim, uma atividade para definição de ética e de moral. 

Ao aproximarmos as temáticas do gênero crônica jornalística com as do gênero poema, 

é possível constatar repetições de temas como: amor (narrativa amorosa) e questões da 

adolescência. Ao aproximarmos os temas encontrados nos gêneros crônica jornalística e letra 

de música é possível encontrar relações entre: o mau uso do poder existente na sociedade, o 

machismo, o feminismo (no gênero letra de música) e adolescência e sexualidade, ética, 

moral. No gênero crônica jornalística, o trabalho com o conceito de “texto alegórico” é 

realizado nos gêneros poema e letra de música também, embora não seja utilizada a mesma 
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nomenclatura. A questão da alegoria é retomada no momento em que o enunciador define 

“apólogo”, “fábula” e “parábola”. 

 Com relação ao gênero conto, é possível aproximar alguns temas apresentados em “A 

velhice”, do livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo (vida humana, velhice e morte, 

o conceito atual de velhice), com temas apresentados pelo próprio escritor no gênero poema, 

em obras da segunda geração romântica: a fugacidade do tempo, a brevidade da vida, a 

melancolia). O estilo do poeta Álvares de Azevedo é, portanto, trabalhado em gêneros distintos 

pelo enunciador do Caderno. A noção de conto fantástico também se aproxima, de acordo com 

a reunião de temas e não pela definição do gênero, da proposta de temas desenvolvida pela 

escrita de Azevedo. 

Os períodos literários Romantismo (primeira, segunda e terceira gerações), 

Realismo e Naturalismo são tematizados nos materiais por meio de quadros sinópticos e por 

meio da seleção de textos como os poemas de Álvares de Azevedo, Castro Alves e recortes 

de O cortiço, de Aluísio de Azevedo. Outro tema em destaque é apresentado por meio de uma 

atividade que solicita a organização de parágrafos de um texto criado para o Caderno com base 

em um texto científico sobre a questão do trabalho escravo na poesia libertária do século 

XIX. Na seção Aprendendo a Aprender, o enunciador-narrador diz: “O poema épico-dramático 

O Navio Negreiro faz parte, com Vozes d'África, da obra Os escravos, a principal realização 

poética de Castro Alves. Para escrevê-la, o poeta valeu-se de relatos dos escravos com quem 

conviveu na Bahia” (volume 1, p. 87). Na sequência, Castro Alves é destacado também como 

escritor de uma poesia social e amorosa. Uma pesquisa sobre a história da literatura 

brasileira do século XIX e um exercício sobre Simbolismo e Parnasianismo são solicitados 

ao aluno.  

Por meio de recortes de romances, o enunciador pretende que o aluno identifique o que 

é um romance e o que é um romance aberto, e, além disso, diferencie o que é um romance do 

Romantismo e um romance do Realismo. Com base nos trechos de Alexandre Herculano, ele 

pergunta ao aluno sobre os personagens do romance e questiona o aluno sobre “a atitude do 

povo e a atitude do poeta”, no trecho em questão. Por sua vez, o uso da linguagem coloquial 

e o modo como os relacionamentos se iniciam e se encerram devem ser observados pelo 

aluno no trecho destacado do romance “O cortiço”, de Aluísio de Azevedo. O enunciador 

pergunta ainda ao aluno se na relação, exposta no texto, entre dois personagens imigrantes há 

idealização do amor e qual a motivação para a traição.  

Desse modo, no gênero romance, é possível observar temas recorrentes em outros 

gêneros (poema, crônica jornalística, letra de música) como a idealização do amor, a vida em 
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sociedade, entretanto o tema traição ocorre apenas no fragmento de “O cortiço”, de Aluísio de 

Azevedo.  Outra novidade nos Cadernos é o uso de neologismos em narrativas literárias, 

observado a partir de texto de Oswald de Andrade. 

Por fim, é importante especificar que o enunciador dos Cadernos da segunda série trata, 

em um projeto de literatura, da definição de antologia poética. Além disso, ele incentiva 

também a produção de um sarau e, para tanto, apresenta um projeto com poemas e autores 

sugeridos de uma lista específica. A atividade é em grupo e os poemas e autores associados são: 

“Vaso Chinês”, de Alberto Oliveira, “A catedral” e “Ismália”, de Alphonsus Guimaraens, “A 

ideia” e “Nome maldito”, de Augusto dos Anjos, “Caminho”, de Camilo Pessanha, “Canção 

mínima” e ”Motivo”, de Cecilia Meireles, “Cavador do infinito” e “Violões que choram”, de 

Cruz e Souza, “Um sonho”, de Eugenio de Castro, “Não coisa”, de Ferreira Gullar, “Fanatismo” 

e “Ser poeta”, de Florbela Espanca , “O catador”, de Manoel de Barros, “A mocidade” e 

“Profissão de fé”, de Olavo Bilac, “Arte Poética”, de Paul Verlaine, “As pombas”, de Raimundo 

Correia, e “Brinde”, de Stéphane Mallarmé.  

É possível notar a recorrência de letras de músicas de compositores brasileiros para 

estudo de características do texto literário e de temas específicos. É visível também, nos 

Cadernos da segunda série, o número maior de atividades com literatura (preenchimento de 

lacunas, completar quadros, compreensão de textos, interpretação textual) se comparado ao dos 

Cadernos da primeira série. Já o número de recortes de textos didáticos e acadêmicos sobre 

modos de compreender os estudos de literatura é menor se comparado ao dos Cadernos da 

primeira série. Há a seleção de temas relacionados às questões humanas e alguns específicos do 

universo dos alunos. 

Os Cadernos procuram mostrar que a literatura é importante para a vida e para 

compreender a humanidade e temas universais que exigem reflexão do aluno (vida, morte, 

fugacidade do tempo, brevidade da vida). Há a questão da crítica social, novamente, assim como 

a temática do amor, da vida das mulheres e da adolescência. Nos Cadernos da segunda série, o 

enunciador está preocupado também em pontuar alguns estilos literários (Parnasianismo e 

Simbolismo), mas trata, sobretudo, de textos e autores da segunda e terceira gerações 

românticas (Álvares de Azevedo e Castro Alves). Nesses Cadernos, é notória a tentativa do 

enunciador de persuadir o aluno da importância de entender o que é um texto literário e da 

necessidade de gostar de um texto literário para que a literatura faça sentido em sua vida. 
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3ª série do Ensino Médio 

 

Ao selecionar o gênero poema, o enunciador apresenta características de movimentos 

literários próprios da modernidade e temas como: feras que convivem com os seres 

humanos, o sentido de modernidade para a literatura, a festa natalina, a crítica social e a 

presença da lua no Romantismo. 

 No gênero texto didático os temas em destaque são a Primeira Geração do 

Modernismo, a Semana de Arte Moderna, a Segunda Geração do modernismo e a 

proximidade cultural entre países africanos que falam português e o Brasil. Com relação 

às atividades de literatura, os alunos são solicitados a preencher quadros sinópticos dos 

períodos literários Parnasianismo, Simbolismo e Modernismo no Brasil e a responder a 

questões sobre a importância de os adultos discutirem temas infantis, como o conto de fadas. 

 O gênero texto didático apresenta temas que se relacionam com os do gênero poema: a 

modernidade manifestada em poemas, o sentido da modernidade para a literatura (temas 

presentes no gênero poema).  

 Ao selecionar letras de música, o enunciador direciona o aluno para observar temas 

como: universo infantil, por meio da letra da música “João e Maria”, de Chico Buarque, e 

problemas enfrentados por migrantes, por meio da letra da música “Último pau de arara”, de 

Venâncio, Corumbá e José Guimarães. 

O gênero conto de fadas, abordado na atividade acima mencionada, apresenta um tema 

em comum com o gênero letra de música (universo infantil), apresentado por meio da música 

“João e Maria”, de Chico Buarque.  

 Ao selecionar trechos de romances, o enunciador apresenta temas como: migração, 

homens simples, vida simples, bens materiais, sertanejo e a busca pela felicidade. 

Por fim, ao usar um trecho do “Sermão da Sexagésima”, de Padre Antonio Vieira, o 

enunciador explicita a necessidade de compreensão da existência de bons oradores da língua 

portuguesa. 

