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RESUMO 

A presente dissertaçãobusca caracterizar, à luz dos fundamentos da enunciação,o 

volume 1 da coleção didática de língua portuguesa, doProjeto Apoema, de autoria das 

linguistas Lúcia Teixeira, Karla Faria, Silvia Maria de Sousa, publicado pela Editora do 

Brasil (2013). Escolhemoso livro didático como objeto de nosso estudo, já que temos 

interesse em questões que se voltam ao ensino geral de línguas e, em particular, ao 

ensino da língua portuguesa. O livro didático é, sem dúvida, uma ferramenta influente 

nesse ensino e, muitas vezes, o principalelemento estruturador das aulas.Por isso, 

desvendar os seus “segredos” sempre contribui para um olhar mais acurado do professor 

sobre o seu trabalho. Nosso estudo dará especial atenção a dois níveis de estruturação da 

obra referida: a forma de interação autor/autores-aluno/alunose o trabalho com os textos 

selecionados para cada unidade do livro.A análise que faremos terá umobjetivo geral e 

seis objetivos específicos. O objetivo geral é buscar a configuração enunciativa global 

do livro. E os objetivos específicos são: a) identificar o narrador, para verificarse ele se 

apresenta em primeira ou em terceira pessoa, definindo assim, os efeitos de sentido que 

uma ou outra escolha produz;b) identificar o modo como está marcado o narratárionos 

textos, verificando os efeitos de sentido que as diferentes marcações produzem;c) 

observar se os textos são enunciativos ou enuncivos, explicando as razões e as 

consequências que produz uma ou outra escolha; d) verificar se os textos são textos 

predominantemente figurativos ou temáticos e as razões de uma ou outra escolha;e) 

analisar se, do ponto de vista do plano de expressão, os textos são predominantemente 

verbais, sincréticos (verbais/não verbais) ou inteiramente não verbais,esclarecendo os 

motivos dessas opções no contexto das unidades analisadas e da obra como um todo; e 

f) verificar se os textos vêm marcados por recursos que produzem efeitos de oralidade,  

definindoa pertinência desses efeitos no conjunto da obra.Cremos que, alcançados esses 

objetivos, teremosa configuração enunciativa global do livro que, no dizer das próprias 

autoras, visa a “desafiar o leitor a descobrir a riqueza da linguagem e o sentido que ela 

dá para o mundo”. 

Palavras-chave: Livro didático. Língua Portuguesa. Enunciação. Enunciador. 

Enunciatário. Narrador. Narratário. 
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ABSTRACT 

This very dissertation seeks to characterize, in the light of the enunciation fundamentals, 

volume 6 of the didactic collection of the Portuguese language, from Projeto Apoema, 

by linguistics authorsLúcia Teixeira, Karla Faria, Silvia Maria de Sousa, published by 

Editora do Brasil in 2013. We have chosen the textbook as an object of our study, as far 

as we are interested in issues that are related to general language teaching and in 

particular to the teaching of the Portuguese language. The textbook is undoubtedly an 

influential tool in this teaching and, often, the main structural element in classes. 

Therefore, unveiling their "secrets" always helps to give the teacher a more accurate 

look at his work. Our study will give special attention to two structure levels of the 

referred book: the form of interaction of the author/authors with the student/students 

and work with selected texts for each unit of the book. The analysis will have a general 

goal and six specific objectives. The overall objective is to seek the global enunciative 

setting of the book. And the specific objectives are: a) identifying the speaker, to verify 

if he comes in first or third person and,hence,defining the effects of meaning that may 

result from this choice; b) identifying how the narratee is marked in the texts and 

verifying the effects of meaning that leads from different markings; c) observing if the 

texts are enunciative or enuncive, explaining the reasons and the consequences that may 

lead from one choice to another; d) verifying whether the texts are predominantly 

figurative or thematic and the reasons for either choice; e) analyzing whether, from the 

point of view of the expression plan, texts are predominantly verbal, syncretic 

(verbal/nonverbal) or entirely nonverbal, clarifying the reasonsfor these options in the 

context of the analyzed units and the work as a whole; f) verifying if  the texts are 

marked by features that are leading to oral effects, defining the relevance of these 

effects throughout the book. We believe that by achieving these goals we will havethe 

global enunciative setting of the book, which, according to the authors themselves, aims 

to "challenge the reader to discover the richness of language and the meaning it gives to 

the world". 

 

Keywords: Textbook. Portuguese language. Enunciation. Enunciatee. Enunciator. 

Narrator. Narratee. 
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INTRODUÇÃO 

Em termos amplos, o objeto de estudo nesta dissertação é o livro didático. 

Esse objeto pode ser estudado em diferentes perspectivas como, por exemplo, o 

livro didático como discurso, as imagens do livro didático como recurso de 

aprendizagem, o papel do professor como mentor intelectual, a relação educador e 

educando e a relação autor (es) e professor (es). Cada uma dessas perspectivas define, 

na verdade, um objeto de estudo específico. 

A perspectiva selecionada aqui é a análise do livro didático, considerado, em sua 

totalidade e unidade, um discurso. Nesse sentido, pode-se dizer que o livro didático é 

um enunciado; sendo assim, ele é produto da enunciação. Isso significa que o livro 

didático é resultado do trabalho de um enunciador (autor ou equipe de autores) que 

interage com um enunciatário (aluno ou professor), visando a um determinado fim. O 

objeto de nosso estudo é o livro didático como produto de interação autor/autores comos 

alunos. Não contemplaremos, portanto, a relação dos autores com o professor. 

Concretamente, o livro didático que pretendemos analisar nessa perspectiva é 

Português 6, integrante do Projeto Apoema, publicado pela Editora do Brasil, em 2013, 

cujas autoras são Lúcia Teixeira, Karla Faria, Sílvia Maria de Sousa. 

Sendo estudante de alemão e também professora dessa língua estrangeira, o 

primeiro interesse para o tema de dissertação foi a pesquisa do livro didático em alemão 

utilizado em escolas brasileiras. No entanto, verificada a necessidade de maior 

embasamento teórico-metodológico para esse trabalho e de material de pesquisa mais 

extenso para ele, além da necessidade de se realizarem traduções referentes aos 

exemplos que seriam tomados da língua germânica, demandando muito tempo,o 

referido projeto foi deixado para um trabalho futuro. Decidimos, então, limitar-nos ao 

estudo do livro didático em língua portuguesa. 

A escolha do tema deve-se, além das razões já citadas, ao fato de que o livro 

didático constitui a principal ferramenta utilizada pela maioria dos professores e dos 

alunos.O motivo de ter sido escolhido este livro, Projeto Apoema português 6 

(2013),deve-se ao fato de ele ter sido escrito por linguistas que têmcomo propósito a 
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formação de falantes e de leitores competentes da língua portuguesa para atuar em 

diferentes situações sociais. Não que outros livros didáticos não tenham esse mesmo 

propósito, mas a forma como este pretende alcançar seus objetivos são específicos, 

particularmente em razão da formação linguística dos autores. 

Nesse sentido, o livro didático tem papel fundamental no processo de 

escolarização e de letramento e é um instrumento largamente usado não só no ensino de 

língua portuguesa em todos os níveis de aprendizado - fundamental I, fundamental II, 

nível médio e superior-, mas também no ensino de língua estrangeira.  

O livro didático tem sido objeto de pesquisas científicas em várias perspectivas 

nos últimos anos. Autores como Maria José Rodrigues Faria Coracini (1999), Ana 

Lúcia G. de Faria (1994), Marisa Lajolo (1996), Maria Helena de Moura Neves (2002), 

entre outros, falam sobre a importância do livro didático e o que levou esse instrumento 

a ser tão valorizado na prática docente. Coracini (1999, p.85), ao dizer que o “livro 

didático já se encontra internalizado no professor [...] o professor continua no controle 

do conteúdo e da forma [...]”, assegura que tornar o livro eficiente ou ineficiente vai 

depender da maneira como o professor trabalha esse recurso no processo de ensino-

aprendizagem.  

Segundo E. T. da Silva (1998), a partir da assinatura do acordo MEC-

USAID1,em 1966, época em que foram editados livros didáticos em grande quantidade 

para atender à demanda de um novo contexto escolar em surgimento, o livro didático 

passou a ser usado no Brasil com mais frequência. Em 1985, foi criado o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), que, ao longo dos anos, vem-se aperfeiçoando 

para atingir seu principal objetivo: educação de qualidade.  No entanto, somente no 

início dos anos noventa, o MEC deu os primeiros passos para participar mais direta e 

sistematicamente das discussões sobre a qualidade do livro didático. 

                                                            
1Acordoqueincluiuumasérie de convêniosrealizados a partir de 1964, durante o regimemilitarbrasileiro, 
entre o Ministério da Educação (MEC) e a United StatesAgency for InternationalDevelopment (USAID). 
Os convênios, conhecidoscomoacordos MEC/USAID, tinham o objetivo de implantar o modelonorte-
americanonas universidadesbrasileirasatravés de umaprofundareformauniversitária. Segundo estudiosos, 
peloacordo MEC/USAID, o ensinosuperiorexerceria um papelestratégico, porquecaberia a eleforjar o 
novoquadrotécnicoquedesse conta do novoprojetoeconômicobrasileiro, alinhadocom a políticanorte-
americana. Alémdisso, visava à contratação de assessoresamericanosparaauxiliarnasreformas da 
educaçãopública, emtodososníveis de ensino. 
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O Governo Federal tomou essa iniciativa com uma ação mais ampla do MEC 

para avaliar o livro didático, apresentando um projeto pedagógico difundido por meio 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos Guias do livro didático. Até esse 

momento, não havia preocupação com o controle de qualidade dos livros, o que só 

entrou em vigor em 1993, quando o MEC criou uma comissão de especialistas que tinha 

como tarefas principais avaliar a qualidade dos livros mais solicitados ao Ministério da 

Educação e estabelecer critérios gerais para a avaliação das novas aquisições.  

A importância que o livro didático assumiu com o passar dos anos ficou patente 

ao longo da história da educação no Brasil. Devido a isso, muitos autores dedicaram-se 

a seu estudo a fim de analisar a sua eficiência e/ou ineficiência.  

Ana Lúcia G. de Faria, em seu livro Ideologia no Livro Didático (1984), a partir 

da análise de como as crianças de escola pública e de escola particular aprendem 

conceitos por meio do livro didático, levando em conta que as que estudavam em escola 

pública eram na maioria de origem operária e que os estudantes de escolas particulares 

eram originários das classes média e alta, constatou que, em geral, o livro didático 

transmite ideologias culturalmente impostas e que se propagam de maneira a inculcar 

valores e preconceitos das respectivas classes.  

Em relação a esse objeto de estudo, é nosso objetivo geral caracterizar, à luz dos 

fundamentos da enunciação, a organização do livro didático selecionado, com atenção 

especial em dois níveis de estruturação: a forma de interação do autor/autores com o 

aluno e o trabalho com os textos selecionados para cada unidade do livro.  

Para explicitarmos os objetivos específicos, já que eles são desdobramentos do 

objetivo geral, precisamos apresentar antes, ainda que de forma resumida (adiante 

faremos uma apresentação detalhada), alguns princípios teóricos que nos conduzirão 

nesse estudo. 

Um enunciado, no caso o livro didático, deve ser entendido como o produto da 

enunciação, no qual há uma relação de comunicação entre dois sujeitos: o enunciador 

(autor/autores) e o enunciatário (aluno). “A enunciação é o ato de produção do discurso, 

é uma instância pressuposta pelo enunciado” (FIORIN, 2013 p. 55). O ato da 

enunciação é realizado sempre por uma pessoa (eu) em comunicação com uma 
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outra(tu), num determinado espaço (aqui) e num determinado tempo (agora). Assim, são 

três as categorias da enunciação: a pessoa, o espaço e o tempo. 

O enunciado é produzido por um enunciador para um enunciatário, o que não 

quer dizer que o enunciatário seja um simples receptor passivo do enunciado, pois, 

quando o enunciador constrói o enunciado, quando enuncia, ele leva em consideração as 

características do enunciatário na produção do seu texto. Assim, ao atribuir ao 

enunciatário a função de coenunciador, por este influenciar as escolhas do enunciador, 

pode-se dizer que tanto o enunciador (eu) quanto o enunciatário (tu) são sujeitos da 

enunciação.  

Com o objetivo de produzir sentidos na construção de seu texto - quer dizer, ao 

enunciar - o enunciador faz escolhas de diferentes tipos (actoriais, temporais, espaciais, 

lexicais, sintáticas, semânticas, figurativas), de maneira consciente ou inconsciente. 

Destacam-se duas escolhas, dentre as várias possíveis: a) as marcas da enunciação (eu, 

aqui e agora) podem ser projetadas pelo enunciador no enunciado (ou seja, no texto). 

Note-se o seguinte texto: Estou aqui, agora, trabalhando na construção de um texto. O 

texto citado é produto da enunciação, como é qualquer texto, mas ele contém as marcas 

da enunciação; b) as marcas de enunciação podem ser apagadas no enunciado, conforme 

mostra este exemplo: As aulas de linguística contribuem para o entendimento sobre 

língua e linguagem. Assim como o anterior, esse texto foi enunciado também por um 

eu, num tempo agora e num espaço aqui. Porém, as marcas da enunciação (o eu, o aqui 

e o agora) não são mostradas nele pelo enunciador. 

As escolhas de estratégias feitas pelo enunciador não são ao acaso. Quando ele 

projeta as marcas da enunciação no enunciado, tem-se um texto em 1ª pessoa, chamado 

de texto enunciativo, produzindo efeitos de sentido de subjetividade, parcialidade, 

proximidade, intimidade. Cartas, crônicas e autobiografias são gêneros textuais que 

utilizam esse tipo de estratégia. Em um texto escrito, utilizando-se diferentes recursos 

linguísticos, também é possível criar um efeito de oralidade, quando se colocam nele as 

marcas de enunciação. 

Quando construímos um texto em 3ª pessoa, as marcas da enunciação são 

apagadas, obtendo-se assim um texto enuncivo que, por sua vez, produz efeitos de 

sentido de objetividade, imparcialidade, distanciamento. Gêneros textuais que 
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apresentam tais estratégias são os jornais, os textos científicos e as monografias. 

Outro aspecto fundamental para o entendimento do processo da enunciação é o 

das instâncias da enunciação. A relação eu/tu ocorre em três instâncias: 

enunciador/enunciatário, narrador/narratário e interlocutor/interlocutário. A primeira é a 

da própria enunciação, entre enunciador e enunciatário, que é pressuposta pelo 

enunciado. 

No âmbito do texto, isto é, do produto da enunciação, o enunciador é 

representado pelo narrador - o porta-voz do enunciador - que está em relação com o 

narratário. Quando o narrador delega a voz a um outro personagem dentro do texto, 

institui-se o interlocutor que se dirige a um interlocutário, tratando-se aqui de um 

discurso direto.Ao escolher utilizar o discurso direto, o enunciador cria um efeito de 

verdade e de autenticidade no discurso citado.  

Enfim, no que se refere às escolhas que o enunciador pode fazer para construir 

sentidos no texto e, dessa forma, persuadir seu leitor, é importante ainda mencionar o 

uso de linguagens não verbais (em geral,desenhos). No caso de nosso objeto de 

pesquisa, o livro didático, o uso de imagens não necessariamente tem o intuito de 

convencer o leitor (professor/professores e aluno/alunos), mas sim de exemplificar os 

textos citados para uma compreensão mais clara visualmente. A maioria dos livros 

didáticos, senão todos, recorrem bastante a figuras, fotografias e recortes, integrados a 

textos verbais, para produzir efeito de realidade.  

Observados o objetivo geral e as especificações da síntese teórica, podemos 

relacionar agora nossos objetivos específicos: 

a) identificar se o narrador, nas orientações aos professores e aos alunos, se 

apresenta em primeira ou em terceira pessoa e definir os efeitos de sentido que 

essa escolha produz; 

b) identificar o modo como vem marcado, nessas mesmas orientações, o 

narratário (o aluno/o professor) nos textos, procurando destacar se ele vem 

implícito ou se está nomeado por alguma forma lexical, definindo os efeitos de 

sentido que uma ou outra marcação produz; 
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c) verificar se os textos que compõem as unidades são textos enunciativos 

(enunciações enunciadas) ou enuncivos (enunciadosenunciados) e explicar as 

razões e consequências que produz uma ou outra escolha. 

d) verificar se os textos que compõem as unidades do livro são textos 

predominantemente figurativos ou temáticos e discutir o que representa, para a 

caracterização da obra, o predomínio de um ou de outro tipo de texto; 

e) verificar se, do ponto de vista do plano de expressão, os textos são 

predominantemente verbais, sincréticos (verbais/não verbais) ou inteiramente 

não verbais; 

f) verificar se os textos vêm marcados por recursos que produzem efeitos de 

oralidade e analisar as consequências de tais efeitos. 

Todos esses objetivos específicos devem, ao final, concorrer para alcançar o 

objetivo geral que, como vimos, é buscar a configuração enunciativa global do livro, 

que, no dizer das próprias autoras, visa a “desafiar o leitor a descobrir a riqueza da 

linguagem e o sentido que ela dá para o mundo”. 

Para alcançarmos os objetivos propostos, trataremos, no primeiro capítulo, em 

traços bem gerais, do ensino da língua portuguesa e, no âmbito desse ensino, das 

finalidades e da importância do livro didático.  

No segundo capítulo, apresentaremos, com o detalhamento necessário, os 

fundamentos da enunciação. Será um capítulo muito importante na estrutura de nosso 

trabalho, já que ele define as categorias de análise de nosso objeto de estudo. 

No terceiro capítulo, apresentaremos a descrição geral do livro didático objeto 

de estudo.  

No quarto capítulo, apresentaremos os procedimentos metodológicos que serão 

utilizados na análise que faremos, e os resultados da análise do livro feita de acordo com 

as categorias definidas no segundo capítulo. 

Concluiremos o nosso trabalho sintetizando a relaçãonarrador (autores)-

narratário (aluno) no livro didático proposto. 



16 

 

1. ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA  

Antes de delinearmos a importância e a finalidade do ensino da língua 

portuguesa, faremos um resumo sobre a história da Língua Portuguesa como disciplina 

escolar. Veremos brevemente quando e como se deu a introdução do Português como 

disciplina curricular no Brasil e suas transformações ao longo do tempo, tanto na 

nomenclatura como no conteúdo.  

1.1 UM POUCO DA HISTÓRIA 

A professora Magda Soares, no capítulo Português na escola - que integra o 

livro Linguística da norma (2012), organizado por Marcos Bagno - faz uma 

explanação sobre a trajetória da Língua Portuguesa como disciplina no currículo 

escolar. Segundo a autora, a introdução da Língua Portuguesa como disciplina foi 

tardia, ocorrendo somente no fim do Império, ou seja, nas últimas décadas do século 

XIX.  

Conforme o livro relata, no início da colonização do Brasil, a língua portuguesa 

não integrava o currículo escolar nem, de certa forma, o relacionamento social. Havia 

três línguas no Brasil Colonial: o português, língua trazida pelo colonizador; uma 

língua geral,2 que compreendia as línguas indígenas faladas no território brasileiro; e o 

latim, no qual era fundado todo o ensino secundário e superior dos jesuítas. A língua 

geral era a mais utilizada, não só para a comunicação pragmática entre portugueses e 

indígenas, ou entre indígenas falantes de diferentes línguas, mas também para a 

catequese. O português, como língua falada, embora fosse a língua oficial, tinha 

“caráter de insularidade nos centros urbanos emergentes” (SOARES, 2012, p. 143) 3. 

Os jesuítas usavam a língua geral para evangelizar e escrever peças dramáticas 

para a catequese. Essa era também a língua que os bandeirantes falavam; além disso, a 

                                                            
2Recebem o nome de língua geral, no Brasil, línguas de base indígena praticadas amplamente em 
território brasileiro, no período de colonização. A língua geral é uma língua franca. No século XVIII 
havia duas línguas gerais: língua geral paulista, falada ao sul do país no processo de expansão 
bandeirante, e a língua geral amazônica ou nheengatú, usada no processo de ocupação amazônica. 

3 Insularidade (do latim insula, ilha) é termo que designa metaforicamente grupos isolados nos centros 
urbanos que utilizavam a língua portuguesa como código linguístico. 
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língua geral foi usada para nomear a fauna, a flora, os acidentes geográficos, as 

povoações, entre outras coisas. A língua geral era também quase sempre a primeira 

língua tanto dos filhos dos colonizadores como dos filhos dos indígenas.  

Até meados do século XVII, os jesuítas dominavam o ensino no Brasil e, em 

seu sistema pedagógico, não havia espaço para o ensino do Português. Após a 

alfabetização, passava-se diretamente para o latim; nos ensinos secundário e superior, 

estudava-se gramática da língua latina e retórica. Essa era a determinação do 

RatioStudiorum, programa da Companhia de Jesus disseminado em todo o mundo. No 

Brasil, essa determinação foi acatada e obedecida facilmente, desde o século XVI até a 

primeira metade do século XVIII.  

Haviatrês motivos como justificativa para essa aceitação: a) os que se 

escolarizavam eram poucos e pertenciam a camadas privilegiadas e tinham por 

objetivo/interesse seguir o modelo educacional da época, que era pautado no latim4; b) 

como o português não era a língua dominante no contexto social, não havia motivo 

para inseri-lo como disciplina curricular; c) apesar de a primeira gramática da língua 

portuguesa ter sido publicada em 1536 e de várias gramáticas terem sido produzidas ao 

longo do século XVII, o português ainda não havia se constituído como área de 

conhecimento em condições de originar uma disciplina curricular. Faltavam, assim, 

condições internas (tradição como área de estudo, configuração como área de 

conhecimento) e externas (precariedade do estatuto escrito, pouco valor como bem 

cultural) ao próprio conteúdo para que o português obtivesse o status de disciplina 

curricular. 

Luiz Antônio Verney publicou, em 1746,O Verdadeiro Método de Estudar, no 

qual propunha para a educação portuguesa um programa de estudos diferente do 

programa dos jesuítas e que, já naquela época, defendia, além da alfabetização em 

português, o estudo da gramática da língua portuguesa antes da gramática de língua 

latina, já que esta era ensinada em comparação e contraste com aquela.  

Durante os anos 50 do século XVIII, o Marquês de Pombal implementou 

reformas em Portugal e em suas colônias, que proibiam a utilização de qualquer outra 

                                                            
4De acordo com a autora, issofugia à tradição dos sistemaspedagógicos de 
atribuiràslínguasnacionaisestatuto de disciplina curricular. 
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língua, tornando obrigatório o uso da língua portuguesa no Brasil. As medidas tomadas 

pelo Marquês tiveram contribuição significativa para a consolidação da língua 

portuguesa no Brasil e também para a sua valorização e inclusão nas escolas.   

À medida que o latim foi perdendo seu uso e valor social5, a gramática do 

português foi ganhando autonomia e libertando-se do papel de “auxiliar” da gramática 

latina. Com a instalação da Impressão Régia do Rio de Janeiro, em 1808, criaram-se 

condições para que obras de autores brasileiros fossem editadas e para que surgissem 

diversas gramáticas escritas por professores e direcionadas a professores e a alunos, 

atestando a importância do ensino da gramática nas escolas e, a progressiva 

constituição desse objeto como uma área de conhecimento. 

Em 1837,foi criado no Rio de Janeiro,o Colégio Pedro II, que se tornou o 

modelo e o padrão para o ensino secundário no país. A partir daí, o estudo da língua 

portuguesa foi incluído no currículo na forma das disciplinas Retórica e Poética, sendo 

que esta última abarcava a literatura. Apenas no ano seguinte, o regulamento do 

Colégio passou a mencionar a gramática nacional como objeto de estudo. Os 

professores do Colégio Pedro II foram autores de algumas gramáticas e de alguns 

manuais de retórica. Apenas para citar alguns:em 1881,Júlio Ribeiro publicouuma 

Gramática portuguesa, que, entre o final do século XIX e o início do século XX, teve 

presença marcante; João RibeiroescreveuGramática portuguesa, renomado manual em 

três volumes (curso elementar, médio e superior), que permaneceu no ensino nas 

primeiras décadas do século XX.   

Até o final do Império, o ensino da língua portuguesa era feito pelas disciplinas 

Retórica, Poética e Gramática; só então foram fundidas em uma única disciplina, 

denominando-se Português6.Até os anos 40 do século XX, essa tradição foi mantida, 

porque quem continuava a frequentar as escolas eram os mesmos que sempre tiveram 

acesso a ela: os grupos social e economicamente privilegiados, a quem as mesmas 

aprendizagenscontinuavam a ser necessárias e úteis, adaptadas às características e 

exigências culturais que foram natural e progressivamente impondo-se às camadas 
                                                            
5A perda do valorsocial e da descontinuação do uso da gramáticalatinaconcretizou-se noséculo XX, 
quando o latim foiexcluídoemdefinitivo do sistema de ensino fundamental e médio. 
 
6 O cargo de “professor de Português” foicriadono Brasil, pordecreto imperial, apenasem 1871. 
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mais favorecidas da sociedade. 

Assim, na disciplina Português, a gramática da língua portuguesa continuou a 

ser estudada, como também a análise de textos de autores consagrados.  

A partir dos anos 50, começa uma real mudança no conteúdo da disciplina 

Português. Essas mudanças ocorreram porque houve uma transformação progressiva 

das condições sociais e culturais, e também das possibilidades de acesso à escola que 

exigiram uma reformulação das funções e dos objetivos da instituição escola, que 

acarretaram mudanças nas disciplinas curriculares. Nessa época, a democratização da 

escola, em decorrência das reivindicações das camadas populares ao direito de 

escolarizar-se, provocou também profundas mudançasno alunado. Agora os filhos dos 

trabalhadores também frequentavam as salas de aula. 

Nos anos 60, o número de alunos no ensino médio quase triplicou, e, no ensino 

primário, duplicou. Em consequência desse aumento, ocorreu recrutamento e seleção 

mais amplos e menos seletivos de professores. Então, a gramática e o texto, o estudo 

sobre e da língua começaram a constituir realmente uma disciplina, cujo conteúdo era 

articulado da seguinte forma: dentro da gramática, havia os conteúdos para 

compreensão e interpretação de texto;nos textos, estavam contidas estruturas 

linguísticas para aprender a gramática. Os manuais didáticos passaram a conter 

exercícios de vocabulário, de gramática, de interpretação e de redação. A 

responsabilidade e a tarefa da criação de exercícios já nãoerammais ligadas ao 

professor, como antigamente. O próprio autor do livro didático se encarregava dessa 

responsabilidade e o professor também passou a esperar que aquele o fizesse. Isso 

porque, juntamente com as modificações em relação à disciplina Português, o processo 

de depreciação da função docente também começou a se intensificar. Esse processo foi 

resultado de vários fatores, tais como a multiplicação de alunos, o processo seletivo 

mais amplo e menos rigoroso, condições de trabalho precárias e rebaixamento salarial. 

Tais questões obrigaram os professores a buscar formas que facilitassem suas 

atividades docentes, e um desses facilitadores foi o livro didático, que já traziatanto as 

aulas quanto os exercícios prontos. Também na década de 60 os livros passaram a ser 

organizados em unidades que eram constituídas de texto para interpretação e de tópico 

gramatical. 
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Na década de 70 e no início da década de 80, a prioridade no ensino da 

gramática teve um intervalo. O Português eas demais disciplinas curriculares, sofreram 

uma radical mudança em decorrência da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei n° 5692/71) no início dos anos 70. Essa mudança não foi progressiva, como a que 

ocorreu até a década de 50, mas foi resultado da intervenção realizada pelo governo 

militar instaurado em 1964. A nova lei reformulou os ensinos primário e médio, 

colocando a educação a serviço do desenvolvimento, segundo a ideologia e os 

objetivos do regime militar. Dentro dessa ideologia, a língua passou a ser o 

instrumento para esse desenvolvimento, com isso, alterou-se o nome da disciplina 

paraComunicação e Expressão, nas séries iniciais, e Comunicação em Língua 

Portuguesa nas séries finais do que passou a ser o 1° grau. No segundo grau, passou a 

ser denominadaLíngua Portuguesa e Literatura Brasileira.  

Os objetivos da disciplina passaram a ser pragmáticos e utilitários, visando a 

desenvolver e a aperfeiçoar o comportamento do aluno como emissor e receptor de 

mensagens, por meio da utilização e da compreensão de códigos verbais e não verbais. 

Trata-se agora do desenvolvimento do uso da língua. Os livros didáticos também 

atestaram essas modificações na disciplina. A gramática foi minimizada e os textos que 

compunham os livros didáticos eram escolhidos não somente por critérios literários, 

mas também por critérios presentes nas práticas sociais, como jornais, revistas, 

histórias em quadrinhos, publicidade, humor. Esses diversos tipos de textos juntamente 

com textos literários ampliavam o conceito de “leitura”. Pela primeira vez, apareceram 

nos livros didáticos de língua portuguesa exercícios de desenvolvimento da linguagem 

oral em seu uso cotidiano, que passaram a ser produzidos de forma bastante colorida, 

cheios de ilustrações, aproveitando o período de desenvolvimento da indústria gráfica 

no Brasil. 

Na segunda metade da década de 80, como resposta aos protestos da área 

educacional, o Conselho Federal de Educação retirou os nomesComunicação e 

Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa,e a disciplina dos currículos 

fundamental e médio voltou a ser denominada Português. Tais protestos não 

representavam apenas o desejo de se retomar a denominação anterior - Português -, 

mas significava uma rejeição a uma concepção de língua e de ensino de língua que já 

não mais correspondia aos contextos ideológico e político que se desenhavam naquele 
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período (redemocratização do país) nem às novas teorias desenvolvidas na área das 

ciências linguísticas que começavam a chegar ao campo do ensino da língua materna.     

A Linguística, a Sociolinguística, a Psicolinguística, a LinguísticaTextual, a 

Pragmáticae a AnálisedoDiscurso são ciências que já estavam inclusas no currículo de 

formação de professores desde os anos 60, mas que chegaram às escolas “aplicadas” 

ao ensino da língua materna somente nos anos 80. Essas ciências, todas ainda em 

curso, interferiram de forma significativa na disciplina Português.  

A Sociolinguística alerta as escolas quanto às diferenças entre as variedades 

linguísticas faladas pelos alunos e o “padrão culto”, que se pretende ensinar nas aulas 

de português; aLinguística, ao desenvolver estudos quanto a descrição da língua 

portuguesa - tanto falada quanto escrita -, tem trazido novas concepções da gramática 

do português, contrárias às concepções prescritivas que vinham vigorando. Essas 

novas concepções resultaram em um novo conceito quanto ao papel e à função da 

gramática no ensino do português, na natureza e no conteúdo de uma gramática para 

fins didáticos; aLinguísticaTextual amplia ainda mais essa concepção da função e da 

natureza da gramática para fins didáticos, evidenciando a necessidade que essa 

gramática não fique limitada somente às estruturas morfossintáticas e fonológicas, mas 

que atinja também o texto; a Pragmática, juntamente com a Teoria da Enunciação e a 

Análise do Discurso, exerce uma influência fundamental sobre a disciplina Português, 

porque traz uma concepção que vê a língua como enunciação, não apenas como 

comunicação, que inclui as relações da língua com aqueles que a utilizam, com o 

contexto em que é utilizada, com as condições sociais e culturais de sua utilização. 

Assim, a recuperaçãoda história da disciplina curricular Língua Portuguesa, nos 

permite encontrar as razõespelas quais a introdução do Português como disciplina 

tenha privilegiado, em momentos distintos, determinados aspectos do conhecimento 

sobre a língua: primeiramente, as disciplinas Gramática, Retórica, Poética, depois de 

forma mais abrangente, a disciplina que se denominou Português que, por um curto 

período, passou a chamar-se Comunicação e Expressão e Comunicação em Língua 

Portuguesa para, em seguida, voltar a ser chamada de Português; e também nos 

permite encontrar as razões pelas quais os conteúdos atribuídos a essas disciplinas 

tenham variado, referindo-se ora à arte de falar bem, oraaos estudos estilísticos, ora 
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àgramática. 

Assim, a partir da perspectiva histórica da disciplina Português, é possível 

compreender e explicar o estatuto atual da disciplina. Dessa maneira, talveztorne-

se“possível interferir na disciplina, seja com a avaliação de livros didáticos de 

português, seja com a instituição”parâmetros curriculares” para o ensino de português, 

ou com a reformulação dos cursos de professores de português” (SOARES, 2012, p. 

160).  

1.2. FINALIDADE E IMPORTÂNCIA 

O domínio das línguas oral e escrita é fundamental para que o ser humano possa 

comunicar-se, expressar-se e defender pontos de vista, enfim, produzir conhecimento. 