Temas identificados em outro texto do gênero letra de música (“O último pau de arara”, 

de Venâncio, Corumbá e José Guimarães) se relacionam com temas encontrados no gênero 

romance (problemas enfrentados por migrantes, migração, homens simples, vida simples, 

bens materiais, sertanejo e a busca pela felicidade). O gênero poema apresenta tema que se 

relaciona com o gênero romance e com o gênero letra de música (a crítica social). No gênero 

poema é possível destacar o tema festa natalina, identificado em um poema específico e que 
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não se relaciona com temas encontrados em outros gêneros. O mesmo acontece com o tema 

feras que convivem com os seres humanos. 

É importante destacar ainda textos didáticos que tratam de duas gerações do 

modernismo. Não há referências à terceira geração, a da literatura contemporânea  

(pós-modernos). Dos Cadernos do Ensino Médio, os dois volumes para a terceira série são os 

que apresentam menos variedade de temas e atividades de literatura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

No estudo desenvolvido, foram analisados os discursos de oito Cadernos do Aluno de 

Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental II e de seis Cadernos do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura para o Ensino Médio e constatou-se que em todos os casos o 

enunciador pretende que o aluno conquiste o conhecimento adequado de Língua Portuguesa, 

ao falar, ao ler e ao escrever textos. 

Com relação ao Capítulo 2 da presente dissertação (O discurso da Apresentação do 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017) do Ensino Fundamental II), observou-

se que os textos de Apresentação dos Cadernos do 6º ao 9º ano são formados por um parágrafo 

introdutório e por parágrafos finais idênticos, que todos eles são iniciados pelo vocativo 

“Caro(a) aluno (a)” e assinados pelo mesmo enunciador (Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo, Coordenadoria Geral da Educação Básica, Núcleo Pedagógico de Língua 

Portuguesa). 

No nível narrativo, os textos contam a história de um sujeito (Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo) que pretende transformar a competência de outro sujeito (aluno), por 

meio da persuasão, ao se apresentar como um sujeito de confiança, competente e capaz de 

repassar informações importantes sobre a língua materna em ambiente escolar. Assim sendo, o 

sujeito-manipulador julga de suma importância transmitir ao aluno o “conhecimento adequado 

em Língua Portuguesa” para que haja boa utilização da língua escrita e falada em diversas 

situações do cotidiano em sociedade, que exijam, inclusive, uma leitura adequada de diferentes 

textos.  

Ainda na Análise das Apresentações dos Cadernos do Ensino Fundamental II, foi 

observado que são textos que preparam os alunos para os valores que virão no corpo do Caderno 

e que o que muda de um Caderno para outro é o segundo parágrafo, em que os valores em jogo 

são explicitados, com a menção aos elementos a serem estudados no interior dos materiais. 

Esses valores, em alguns momentos, são novos e, em outros, coincidem com valores de outras 

Apresentações. No nível discursivo, pode ser mostrado, por sua vez, que os valores inicialmente 

encontrados nas Apresentações são transformados em temas que são espalhados e distribuídos 

nos textos de acordo com o objetivo do enunciador em cada volume. Ficou claro que os textos 

de Apresentação são temáticos, com figuras esparsas, e que o professor e os colegas são 

relevantes para os projetos do enunciador, ou seja, esses dois atores são reconhecidos pelo 

enunciador como importantes para que o aluno receba o “conhecimento adequado em Língua 
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Portuguesa”. É importante destacar ainda que há um tema principal em todos os Cadernos do 

Ensino Fundamental II e outros que variam em cada série do ciclo.  

Com relação ao estudo de literatura, há poucas informações nos textos de Apresentação 

no Ensino Fundamental II sobre esse estudo, embora a literatura seja tratada no interior dos 

Cadernos, em atividades sobre literatura, como pudemos observar nas análises. Constatou-se 

também que os Cadernos para o sexto ano do Ensino Fundamental II apresentam uma boa 

variedade de temas e atividades de literatura e que o trabalho com literatura diminuiu 

gradativamente nos anos seguintes, cedendo espaço para o trabalho com gêneros textuais não 

literários e tipos textuais para desenvolvimento de escrita e de interpretação de textos. O 

incentivo à leitura ocorre em diversos momentos nas seções em que o enunciador alerta o aluno 

sobre a importância da leitura, sobre a importância de se frequentar uma biblioteca e sobre a 

importância do desenvolvimento de projetos de roda de leitura, de escrita de contos, de escrita 

de crônicas. 

Foi possível identificar que o ensino de literatura desenvolveu-se no corpo dos Cadernos 

do Ensino Fundamental II por meio de gêneros literários, tipos textuais e de temas selecionados 

pelo enunciador. Ao longo dos Cadernos, os seguintes temas foram destacados: “o papel da 

leitura de textos literários” (6º ano, volume 2); “denotação e conotação” (7º ano, volume 1); 

“emprego da metáfora” (8º ano, volume 1); “discurso direto, indireto e indireto livre” (8º 

ano, volume 1); “linguagem figurada”, “denotação”, “conotação” (8º ano, volume 2); 

“enriquecer experiências de leitura e de escrita” (9º ano, volume 1); “práticas de leitura, 

escrita, oralidade e escuta, “interpretações e análises textuais, conforme os temas 

abordados” (9º ano, volume 2). Com relação aos gêneros literários e aos tipos textuais, eles 

são tratados em todos os textos de Apresentação e podem ser aproximados ao ensino de outros 

gêneros não-literários em determinadas Situações de Aprendizagem: “textos narrativos”, 

“fábula”, “conto”, “narrativa paradidática”, “crônica”, “letra de música” (6º ano, volume 

1); “letras de música”, “produções de narrativas” (6º ano, volume 2); “relato 

autobiográfico”, “semelhanças e diferenças entre narrar e relatar” (7º ano, volume 1); 

“relato de experiência” (7º ano, volume 2); “resumo”; (8º ano, volume 2); “textos 

argumentativos”, “artigo de opinião”, “resenha” “carta do leitor”, “vários tipos de debate 

regrado: de opinião, para tomada de decisões e para a resolução de problemas” (9º ano, 

volume 1); “muitas práticas de leitura, escrita, oralidade e escuta”, “interpretações e 

análises textuais”, “reflexões para assumir posicionamentos e construir argumentações 

com a finalidade principal de defender seu ponto de vista” (9º ano, volume 2). 
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Ao nos debruçarmos sobre os temas de literatura das Situações de Aprendizagem dos 

Cadernos do Ensino Fundamental II, percebemos que há um trabalho importante com temas de 

literatura, nos Cadernos do sexto ano, e com a seleção de temas fundamentais para a formação 

do aluno, ao longo do Ensino Fundamental II. Não há, porém, textos teóricos e críticos sobre 

literatura, como ocorre no material didático do Ensino Médio, mas nem por isso o trabalho de 

literatura é inexistente. Esse trabalho é condicionado justamente pelas proposições existentes 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

A visão do que seja um texto adequado ao leitor iniciante transbordou os 

limites da escola e influiu até na produção editorial. A possibilidade de se 

divertir com alguns dos textos da chamada literatura infantil ou infanto-

juvenil, de se comover com eles, de fruí-los esteticamente é limitada. Por trás 

da boa intenção de promover a aproximação entre alunos e textos, há um 

equívoco de origem: tenta-se aproximar os textos simplificando-os aos alunos, 

no lugar de aproximar os alunos a textos de qualidade. (p. 25) 

 

 

Nesse caso, os Cadernos para o Ensino Fundamental II apresentam literatura consagrada 

pelo cânone, como por exemplo: um trecho do conto “O gato preto”, de Edgar Allan Poe e o 

conto completo “Meu tio Jules”, de Guy Maupassant (6º ano, volume 1); a crônica “No 

aeroporto”, de Carlos Drummond de Andrade (6º ano, volume  2); o cordel “Estória de João-

Joana”, de Carlos Drummond de Andrade (7º ano, volume 1); são sugeridas as leituras de A 

vida íntima de Laura e de Quase de verdade, de Clarice Lispector, e de O escaravelho de ouro 

e outras histórias, de Edgard Allan Poe (7º ano, volume 2 ); o poema “Verão”, de Ferreira 

Gullar (8º ano, volume 1); um trecho do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 

Machado de Assis e os poemas Vozes d’África, de Castro Alves e “Profissão de Fé”, de Olavo 

Bilac (8º ano, volume 2); a crônica “Medidas, no espaço e no tempo”, de Stanislaw Ponte Preta 

(9º ano, volume 1); um trecho do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado 

de Assis e o conto “A cartomante”, do mesmo autor. 