Por isso, é de grande importância que ela seja ensinada nas escolas, sobretudo nos anos 

iniciais de estudo, da maneira mais proveitosa e prática possível.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) indicam como objetivo que os 

alunos do ensino fundamental sejam capazes de: 

compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a 

dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando 

o outro e exigindo para si o mesmo respeito; utilizar as diferentes linguagens 

– verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal – como meio para produzir, 

expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções 

culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções 

e situações de comunicação; saber utilizar diferentes fontes de informação e 

recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos; questionar a 

realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para 

isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise 

crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. (BRASIL, 

1998, p.7, 8) 

Nos últimos anos, as redes de educação pública revisaram as práticas 

tradicionais de alfabetização inicial e do ensino de Língua Portuguesa, com projetos de 

aperfeiçoamento de professores que estão em sala de aula e/ou de reorientação 

curricular. Durante os anos 60, acreditava-se que o fracasso escolar fosse 
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responsabilidade do aluno. Assim, aos alunos com fraco desempenho faltava algo, 

tornando necessário que esse déficit fosse compensado para que pudessem aprender. No 

início da década de 80, circulavam entre educadores livros e artigos que mostravam uma 

modificação na forma de compreensão do processo de alfabetização. Esses artigos 

davam ênfase em “como se ensina” para tentar descrever “como se aprende”.  

Esses processos foram de grande ajuda no entendimento de aspectos importantes 

do processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Permitiram compreender que a 

alfabetização não é um processo baseado apenas em perceber e memorizar e que, para 

aprender a ler e a escrever, o aluno precisa compreender não somente a 

representatividade da escrita, mas também de que forma a linguagem é por ela 

representada graficamente. 

Atualmente,consegue-se repensar sobre o ensino da leitura e da escrita, 

considerando não só o conhecimento didático acumulado, como também as 

contribuições de áreas como as Ciências da Linguagem, a Psicologia Cultural e a 

Psicologia da Aprendizagem. O avanço dessas disciplinas trouxe também contribuições 

tanto da Pragmática, da Gramática Textual, da Teoria da Comunicação, quanto da 

Semiótica e da Análise do Discurso. 

O mesmo tem acontecido em relação à linguagem oral. O avanço nos estudos 

das áreas afins contribui na compreensão do papel da escola no desenvolvimento de 

uma aprendizagem que ocorre fora do ambiente escolar. Não é o caso, aqui, de ensinar a 

fala “correta”, mas sim a fala mais adequada de acordo com o contexto.  

Somente os avanços científicos em relação ao ensino não são capazes de 

produzir mudanças significativas. Faz-se necessário também que as transformações 

educacionais sejam baseadas na finalidade da educação dada e na transformação do 

perfil social e cultural do alunado.  

Espera-se que, de maneira progressiva, ao longo de nove anos7 de ensino 

fundamental, os alunos adquiram uma competência em relação à linguagem que lhes dê 

possibilidades desde resolver pequenos problemas cotidianos a ter uma plena 

                                                            
7Em 2006, a Lei 11.274 instituiu o ensino fundamental de nove anos. 
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participação no mundo letrado. Assim, apenas para citar alguns, a língua portuguesa 

deve ser ensinada de maneira que os alunos sejam capazes de  

expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia 

em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos – tanto 

orais como escritos – coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos 

objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados; utilizar diferentes 

registros, inclusive os mais formais da variedade linguística valorizada 

socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação comunicativa 

de que participam [...](BRASIL, 1998) 

O livro didático tem tido certa importância e tem sido muito utilizado, nos 

últimos anos, como instrumento para alfabetização e para a progressão dos estudos, 

tanto em escolas públicas quanto em particulares, na tentativa de melhorar, tanto na 

parte escrita quanto na parte oral, o desempenho e o aproveitamento dos discentes. Essa 

grande utilização do livro se deve à precariedade da situação educacional, fazendo que 

ele seja o determinante de conteúdos e condicionante de estratégias de ensino, decidindo 

o que se ensina e como se ensina. Além disso, os professores apóiam-se no famigerado 

“manual do professor” para resolver os exercícios propostos pelo livro didático. 

Conforme observamos na introdução deste trabalho, diversos autores, dentre eles 

E.T. da Silva, Ana Lúcia G. de Faria, pesquisaram e analisaram a eficiência e/ou 

ineficiência do livro didático.  

Maria Helena de Moura Neves (2002) realizou uma pesquisa em que constatou 

que confusão de critérios, inadequação de nível, invenção de regras, sobrecarga de 

teorização, preocupação excessiva de definições, impropriedade de definições, 

artificialidade de exemplos, falsidade de noções, gratuidade de ilustrações, mau 

aproveitamento do texto, dentre outros, são alguns dos problemas apresentados pelo 

livro didático. Segundo Neves, a culpa não é apenas do autor do livro, mas também do 

professor. A autora diz que o professor espera do livro didático saber o que não sabe; 

substitui sua falta de conhecimento atribuindo ao autor do livro o saber; transfere suas 

responsabilidades, porque o livro didático não é o professor e os alunos não aprendem 

sozinhos e, com o livro didático, o professor economiza tempo no preparo das aulas, 

porque, na maioria dos casos, os professores são sobrecarregados de horas - aula. 
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Marisa Lajolo (1996), em conformidade com Moura Neves, afirma que 

um bom professor, utilizando-se de suas habilidades e trabalhando as abordagens de 

aprendizagem, podem extrair um bom conteúdo deum livro considerado ruim, pois o 

livro didático é apenas um instrumento auxiliar no trabalho do professor e da 

aprendizagem. 

Contando com a atuação do professor no processo de ensino-aprendizagem, 

Lajolo salienta que, para solucionar definitivamente o problema com o livro didático, 

faz-se necessário uma política educacional que invista na valorização da educação, na 

qualificação profissional do educador, sendo este um dos maiores problemas da relação 

entre livros didáticos e qualidade de ensino. E. T. da Silva (1998), por sua vez, 

considera que o mercado de venda de livros didáticos é favorecido pelas condições 

precárias tanto das escolas, já que nestas há ausência de bibliotecas, de salas 

ambientadas para estudo e de autonomia financeira, configurando assim uma 

infraestrutura inadequada, como do professor, que não tem recursos financeiros 

suficientes para uma formação continuada nem investimentos culturais em sua 

profissão. 

Em um estudo sobre a inovação do ensino de português, Sírio Possenti diz: 

O principal responsável apontado em diversos estudos (na linguística) é o 

livro didático. Nele, o autor faz uso superficial das ideias produzidas pelas 

ciências da linguagem, além de eliminar todo tipo de tensão através do 

método que utiliza. A crítica ao caráter nivelador do livro didático é parte de 

uma crítica à própria escola como instituição de controle do dizer e da 

distribuição do saber. Nela, privilegia-se o enunciado em lugar da 

enunciação, conteudístico, e se fornece um discurso de segunda ordem, 

próximo ao senso comum (POSSENTI, 1982). 

O autor explica que, nas décadas de 70 e 80, os linguistas foram acusados pela 

crise no ensino de língua portuguesa na escola e, por esse motivo, procuraram os 

“verdadeiros” culpados pelas falhas no sistema escolar. O livro didático foi encarado 

como o vilão, por apresentar conteúdos e metodologias de ensino vistos como 

tradicionalistas pela ciência moderna, e, dessa forma, quase não abriam espaço 

enunciativo para divulgar as ideias dos vários campos da linguística. Tais considerações 

nos ajudam a compreender o porquê de as pesquisas em Linguística e em Linguística 
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Aplicada ainda se concentrarem em estudos avaliativos do livro didático. 

Apesar de a maioria das pesquisas sobre o livro didático se dirigir ao estudo dos 

conteúdos abordados pelo livro, tais como um tema, um conceito, uma noção, um corpo 

de conteúdos de uma disciplina, existe um movimento na tentativa de compreender o 

livro didático em outras dimensões e complexidades, como, por exemplo, a linguagem 

do texto didático.  

Angela B. Kleiman (1989) discute sobre a coerência e a legibilidade por meio da 

pragmática, colocando em foco como os autores trabalham de forma “abusiva” os 

turnos, rompendo máximos de informatividade, de sinceridade e de modo ao impor 

objetivos implícitos. Kleiman enfoca o papel da linguagem na construção do texto 

didático no processo de compreensão do leitor, principalmente na estruturação do texto 

e de seus aspectos lexicais, sintáticos e estruturais. 

Assim, vimos que há tanto aspectos positivos quanto negativos em relação ao 

uso do livro didático. Dentre os pontos positivos, pode-se destacar que o livro serve 

como instrumento norteador do ensino; dentre os negativos, ressalta-se que ele não dá 

conta das especificidades, da heterogeneidade e das particularidades de cada uma das 

turmas, quando empregado como único instrumento pelo professor. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: ELEMENTOS DE ENUNCIAÇÃO 

Na introdução, dissemos que iríamos estudar o livro didático como um discurso, 

um enunciado. Sendo assim,ele é produto da enunciação. Isso significa que o livro 

didático é produto do trabalho de um enunciador (autor ou equipe de autores) que 

interage com um enunciatário (aluno), visando a um determinado fim. Portanto, o objeto 

de nosso estudo é o livro didático como produto de interação do autor/autores como 

aluno. 

Nesse sentido, estabelecemos como objetivo geral caracterizar, à luz dos 

fundamentos da enunciação, a organização do livro didático selecionado, com atenção 

especial em dois níveis de estruturação: a forma de interação do autor/autores com o 

aluno, e o trabalho com os textos selecionados para cada unidade do livro.  

Portanto, cabe-nos, na sequência, apresentar os fundamentos da enunciação para 

explicitarmos as categorias teóricas a partir das quais iremos analisar o livro didático. 

Consideramos particularmente relevantes para este capítulo os seguintes tópicos 

sobre enunciação: a definição de enunciação, as categorias da enunciação e as instâncias 

da enunciação. 

2.1. O QUE É ENUNCIAÇÃO 

Os seres humanos criaram as línguas que falam por força de sua natureza social, 

isto é, por terem a necessidade de se comunicar entre si para sobreviverem. Assim, a 

língua tem sua origem na necessidade de o ser humano viabilizar a sua interação com o 

outro. O ato de usar a língua para viabilizar essa interação é o que podemos chamar, em 

termos amplos, de enunciação. Enunciação é, portanto, usar a língua para possibilitar as 

interações dos indivíduos na realização de suas práticas sociais. A língua, por isso, só 

tem existência na enunciação (BAKHTIN, 2010). 

Já Benveniste, desenvolvendo e aprofundando o pensamento de Ferdinand de 

Saussure, diz que “a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato 

individual de utilização” (2006, p. 82). 
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Essas definições fundadoras dos estudos da enunciação enquadram toda a 

perspectiva teórica dos fundamentos que a seguir apresentaremos. 

A enunciação é, portanto, o ato de produzir o enunciado. Este é, então, o produto 

da enunciação. O estudo da enunciação não se pode fazer no ato, aqui e agora, em que 

ela acontece. Esse estudo só é possível a partir do produto da enunciação, ou seja, a 

partir do enunciado ou, simplesmente, do texto.  Catherine Kerbrat-Orecchioni, diz que 

o linguista não mais opõe “a enunciação ao enunciado como o ato a seu produto, um 

processo dinâmico a seu resultado estático”, mas, impossibilitado de estudar 

diretamente o ato da enunciação, busca “identificar e descrever os traços do ato no 

produto” (KERBRAT-ORECCHIONI apudFIORIN, 2010, p. 31). 

A enunciação é sempre uma interação de dois sujeitos, de um enunciador e um 

enunciatário, um eu em comunicação com um tu, num determinado espaço aqui e num 

determinado tempo agora. Assim, são três as categorias da enunciação: a pessoa, o 

espaço e o tempo. 

2.2. AS CATEGORIAS DA ENUNCIAÇÃO 

Como se disse, a enunciação possui três categorias que possibilitam a interação 

doeu com o tu. 

A primeira categoria da enunciação é a pessoa. Segundo Benveniste (2005, p. 

250-257), as três pessoas da língua não possuem o mesmo estatuto. A 1ª e a 2ª pessoas 

possuem traços de semelhança e de complementaridade, que fazem que sejam diferentes 

da 3ª pessoa. O eu e o tu são os constituintes do ato da comunicação. O ele designa para 

qualquer ser ou não designa ser algum. É aquele ser a que se refere o eu na interação 

com o tu. Por isso, Benveniste chama de pessoas o eu e o tu, e de não-pessoa oele. Na 

situação de enunciação, eu e tu são reversíveis. Em um diálogo, por exemplo, quando o 

primeiro tem a palavra em relação ao segundo, este é tu; quando o segundo responde, 

este passa a ser eu, e o primeiro torna-se tu. Não é possível fazer essa troca de turnos, 

essa reversão com o ele, simplesmente porque o ele não é propriamente uma pessoa. 

Visto que ele representa qualquer pessoa ou pessoa nenhuma, não pode ser 

instaurado como participante da situação de enunciação. Assim a categoria de pessoa 
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possui as correlações de pessoalidade e de subjetividade. Na primeira, há a oposição 

entre os participantes da enunciação e os elementos do enunciado, a saber, a pessoa 

(eu/tu) e a não pessoa (ele). Na segunda, em que eu e tu se contrapõem, eu é a pessoa 

subjetiva e tu é pessoa não subjetiva.  

Somente na situação de enunciação é que se pode especificar o que é pessoa e o 

que não é pessoa, pois é nela que se determina quem participa ou não do ato 

enunciativo. Dessa forma, temos o eu e o tu como participantes do ato de comunicação 

(pessoas enunciativas) e o ele, como pertencente ao domínio do enunciado (pessoa 

enunciva). 

Outra diferença entre a 3ª pessoa (a não pessoa) e as demais reside em que, em 

português, é possível formar o plural de ele como nas outras palavras da língua, 

acrescentando um s e, também, como nessas palavras, a 3ª pessoa possui formas 

variantes para marcação de gênero (ele/ela, eles/elas, assim como em moço/moça, 

moços/moças). Eu e tu não possuem variação de gênero, e para a indicação do plural, 

têm formas específicas. Nesse caso, não temos simplesmente um caso de pluralização, 

ao contrário do que ocorre com a 3ª pessoa. Dessa forma, nós e vós são pessoas 

amplificadas (eu + outra pessoa ou tu + terceira pessoa). Existem três tipos de nós: um 

nós inclusivo, constituído pelo eu e o tu a quem o eu se dirige; um nós exclusivo, em 

que o ele ou elesse juntam ao eu; e um nós misto, em que tu (plural ou singular) e ele (s) 

se unem ao eu. Para o vós, também existem dois tipos: um é o plural de tu e o outro é a 

junção do ele ou eles ao tu; eles é a pluralização de ele. 

Fiorin (2010, p. 60) reúne toda a relação entre as pessoas da língua neste 

esquema:  
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Quadro 1 
Esquema de relação entre as pessoas da língua 

 
nós inclusivo (eu + tu) 

 eu                                                                                             tu               

nós exclusivo                                                                                                      vós                                 

    

não tu                                                                                        não eu 

ele (não tu + não eu) 

Fonte: Fiorin 2010, p. 60 
 

 

Resumindo a significação de cada pessoa, temos: eu é quem fala, é quem diz eu; 

tu é aquele com quem o eu fala, aquele a quem o eu diz tu; ele é aquele de quem eu e 

tufalam; nós é a junção de um eu com um não eu. 

Podemos expressar a pessoa por meio dos pronomes pessoais retos e oblíquos, 

pronomes possessivos e desinências número-pessoais dos verbos. 

Do ponto de vista desses conhecimentos sobre a pessoa, como já dissemos na 

introdução deste capítulo, a enunciação é sempre a ação de um eu em interação com um 

tu. Todo e qualquer enunciado é produzido por um eu. Poder-se-ia dizer que o eu é o 

sujeito da enunciação. Mas esse sujeito é mais complexo, porque o modo de enunciar do 

eu é sempre determinado pelo tu. Se, por exemplo, o eu é representado por um pai que 

fala com um tu que é seu filhinho ainda em fase de domínio da língua, esse eu vai usar 

uma linguagem própria para crianças, o que obriga a admitir que a criança (o tu) 

também participa da enunciação. Isso significa que o verdadeiro sujeito da enunciação 

não é só o eu, mas é o eu juntamente com o tu. Por isso se diz que o tu é o 

coenunciador. Sobre esse conceito de coenunciador8, vale lembrar Greimas e Courtés 

(2013, p. 171). 