E, também, de autores não consagrados, mas condizentes com a proposta de dar ao aluno 

um conhecimento adequado em língua portuguesa, como por exemplo: o miniconto “Um certo 

lucro”, de Maria Lucia Simões (6º ano, volume 1); o romance infantojuvenil Aventura 

alucinante, de Glauco Damas (6º ano, volume 2); o relato de experiência Presente de dia das 

mães inesquecível, de Sonia Bertocchi e a letra de música “Eduardo e Mônica”, de Renato 

Russo e  (7º ano, volume 1); o romance infantojuvenil Malasaventuras: safadezas do 

Malasartes, de Pedro Bandeira (7º ano, volume 2); o romance epistolar Cartas de amor, de 

Mariana Alcoforado; a narrativa breve “Um vendedor de frutas em uma feira livre e suas 

freguesas”, de Débora de Angelo e Eliane Aguiar especialmente produzido para o São Paulo 
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Faz Escola (8º ano volume 2); o romance epistolar Cartas de amor, de Mariana Alcoforado, 

e a letra de música “Do it”, de Lenine e Ivan Santos (8º ano, volume 1); a narrativa breve 

“Um vendedor de frutas em uma feira livre e suas freguesas”, de Débora de Angelo e Eliane 

Aguiar, especialmente produzida para o São Paulo Faz Escola (8º ano volume 2); romance 

infantojuvenil Lis no peito – um livro que perde perdão, de Jorge Miguel Marinho (9º ano, 

volume 1); sugestão de leitura do romance Estação Carandiru, de Drauzio Varella (9º ano, 

volume 2). 

A partir dos temas de literatura examinados no Capítulo 4 (Análise do tratamento dado 

à literatura no corpo dos Cadernos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II e de 

Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Médio), pode-se concluir que no Ensino 

Fundamental II o enunciador destaca por diversas vezes no interior dos Cadernos o trabalho 

com: o tipo textual narração, as características da narração, os gêneros textuais distintos que 

apresentam narrativas, os gêneros literários (conto, crônica, letra de música, romance e poema), 

os temas relacionados à vida adolescente (passar do tempo, mudanças na vida das pessoas, 

sentimentos), a importância da leitura literária, o contato com livros de literatura, a importância 

da escrita de narrativas, denotação e conotação e figuras de linguagem (metáfora). 

É possível observar, dessa forma, que os temas de literatura localizados no Ensino 

Fundamental II podem ser associados aos segmentos de estudo: Literatura e Sociedade, 

Educação e Literatura, Formas e Gêneros Literários, Teoria da Narrativa. Há temas de 

literatura sendo trabalhados em grande medida por meio de gêneros literários ou tipos textuais 

e também é possível compreender que o recorte selecionado nesses Cadernos é pouco 

conservador e que é um recorte relevante para o trabalho escolar. Com a implementação da 

Base Curricular Nacional Comum, espera-se que aumente o trabalho com literatura nos 

materiais didáticos da rede estadual paulista. 

Outra conclusão importante diz respeito à aproximação de temas em gêneros distintos. 

Fica evidente que, com o trabalho do enunciador focado em gêneros literários, determinados 

temas são retomados em gêneros literários distintos. Isso é possível ser verificado, por exemplo, 

na Situação de Aprendizagem 2, do Caderno do Aluno para o sexto ano, volume 1, em que o 

enunciador explica:  

1. As letras de música que vamos estudar a seguir, embora escritas em versos, 

apresentam semelhanças com as narrativas e os relatos por contarem histórias. 

Vocês devem, de acordo com a orientação do professor, ouvi-las e analisá-las. 

Para isso, é necessário que copiem no caderno as letras de música que 

estiverem faltando, indicadas a seguir: 

• letra de música 1: Eduardo e Mônica. Composição: Renato Russo; 

• letra de música 2: Com que roupa?. Composição: Noel Rosa. (p. 14) 
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Nos Cadernos para o nono ano, temas relacionados à juventude, à adolescência e à vida, 

por exemplo, são examinados em um trecho de romance infantojuvenil, em uma letra de música 

e em uma crônica. 

Por tudo isso, é possível dizer que, no Ensino Fundamental II, mesmo com uma 

quantidade não tão grande de textos literários quanto aquela apresentada no Ensino Médio (que 

será retomada nos próximos parágrafos), o ensino de literatura é considerado fundamental para 

a formação do bom usuário da língua. Insiste-se também na aproximação do Caderno com um 

livro didático de língua portuguesa e na necessidade de continuidade da adequada seleção de 

textos, como a que é feita nesses Cadernos, em que se mesclam textos que podem ser 

compreendidos como de fácil entendimento com textos de complexidade real; essas são 

questões que estão de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:  

 

Pensar sobre a literatura a partir dessa relativa autonomia ante outros modos 

de apreensão e interpretação do real corresponde a dizer que se está diante de 

um inusitado tipo de diálogo, regido por jogos de aproximação e afastamento, 

em que as invenções da linguagem, a instauração de pontos de vista 

particulares, a expressão da subjetividade podem estar misturadas a citações 

do cotidiano, a referências indiciais e, mesmo, a procedimentos 

racionalizantes. Nesse sentido, enraizando-se na imaginação e construindo 

novas hipóteses e metáforas explicativas, o texto literário é outra forma/fonte 

deprodução/apreensão de conhecimento. (p. 26) 

 

Assumir a tarefa de formar leitores impõe à escola a responsabilidade de 

organizar-se em torno de um projeto educativo comprometido com a 

intermediação da passagem do leitor de textos facilitados (infantis ou 

infantojuvenis) para o leitor de textos de complexidade real, tal como circulam 

socialmente na literatura e nos jornais; do leitor de adaptações ou de 

fragmentos para o leitor de textos originais e integrais. (p. 70) 

 
 

Com relação ao Capítulo 3 da presente dissertação (O discurso da Apresentação do 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017) do Ensino Médio), foi 

evidenciado que os textos de Apresentação do Ensino Médio seguem o modelo estrutural das 

Apresentações do Ensino Fundamental II. Os textos de Apresentação do Ensino Médio 

continuam a ter vocativo, assinatura e parágrafos finais e introdutórios iguais entre si. A única 

diferença nítida é a entrada do valor “literatura” nesses textos, como verificado no capítulo em 

questão. O valor “literatura” aparece nos textos de Apresentação com grande importância. O 

valor principal a ser conquistado pelo aluno continua a ser o “conhecimento adequado em 

Língua Portuguesa”, e os valores secundários são todos os outros que surgem, sobretudo, no 

parágrafo dois e, em alguns casos, no parágrafo inicial, e que incluem os referentes à literatura. 
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Com relação aos textos de Apresentação dos Cadernos para o Ensino Médio existem, 

assim, dois modelos de primeiro parágrafo que são alternados em alguns volumes. Um dos 

modelos é idêntico ao dos textos do Ensino Fundamental II, e, dessa forma, explicita o estudo 

de literatura no segundo parágrafo; o outro modelo considera o estudo de literatura como muito 

importante para o desenvolvimento do conhecimento em língua portuguesa e informa, em 

alguns Cadernos, nomes de autores e períodos literários que serão trabalhados pelo enunciador 

no interior dos materiais, já no primeiro parágrafo. 

No nível narrativo, a história narrada é a mesma apresentada nas Apresentações dos 

Cadernos do Ensino Fundamental II: um enunciador (Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo, Coordenadoria Geral da Educação Básica e Núcleo Pedagógico de Língua Portuguesa) 

pretende convencer os alunos de que os textos e estudos oferecidos na Apresentação e, 

consequentemente, no corpo dos Cadernos, são adequados para que o aluno saiba, ao término 

de cada ano letivo, desenvolver o conhecimento necessário em língua materna ao falar, ler e 

escrever textos de gêneros literários e não literários distintos. A literatura aparece em maior 

quantidade agora nas Apresentações dos Cadernos do Ensino Médio e, claramente, no interior 

dos materiais, em comparação ao ocorrido nos Cadernos do Ensino Fundamental II. 