                                                            
8Denominar-se-á enunciador o destinadorimplícito da enunciação [...] Paralelamente, o enunciatário 
corresponderá ao destinatário implícito da enunciação. Assim compreendido, o enunciatário não é apenas 
destinatário da comunicação, mas também o sujeito produtor do discurso, por ser a “leitura” um ato de 
linguagem (um ato de significar) da mesma maneira que a produção do discurso propriamente dito.   



31 

 

A segunda categoria da enunciação é o tempo. Não se trata do tempo 

cronológico ou do tempo físico, mas sim do tempo linguístico. Neste momento, o que se 

quer é inserir um acontecimento no tempo da língua. O tempo é a categoria linguística 

que situa um acontecimento em relação ao momento da enunciação.   

A singularidade do tempo linguístico, segundo Benveniste (2006, p. 74), reside 

no fato de ele ser ligado ao exercício da fala, tendo como centro o presente da instância 

da fala. Então, ao tomar a palavra, o falante instaura um agora que é o momento da 

enunciação. Esse agora é o que forma o fundamento das oposições temporais da língua. 

A contemporaneidade entre o evento narrado e o momento da enunciação é 

indicada pelo tempo presente. Toda vez que o enunciador enuncia, o agora é 

reinventado, quer dizer, “cada ato de fala é um tempo ainda não vivido” 

(BENVENISTE, 2006, p. 75). A temporalidade linguística marca as relações de 

sucessividade entre os eventos representados em um texto. Para determinar o tempo 

linguístico, há três momentos significativos: a) o momento da enunciação (ME), que é a 

instauração do agora; b) o momento de referência (MR), que, em relação ao momento 

da enunciação, pode indicar o presente, o passado e o futuro; c) o momento do 

acontecimento (MA), que pode estabelecer uma concomitância, uma anterioridade e 

uma posterioridade para cada momento de referência.  

Existem na língua dois sistemas temporais: um enunciativo e outro enuncivo. O 

sistema enunciativo é constituído pelos tempos determinados pelo momento da 

enunciação. Esses tempos podem ser o presente (tempo concomitante ao momento da 

enunciação), o pretérito perfeito 1 (tempo anterior ao momento da enunciação) e o 

futuro do presente (tempo posterior ao momento da enunciação). O sistema enuncivo é 

constituído pelos tempos não determinados pelo momento da enunciação. A referência 

desses tempos pode ser o pretérito e o futuro. Os tempos enuncivos do pretérito são o 

pretérito perfeito 2 e o imperfeito (tempos concomitantes com o momento de referência 

pretérito), o pretérito mais-que-perfeito (tempo anterior ao pretérito perfeito 2) e o 

futuro do pretérito (tempo posterior ao pretérito perfeito 2). Finalmente, os tempos 

enuncivos do futuro são o presente do futuro (tempo concomitante com o momento de 

referência futuro), o futuro anterior (tempo anterior ao presente do futuro) e o futuro do 

futuro (tempo posterior ao presente do futuro).   
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A terceira categoria da enunciação é o espaço. Na teoria da enunciação, em 

comparação às categorias da pessoa e do tempo, o espaço tem menor relevância no 

processo de discursivização. Isso se justifica, porque na fala não podemos deixar de usar 

a pessoa e o tempo, visto que essas categorias são expressas por morfemas sufixais que 

estão presentes no vocabulário verbal, e, para expressar o espaço, usamos morfemas 

livres, podendo, assim, essa categoria não ser manifestada. 

O espaço linguístico é ordenado a partir do hic, ou seja, do aqui, o lugar do ego. 

Aquele que situa os objetos se coloca como centro e ponto de referência da localização, 

assim, não necessariamente, tem importância o lugar físico no mundo. Portanto, o 

espaço linguístico é aquele em que se desenvolve a cena enunciativa, diferindo do 

espaço físico que é analisado por categorias geométricas. Pronomes demonstrativos e 

determinados advérbios de lugar expressam o espaço linguístico. Limitamo-nos a essas 

considerações sobre o espaço. Eventuais especificações necessárias serão feitas no 

momento da análise. 

 
2.3. A PROJEÇÃO DAS CATEGORIAS DA ENUNCIAÇÃO NO ENUNCIADO 
 
 

A instauração das pessoas, dos espaços e dos tempos em um enunciado ocorre 

por meio de duas operações: a debreagem e a embreagem. Debreagem (ou 

desembreagem) “é a operação em que se projetam no enunciado a pessoa, o espaço e o 

tempo” (BARROS, 2011, p. 54). Portanto, existem uma debreagem actancial, uma 

debreagem espacial e uma debreagem temporal. 

Em qualquer situação de enunciação, quem enuncia é sempre um eu. Em outras 

palavras, o enunciado/o texto é sempre produto da enunciação de um eu. No entanto, o 

enunciado pode apresentar-se de duas formas: nele podem estar projetadas as marcas da 

enunciação (a pessoa eu, o tempo agora e o espaço aqui) ou estas podem vir apagadas 

no enunciado.  Essas duas formas de apresentação do enunciado correspondem a duas 

formas de debreagem. 

Temos uma debreagem enunciativa, quando no enunciado aparecem eu/tu, os 

tempos presente, pretérito perfeito1, futuro do presente, sendo estes tempos do sistema 

enunciativo, ou os espaços que estão ordenados conforme o espaço da enunciação. 
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Numa debreagem enunciva, essas marcas da enunciação, como se disse, vêm apagadas. 

Em vez de um narrador em primeira pessoa, aparece no texto um narrador em 3ª pessoa, 

isto é, um ele, tendo-se a impressão de que o texto fala por si só.  

Diz-se que o texto resultante da debreagem enunciativa é uma enunciação 

enunciada, isto é, trata-se de um texto enunciativo. Quando o enunciador apaga do texto 

as marcas da enunciação, tem-se um enunciadoenunciado, ou seja, um texto enuncivo. 

Cada uma das formas de debreagem cria efeitos de sentido específicos: a 

primeira cria, basicamente, efeitos de subjetividade, de pessoalidade, de proximidade; a 

segunda cria, basicamente, efeitos de objetividade, de impessoalidade, de 

distanciamento. Portanto, quando o enunciador escolhe uma ou outra dessas formas de 

fazer a debreagem, ele o faz com certos propósitos. Quando se instalam simulacros eu-

aqui-agora enunciativos, têm-se efeitos de subjetividade. Quando eliminamos as marcas 

da enunciação enunciada, quer dizer, as marcas de enunciação em um texto, produz-se o 

efeito de objetividade. Alguns exemplos de textos com eliminação de marcas 

enunciativas são os textos jornalísticos e o discurso científico, apenas citando alguns. 

São exemplos de textos enunciativos, isto é, textos que contêm as marcas da 

enunciação, as cartas pessoais, os textos marcados pela oralidade da internet (e-mails, 

blogs, enunciados do whatsapp), entre outros. 

Para neutralizar as categorias de pessoa e/ou espaço e/ou tempo da instância do 

enunciado, o mecanismo utilizado é a embreagem, que é “o efeito de retorno à 

enunciação” (FIORIN, 2012, p. 179). Em outras palavras, embreagem é a operação que 

leva a usar o valor de uma pessoa, de um tempo e de um espaço por outra pessoa, outro 

tempo e outro espaço. Visto que a embreagem também diz respeito às três categorias da 

enunciação, assim como a debreagem, também temos embreagem actancial, embreagem 

espacial e embreagem temporal. 

A embreagem actancial concerne à neutralização de pessoa. A embreagem 

espacial tem a ver com as neutralizações de espaço e a embreagem temporal diz respeito 

a neutralizações na categoria de tempo. 

Para exemplificar, podemos mencionar os seguintes casos. Quando a professora 

se dirige às crianças que estão conversando alto, dizendo “Vamos ficar quietos. A 
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prônão quer tanto barulho”, o eu enunciador (a professora) não se diz eu, mas se diz “a 

prô”, ou seja, ocorreu uma embreagem, na medida em que a 3ª pessoa (“a prô”) é usada 

com o valor de 1ª pessoa (o eu do enunciador). É esta uma embreagem actancial. 

Se a professora diz: “Na semana que vem vocês estão de férias”, temos o 

adjunto adverbial “na semana que vem” marcando o acontecimento “estar de férias”, 

que é posterior ao momento da enunciação, ou seja, é futuro do presente. Porém, 

efetuando uma embreagem, o enunciador (a professora), em vez de usar a forma verbal 

do futuro do presente (estarão), usa a forma do presente do indicativo (estão), criando 

assim o efeito de sentido de presentificação e de certeza. Esta é uma embreagem 

temporal dentre as várias possíveis, segundo Fiorin (2010, p. 194-196). 

“Você lá, volte para o seu lugar!” Nessa frase, o enunciador estabelece uma 

distância entre os participantes da enunciação, colocando a pessoa a quem se dirige fora 

do espaço da cena enunciativa. Para tal realiza uma embreagem, usando o lá com valor 

de aí, que é o espaço do tu. Temos, assim, uma embreagem espacial. 

Esses mecanismos dão ao discurso diferentes efeitos de sentido. Assim, ao 

utilizar a debreagem, a linguagem faz uma imitação das pessoas, dos espaços e dos 

tempos do mundo. Com a embreagem, ao fazermos inversões de posições entre as 

pessoas, os tempos e os espaços em um discurso, estamos não somente copiando a 

realidade, mas sim criando a linguagem. 

2.4. AS INSTÂNCIAS DA ENUNCIAÇÃO 

Outro aspecto fundamental para o entendimento do processo da enunciação e, 

em decorrência, para o entendimento dos textos, produtos da enunciação, é o das 

instâncias da enunciação.  

Já dissemos que a enunciação é sempre a ação de um eu em interação com um 

tu. O eué o enunciador, e o tu é o enunciatário. Portanto, a relação 

enunciador/enunciatário é a primeira instância da enunciação. Ela é sempre pressuposta 

ao enunciado/ao texto, ou seja, quando analisamos um texto, temos de admitir que ele é 

produto da enunciação, isto é, o produto da relação enunciador/enunciatário. 

Aquele que fala no texto não é mais o enunciador, mas é o seu representante no 
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texto. O enunciador está pressuposto. Na frase “Eu acredito que em breve não haverá 

mais guerras”, esse eu que fala no texto não é mais o enunciador. É o narrador que se 

dirige a um narratário, no caso, implícito. Narrador e narratário constituem a segunda 

instância da enunciação. 

Quando, no texto, o narrador delega a fala a uma outra voz, esta voz institui no 

enunciado o interlocutor que se dirige a um interlocutário. A relação 

interlocutor/interlocutário é a relação que constitui a terceira instância da enunciação, 

que fica exemplificada desta forma: “Durante a sessão de cinema, o homem se levantou 

e gritou: - Desliguem esse celular!” 

Resumindo, são três as instâncias da enunciação, de acordo com o que mostra 

este quadro proposto por Barros (2002, p. 75): 

Quadro 2 
As instâncias da enunciação 

 

Implícitos (enunciação pressuposta) 
 
 

Debreagem de 1º grau 
 

 
Debreagem de 2º grau 

 
 

 

 

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

 
Fonte: Barros 2002, p. 75 

 

Por fim, essas diferentes instâncias da enunciação revelam diferentes 

procedimentos de debreagem. A delegação de voz do enunciador para o narrador é uma 

debreagem de 1º grau, e a delegação de voz do narrador para o interlocutor é uma 

debreagem de 2º grau. Teoricamente, o interlocutor 1 pode passar a voz para um 

interlocutor 2, quando, então, se teria uma debreagem de 3º grau e assim por diante. Na 

prática, os textos raramente vão além de uma debreagem de 3º grau. Além disso, pode-

se dizer ainda que a delegação de voz do enunciador para o narrador é uma debreagem 

externa, já que o enunciador não é componente do texto. Já a delegação de voz do 
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narrador para o interlocutor é uma debreagem interna, porque ocorre dentro do texto. 

Esses fundamentos sobre a enunciação que apresentamos neste capítulo são, em 

princípio, suficientes para as necessidades de nossa análise. Caso outros fundamentos 

sejam necessários, eles serão apresentados no momento da análise. 

 

 

 

  



37 

 

3. DESCRIÇÃO GERAL DO LIVRO OBJETO DE ESTUDO  

 

Neste capítulo, será feita a descrição geral do livro didático Projeto 

Apoemaportuguês 69 (Lúcia Teixeira, Karla Faria, Sílvia Maria de Sousa, Editora do 

Brasil, 2013) como objeto de estudo e, ao final, serão apresentados os procedimentos 

metodológicos da análise a ser feita. 

Figura 1 
Capa do livro Projeto Apoema português 6 

 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013. 

                                                            
9Título do livro de acordocom a denominaçãoconstante na fichacatalográfica. 
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É necessário esclarecer que o material de análise foi o livro do aluno; porém, 

houve a utilização do manual do professor para uma comparação e análise mais 

completa.  

3.1. O LIVRO DIDÁTICO PROJETO APOEMA PORTUGUÊS 6 (2013): 
APRESENTAÇÃO GERAL  
 
 

O Projeto Apoemaportuguês 6 faz parte de um conjunto de quatro volumes 

(Português 6, 7, 8 e 9) organizados em oito unidades que visam a acompanhar todo o 

período letivo durante o Ensino Fundamental II. 

O livro Projeto Apoemaportuguês 6 (2013), em sua 1ª edição, está organizado 

em oito unidades e mais um adendo com projetos pedagógicos, que, por sua vez, está 

subdividido em dois capítulos. O manual do professor possui um conteúdo extra, 

chamado de Guia Didático. As unidades são temáticas e, segundo o livro do professor, 

estão adequadas à faixa etária dos alunos. Assim, encontramos os seguintes temas das 

unidades: Brinquedos, Heróis e heroínas, Livros, Sonhos, Festas, Bichos, Águas e 

Florestas. As oito unidades estão ligadas a dois projetos de pesquisa, cada qual 

referente a quatro unidades. O projeto 1 se chama “Jogos e brincadeiras” e reúne os 

temas das unidades 1 a 4. O segundo projeto “Antologia dos textos” abrange as unidades 

5 a 8. 

Cada uma das unidades se desenvolve em torno de três textos de gêneros 

variados, com base nos quais se propõem as atividades de Estudo do texto, Produção 

textual, Expressão oral e A língua em uso.  Além disso, as seções Português e 

cidadania, Com a palavra, o especialista, Bagagem culturaleSuperando desafios 

ajudam a expandir o conhecimento e a formação do aluno como cidadão crítico, 

consciente e participante. 

A obra possui uma apresentação e nela as autoras se dirigem ao aluno e 

explicam o significado do nome do livro (Apoema, palavra em língua tupi, que significa 

“aquele que vê mais longe”). Segundo as autoras, esse título aponta para os objetivos 

da obra que são desafiar o leitor a descobrir a riqueza da linguagem e o sentido que ela 

dá para o mundo.  No manual do professor, essa apresentação não se dá na abertura do 

livro, mas sim na parte do Guia didático.  
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Em sequência, a parte intitulada Conheça o seu livro apresenta um panorama 

geral,ilustrado e com pequenos comentários das seções que compõem o livro.  

 
Figura 2 

Apresentação das seções de Projeto Apoema português 6 
 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p. 4 
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A seguir temos o Sumário, em que é possível obter uma visão geral dos assuntos 

ali abordados, pois é nele que as unidades de 1 a 8 e seus conteúdos de estudo estão 

organizados. 

A abertura das unidades possui uma página dupla, que introduz o estudo do 

conteúdo a ser trabalhado por meio da observação de uma imagem, de uma epígrafe e 

de um pequeno texto introdutório. 

Figura 3 
Página dupla de abertura daunidade 4 

 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p. 114, 115 

 

 



41 

 

A seção Estudo do Texto tem por intuito explorar as particularidades dos gêneros  

textuais e a formação do leitor literário. Pretende-se, nessa seção, que o aluno se sinta 

encorajado a interferir, a relacionar conteúdos, a compartilhar informações e a fazer 

análises dos recursos de expressão, tudo convergindo para que o aluno compreenda as 

ideias e os recursos que compõem o sentido de um texto. A seção está dividida em dois 

tópicos de abordagem: Interpretação e Vocabulário. Os exercícios de interpretação 

possuem questões formuladas para que seja considerada a relação entre um plano de 

conteúdo e um plano da expressão. Ao abordar o vocabulário, a seção visa a que o aluno 

tenha não somente uma ideia geral do texto, mas também que consiga interpretá-lo. Para 

isso, é necessário conhecer o vocabulário. Essa parte é um estímulo para que o aluno 

aprenda a utilizar o dicionário, impresso ouon-line, e que desenvolva um espírito crítico 

com o qual conseguirá selecionar significados e identificar limitações dos verbetes 

consultados. Um tópico chamado Comparando textos surge quando as autoras julgam 

necessário fixar a noção de gênero ou ampliar o conhecimento de determinado assunto, 

oferecendo ao aluno a oportunidade de comparar textos que se aproximam ou se 

afastam, pela temática ou pelo gênero. 
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Figura 4 
Apresentação da seção Estudo de Texto 

 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p. 4 

  

Estudando o gênero é a seção na qual se detalham os elementos que configuram 

um texto como gênero de determinadas esferas como a burocrática, a religiosa, 

acotidiana, aliterária, acientífica, aescolar, aartístico-cultural e ajornalística. Cada 

gênero trabalhado está ligado às esferas da comunicação, que correspondem a discursos 

particulares. Conforme o manual do professor, essa seção é importante, pois, pela noção 

de gênero, o aluno tem a possibilidade de sistematizar padrões de organização textual 

suficientemente articulados para relacionar enunciados diversos. E, além disso, o 

professor também tem a possibilidade de estabelecer padrões de leitura, de interpretação 

e de produção.   