No nível discursivo, os valores apresentados inicialmente nos textos de Apresentação 

são, tal como no Ensino Fundamental II, compreendidos como temas, e as Apresentações se 

constroem como discursos temáticos com figuras esparsas. Foi observado também que a 

literatura trabalhada nos Cadernos do Ensino Médio contempla muito do que há canonizado e 

reconhecido como boa literatura brasileira e que apresenta uma boa escolha e um recorte 

literário pouco conservador. Vejamos agora alguns dos autores e títulos selecionados pelo 

enunciador nos textos de Apresentação, e, em seguida, como a literatura se manifestou no 

interior dos Cadernos. 

Com relação ao estudo de literatura, os textos de Apresentação explicitam períodos 

literários, autores específicos, gêneros literários e tipos textuais. Há uma maior variedade de 

valores relacionados à literatura em relação à do Ensino Fundamental II nos textos de 

Apresentação. São recorrentes nas Apresentações, por exemplo: “aspectos linguísticos”, 

“gêneros textuais”, “tipologia textual”, “literatura”, “estudos literários levam [...] a um diálogo 

com o passado [...] reflexão com o presente [...] transportam o leitor para universos imaginários 

[...] proporcionam o conhecimento de novas experiências, sentimentos, sensações [...] para o 

crescimento intelectual e pessoal”, “estilos de época”, “características básicas dos textos 

literários”, “poesia”, “conto”, “texto teatral”, “características dos estilos de época”, 

“Romantismo”, “Ultrarromantismo”, “conto fantástico e a poesia intimista de Álvares de 
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Azevedo”, “a poesia libertária de Castro Alves”, “enriquecimento do conhecimento de leitura 

e de escrita”, “construção da urdidura textual”, “a ruptura e diálogo entre linguagem e tradição”, 

“a leitura do texto literário – a moral e o conflito”, “os valores e atitudes culturais no texto 

literário”; “a literatura engajada”, “a literatura e a intenção pedagógica”, “movimentos literários 

Parnasianismo, Simbolismo e Modernismo”, “a vida do sertanejo, que, a duras penas, sobrevive 

à seca [...]  Graciliano Ramos, Vidas secas”, “gênero romance”, “paródia e estilização”.  

Em quase todos os textos de Apresentação há citação ao estudo de gêneros literários, 

em todos há seleção de gêneros não literários, e em um ou outro caso, há seleção de tipos 

textuais e trabalho com variações linguísticas e essa pode ser uma diferença destacada quando 

comparados os textos de Apresentação do Ensino Médio com os textos de Apresentação do 

Ensino Fundamental II. Ainda nessa comparação, a variedade de gêneros literários e não 

literários é maior do que nas Apresentações anteriores, embora alguns sejam coincidentes, 

assim como o trabalho com tipos textuais, mas com maior valorização da argumentação e do 

tipo expositivo em detrimento do tipo narrativo trabalhado como principal nos textos de 

Apresentação do Ensino Fundamenta II. Vejamos exemplos presentes na Apresentação para o 

Ensino Médio: “textos expositivos e informativos, respeitando as características próprias 

dos gêneros organizados nessas tipologias” (1ª série, volume 1),  “entrevista” (1ª série, 

volume 2),  “articulações entre as diferentes partes de um texto, em especial, quando 

aborda os temas ‘sequência argumentativa’ e ‘construção de sentido’” (2ª série, volume 1), 

“argumentação escrita – expressão de opiniões e novas tecnologias” (2ª série, volume 2), 

“sequência argumentativa”, “construção de sentido”, “construção de argumentos e  

contra-argumentos” (3ª série, volume 1), “questão de vestibular de múltipla escolha”, 

“projeto de dissertação” (3ª série, volume 2).  

Os valores enumerados acima de fato estão também presentes no interior dos Cadernos, 

que apresentam ainda outros temas, além dos expostos na Apresentação. É possível destacar, 

no estudo de literatura do interior dos Cadernos, mais uma vez o trabalho com textos de autores 

consagrados, como por exemplo: os poemas “Assim como”, de Alberto Caeiro, “Prazeres”, de 

Bertolt Brecht, o conto completo “Cantiga dos esponsais”, de Machado de Assis (1ª série, 

volume 1); os poemas “Não”, de Álvaro de Campos, “O pássaro cativo”, de Olavo Bilac, trecho 

do episódio “O velho do restelo”, de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões e trecho do romance 

O cortiço, de Aluísio de Azevedo (1ª série, volume 2); os poemas “Luar de verão”, de Álvares 

de Azevedo, “A catedral”, de Alphonsus Guimaraens, “Boa noite” e “O navio negreiro”, de 

Castro Alves, “Breve o dia”, de Fernando Pessoa e o conto “A cartomante”, de Machado de 

Assis (2ª série, volume 1); os poemas “Versos íntimos” e “A guerra”, de Augusto dos Anjos e 
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o trecho do romance O cortiço, de Aluísio de Azevedo (2ª série, volume 2); os poemas “Versos 

íntimos”, Augusto dos Anjos, “Sou um guardador de rebanhos”, Alberto Caeiro, trecho do 

romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos (3ª série, volume 1); os poemas “Soneto XIII”, de 

Olavo Bilac, “Uvi Strella”, de Juó Bananére, “Canção do exílio”,  de Gonçalves Dias e trecho 

dos romances Vidas Secas, de Graciliano Ramos, O sertanejo, de José de Alencar (3ª série, 

volume 2). 

Além disso, é notória a presença de textos de autores não consagrados, mas condizentes 

com a proposta de dar ao aluno um conhecimento adequado em língua portuguesa e literatura, 

como por exemplo: a crônica “Futebol, quantas alegrias me trouxe”, de Urda Klueger (1ª série, 

volume 1); os cordéis “Antonio Silvino – o rei do cangaço” e “A seca do Ceará”, de Leandro 

Barros (1ª série, volume 2); o poema “Cerimônia de passagem”, de Paula Tavares (2ª série, 

volume 1); as crônicas “Pretê-pedalinho”, de Jô Hallack, Nina Lemos, Raq Affonso, “Melissa 

e o amor no alto da árvore”, de José Luis Landeira e João Henrique Matos (2ª série, volume 2); 

a letra de música Último pau de arara”, de Venâncio, Corumbá e José Guimarães (3ª série, 

volume 1); o poema “O luar!!!”, de Vania Staggemeier, a narrativa poética “Satélite (Após 

Manuel Bandeira)”, de José Luis Landera (3ª série, volume 2). 

Os Cadernos para o Ensino Médio, assim como os Cadernos para o Ensino Fundamental 

II apresentam literatura consagrada pelo cânone e também autores contemporâneos que são 

referências para a literatura contemporânea por meio dos gêneros crônica, conto e letra de 

música. O enunciador propõe essa seleção de escritores ora com trechos de textos ora com os 

textos completos, com a proposta de apresentar ao aluno um conhecimento adequado em língua 

portuguesa, mas também de referenciá-lo com obras consagradas pela crítica ou que já foram 

bastante lidas e estudadas na contemporaneidade. Dessa forma, ao adquirir conhecimento de 

língua portuguesa, o aluno adquire também conhecimento em literatura. Além disso, são nítidas 

nos Cadernos do Ensino Médio a necessidade e a preocupação do enunciador em selecionar 

recortes teóricos de pensadores da Crítica Literária, Literatura e Sociedade, Teoria 

Literária, Educação e Literatura, Estudos Culturais e Literatura e História, Teoria do 

poema. A seleção de trechos e de textos teóricos da literatura possibilita refletirmos mais 

adiante sobre a quantidade de temas de literatura direcionados para cada perspectiva teórica em 

destaque no material didático do Ensino Médio. 