A seção Língua em uso está organizada, de forma geral, por uma introdução 

conceitual, retomando exemplos que foram utilizados no texto de leitura, e por 

exercícios, que apresentam diferentes situações concretas para contextualizar a 
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funcionalidade da noção em tela. Essas questões podem ser mescladas por boxes 

conceituais, que chamam a atenção para determinados empregos ou definições.  

Produção textual é a seção em que se desenvolvem as propostas de produção 

escrita baseadas no tema e no gênero textual em foco da unidade estudada, partindo do 

princípio de que um texto deve ser situado socialmente e, logo, oferecer situações 

práticas de produção que levem em conta um enunciador e um contexto. Essa seção é 

mesclada com o conteúdo da seção Língua em uso, pois ambas apresentam conceitos de 

gramática ligados às funções discursivas que os termos desempenham. 

A seção Expressão oral é relevante por tratar com a mesma importância as 

competências da fala, da leitura e da escrita. Trabalha o uso da linguagem oral própria a 

situações formais e públicas, em que se deve usar a norma urbana de prestígio10, 

contribuindo na formação de cidadãos críticos e capazes de se expressar adequadamente 

em reivindicações, em apelos, em interpelações eem julgamentos. 

A ideia essencial que perpassa a seção Conexões é estabelecer uma correlação 

com o mundo ao nosso redor. Nela são encontradas biografias de autores e informações 

curiosas a respeito de sua vida de forma ilustrada, além de trazer comentários sobre 

filmes, livros e sites, entre outros materiais interessantes que visam a diversificar a 

abordagem e chamar a atenção a fatos que possam ampliar a visão de mundo dos 

alunos.  Essa seção oferece, segundo o livro do professor, amplas possibilidades de 

trabalho interdisciplinar. 

A seção Saiba mais tem o intuito de aprofundar os conceitos expostos, trazendo 

informações complementares tanto para os conteúdos específicos da língua portuguesa 

quanto para aqueles que, de alguma forma, estão relacionados com ela. Essa seção pode 

aparecer mais de uma vez na mesma unidade e também pode abordar questões 

interdisciplinares, ao ampliar seus conteúdos, assim como acontece com a seção 

Conexões. Debates, exposições orais e eventos são formas de explorar mais essas 

                                                            
10Segundo as autoras, a tendência de substituir a expressão “norma culta“ por “normas urbanas de 
prestígio“ não representa, assim, meramente uma alteração terminológica, mas uma mudança de 
tratamento e de ponto de vista em relação ao ensino de língua portuguesa. Ao dizer normas, no plural, 
contempla-se a variedade regional e social brasileira. (Projeto Apoema português 6, 2013, Guia didático, 
p. 15)  
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seções.  

Divirta-se é uma seção em que quadrinhos, charges e piadas dão um toque de 

leveza à unidade. A seção explora recursos de humor que ajudam os alunos a 

compreender os procedimentos discursivos na produção de sentido dos textos, 

buscando, assim, expandir a discussão da temática da unidade.  

A seção Explorando surge sempre nas unidades ora no canto superior, ora no 

inferior das páginas, apresentando sugestões de livros, vídeos, filmes, links, que 

colaboram para que os alunos aumentem o conhecimento sobre o conjunto dos temas 

trabalhados. A intenção, de acordo com o manual do professor, é viabilizar como 

subsídios filmes com conteúdo relevante e adequado, livros variados, obras de arte de 

artistas renomados, sempre relacionados ao tema geral da unidade. Nessa seção, surge 

eventualmente um QR Code11, que facilita o direcionamento a uma página na internet 

com informações complementares, por meio de dispositivos móveis.   

A proposta da seção Trabalho em equipe tem como finalidade a integração dos 

grupos em sala de aula durante a realização das tarefas propostas, com o intuito de 

praticar a organização, o respeito, a disciplina e a aceitação.  

Português e cidadania é uma seção que tem por objetivo formar alunos cidadãos 

e harmonizar os conteúdos da disciplina e os assuntos que promovam a educação 

integral. Essa seção fomenta discussões e incentiva reflexões e práticas relacionadas ao 

tema Cidadania. As imagens e as indicações trabalham temas que questionam de forma 

pertinente qual é o papel do aluno na sociedade. 

Uma seção bastante interessante é Com a palavra, o especialista. Ela apresenta 

uma entrevista ou um depoimento, com a imagem e com uma pequena biografia de um 

especialista no assunto específico abordado na unidade. O objetivo da seção é 

aproximar os alunos de profissionais especializados em determinado assunto, trazendo 

elementos que norteiem as atividades realizadas em sala de aula. 

A seção Bagagem cultural tem natureza interdisciplinar que, por meio de 

infográficos, busca criar uma visão integrada de ensino ao fazer uma ponte entre o 
                                                            
11Código QR – Quick Response (“respostarápida”, emumatraduçãolivre do inglês). 
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conteúdo da unidade estudada e o conteúdo de outras disciplinas. A finalidade desta 

seção é levar o aluno a compreender que a relevância do assunto se dá não somente 

quando sua exposição é feita, mas também quando ele é aplicado. Dessa forma, ele 

conseguirá trabalhar as várias possibilidades apresentadas pelo material dado em aula. 

Figura 5 
Apresentação da seção Bagagem cultural 

 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p. 5 

 

Para não esquecer é uma seção organizada em esquemas que retomam os 

principais conteúdos estudados na unidade por meio de uma linguagem visual diferente. 

A página que inicia essa seção é composta de pautas de linha, como se fosse um 

caderno escolar. Além disso, utiliza esquemas bem parecidos com os que os próprios 

alunos costumam fazer em seus cadernos, como destaques feitos a caneta, balões com 

comentários e marcações.  A intenção é criar uma ferramenta que facilite o aprendizado 

e que o próprio aluno componha um mapa mental após o estudo da unidade. 
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Figura 6 
Apresentação da seção Para não esquecer 

 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p. 5 

 

Ao final de cada unidade, encontra-se a seção Resgatando conteúdos, com a 

proposta de revisar o conteúdo abordado por meio de exercícios de múltipla escolha. 
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Figura 7 
Apresentação da seção Resgatando conteúdos e Superando desafios 

 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p. 5 

 

Superando desafios é uma seção que traz exercícios retirados de provas, de 

simulados e de avaliações de órgãos governamentais para a aplicação do conteúdo 

assimilado. Ela vem sempre ao final da seção Resgatando conteúdos e tem por 

finalidade demonstrar como aplicar o conhecimento estudado em áreas que não estão na 

abordagem do livro.   

O conteúdo sobre Projetos pedagógicos explica ao aluno o que é um projeto e 

como ele deve ser feito. Para o projeto 1,”Jogos e brincadeiras”, o manual do professor 

sugere uma parceria com a Educação Física, a fim de que os professores desta disciplina 

possam, em suas aulas, trabalhar com jogos e brincadeiras e desta forma não somente 

desenvolver conceitualmente noções de jogos e de desportos, mas também pôr em 

prática as brincadeiras pesquisadas pelos alunos. 
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Figura 8 
Apresentação do Projeto pedagógico 1 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p. 310. 

 
 
 

Figura 9 
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Apresentação do Projeto pedagógico 2 
 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p. 314. 
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No projeto 2,  “Antologia de textos”, o aluno deve reunir toda sua produção 

textual do primeiro e do segundo semestres e trabalhar, a princípio, em um projeto 

individual e, em seguida, em dupla, para organizar os textos. O objetivo desse projeto é 

selecionar os textos mais representativos escritos durante o ano escolar, organizar os 

textos numa antologia e expor as antologias produzidas. A classe poderá publicar a 

matéria no jornal da escola, no mural ou em um blog. 

Ao final do livro, são apresentadas as imagens das páginas de abertura de cada 

unidade e pequenos textos com a descrição de cada uma delas. Em seguida,há os 

créditos das epígrafes das páginas de abertura.  

É possível observar que nem todas as seções anteriormente citadas aparecem em 

cada uma das unidades.  A seção Português e cidadania, por exemplo, aparece somente 

uma única vez, na unidade 6. A seção Com a palavra, o especialista encontra-se apenas 

na unidade 3. O mesmo acontece com a seção Bagagem cultural, observada somente na 

unidade 8, que é a última do livro. 

Figura10 
Apresentação da seção Português e cidadania 

 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p. 4. 
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Figura 11 
Apresentação da seção Com apalavra, o especialista. 

 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p. 5. 

Também é perceptível que as seções não possuem um momento fixo de entrada 

nas unidades. Segundo o livro do professor, isso se dá porque tudo na unidade está 

articulado, e uma atividade tira proveito da outra para enriquecê-la, aprofundá-la e 

complementá-la. 

Apresentada a estrutura geral do livro objeto de estudo, passemos a uma análise 

dos procedimentos metodológicos da obra Projeto Apoema português 6 (2013). 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

Antes de começarmos com a análise propriamente dita, apresentaremos, 

brevemente, os procedimentos metodológicos para fazer essa análise. 

4.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para alcançarmos os objetivos que definimos para esta dissertação, precisamos 

adiantar alguns procedimentos metodológicos. A primeira questão que se põe é definir 

se vamos analisar, para cada objetivo, o livro nas suas oito unidades ou se vamos 

trabalhar somente com uma seleção dessas unidades. Optamos por esse último 

procedimento, porque todas as unidades são compostas basicamente de seções e de 

exercícios de natureza similar. 

Em razão disso, as unidades escolhidas para análise foram as unidades 1, 5 e 8. 

O critério adotado para a escolha dessas três unidades não vem de uma razão especial, 

porque quaisquer unidades que fossem escolhidas nos levariam ao mesmo resultado. 

Simplesmente decidimos selecionar uma unidade no início, outra no meio e outra no 

fim do livro. 

Inicia-se com a análise dos dados para alcançar os dois primeiros objetivos, que 

são: 

a) identificar se o narrador, nas orientações aos professores e aos alunos, se 

apresenta em primeira ou em terceira pessoa e definir os efeitos de sentido que a escolha 

produz; 

b) identificar o modo como vem marcado, nessas mesmas orientações, o 

narratário (o aluno/o professor) nos textos, procurando destacar se ele vem implícito ou 

se está nomeado por alguma forma lexical, e definir os efeitos de sentido que uma ou 

outra marcação produz. 

Embora tenhamos na introdução apresentado esses objetivos separadamente, na 

observação dos dados eles sempre se apresentam simultaneamente. 

Os quatro outros objetivos (c, d, e, f) buscaremos após essa primeira análise. 
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4.2 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO LIVRO 

Como ponto de partida para a análise, relembramos um princípio básico de nossa 

fundamentação teórica: aquele que fala no texto é o narrador e aquele a quem o narrador 

se dirige é o narratário. Vamos, em primeiro momento, então, mostrar como esses 

actante12 estão presentes no texto de apresentação do livro. 

APRESENTAÇÃO 

Caro aluno 

O livro que ora apresentamos faz parte do Projeto Apoema, palavra que, em 

língua tupi, significa “aquele que vê mais longe”. O significado do título aponta para 

os objetivos da obra: desafiar o leitor a descobrir a riqueza da linguagem e o sentido 

que ela dá para o mundo. 

Selecionamos textos diversificados, presentes tanto no cotidiano (histórias em 

quadrinhos, reportagens, canções, sites), quanto em publicações mais especificas 

(poemas, pinturas, romances, fotografias). Eles estão distribuídos em oito unidades, 

nas quais serão propostas atividades e projetos que lhe darão a oportunidade de 

explorar as inúmeras formas de expressão das linguagens. Você reencontrará autores 

que já conhece e descobrirá outros. Receberá dicas culturais e aprenderá a articular a 

leitura dos textos com a leitura do mundo. 

A língua portuguesa ganha vida e animação nas páginas deste livro. Esperamos 

que você goste e possa aproveitar o que elaboramos com muito carinho e entusiasmo 

para você. 

As autoras.     

(Projeto Apoema português 6, 2013, p. 3) 

 

No texto de apresentação, as projeções de pessoa aparecem de forma explícita: o 

narrador é um nós, explicitado pelo nome dos autores do livro, ao final desta 

apresentação; e o narratário, os alunos, vem identificado por você, numa operação de 

embreagem que substitui o plural (vocês) pelo singular (você). Podemos ver claramente 

que o narrador imprime ao texto um caráter de realidade e de proximidade ao se dirigir 

aos alunos. O primeiro ponto a ser observado é que o texto possui assinatura, o que 

                                                            
12 Segundo Greimas&Courtés, o actante é aquele que realiza ou que sofre o ato, sem qualquer 
investimento semântico e/ou ideológico; os actantes da enunciação são o enunciador e o enunciatário; o 
narrador e o narratário; e o interlocutor e o interlocutário (conforme vimos na fundamentação teórica). 

 



54 

 

passa um teor de narrador concreto, personalizado, identificado por seu nome. No que 

respeita ao efeito de proximidade, o segundo ponto, ao tentar fazer que o narratário 

(aluno) conheça o livro didático, ocorre uma aproximação da enunciação. O uso 

repetido do pronome você, que em um texto de 17 linhas é empregado três vezes, além 

de aparecer outras sete vezes na marcação morfológica dos verbos, contribui para essa 

proximidade discursiva. O pronome lhe, neste enunciado, também se refere ao 

narratário (aluno). Os seguintes segmentos exemplificam o que se acabou de afirmar: 

Você reencontrará autores que já conhece e descobrirá outros; Receberá dicas 

culturais e aprenderá a articular a leitura dos textos com a leitura do 

mundo;Esperamos que você goste e possa aproveitar o que elaboramos com muito 

carinho para você; [...] e projetos que lhe darão a oportunidade de explorar as 

inúmeras formas de expressão das linguagens) (p. 3).  

Visto que o livro se destina a muitos, o natural seria o narrador dizer “vocês”, 

usando o pronome no plural. Porém, ao dizer “caro aluno”, no singular, o narrador 

insere no livro um caráter de proximidade e de certa privacidade, exatamente por 

produzir um efeito de singularizarão. 

O uso de você, pronome de tratamento usual no ato comunicativo, causa um 

efeito de informalidade na relação narrador/narratário, relação que já adianta a mesma 

característica da relação autores-alunos no livro como um todo.  

Na instauração de marcas do narrador no enunciado, é a utilização do verbo na 

primeira pessoa do plural, que aparece. Então, ao analisar os verbos apresentar, 

selecionar, esperar e elaborar observamos que esses verbos possuem marcação 

morfológica da primeira pessoa do plural. Os exemplos a seguir ilustram o que se 

afirmou: O livro que ora apresentamos [...] / Selecionamos textos diversificados [...] / 

Esperamos que você goste e possa aproveitar o que elaboramos [...] (p. 3).  

Segundo Fiorin (2010, p. 124), esse pronome pode assumir três perspectivas 

discursivas diferentes: um nósinclusivo, em que o tu é acrescido ao eu; um nós 

exclusivo, em que ele ou eles se juntam ao eu, excluindo o tu; um nós misto, em que ao 

eu é acrescido o tu e o ele. No livro didático, em geral, podemos dizer que 

frequentemente existe uma quarta perspectiva discursiva, que é o uso donós de autor, 

com o valor de eu, ocorrendo, assim, um procedimento de embreagem.  
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Ao final da análise do texto de apresentação do Projeto Apoema português 6 

(2013), podemos observar que o narrador não inclui o tu (alunos) nesse nós que aparece 

no texto. Inclui apenas o eu + eles (autoras), apresentando-se assim como um nós 

exclusivo, que é concretizado pelos nomes das autoras. Esse nós produz um efeito de 

credibilidade, pois mostra que a obra é produto de um trabalho em equipe. 

Em síntese, o texto da apresentação é enunciativo, ou seja, o narrador é um eu, 

no plural, e o narratário um vocês, concretizado você, num procedimento de 

singularização. O cenário enunciativo produz efeito de uma comunicação entre os 

interlocutores marcada pela proximidade e, consequentemente, pela informalidade e 

também por um efeito de oralidade e de privacidade. A apresentação, de certa forma, 

antecipa uma relação autores-alunos, que caracterizará toda a obra didática aqui em 

análise. Isso faz parte da manipulação do enunciador no livro didático no Brasil. 

4.3 ANÁLISE DA UNIDADE 1 

Na abertura da unidade 1, observamos o narrador fazendo um cotejo com as 

ilustrações das duas páginas para introduzir o tema da unidade: 

É quase impossível imaginar a vida de uma criança sem brinquedos. E os adultos, 

será que devem parar de brincar? Na epígrafe, o poeta mostra que brincadeira não 

tem idade! E você, ainda guarda os brinquedos da infância? E os livros, as histórias 

e as poesias são também brincadeiras? 

Vamos começar a unidade brincando um pouco. Afinal, pensar sobre a língua que 

falamos, ler diferentes histórias, escrever nossas ideias, tudo isso pode virar também 

uma prazerosa brincadeira.  (Projeto Apoema português 6, 2013, p. 11) 

O nós (Vamos começar unidade brincando um pouco) observado nesse texto é 

inclusivo (eu + tu), apresentando um caso de debreagem actancial enunciativa, já que o 

enunciador se fez representar no enunciado por meio do pronome nós. Esse uso parece 

instaurar no enunciado um tom didático, visto que o narrador estabelece uma parceria 

com o narratário, convidando-o a se juntar a ele e responder ao que lhe é proposto, 

como se o processo fosse realizado pelos dois conjuntamente, como que em um mesmo 

momento de interação. Cria-se, aí, o simulacro da relação professor/aluno validado em 

sala de aula. O exemplo a seguir também ilustra essa afirmação: [...] Para começar, 

vamos brincar com as palavras, como sugere o poeta (p. 14). Esse procedimento 
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evidencia o efeito de cumplicidade e de integração ou fusão, resultante dessa escolha. O 

narrador estabelece o simulacro de “colega” do aluno na tentativa de realizar a atividade 

e se firma como uma voz que não só conduz o trabalho, mas que também reflete junto, 

que participa. Ao construir esseefeito de sentido, minora-se a relação tipicamente 

verticalizada do ato de ensinar em sala de aula: professor em posição superior e aluno 

em posição inferior. 

Nessa unidade, encontramos um segundo uso do pronome nós: Fonemas são os 

sons da fala. Quando falamos, utilizamos sons e não letras. Fonema é uma unidade 

sonora captada por nossa orelha [...]; (Projeto Apoema português 6, 2013, p. 17). 

Neste caso específico, o nós tem um valor de “a gente”, “as pessoas”, “os falantes”, ou 

seja, ocorre uma embreagem em que se usa a primeira pessoa do plural (nós) com o 

valor de terceira pessoa (ela, elas, eles). Cria-se, assim, o efeito de uma afirmação 

genérica, de natureza enunciva, característica da formulação das verdades, dos 

princípios gerais. 

Existe ainda um terceiro uso do pronome nós, que é um caso de embreagem, no 

qual o pronome nós é usado no lugar do pronome eu. Fiorin (2012, p. 96) chama esse 

recurso de “plural majestático”, “de modéstia”, “de autor”13, uma vez que o anonimato 

do nós enfraquece o eu, o que representa uma certa cortesia com o destinatário. Na 

medida em que eu não enalteço a minha imagem, eu me estabeleço num grau maior de 

simetria com o meu interlocutor. Não foram encontrados nessa unidade nenhum dos três 

tipos de plural comentados neste parágrafo. 

Na obra analisada, percebemos que a interação no discurso-enunciado se dá 

tanto como enunciação enunciada quanto em enunciado enunciado. Em um primeiro 

momento, veremos as projeções da enunciação no processo de interação em enunciação 

enunciada. 

Uma vez que o eu somente fala com o tu, e apenas ambos são considerados 

pessoas que interagem na fala, observando as projeções de pessoa (actancial) no 

discurso-enunciado, encontramos tanto na apresentação quanto na unidade 1 um 

                                                            
13O plural majestático emanade altíssimas autoridades civis e eclesiásticas; o de modéstia evita que se dê 
realce à subjetividade; o de autor é utilizado em obras científicas, em conferências, etc. 
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enunciador que, por uma debreagem enunciativa de 1º grau, instaura um narrador em 

primeira pessoa, que se dirige de forma direta a um narratário e o trata pelo pronome 

você, em uma correlação de pessoalidade (eu/tu), como vemos nos exemplos retirados 

dos enunciados referentes às atividades didático-pedagógicas às quais se deve submeter 

o narratário, nesse caso, os alunos: [...] (Você) Receberá dicas culturais e aprenderá a 

articular a leitura dos textos com a leitura do mundo (p. 3); Você lerá agora um poema 

(p.12);A quarta estrofe do poema retoma um conhecido pensamento do filósofo grego 

Heráclito.Você conhece as ideias de Heráclito?; Você já observou as águas de um 

rio?Explique a relação que há entre as águas de um rio e a poesia indicando a 

qualidade comum entre elas (p. 14).  

O uso do modo verbal imperativo também é um recurso utilizado pelo 

enunciador do texto para instaurar um tu no enunciado. O narrador utiliza o imperativo, 

conforme observado nas seções VocabulárioeInterpretação, como uma forma de guiar o 

narratáriona realização dos exercícios propostos: [...] A seguir, leia alguns, transcritos 

do dicionário (p. 13); Selecione o sentido mais próximo da expressão ”brincar de 

poesia“(p.13); [...] Identifique no texto a expressão que mostra a diferença de gerações 

entre os personagens (p.21); Ao lado da classe, há informação sobre o gênero da 

palavra. Transcreva-a (p.27). 

Nas propostas de exercícios, o narrador nunca emprega a 1ª pessoa do plural do 

imperativo, mas apenas a 2ª pessoa do singular relacionada ao pronome de tratamento 

você14, como vemos a seguir: Selecione o sentido mais próximo da expressão “brincar 

de poesia” (p. 13); Coloque as palavras em ordem alfabética: peteca, cabana, pique, 

vareta, pipa, castelo, roda, bicicleta, quebra-cabeça (grifos das autoras)(p. 19); 

Estabeleça a regra de que a troca só vale para brinquedos em bom estado (p. 23); Leia 

e comente a pontuação final da fala de Dona Benta a seguir [...](p. 32). Podemos dizer 

que, nesses casos, a relação eu/você produz um efeito de superioridade do narrador 

sobre o narratário, na medida em que há uma ordem dada pelo primeiro ao segundo.  

O imperativo, por se tratar de uma ordem, na maioria das vezes, tem caráter 

                                                            
14Conforme Castilho & Elias (2012), para expressar uma ordem ou um pedido, dirigido ao enunciatário, o 
imperativo só deveria ser conjugado na segunda pessoa, visto que nas outras pessoas verbais, expressa 
uma vontade e não uma ordem. 
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autoritário, de descortesia. Mas esse caráter autoritário não pode ser atribuído ao 

professor, na interação com o aluno em sala de aula. Aí se trata de uma relação de 

autoridade, prevista pelo contrato de interação que existe neste contexto. Em uma sala 

de aula, tem-se o professor como o detentor do saber, e o aluno vai às aulas em busca 

desse saber, do conhecimento. Assim, o narrador (autoras) como detentor do 

conhecimento, numa relação de autoridade, possui o direito de interpelar o narratário 

(aluno)por meio do modo imperativo, que, nesse contexto, perde esse caráter de 

descortesia. 

Diga-se também que, quando as relações de interação são próximas, mais 

informais, os imperativos perdem a força opressiva e autoritária. Os interlocutores 

assumem essas formas como correntes e comuns nas interações de proximidade.  

Como já se viu, desde o começo do livro, o narrador estabelece com o narratário 

uma relação de proximidade, às vezes até de intimidade. Assim, os imperativos que 

surgem no Projeto Apoema português 6 (2013) são usados, não com força autoritária, 

mas sim como uma forma de guiar o narratáriona execução dos exercícios propostos. 

Nesta unidade, o narratário vem especialmente marcado na seção intitulada 

Expressão oral, uma vez que esse tópico tem por objetivo, de acordo com as autoras, 

desenvolver a capacidade de expressão e de argumentação oral do aluno. Por essa razão, 

parece natural que os narratários sejam interpelados de forma direta, a fim de que 

transfiram suas ideias a sua realidade concreta e posicionem-se diante delas. O narrador, 

por sua vez, ao se colocar em uma “conversa”, se aproxima do narratário e aumenta, 

então, os efeitos de subjetividade, de diálogo e de reciprocidade entre os sujeitos. Essa 

proximidade discursiva provoca um equilíbrio, uma simetria, entre as relações, pois 

narrador e narratário se colocam no mesmo quadro enunciativo. Estaríamos, assim, 

diante de interações informais, espontâneas e próximas, típicas da conversação face a 

face.  

O narratário se vê interpelado pelo narrador na maioria das atividades que deve 

realizar. Em geral, isso é feito pelo imperativo. Mas há momentos do discurso em que a 

relação entre as duas instâncias enunciativas (narrador/narratário) se dá de forma que 

um elabora uma questão e o outro responde a ela. Vejamos o exemplo a seguir: Falar 

ao telefone. Conversar com um amigo. Apresentar um trabalho na sala de aula. Essas 
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são situações diferentes em que precisamos nos expressar oralmente. Será que falamos 

da mesma maneira em todas elas? (p. 14); Quais são suas brincadeiras favoritas? E 

seus brinquedos favoritos?(p. 22). Por se tratar de perguntas, em sua maioria, abertas, 

que não são respondidas por uma única palavra e que possibilitam ao narrador retirar 

mais informações, cria-se o simulacro de um diálogo, gerando um efeito de proximidade 

com o outro, pois é dada ao narratário a oportunidade de responder. Quando se fala da 

interpelação do narratário nessas perguntas, não se faz referência à nomeação explícita 

de você ou vocês, mas essa nomeação vem incorporada na próxima pergunta. Afinal, 

toda pergunta necessariamente parte de um eu (nós) que se dirige a um tu (você/vocês). 

Embora na unidade 1 do livro didático Projeto Apoema português 6 (2013), o 

enunciador instaure os actantes enunciativos no texto-enunciado pelo mecanismo de 

debreagem enunciativa na maior parte do tempo, há momentos em que se optou pela 

debreagem enunciva, o que significa que, nesse caso, se ocultaram os actantes da 

enunciação. Como já vimos nos fundamentos teóricos, por meio da debreagem 

enunciva, o narrador guarda uma relativa distância do outro, o que sugere um efeito de 

sentido de autonomia, de respeito e de posição independente. Afrouxam-se os laços de 

simetria, de relações de subjetividade e firmam-se as de objetividade, de 

impessoalidade, de distanciamento. Se as primeiras tendem a uma certa passionalidade, 

estas amenizam ou excluem esse caráter. 

Esses enunciadosenunciados, sem as marcas da enunciação, foram encontrados, 

em sua maioria, no trato das questões gramaticais, como ilustram os exemplos a 

seguir:Fonemas são os sons da fala[...]Fonema é uma unidade sonora captada por 

nossa orelha. A letra é o sinal gráfico usado na escrita, a fim de representar os sons de 

uma língua (p. 17); A pontuação representa, na língua escrita, a entonação, o modo de 

falar. É um recurso expressivo do texto (p. 30). Encontramos, na seção Vocabulário, 

outras ocorrências de enunciados enunciados: A palavra brincar tem vários sentidos 

[...](p. 13); Como usar o dicionário? Um dicionário é composto de verbetes 

organizados. [...] (p. 26). 

Os exemplos relacionados estão projetados em 3ª pessoa e produzem, como já 

apontado, a ilusão de afastamento da enunciação, de objetividade, de assimetria e de 

frouxidão dos laços interativos, numa espécie de desigualdade entre os interlocutores 
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posicionados fora do quadro interativo, de um discurso “monológico”, nas palavras de 

Barros (2002b). Apaga-se a imagem da conversa próxima face a face até então projetada 

na enunciação, por meio da enunciação enunciada, e constrói-se a imagem de um 

discurso elegante, neutro e distante, atributos próprios dos discursos gramatical e 

científico.  

Esse jogo de vozes que se aproximam e se afastam é uma característica do 

discurso pedagógico, que “mistura efeitos de cientificidade e de cumplicidade didática 

de uma interação sempre assimétrica entre professor e aluno” (BARROS, 2014, p. 31). 

O autor pode se apagar um pouco nesse ir-e-vir, mas a 1ª pessoa, ainda que seja a do 

plural, garante-lhe relativa individualidade de ponto de vista. 

Verificamos assim que, na análise da apresentação da obra e da unidade 1, o 

narrador, em um primeiro momento, se apresenta como um nós inclusivo, produzindo 

um efeito de proximidade e de privacidade. Porém, em várias outras ocasiões, embora 

se apresente como um nós em primeira pessoa (plural), este é um nós exclusivo que, 

precisamente por isso, produz um efeito de afastamento do seu interlocutor. Nesse caso, 

o nós corresponde aos autores que se dirigem aos alunos, estabelecendo-se aí uma 

relação de assimetria. Quanto ao narratário, observamos que, nas duas análises 

propostas (a apresentação e a unidade 1), ocorre uma enunciação enunciada, pois o uso 

do pronome “você” e suapresença nas marcações morfológicas dos verbos ((você) 

reencontrará, conhece) produzem um efeito de sentido de cumplicidade, de aproximação 

da enunciação e de relação dialógica entre os sujeitos.  

Dessa forma, podemos afirmar que, tanto na apresentação do livro quanto na 

primeira unidade, o narratário vem explicitado.  

4.4ANÁLISE DA UNIDADE 5 

Conforme explicado nos procedimentos metodológicos, faremos agora a análise 

daunidade 5 do nosso objeto de estudo. 

O narrador mais uma vez abre a unidade,comentando as ilustrações das duas 

páginas de introdução do tema abordado na unidade: 

Festas populares, familiares e comemorativas oferecem, ao longo do ano, a 
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possibilidade de haver um intervalo na dura rotina dos dias e noites. O que 

tanto festejamos? Por quê? Para quê? Para onde se expande o sentido da 

palavra festa? 

Vamos pensar sobre o tema ao longo desta unidade. (Projeto Apoema 

português 6, 2013, p. 155) 

Nessa pequena introdução, observamos que a primeira frase é construída sem as 

marcas de projeção de pessoa. Porém, a existênciadas perguntas “Por quê? Para quê? 

Para onde se expande o sentido da palavrafesta?”pressupõe um diálogo, o que indica 

umeu e umtu, implícitos. 

No final da introdução observamos dois tipos diferentes denós. O primeiro 

nós(O que tanto festejamos?)não diz respeito somente ao narrador e ao narratário. O 

narrador pergunta (O que tanto (eu + tu + ele) festejamos?), tratando-se então de um 

nós misto. No segundo nós observado (Vamos pensar sobre o tema ao longo desta 

unidade), o narrador convida o narratário para a execução da atividade, ele diz (Vamos 

(eu + você) pensar sobre o tema ao longo desta unidade). Assim, onós aqui apresentado 

é um exemplo do nós inclusivo (eu + tu), pois écomo se ambos fossem em conjunto 

realizar uma tarefa, como se colegas fossem. Cria-se, então, um efeito de cumplicidade 

e de interação.  

Assim, como na unidade 1, anteriormente analisada, também nesta unidade o 

enunciador se apresenta como nós. Vejamos os exemplos a seguir: Valores são as 

coisas em que acreditamos. Aprendemos a ajudar quem precisa [...]. Dessa forma, 

adotamos valores de generosidade e altruísmo na relação com os outros (p. 175). Os 

verbos acretidar, aprender e adotar conjugados na primeira pessoa do plural denotam 

um nós misto. Assim, como o primeiro nós localizado no texto de introdução, esse nós 

(acreditamos, aprendemos, adotamos) refere-se a eu + tu + ele. 