É nítida também a tentativa de repassar ao aluno um estudo de literatura por meio de 

gêneros literários variados e a partir deles trabalhar temas que se aproximam por meio de 

gêneros distintos. Alguns gênero literários são retomados e se repetem se comparados aos 

gêneros literários vistos no Ensino Fundamental II (crônica, conto, cordel, letra de música, 
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romance). A novidade fica por conta do número elevado de poemas, da seleção da epopeia Os 

Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, do gênero peça de teatro, da apresentação de textos teóricos 

sobre literatura e do estudo do conto fantástico. A variedade de textos literários nos Cadernos 

do Ensino Médio é maior do que a vista no Ensino Fundamental II, entretanto, a preocupação 

em contemplar obras de qualidade reconhecida e canônicas e ainda obras contemporâneas é a 

semelhante. O grau de dificuldade das obras é do que foi visto no Ensino Fundamental II, e 

também a imagem de enunciatário construída pelo enunciador evidencia uma maior autonomia 

pois possibilita que ele reconheça conceitos de literatura e reflita sobre temas diversos, mas não 

desconsidera a importância do professor e dos colegas no processo de um sujeito que também 

precisa conquistar o conhecimento adequado em língua portuguesa. 

Ao nos debruçarmos sobre os temas de literatura das Situações de Aprendizagem dos 

Cadernos do Ensino Médio, percebemos que há um trabalho importante com temas de literatura 

em todos os Cadernos, com destaque maior para os Cadernos da primeira e segunda séries. 

Vejamos temas de literatura recorrentes: “a importância das palavras na vida”, “a presença 

consciente no mundo”, “a busca pela felicidade”, “as características dos movimentos literários 

por meio de quadros sinópticos – cronologia, principais obras, principais escritores (Barroco, 

Parnasianismo, Simbolismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, Modernismo)”, “o amor 

pela mulher amada”, “a relação difícil entre indivíduo e sociedade”, “o desajuste do poeta e do 

escritor com relação à sociedade”, “crítica social e engajamento”, “características do poema e 

da letra de música (rimas, musicalidade, escansão, sonoridade, sentidos poéticos)”, figuras de 

linguagem (assonância, antítese, metáfora, sinestesia, metonímia, aliteração)”,  “características 

de estilos de época”, “narrativas literárias como forma de reflexão e crítica social”, 

“identificação de sentimentos, impressões visuais, auditivas, olfativas e termais em um poema”, 

“o sofrimento, a melancolia e a poesia intimista do Romantismo”, “a imagem criada da mulher 

em épocas distintas”, “cenários frequentes utilizados por poetas (a imagem da lua, as cidades)”, 

“temas da adolescência”, “as características das pessoas de vida simples” (luta pela 

sobrevivência, a busca da felicidade). 

É possível dizer que grande parte dos temas de literatura dos Cadernos da 1ª série do 

Ensino Médio pode ser agrupada nos segmentos literários Literatura e Sociedade e Literatura 

e História. A crítica social, a tomada de consciência do indivíduo em relação ao mundo, a 

compreensão de sentimentos e sentidos e a adequação do espaço de cada indivíduo  

associam-se às noções de Literatura e Sociedade. Já a associação entre temas que dizem 

respeito a fatos históricos, grandes feitos, noções de ficção e de realidade para narrar processos 

históricos se associam a Literatura e História. 
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Os temas de literatura dos Cadernos do Ensino Médio podem, em grande parte, ser 

associados à linha de estudo Literatura e Sociedade (crítica de costumes, espaços de criação 

do poeta). É possível observar também temas que se relacionam com os estudos de Literatura 

e Cultura (questões de adolescência, o sofrimento amoroso). O enunciador busca proximidades 

de temas com estudos de Literatura e Sociedade e de Literatura e Cultura. Mais uma vez é 

nítida a associação dos temas enumerados, agora nos Cadernos da terceira série do Ensino 

Médio, com os segmentos Literatura e Sociedade e Literatura e Cultura. 

Desse modo, conclui-se que o predomínio de temas ligados a Literatura e Sociedade, 

Literatura e Cultura, Teoria da Narrativa, Estudo de Formas e Gêneros Literários, 

Teoria do Poema e Educação e Literatura permanece nos materiais didáticos da educação 

básica e pública paulista, nos diferentes ciclos. Além disso, é possível concluir que a postura 

político-ideológica apresentada nos Cadernos é pouco conservadora e que nos dois ciclos sãos 

realizadas boas escolhas literárias e que o enunciador se constitui e constitui o enunciatário por 

meio das estratégias apresentadas e por meio dos temas selecionados para estudo ao longo dos 

ciclos.  

Ainda, de acordo com Fiorin (1990, p. 6), “[...] com relação ao enunciatário, também há 

discursos, como o didático, em que ele está explicitamente presente e outros em que está 

‘ausente’”, ao longo do trabalho ficou evidente que o enunciador, ao se constituir e ao construir 

uma imagem do enunciatário, emprega estratégias de convencimento para que o enunciatário 

conquiste os valores especificados nos textos de Apresentação, em cada Situação de 

Aprendizagem, em cada atividade de literatura que fazem parte do grande valor comum em 

todos os Cadernos – “[...] o conhecimento adequado em Língua Portuguesa ao falar, ler e 

escrever” nas diversas situações diárias em que o uso da língua portuguesa for solicitado. Para 

que isso ocorra, o enunciador, procura convencer o enunciatário, como visto anteriormente, por 

meio da manipulação inicial nos textos de Apresentação e também pelo estabelecimento do 

contrato fiduciário para que exista confiança no discurso do enunciador presente nos Cadernos 

e para que conquiste o valor “conhecimento de Língua Portuguesa”. Os temas são apresentados 

nos textos de Apresentação e espalhados ao longo dos Cadernos em atividades de leitura de 

literatura com obras completas ou fragmentos, atividades relacionadas à ortografia e à correção 

gramatical, estudo de gêneros textuais literários e não literários, estudos de tipos textuais e 

trechos de artigos científicos relacionados ao estudo de literatura. 

Apresentar a literatura por meio de gêneros literários em um material didático pode ser 

efetivo se de fato a literatura em sala de aula for compreendida como a possibilidade de 

reconhecimento de uma língua, de variedades linguísticas, do uso formal e não formal, de 
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tempos (passado, presente, futuro), de sensações, sentimentos, pensamentos e de descobertas 

textuais e discursivas. 

Aumentar o trabalho com a literatura e com gêneros literários no material didático da 

escola pública paulista pode ser o caminho para algumas mudanças, como, por exemplo, a 

possibilidade de aumento dos índices de proficiência em língua portuguesa no estado de São 

Paulo. A expansão do trabalho com literatura em materiais didáticos de escolas públicas de 

outros estados brasileiros poderia elevar também os índices de proficiência em língua 

portuguesa no Brasil. O estudo com a literatura deve ser ampliado, possibilitando que o aluno 

reflita sobre diversas questões por meio dos textos literários como é visto nos Cadernos e que 

seja servido de um recorte literário cada vez menos conservador, livre de qualquer cerceamento 

e que seja servido de bons exemplos literários. A diversificação de temas e as boas escolhas de 

literatura é importante (como ocorre nos Cadernos do Ensino Médio) e a ampliação dessa 

diversificação nos Cadernos do Ensino Fundamental II poderia completar ainda mais as boas 

escolhas literárias realizadas nos Cadernos desse ciclo. Para que os índices de proficiência em 

língua portuguesa sejam alcançados no estado de São Paulo, faz-se necessário também que os 

temas selecionados para a verificação do conhecimento do aluno em língua portuguesa sejam 

direcionados cada vez mais para o ensino de literatura.   

Retomando Roland Barthes (1996), já citado na dissertação, “[...] a língua fora do poder, 

no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: 

literatura”, resta refletir sobre o quanto a “revolução permanente da linguagem” poderá de fato 

ser creditada ainda mais aos alunos, com os Cadernos e por meio de outros materiais e 

estratégias, “revolução permanente da linguagem” que não pode estar cerceada, proibida, mas 

livre, permanente e contínua.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: APRESENTAÇÕES DOS CADERNOS 

 

Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, 

do Ensino Fundamental II, volume 1. 
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, 

do Ensino Fundamental II, volume 2. 
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 7º ano, 

do Ensino Fundamental II, volume 1.
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 7º ano, 

do Ensino Fundamental II, volume 2. 
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 8º ano, 

do Ensino Fundamental II, volume 1. 
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 8º ano, 

do Ensino Fundamental II, volume 2. 
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 9º ano, 

do Ensino Fundamental II, volume 1. 
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 9º ano, 

do Ensino Fundamental II, volume 2. 
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 1ª série, do Ensino Médio, volume 1. 