Nos segmentos: Vamos pensar sobre o tema ao longo desta unidade (p. 155); 

Vamos examinar cartazes de lançamento de alguns filmes que retomam a história de 

Cinderela [...] (p. 173), temos um nós inclusivo. O narrador inclui o narratário na 

execução da atividade, estabelecendo assim um simulacro de companheiro de turma, de 

colega.  
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Na seção Produção textual, encontramos o exemplo: A fala de Cinderela não 

está reproduzida no trecho, mas podemos imaginá-la, com base no que diz o narrador: 

[...] (p. 162). Esse nós (podemos) talvez possa ser confundido com o nós misto. Porém, 

ao verificar o contexto e observar que o diálogo se refere a quem está em sala de aula 

lendo o livro, e não a todas as pessoas de uma maneira geral, podemos discernir que 

esse nós não diz “a gente pode imaginá-la”, mas sim “eu e você podemos imaginá-la”, 

concretizando, assim, um nós inclusivo. 

Observando as projeções actanciais no discurso-enunciado, encontramos, na 

unidade 5 do Projeto Apoema português 6 (2013), um enunciador que instaura um 

narrador em primeira pessoa por meio de uma debreagem enunciativa. Esse narrador 

(autoras) se dirige de forma direta ao narratário (aluno) estabelecendo uma correlação 

de pessoalidade (eu/tu) e para isso trata o narratário pelo pronome você. Vejamos, a 

seguir, alguns exemplos da afirmação apresentada: Em sua opinião, as moças de hoje 

ainda sonham em ser Cinderela? Por quê? (p. 175); Quem você gostaria que lesse a 

paródia que criou? (p. 179). Um simulacro de diálogo é criado a partir do momento em 

que o narratário tem a oportunidade de responder e/ou explicar as questões suscitadas 

pelo narrador. Sendo as perguntas, em sua maioria, abertas, gera um efeito de 

subjetividade e de cumplicidade entre essas duas instâncias enunciativas.  

Visto que o pronome você é usado no ato comunicativo, ele produz um efeito de 

singularização, individualização do aluno, e o narrador estabelece na obra um caráter de 

privacidade e de proximidade. Além disso, produz um efeito de comprometimento na 

relação narrador/narratário. Veremos, no exemplo seguinte, como se dá o que 

constatamos: [...] Pense em você como um leitor de sua história. O que você achou? [...] 

(p. 179). O exemplo está relacionado às atividades didático-pedagógicas às quais o 

narratário, ou seja, o aluno,é submetido. 

Nas seções Vocabulário, Interpretação, Produção textual e A língua em uso, 

observamos exemplos, nos quais o narrador utiliza o imperativo ao se dirigir ao 

narratário: Substitua, em cada frase, a palavra destacada por outra de sentido 

equivalente. (p. 159); Analise o trecho a seguir (p. 160); Crie um diálogo entre elas (p. 

164); Dê continuidade ao texto, completando a lacuna. Use o pronome pessoal para 

substituir o termo repetido (p. 171); Observe novamente os cartazes e responda às 
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questões (p. 174); Justifique o acento na palavra princípios (grifo das autoras) (p. 181); 

Releia: “Mas não dá: apesar de tudo, você ainda tem superego” (p. 184); Faça a 

correspondência entre as colunas [...] (p. 184); Leia o cartaz ao lado (p. 186). É 

verdade que os exemplos evidenciam uma relação enunciativa entre narrador e 

narratário, mas trata-se de uma relação vertical, em que o autor, imbuído de autoridade 

por seu saber, ordena trabalhos para os alunos. Trata-se de uma relação inerente ao 

contrato interativo das relações em sala de aula. 

A professora Diana Luz Pessoa de Barros(2014, p. 35)diz que textos com 

predominância de função conativa ou apelativa são construídos com o uso da segunda 

pessoa, do imperativo, do vocativo, de modalização deôntica (dever) e de estruturas de 

perguntas e respostas. Tais textos produzem os efeitos de sentido de interação, uma vez 

que onarrador procura convencer ou persuadir o narratário, esperando dele, como 

resposta, atitudes e comportamentos, sejam eles linguísticos ou não. Barros 

exemplificou sua afirmação com textos publicitários. Nos dois parágrafos acima, 

observamos o uso da segunda pessoa e o uso do imperativo.  

Ao falar sobre modelos da teoria da informação, Barros(2014, p. 42) diz que 

esses são essencialmente lineares, quer dizer, tratam da transmissão da mensagem de 

um emissor a um receptor, sem preocupar-se com a possibilidade de o receptor tornar-se 

emissor e de “realimentar” a comunicação, ou até mesmo de haver alargamento e 

complexidade da comunicação, que pode dirigir-se a um destinatário, mas visando 

outro. Essa reciprocidade ou circularidade é característica da comunicação humana, 

pois, de acordo com os estudos de Benveniste (1966), o diálogo somente é possível ao 

ser humano. 

Além disso, sem a reversibilidade da comunicação não se pode garantir o 

equilíbrio de poder entre os interlocutores durante a interação verbal. Exemplos de onde 

não ocorre nem é possível essa reciprocidade na comunicação são comuns em um 

regime autoritário. Nele, quando um líder fala, não há o direito de resposta.  

O uso de imperativos ameaça a face do indivíduo. Ao falarmos de face, estamos 

falando da “expressão social do eu individual, a autoimagem pública construída” 

(BARROSapudFIORIN, 2014, p. 42). A interação coloca a face em risco. Existem 

estratégias para proteção ou preservação da face do outro, assim como também existem 
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estratégias para ameaçá-la e atingi-la. Para proteger a face, um bom recurso são os 

procedimentos de atenuação do discurso:  

a)Faça silêncio!  
b) Faça silêncio, por favor.  
c)Você poderia fazer silêncio?  
d)Será que você poderia fazer silêncio, por favor? 
 
 

Nos exemplos acima, vimos que existem graus de atenuação em relação ao 

imperativo. No exemplo (a) existe uma ameaça direta à face do destinatário. Nos 

exemplos (b), (c) e (d) foram utilizados modalizadores, que buscam proteger a face ou a 

imagem pública do destinatário.  Em (b), o uso do por favoratenuou a ordem de fazer 

silêncio. O uso de uma interrogação e a modalização provocada pelo verbo poder(que 

indica um pedido e não uma ordem propriamente) mostram que a atenuação ocorrida 

em (c) foi maior que em (b). No último exemplo, a face do destinatário foi ainda mais 

preservada, porque, juntamente com o por favor, foi usado o modalizador de 

possibilidade (será que...?), tornando o pedido ainda mais suave. 

Até aqui observamos a instauração dos actantes enunciativos no texto-

enunciado, onde, por meio de uma debreagem enunciativa, as marcas de pessoa são 

explicitadas na enunciação. Agora veremos como o enunciador, utilizando uma 

debreagem enunciva, oculta esses actantes. 

Assim como ocorreu na unidade 1, nesta unidade também encontramos 

enunciados enunciados no que se refere, na maioria das vezes, às questões gramaticais, 

como segue: Pronomes são palavras que substituem ou acompanham substantivos, 

indicando a pessoa do discurso (grifo das autoras) (p. 164);Os pronomes pessoais 

variam de forma, podendo ser retos ou oblíquos (p.165); Pronomes de tratamento são 

as palavras e expressões empregadas para se dirigir a um interlocutor [...] (p. 186) 

Com a construção dos enunciados em 3ª pessoa, o efeito produzido é de objetividade, 

afastamento, imparcialidade. As marcas tanto do narrador quanto do narratário estão 

apagadas, criando efeito de sentido de um enunciado que fala por si só. Como já 

sabemos, enunciados normativos, como os das gramáticas, são enunciados 

caracteristicamente enuncivos. 
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Observamos que a maioria dos textos apresentados na unidade 5 são 

enunciativos. Isso se dá principalmente pelo uso do imperativo, que, conjugado na 

segunda pessoa, explicita o tu e, consequentemente, implica a existência de um eu. 

Os textos enuncivos, de certa forma, também apresentam uma enunciatividade. 

Uma vez que todo enunciado é produzido por um eu direcionado a um tu, mesmo que as 

marcas de pessoa não estejam explicitadas, pressupõe-se que haja pelo menos duas 

pessoas interagindo. As perguntas são exemplos de enunciados enuncivos, pois são 

construídas sem as marcas dos actantes. Porém, quando uma pergunta é feita, ela é feita 

por alguém e é direcionada ao seu interlocutor.Subentende-se, então, um diálogo, uma 

interação eu/tu, na qual tanto o eu como o tu estão implícitos.  

4.5 ANÁLISE DA UNIDADE 8 

Dando sequência à proposta de nosso trabalho, procederemos à análise 

daunidade 8, com base nos mesmos procedimentos de análise das duas unidades já 

analisadas. 

Conforme já foiobservado nessa análise, o narrador fazcom o texto da 

introdução um cotejo com ilustrações de duas páginas para introduzir o tema da 

unidade. Este é o texto da introdução: 

A floresta que Chico Mendes defendia é a mesma floresta que povoa a 

imaginação dos brasileiros, como terra de exuberância, conflito, beleza e 

mistério. 

Quantas histórias se passam nas florestas do Brasil? Que lendas aí são 

criadas? Como a literatura incorporou a floresta a seus enredos ou a seus 

versos? O que se pode fazer para preservar as florestas? 

Nesta unidade, você vai se aventurar pelos mistérios da floresta e pensar 

sobre essas questões. (Projeto Apoema português6, 2013, p. 273) 

 

Podemos analisar essa introdução, dividindo-a em três partes: 1) Na primeira 

parte, correspondente ao primeiro parágrafo, diferentemente do que acontece nas 

introduções dos dois capítulos anteriormente analisados, observamos que as projeções 

de pessoa, no que se refere ao narradore ao narratário, não estão explicitadas. Não há 

marcas do eu(nós) e nem do tu (você). O primeiro parágrafo do texto de abertura é, 
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portanto, enuncivo. O narrador,ao utilizar uma debreagem enunciva, apaga as marcas de 

pessoa, apresentando-se, então,em 3ª pessoa. Ao realizar esse procedimento, ele cria um 

efeito de objetividade em relação ao tema abordado e de distanciamento do narratário. 

2) Na segunda parte – o segundo parágrafo -, observamos perguntas do narrador a um 

narratário.Cria-se,nesse parágrafo, um diálogo implícito, porque, mesmo não 

havendorespostas concretas a essas perguntas, essas respostas apresentam-se como uma 

possibilidade.Deve-se destacar que essas perguntas do narrador não são propriamente 

dirigidas ao destinatário (aluno), como ocorre geralmente no livro didático. Elas, nessa 

introdução, assumem mais um efeito retórico. 3)Na terceira parte – constituída pelo 

terceiro parágrafo -, o narratário é identificado pelo pronome você, no único momento 

em que oeu (autoras)fala diretamente para umtu (aluno) no texto: Nesta unidade, você 

vai se aventurar pelos mistérios da floresta e pensar sobre essas questões (p.273). 

Nesse trecho,o narratáriofoi explicitado. E, de certa forma, o narrador também, pois, 

para dizer tu (você) é necessário que haja um eudizendotu. 

Passando para os textos dentro da unidade, observamos apenas uma ocorrência 

em que o narrador se apresenta claramente comoumeu(nós): A expressãoKaringana ua 

Karinganarepresentana língua falada em Moçambique, a fórmula clássica de iniciar 

uma fábula, que corresponde ao nosso “Era uma vez...”. O poeta usa a expressão e 

mostra, com isso, que em Moçambique o português se mistura com as línguas tribais 

faladas pelo povo(p. 292). Esse nós ora apresentado é um nós misto, uma vez que o 

pronome possessivo nosso (meu+seu+dele) engloba a ideia do senso comum de como se 

inicia uma fábula. 

No decorrer da unidade 8, observamos que o narratário vem marcado em 

diversas seções em que o narrador se dirige a ele diretamente, seja pelo pronome você, 

seja pela marcação morfológica do verbo representando esse pronome, como nos 

exemplos: Você já viu uma vitória-régia? (p.274); Você sabia que oca é uma palavra de 

origem indígena?(grifo das autoras)(p.276); [...] Nela, você encontrará algumas lendas 

muito conhecidas, representadas pelos personagens da Turma da Mônica (p.278); Você 

lerá agora dois trechos do romance O Guarani, publicado, pela primeira vez, em 1857 

(p.282); Você sabia que a obra O Guarani [...](p.285); Você lerá agora um trecho do 

capítulo final, ou epílogo, do livro de José de Alencar (p.286); Você pode conversar 

com moradores de Angola no chat da Rádio Cultura, além de ouvir canções angolanas 
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e apreciar a pronúncia dos cantores e o tipo de música de que os angolanos gostam 

(p.293).  

Na seção Trabalho em equipe (seção que não aparece nas duas outras unidades 

analisadas), o pronome você, que é um pronome usado na fala informal, aparece na 

forma plural vocês. É digno de nota que o uso da forma plural do pronome você(vocês) 

não ocorreu uma única vez nas unidades 1 e 5.Vejamos os exemplos encontrados: Vocês 

criarão um anúncio sobre um produto que tenha origem ecológica, feito com material 

destinado à reciclagem (p. 299); Se vocês digitarem num site de buscas a expressão 

“produtos reciclados” [...] (p. 299).Ao dizer vocês, o narrador se dirige a vários 

narratários ao mesmo tempo. Na relação eu/tu, quando o narrador trata o narratário por 

você, cria-se o sentido de singularidade, de individualização, de privacidade, de 

informalidade. Porém, quando o narrador passa a tratar o narratário por vocês, o efeito 

de sentido criado é o de menor proximidade, de distanciamento, de ausência de 

privacidade, já que se trata de uma interação do narrador com um público. 

Nos exemplos a seguir, os verbos do modo imperativo aparecem na 2ª pessoa do 

plural: [...] pesquisem como ele é produzido: matéria-prima utilizada, etapas de 

produção [...] (p. 299); Primeiramente façam um esboço do anúncio numa folha em 

branco. Elaborem o texto, selecionem fotos ou desenhem as imagens, sempre pensando 

no público-alvo escolhido [...] (p. 299); [...] façam a versão final em uma folha de papel 

A3 ou no computador. Entreguem o trabalho ao professor (p. 300). Pelo fato, então, de 

o destinatário ser reconhecido por vocêssó nessa seção em que ocorre um trabalho de 

grupo, constata-se que é essa a razão dessa pluralização do narratário. Em todas as 

demais seções das três unidades, o destinatário é sempre um você, ou seja, o narrador se 

relaciona com o aluno de forma a produzir um efeito de sentido de privacidade e de 

singularidade. 

É o que volta a se verificar na unidade8, conforme mostram estes exemplos: 

Compare os trechos finais de duas lendas (p. 277); Numere os itens, ordenando 

corretamente as ações da índia (p. 278); Leia a definição do dicionário para a palavra 

catadupa (grifo das autoras) (p. 288); Cite o nome da planta que se destacava solitária 

na vegetação exuberante (p. 289); Identifique a localização temporal da história. Para 

isso estabeleça: (p. 284); Reescreva no caderno o poema, com a grafia atualizada (p. 
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291).  

Nesta unidade, as atividades são propostas por perguntas e respostas abertas15. 

Elas possuem respostas específicas, ou seja, correspondentes às informações objetivas 

constantes nos textos lidos: Onde se passa a história? [...] (p. 277); O que deu origem à 

vitória-régia? (p. 278); A alface chegou a representar a Amazônia? Por quê? (p. 281); 

[...] Porque o olhar de Peri era de desespero? (p. 288); Que características o poeta 

aponta no português do Brasil? (p. 292); De acordo com o boxe Saiba mais, qual é a 

matéria-prima original da fabricação de sabonetes?(p. 295). 

Os enunciadosenunciados encontrados na unidade, assim como nas outras duas 

anteriores, também estão relacionados às questões gramaticais: Verbo é a classe de 

palavras que apresenta variações para indicar a pessoa que fala e para expressar os 

acontecimentos no tempo (p. 279); O verbo é flexionado em três pessoas. A 1ª pessoa 

representa aquele que fala, e se relaciona aos pronomes eu (singular) e nós (plural) (p. 

280); O verbo haver, na 3ª pessoa do singular, apresenta o sentido de existir (grifo das 

autoras) (p. 301). 

Vimos anteriormente que,quando construímos um texto em 3ª pessoa, as marcas 

da enunciação são apagadas, obtendo-se assim um texto enuncivo que, por isso, produz 

efeitos de sentido de objetividade, de imparcialidade, de distanciamento e outros 

consequentes desses. O texto gramatical é um gênero discursivo que apresenta esse 

caráter enuncivo. Ele, em princípio, não visa ao diálogo, àconversa (embora existam um 

narrador e um narratário pressupostos). A gramática é objetiva. Ela mostra regras de uso 

destinadas a um narratário não explicitado com formulações do tipo “usa-se”, “acentua-

se”, “separa-se”, isto é, com formulações impessoais. Além disso, ela também 

desenvolve conteúdos linguísticos, que, como as informações científicas em geral, 

apresentam-se em textos enuncivos.  