 
 

 

 

 

 



200 

 

Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 1ª série, do Ensino Médio, volume 2. 
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 2ª série, do Ensino Médio, volume 1. 
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 2ª série, do Ensino Médio, volume 2. 
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 3ª série, do Ensino Médio, volume 1. 
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Texto de Apresentação do Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 3ª série, do Ensino Médio, volume 2. 
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ANEXO 2: TEMAS E ATIVIDADES DE LITERATURA DOS CADERNOS DO  

ENSINO FUNDAMENTAL 2 

 
Textos literários e atividades com Literatura (6º ano do Ensino Fundamental II, volume 1) 

 

 

 
 

Imagem 1: “A cigarra e a formiga”, de La Fontaine e trecho de Corpo e Sociedade, de Isabel Marques. Fonte: 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, 

Ensino Fundamental II, volume 1, p. 5. 
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Imagem 2: “O gato preto e outros contos”, de Edgard Allan Poe. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp. 9 e 10. 

 
Imagem 3: Abc do zôo, de Pedro Maia. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 15. 
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Imagem 4: “Meu tio Jules”, de Guy de Maupassant. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp. 21 e 22. 

Imagem 5: Continuação de “Meu tio Jules”, de Guy de Maupassant. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp. 23 e 24. 
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Imagem 6: “Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carrol. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 28. 

 

 
 

Imagem 7: “O homem que entrou no cano”, de Ignácio de Loyola Brandão. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 36. 
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Imagem 8: “A causa secreta”, de Machado de Assis. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 41. 

 

 
Imagem 9: “Meu ideal seria escrever...”, de Rubem Braga. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 42 

 
Imagem 10: “Cintia, por Sôlfi”, de Amilcar Neves. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp. 47 e 48. 
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Imagem 11: “Um certo lucro”, de Maria Lucia Simões. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 51. 

 

 
Imagem 12: “Homem ao mar”, de Rubem Braga. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp.56 e 57. 
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Imagem 13: Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antonio de Almeida e “Avestruz”, de Mario Prata 

Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, vol.1, pp.58, 59 e 60. 

 

 
Imagem 14: “The big sleepy”, de Fernando Bonassi. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 65. 
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Imagem 15: “Vital e sua moto”, de Herbert Vianna. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 66. 

 

 
 
Imagem 16: “Fico assim sem você”, de Cacá Moraes e Abdullah e “Senhor do tempo”, de Chorão e Heitor. 

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 

6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 71. 

 

 
 
Imagem 17: “No fundo do coração”, de Paulo Sergio Valle, Daniel Jones, Darren S. Hayes. Fonte: SEE-SP. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 73. 
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Imagem 18: “Pela internet”, de Gilberto Gil. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 80. 

 

 
 
Imagem 19: “Um dia no aeroporto”, de Debora Angelo e Eliane Aguiar. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 84. 
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Textos literários e atividades com Literatura (6º ano do Ensino Fundamental II, volume 2) 

 

 
Imagem 20: “No aeroporto”, de Carlos Drummond de Andrade. Fonte: Secretaria da Educação do Estado SP. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 2, pp. 30 e 31. 

 

 

 
Imagem 21: Sugestões de leitura com resumo das narrativas. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa (2014-2017), 6º ano, Ensino Fundamental II, volume 2, pp. 71 e 72. 
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Textos literários e atividades com Literatura (7º ano do Ensino Fundamental II, volume 1) 

 

 
Imagem 22: “Flor do Cerrado: Brasília”, de Ana Miranda. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa (2014-2017), 7º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp. 5 e 6. 
 

 
 

Imagem 23: “Eduardo e Monica”, de Renato Russo e “Com que roupa?” de Noel Rosa. Fonte: SEE-SP. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 7º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 14. 
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Imagem 24: “Estória de João-Joana”, de Carlos Drummond de Andrade. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa (2014-2017), 7º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp. 36 e 37. 

 
Imagem 25: Gênero relato de experiência. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 7º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp. 50 e 51. 
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Imagem 26: Continuação da narrativa para especificar o gênero relato de experiência. Fonte: SEE-SP. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa  (2014-2017), 7º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp. 52 e 53. 
 

Textos literários e atividades com Literatura (7º ano do Ensino Fundamental II, volume 2) 

 

 
 

Imagem 27: Sugestões de leitura.Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 7º ano, 

Ensino Fundamental II, volume 2, pp. 52 e 53. 
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Textos literários e atividades com Literatura (8º ano do Ensino Fundamental II, volume 1) 

 

 
 

Imagem 28: “Verão”, de Ferreira Gullar. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 8º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 11. 
 

 
Imagem 29: “Do it”, de Lenine.Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa (2014-2017), 8º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp. 18 e 19. 
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Imagem 30: “Cartas de amor”, de Mariana Alcoforado. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 8º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 21. 
 

 
 

Imagem 31: Atividade com base no texto Capitães da Areia, de Jorge Amado. Fonte: Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 8º ano, Ensino Fundamental II, 

volume 1, p. 68. 
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Textos literários e atividades com Literatura (8º ano do Ensino Fundamental II, volume 2) 

 

 
 

Imagem 32: Fragmento do poema “Vozes d’África”, de Castro Alves. 

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 

8º ano, Ensino Fundamental II, volume 2, p. 72. 
 

 
 

 

Imagem 33: Fragmento do poema “Profissão de fé”, de Olavo Bilac. 

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 

8º ano, Ensino Fundamental II, volume 2, p. 78. 
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Textos literários e atividades com Literatura (9º ano do Ensino Fundamental II, volume 1) 

 

 
Imagem 34: “Segurança”, de Luis Fernando Veríssimo. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 9º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp. 15 e 16 
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Imagem 35: “E foi então que aconteceu”, de Jorge Miguel Marinho. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa (2014-2017), 9º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, pp. 15 e 16 
 

 
Imagem 36: Atividade com a música “O tempo não para”, de Cazuza. 

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 

9º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 80. 
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Imagem 37: “Medidas no espaço e no tempo”, de Stanislaw Ponte Preta.Fonte: Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo. Caderno do Aluno (2014-2017), 9º ano, Ensino Fundamental II, volume 1, p. 87 
 

Textos literários e atividades com Literatura (9º ano do Ensino Fundamental II, volume 2) 

 

 
 

Imagem 38: Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Fonte: Sec. da Educação do Estado de 

SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 9º ano, Ensino Fundamental II, volume 2, p. 18. 
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Imagem 39: Segundo trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Fonte: SEE-SP. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 9º ano, Ensino Fundamental II, volume 2, p. 19. 

 
 

Imagem 40: Atividade sugerindo a leitura de Estação Carandiru, de Drauzio Varella. 

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 

9º ano, Ensino Fundamental II, volume 2, pp. 15 e 16 
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Imagem 41: Seção especificando a leitura do livro de Drauzio Varella. 

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa (2014-2017), 

9º ano, Ensino Fundamental II, volume 2, pp. 15 e 16 
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ANEXO 3: TEMAS E ATIVIDADES DE LITERATURA DOS CADERNOS DO  

ENSINO MÉDIO  

 
Textos literários e atividades com Literatura (1ª série do Ensino Médio, volume 1) 

 
Imagem 1: “Assim como”, de Alberto Caeiro e “A palavra mágica”, de Carlos Drummond. Fonte: SEE- SP. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 5 e 6. 

 

Imagem 2: “Mar Português”, de Fernando Pessoa. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 35. 
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Imagem 3: “Ismália”, de Alphonsus Guimaraens. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 37 e 38. 

 

Imagem 4: “Contemplo o lago mudo”, de Fernando Pessoa. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 40 e 41. 
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Imagem 5: “Prazeres”, de Bertolt Brecht. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 44 e 45. 

 

Imagem 6: “A confissão da leoa”, de Mia Couto. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, volume 1, p. 48. 
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Imagem 7:  Texto “Cantiga de esponsais”, de Machado de Assis. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), volume 1, pp. 50 e 51. 

 

Imagem 8: “Cantiga de esponsais”, de Machado de Assis. (Continuação) Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 52 e 53. 
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Imagem 9: “Cantiga de Esponsais”, de Machado de Assis. (Continuação) Fonte: SEE-SP Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, p.54. 

 
Imagem 10: “A vós correndo vou, braços sagrados”, de Gregório de Matos Guerra. Fonte: SEE-SP. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, p.58. 
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Imagem 11: “Dentro da Noite”, de João do Rio. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, p.67. 

 

 

Imagem 12: “A carroça dos cachorros”, de Lima Barreto. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, p.74 
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Imagem 13: “Julga-me a gente toda por perdido”, de Luís Vaz de Camões. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, p.77 

Imagem 14: Definições de Literatura apresentadas pelo material. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 80 e 81. 
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Imagem 15: Literatura e Sociedade. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 81 e 82 

 

Imagem 16: “O padeiro”, de Rubem Braga. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 83. 
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Imagem 17: Definição de Literatura de Roland Barthes. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 83. 

 

Imagem 18: “Futebol, quantas alegrias já me trouxe”, de Alice Urda Klueger. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno 

de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 83. 
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Imagem 19: “Poema em linha reta”, de Fernando Pessoa. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 85-87. 

 

 

Imagens 20: Trecho de “O protocolo”, de Machado de Assis. Fonte: SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 91 e 92. 
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Imagens 21: Trecho de “Édipo Rei”, de Sófocles. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 85-87. 

 

 

Imagens 22: Texto “A toupeira”, de Esopo. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 94 
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Imagem 23: Trecho da peça “O noviço”, de Martins Penna. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 96 e 97 

 

 

Imagem 24: “Não”, de Álvaro de Campos. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 101 e 102. 
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Textos literários e atividades com Literatura (1ª série do Ensino Médio, volume 2)

Imagem 25: “História de passarinho”, de Lygia Fagundes Telles. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 2,  

pp. 20 e 21. 
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Imagem 26: “O pássaro cativo”, de Olavo Bilac. Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 24 e 25.

Imagem 27: Os sons e sentidos poéticos e o nível fonético do poema: SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 28 e 29. 
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Imagem 28: Os níveis morfossintático e figurativo do poema. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, pp. 30 e 31. 
 

 
Imagem 29: Atividade – do poema à instalação. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, pp. 35-37. 
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Imagem 30: Atividade – do poema à instalação (Continuação). Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, pp. 35-37. 

 
Imagem 31: “Venha ver o pôr-do-sol”, de Lygia Fagundes Telles. Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, pp. 35-37. 
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Imagem 32: Trecho de “O Cortiço”, de Aluísio de Azevedo. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, pp. 35-37. 

 

 
Imagem 33: Quadro literário (esquema) para preencher estilos de época. Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, p. 51.
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Imagem 34: Atividade sobre épocas literárias. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno 

de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, pp. 52 e 53. 

 
Imagem 35: “Um cão de lata ao rabo”, de Machado de Assis. SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa 

e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, pp. 55 
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.  

Imagem 36: Trecho do episódio “O velho do Restelo”, do livro “Os Lusíadas”, de Luiz Vaz de Camões. SEE-SP. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, pp. 59 e 60. 

 
Imagem 37: Trecho de “O velho do Restelo”, do livro “Os Lusíadas”, de Luiz Vaz de Camões (Continuação). 

SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., vol. 2, p. 61. 
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Imagem 38: Trecho de “Os Sertões”, de Euclides da Cunha. Trecho de “O velho do Restelo”, do livro “Os 

Lusíadas”, de Luiz Vaz de Camões. SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Lit.(2014-2017), 1ª série, 

E.M., volume 2, p. 67. 
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Imagem 39: “Antonio Silvino – o rei dos cangaceiros”, de Leandro Barros Trecho do episódio “O velho do 

Restelo”, do livro “Os Lusíadas”, de Luiz Vaz de Camões. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, pp. 68 e 69. 

 
Imagem 40: Escansão. Trecho do episódio “O velho do Restelo”, do livro “Os Lusíadas”, de Luiz Vaz de Camões. 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, pp. 70 e 71 
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. 

Imagem 41: “A seca do Ceará”, de Leandro Barros. Trecho do episódio “O velho do Restelo”, do livro “Os 

Lusíadas”, de Luiz Vaz de Camões. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 1ª série, E.M., volume 2, pp. 70 e 71. 
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Textos literários e atividades com Literatura (2ª série do Ensino Médio, volume 1) 

Imagem 42: Trecho de “O juiz de paz da roça”, de Martins Penna. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 7 e 8.

Imagem 43: Estilos de época. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 13 e 14. 
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Imagem 44: “Lua branca”, de Chiquinha Gonzaga e “Luar de Verão”, de Álvares de Azevedo. Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, 

E.M., volume 1, pp. 26-28. 
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Imagem 45: Atividades com literatura. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 30 e 31. 

 

 
 

Imagem 46: “A cartomante”, de Machado de Assis. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 33 e 34. 
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Imagem 47: “A Cartomante”, de Machado de Assis (Continuação). Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 35 e 36. 

 

 
Imagem 48: “A Cartomante”, de Machado de Assis (Continuação). Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 37 e 38. 
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Imagem 49: “A Cartomante”, de Machado de Assis (Continuação). Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 39 e 40. 

 



253 

 

Imagem 50: Atividades sobre estilos de época. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno 

de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 41 e 42. 
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Imagem 51: Atividades sobre estilos de época. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno 

de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 43 e 44. 
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Imagem 52: Atividades sobre literatura e “Primeira Lição”, de Lêdo Ivo. Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 45 e 46. 

 
Imagem 53: “Primeira Lição”, de Lêdo Ivo (Continuação). Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, p. 47. 
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Imagem 54: Quadro com estilos de época por completar. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, p. 51. 

 
Imagem 55: Lição de casa – livro de literatura para leitura. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, p. 55. 
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Imagem 56: Produção de Antologia de poemas Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno 

de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, p. 57 e 58. 

Imagem 57: Produção da antologia de poemas (Continuação) e “A catedral”, de Alphonsus Guimaraens. SEE-

SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 59 e 60. 
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Imagem 58: “A catedral”, de Alphonsus Guimaraens (Continuação) e atividades. SEE-SP. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., vol. 1, pp. 61 e 62. 

 
Imagem 59: Para produzir um Sarau. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, p. 63. 
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Imagem 60: Trecho de “Um velho”, de Álvares de Azevedo. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 65 e 66. 

 

  
Imagem 61: Quadro informativo e atividades sobre o Romantismo. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 67 e 68. 
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Imagem 62: Texto de teoria sobre o Romantismo. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, p. 69. 

 
Imagem 63: Trechos de “Um cadáver de poeta”, de Álvares de Azevedo e de “Eurico, o presbítero”, de Alexandre 

Herculano. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura 

(2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 71 e 72. 
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Imagem 64: Continuação do trecho de “Eurico, o presbítero”, de Alexandre Herculano. Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M.,  

volume 1, p.73. 

 
Imagem 65: Textos de Fernando Pessoa e Gregório de Matos.  Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, p.76 e 77. 
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Imagem 66: O conto fantástico. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp.76 e 77. 

Imagem 67: “O trabalho escravo e a poesia libertária do século XIX”, exercício de “Poesia Libertária”, de Anelise 

Haase de Miranda. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e 

Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 84 e 85. 
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Imagem 68: Trecho de “O navio negreiro”, de Castro Alves. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 87 e 88. 

 

 
Imagem 69: Trecho de “O navio Negreiro” e “Boa noite”, de Castro Alves Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., vol. 1, pp. 89 e 90 
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.  

Imagem 70: “Cerimônia de passagem”, de Paula Tavares Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 89 e 90 

 

 
Imagem 71: Atividade sobre o texto de Paula Tavares (poesia feminina e poesia angolana). Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M.,  

vol. 1, p.76 e 77. 
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Imagem 72: Trecho de “Senhora”, de José de Alencar. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, pp. 89 e 90 

 
Imagem 73: “Senhora”, de José de Alencar (Continuação). Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 1, p.3  



266 

 

 
Imagem 74: “Memórias de um Sargento de Milícias”, de Manoel A. de Almeida. Secretaria da Educação do Estado 

de SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M.,volume 1, p.108. 
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Textos literários e atividades com Literatura (2ª série do Ensino Médio, volume 2) 

 
Imagem 75: “Fora da Ordem”, de Caetano Veloso. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E.M., volume 2, pp. 5 e 6. 

 
Imagem 76: “Versos íntimos”, de Augusto dos Anjos. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 7 e 8. 
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Imagem 77: Atividade com autores pós-românticos. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, p. 9. 

 

: 

Imagem 78: Atividade com autores pós-românticos. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do 

Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, p.12. 
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Imagem 79: Definição de Literatura (exercício de completar lacunas), de Marina Palma. Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino 

Médio, volume 2, p.20. 
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Imagem 80: Atividade com a música “O que será (à flor da pele)”, de Chico Buarque. Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, 

volume 2, p.24. 
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Imagem 81: “Um mover de olhos brando e piedoso”, de Luiz Vaz de Camões e “O pretê-pedalinho”, de Jô Hallack, 

Nina Lemos e Raq Affonso. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 30 e 31. 

 
Imagem 82: Estudo da narrativa. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, p. 34. 
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Imagem 83: Estudo do texto alegórico (parábola, fábula, apólogo). Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 35 e 36. 

 
Imagem 84: Trecho de “O Cortiço”, de Aluísio de Azevedo. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 37 e 38. 
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Imagem 85: Quadro para completar sobre o Naturalismo. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, p. 39. 

 
Imagem 86: “Sem Botafogo, mas com etc. – Homenagem a Oswald de Andrade”, de José Landeira e atividades 

“Memórias sentimentais de João Miramar”, de Oswald de Andrade. Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E. M., volume 2, pp. 42 e 43. 
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Imagem 87: Comparação entre “Nossa amiga”, de Carlos Drummond com “Homenagem a Oswald de Andrade”, 

de José Landeira. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e 

Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 44 e 45. 

 
Imagem 88: “Nossa amiga”, de Carlos Drummond (Continuação). Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 46 e 47. 
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Imagem 89:Atividade “Reinventando a linguagem literária”. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, p. 48. 

 
Imagem 90: Trecho de “Brás, Bexiga e Barra Funda. Laranja da China”, de Antônio de Alcântara Machado. 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, p. 50. 
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Imagem 91: Trecho de “História do cerco de Lisboa”, de José Saramago. Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E. M., volume 2, p. 51. 

 
Imagem 92: Atividade de completar lacunas sobre o gênero narrativo. Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E. Médio, volume 2, p. 52. 
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Imagem 93: Texto “Poemas de Ricardo Reis”, de Fernando Pessoa. Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, E. Médio, volume 2, p. 63. 

 
Imagem 94: “A guerra”, de Augusto dos Anjos. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno 

de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, Ensino Médio, volume 2, p. 72. 
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Textos literários e atividades com Literatura (3ª série do Ensino Médio, volume 1) 

 
Imagem 95: “Versos íntimos”, de Augusto dos Anjos e “O guardador de rebanhos”, de Alberto Caeiro. SEE-SP. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 23 e 24. 

 
Imagem 96: Tarefas sobre “Versos íntimos”, de Augustos dos Anjos e texto didático “E por falar em modernidade”. 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 25 e 26. 
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Imagem 97: “A paixão medida”, de Carlos Drummond de Andrade e quadro sinóptico sobre Modernismo no 

Brasil. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura 

(2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 27 e 28. 

 
Imagem 98: Quadro para completar sobre o Parnasianismo e o Simbolismo. Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, E. M., volume 1, p. 29. 
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Imagem 99: Discussões sobre o gênero Conto de Fadas. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 34. 
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Imagem 100: Incentivo à leitura de romances literários. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 

do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 36. 
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Imagem 101: “Chove. É dia de Natal”, de Fernando Pessoa. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 42. 

Imagem 102: “Último pau de arara”, de Corumbá e José Guimarães e início de atividades sobre “Vidas secas”, de 

Graciliano Ramos. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e 

Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 44 e 45. 
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Imagem 103: Trecho de “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos e breve biografia do autor. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, EM, volume 1, pp. 46 e 47. 

 
Imagem 104:Modernismo brasileiro, três textos explicativos. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 48 e 49. 



284 

 

 
Imagem 105: Modernismo brasileiro, três textos explicativos (Continuação). Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, 

pp. 50 e 51 



285 

 

 
Imagem 106: Exercício sobre o regionalismo (sertanejo e índio) e trecho de “O guarani”, de José de Alencar. SEE-

SP. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, E.M., volume 1, pp. 53 e 54. 

 
Imagem 107: Texto de Luis Camargo da Revista Teresa e trecho de “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos. 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, pp. 56 e 57. 
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Imagem 108: Trecho de “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 58 

 
Imagem 109: Comentários sobre as distintas formas de exibição da obra “Vidas Secas” (livro e filme). Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, p. 59. 
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Imagem 110: “O açúcar”, de Ferreira Gullar e pequena biografia do autor. Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 1, 

pp. 67 e 68. 
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Textos literários e atividades com Literatura (3ª série do Ensino Médio, volume 2) 

 
Imagem 111: “Soneto XIII”, de Olavo Bilac e “Uvi Strella”, de Juó Bananére. SEE-SP. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume2, pp. 14 e 15. 

 
Imagem 112: Biografia de Juó Bananére, Paródia e Canção do exílio estilizada. Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, vol. 2, 

pp. 16 e 17. 
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Imagem 113: “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias e “Nova canção do exílio”, de Carlos Drummond de Andrade. 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 18 e 19. 
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Imagem 114: “Nova canção do exílio”, de Carlos Drummond de Andrade (Cont.). SEE-SP. Caderno do Aluno de 

Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 20 e 21. 

 

 
Imagem 115: “O luar!!!”, de Vania Staggemeier e “Satélite (Após Manuel Bandeira)”, de José Landeira. Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, 

Ensino Médio, volume 2, pp. 22 e 23. 
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Imagem 116: “Satélite (Após Manuel Bandeira)”, de José Landeira (Cont.). SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 2, p. 24. 

 
Imagem 117: A construção da modernidade (Brasil e África). Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura(2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 2, p. 31. 
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Imagem 118: Lista de alguns escritores modernistas e pós-modernistas e texto “Meus oito anos”, de Casimiro de 

Abreu. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura  

(2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 35 e 36. 

 
Imagem 119: “Meus oito anos”, de Casimiro de Abreu (Continuação). SEE-SP. Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 37 e 38. 
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Imagem 120: Trecho de “O sertanejo”, de José de Alencar. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 2, p. 39. 

 
Imagem 121: Trechos de “O cortiço”, de Aluísio de Azevedo e de “Senhora”, de José de Alencar. Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, 

Ensino Médio, volume 2, pp. 45 e 46. 
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Imagem 122: “Não sei quantas almas tenho”, de Fernando Pessoa. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 2, pp. 47 e 48 

 
Imagem 123: “Sermão da Sexagésima”, de Antonio Vieira. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Caderno do Aluno de Língua Portuguesa e Literatura (2014-2017), 3ª série, Ensino Médio, volume 2, p. 51. 
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ANEXO 4: CAPAS SELECIONADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO 

 

 

 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cadernos o Aluno (2014-2017) – separação 

por disciplinas e tonalidades. 

 

 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Capa Caderno do Professor de Língua 

Portuguesa (2014-2017), 7ª série, volume 4, 2009.  
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Capa do Caderno do Aluno de Língua 

Portuguesa e Literatura (2014-2017), 2ª série, do Ensino Médio, volume 1, 2014. 

 

 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.Capa do Caderno do Professor de Língua 

Portuguesa e Literatura  (2014-2017), do Ensino Médio, volume 2, 2014. 
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Capa do Caderno do Professor de Língua 

Portuguesa e Literatura  (2014-2017), 6ª série/ 7º ano, do Ensino Fundamental II, volume 1, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