A unidade 8, diferentemente das duas outras, apresenta também enunciados 

enuncivos em outras seções, conforme revelam estas passagens: O primeiro parágrafo 

traz informações importantes sobre o texto (p. 275); O folclore brasileiro é rico em 

                                                            
15Perguntas abertas admitem respostas diferentes, isto é, pode-se responder livremente às perguntas. 
Pergunta fechada é aquela que aceita como resposta apenas SIM ou NÃO. 
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lendas. É muito conhecida a lenda do Curupira, habitante e protetor das matas, um 

menino de cabelos cor de fogo e pés virados para trás (p. 277); O estudo do 

vocabulário ajuda a compreender o texto, mas é preciso procurar entender o todo, o 

conjunto, a ideia que dá sentido à narrativa (p. 282); Nas sequências narrativas, 

apresentam-se as ações de Peri (p. 289); O sabão foi inventado pelos fenícios, 

seiscentos anos antes de Cristo [...] (p. 295). São informações prévias que antecedem 

orientações para encaminhamento de tarefas aos alunos.  

Observamos que, nos momentos em que o narrador utiliza você ou vocês, nas 

suas respectivas formas no imperativo, cria-se uma interação próxima, individualizada, 

informal (você) ou um pouco mais afastada, menos informal, de caráter mais público 

(vocês) com o narratário.  

Nos momentos em que o narrador utiliza estruturas enuncivas, apresentando-se 

como um ele, cria-se uma interação distante, impessoal, objetiva.O objetivo é fazer que 

o narratário apreenda e siga normas instrutivas (gramaticais) destinadas aos usuários da 

língua em geral. 

Quando o narrador utilizaperguntas, como, por exemplo: “Você quer...?” / “Você 

sabe...?” / “Porque usamos...?” / “Qual é a definição...?”, cria-se o simulacro de um 

diálogo, gerando um efeito de proximidade com o outro, uma vez que o narratário pode 

responder às perguntas que foram feitas.  

A cada vez que o imperativo e as perguntas são usados, identificamos otu (você) 

implicando oeu, e isso evidencia os sujeitos da enunciação, e a relação entre ambos 

simula o ato de enunciação acontecendo aqui e agora.Mesmo que o enunciador pareça 

distante e/ou indefinido, ao utilizar a estratégia de fazer perguntas e o imperativo, o 

enunciador faz uma aproximação do enunciatário. A singularização, a individualização 

do aluno ocorre pelo pronome você, usado nas perguntas, e pelo imperativo conjugado 

na segunda pessoa, criando um efeito de realidade, na medida em que se instala uma 

conversa particular entre os interlocutores. 

Em suma, a abordagem do narratário pelo pronome você indica um grau maior 

de aproximação, de informalidade, de pessoalidade e de subjetividade com o narratário, 

do que quando o narrador utiliza a forma plural deste mesmo pronome.Isso revela que o 
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livro didático tem por preferência abordar o aluno diretamente, por meio de ordens, em 

especial como indivíduo ((você) leia, identifique, transcreva).Esses são efeitos 

decorrentes do uso do você na interação enunciativa com o narratário, mostrando-se 

assim um recurso para se encenar a oralidade em um texto. 

4.6 A BUSCA DOS DEMAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Em conformidade com o que dissemos na introdução do presente trabalho, 

faremos a análise dos outros quatro objetivos específicos estabelecidos nas três unidades 

selecionadas para estudo, já que até aqui voltamos nossa atenção aos dois primeiros. 

Cabe registrar que, daqui para frente, não mais faremos a análise por unidades 

separadas. Cada objetivo será perseguido no conjunto das três unidades. 

O terceiro objetivo específico é saber se os textos que compõem as unidades são 

textos enunciativos (enunciações enunciadas) ou enuncivos (enunciadosenunciados) e 

explicar as razões e consequências que produz uma ou outra escolha. 

Retomemos brevemente o que são enunciações enunciadas e 

enunciadosenunciados. Conforme Fiorin (2010, p.36), “a enunciação enunciada é o 

conjunto de marcas identificáveis no texto, que remetem à instância da enunciação; o 

enunciadoenunciado, é a sequência enunciada desprovida de marcas de enunciação”. 

Em outras palavras, temos textos enunciativos quando as marcas do eu, aqui, agora 

estão projetadas no texto. Quando essas marcas são apagadas e o discurso é projetado 

em terceira pessoa, temos textos enuncivos. 

Para que essas marcas sejam projetadas ou apagadas no enunciado são realizadas 

duas formas de debreagem. A primeira é a debreagem enunciativa, que é a operação em 

que se projeta no enunciado a pessoa, o tempo e o espaço da enunciação. A segunda é a 

debreagem enunciva, operação que consiste no apagamento das marcas da enunciação 

no enunciado. Também o mecanismo de embreagem é utilizado nesse processo. 

Embreagem é a operação que leva a usar o valor de uma pessoa, de um tempo e de um 

espaço por outra pessoa, outro tempo e outro espaço. Esses mecanismos produzem no 

discurso diferentes efeitos de sentido.  

Vejamos o texto a seguir como exemplo. Este texto foi retirado da unidade 5 do 
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livro: 

A festinha do colégio 

Se você é pai, você sabe: você pode faltar à festa de aniversário do seu chefe, você 

pode faltar ao encontro com o sujeito que ia lhe arranjar um emprego milionário, 

você pode até faltar a uma audiência com o governador, mas você não pode faltar à 

festinha de fim de ano da escola de seu filho. É uma expectativa que começa, aliás, 

muito antes da data da festa. Eu diria que já no primeiro dia de aula as professoras 

começam a programar a apresentação. E aí você começa a receber as cartinhas, com 

as coisas que você precisa comprar para a fantasia do herói: setenta metros de 

veludo cotelê, noventa metros de fita, dois quilos de pedras preciosas... Mas você 

compra, porque afinal é o seu garoto que vai se apresentar. Aí você é convocado 

para saber do que se trata: é uma peça infantil que foi bolada por uma das 

professoras. Chama-se a Festa do Pedrinho, ou algo no estilo. Nada do outro mundo, 

naturalmente, mas o que falta em sofisticação sobra em número de personagens: 

sim, porque nenhum pai se conforma em ver seu rebento fora do espetáculo. De 

modo que, como naqueles filmes grandiosos do Cecil B. de Mille, o que mais tem 

são cenas de multidões. Só de soldadinhos são uns duzentos – um exército de fazer 

inveja a qualquer república latino-americana. Palhacinhos, uns trezentos (idem, eu ia 

dizer, mas não quero ofender certos brios). E mais os macaquinhos, e as bruxinhas, e 

os bonequinhos... E todo o mundo precisa dizer um versinho ou cantar uma 

cançãozinha. A de seu filho você aprende logo, porque é só o que ele canta em casa. 

Lá pelas tantas seus companheiros de trabalho o estarão olhando de forma estranha, 

e aí você se dará conta que passa o dia cantarolando: “Eu sou um bonequinho/Tão 

engraçadinho...” Não ligue. É inveja deles. No fundo, também gostariam de ser um 

bonequinho engraçadinho. Chega a tarde da festa. O início está marcado para as três, 

mas à uma você já está sentado na primeira fila do auditório do colégio, máquina 

fotográfica em punho. Sua mulher pergunta se você está nervoso. Que nada, você 

diz, e toma rapidamente dez comprimidos de Valium. 

Começa a apresentação. Entram os palhacinhos, as bruxinhas – você acha todos 

muito engraçadinhos, naturalmente, mas você sabe que o artista mesmo, aquele que 

dança como o Baryshnikov e canta como o Pavarotti é o seu filho. E eis que 

aparece! Você delira, você bate palmas, você! Sua mulher está até constrangida, mas 

que importa, pai é pai, se o pai não apóia o filho quem vai apoiar? E chega o 

momento culminante: seu filho vai cantar. Eu sou o bonequinho– começa ele, e 

para: esqueceu. Por incrível que pareça, esqueceu. Você se contorce na cadeira, 

angustiado – a vontade que você tinha era de pular para o palco: 

- Eu sou o bonequinho, minha gente! Eu é que sou o bonequinho! 

Mas não dá: apesar de tudo, você ainda tem superego. Tudo que você consegue é 

assoprar para ele: tão engraçadinho! E de repente o garoto se lembra e canta eu sou 
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o bonequinho, tão engraçadinho – e você aplaude de pé, grita bravo e pede bis. 

Termina a apresentação, você pega o artista e vai para casa. Ele esqueceu a festa, já 

está falando em praia, mas você vê mais longe – uma turnê pela Europa, uma 

apresentação no Lincoln Center de Nova Iorque... Afinal sonhar não é proibido. 

Muito menos para os pais corujas. 

(Moacyr Scliar. Um país chamado infância. São Paulo: Ática, 1995. P. 38-40. ©by 

herdeiros de Moacyr Scliar. In Projeto Apoema português 6, 2013, p. 182, 183) 

 

No texto,observamos que as marcas de pessoa estão instauradas. O narrador inicia 

o texto como se estivesse conversando com seu interlocutor: “Se você é pai, você sabe 

[...]”. Podemos ver que o eu (narrador) se dirige ao tu (você que é pai). Porém, neste 

texto, o narrador utilizou-se de uma embreagem actancial. A embreagem é a operação 

que leva a usar o valor de uma pessoa, de um tempo e de um espaço por outra pessoa, 

outro tempo e outro espaço, conforme já vimos no capítulo 2 desta dissertação. Quando 

o narrador diz “Se você é pai, você sabe [...]”, ele não diz você realmente, o que o 

narrador diz é “Aquele que é pai sabe [...]”, ou seja, ocorreu uma embreagem, na 

medida em que a 2ª pessoa (você) é usada com o valor de 3ª pessoa (aquele que é pai = 

ele). Ao não utilizar a não-pessoa (ele), o narrador evita um discurso genérico, tratando 

de um fato distante. O uso da embreagem torna o discurso individualizado, produzindo 

um efeito de sentido proximidade, subjetividade.  

No texto, o narrador subverteu as pessoas do discurso. Assim, podemos dizer que 

o texto analisado é um texto enunciativo, pois ao utilizar uma embreagem actancial, o 

narrador criou um simulacro de diálogo, configurando uma enunciação enunciada.  

Vejamos o texto 1 da primeira unidade de Projeto Apoema português 6 (2013): 

Convite 
 
Poesia 
é brincar com palavras 
como se brinca 
com bola, papagaio, pião 
 
Só que bola, papagaio, pião 
de tanto brincar 
se gastam. 
 
As palavras não: 
quanto mais se brinca 
com elas 
mais novas ficam. 
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Como a água do rio 
que é água sempre nova. 
 
Como cada dia 
que é sempre um novo dia. 
 
Vamos brincar de poesia? 
 
© José Paulo Paes. Poemas para brincar. São Paulo: Ática, 2011 (Projeto Apoema      

português 6, 2013, p. 12). 

 

No texto 1,  a poesia é apresentada como uma brincadeira. O poema tem um tom 

informativo, quase didático, com uma definição de poesia para crianças.A definição do 

que é poesia é formulada por afirmações, criando um efeito de sentido de objetividade, 

de verdade. 

Oenunciador utiliza uma debreagem enunciva, fazendo um apagamento das 

marcas de pessoa no texto.Aoconstruir o texto em terceira pessoa, todos os traços 

enunciativos da enunciação do narrador são apagados. O narrador se torna um locutor 

dos acontecimentos do texto. 

No final do texto de José Paulo Paes, também identificamos um nós: “Vamos 

brincar de poesia?”. O narrador inclui o narratáriononós ao estender o convite de 

“brincar de poesia”.O nós apresentado é um nós inclusivo (eu + tu). 

Vejamos agora o texto 3: 

O mês de abril 
 
Era em abril, o mês do dia de anos de Pedrinho e por todos considerado o melhor 
mês do ano. Por quê? Porque não é frio nem quente e não é mês das águas nem da 
seca – tudo na conta certa! E por causa disso inventaram lá no Sítio do Pica-pau 
Amarelo uma grande novidade: as férias de lagarto. 
- Que história é essa?  
Uma história muito interessante. Já que o mês de abril é o mais agradável de todos, 
escolheram-no para o grande “repouso anual” – o mês inteiro sem fazer nada, 
parados, cochilando como lagarto sob o sol! Sem fazer nada é um modo de dizer, 
pois que eles ficavam fazendo uma coisa agradabilíssima: vivendo! Só isso.  
Gozando o prazer de viver... 
- Sim – dizia Dona Benta – porque a maior parte da vida nós passamos entretidos 
em tanta coisa, a fazer isto e aquilo, a pular daqui para ali, que não temos tempo de 
gozar o prazer de viver. Vamos vivendo sem prestar atenção na vida e, portanto, sem 
gozar o prazer de viver à moda dos lagartos. Já repararam como os lagartos ficam 
horas e horas imóveis ao sol, de olhos fechados, vivendo, gozando o prazer de viver 
– só, sem mistura? 
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Era muito engraçada a organização que davam ao mês de abril lá no sitio. Com 
antecedência resolviam todos os casos que tinham de ser resolvidos, acumulavam 
coisas de comer das que não precisam de fogão – queijo, fruta, biscoito, etc. 
botavam um letreiro na porteira do pasto: 
A família está ausente. 
Só volta no começo de maio. 
E depois de tudo muito bem arrumado e pensado, caíam no repouso. 
Era proibido fazer qualquer coisa. Era proibido até pensar. Os cérebros tinham de 
ficar numa modorra gostosa. Todos vivendo – só isso! Vivendo biologicamente, 
como dizia o Visconde. 
Mas a necessidade de agitação é muito forte nas crianças, de modo que aqueles 
“abris de lagarto” tinham duração muito curta. Para Emília, a mais irrequieta de 
todos, duravam no máximo dois dias. Era ela sempre o primeiro lagarto a acordar e 
correr para o terreiro a fim de “desenferrujar as pernas”. Depois vinha fazer cócegas 
com uma flor de capim nas ventas de Narizinho e Pedrinho – e esses dois lagartos 
também se espreguiçavam e iam desenferrujar as pernas. 
© Monteiro Lobato – Todos os direitos reservados (Projeto Apoema português 6, 
2013, p.24). 

 

Podemos observar que no texto de Monteiro Lobato nãotemos um enunciador 

dizendo propriamente “eu”, uma vez que o narrador não emite opinião própria. 

Entretanto, o narrador delega voz a outras pessoas dentro do texto. Quando isso ocorre, 

temos a terceira instância de um discurso, ou seja, institui-se o interlocutor que se dirige 

a um interlocutário, e assim temos um discurso direto. O discurso direto é resultante de 

uma debreagem interna,em que o narrador delega a voz ao interlocutor, que pode se 

manifestar de forma enunciativa (eu) ou de forma enunciva (ele). O discurso direto, 

portanto, é um simulacro da enunciação.Narrador e interlocutor orientam-se porsistemas 

enunciativos autônomos e duas instâncias enunciativas distintas, preservando cada uma 

seu eu e seu tu, assim como suas referências dêiticas, suas marcas de subjetividade. O 

que marca o limite entre as duas situações é a pontuação (o travessão, as aspas ou os 

dois pontos). 

Na descrição de como e o que eram as férias de lagarto no Sítio do Pica-pau 

Amarelo, temos um simulacro de uma conversa na linha 5, quando um personagem 

pergunta “Que história é essa?” e também na linha 11, com a fala de Dona Benta. As 

falas são introduzidas pelo travessão. Nesse momento, o narrador, que é o responsável 

pela enunciação antes do travessão, efetua uma debreagem interna de segundo grau, 

delegando voz aos actantes do enunciado. 

Assim, ao efetuar uma debreagem interna, delegando vozes dentro de um 

enunciado, construindo um simulacro de diálogo, cria-se, então, um texto enunciativo. 
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Vejamos o seguinte exemplo retirado da unidade 5: 

[...] Como os pés das moças são maiores que o sapato, a madrasta tenta enganar o 
príncipe, mas, para sua decepção, o príncipe percebe o engano e se dirige ao pai de 
Cinderela: “Esta não é a verdadeira noiva”, disse ele ao pai; “não tens outras filhas”? 
“Não”, disse ele, “há apenas a pequena e suja Cinderela aqui, filha de minha 
primeira mulher; mas estou certo de que não pode ser a noiva.” 
(Projeto Apoema português 6, 2013, p.162) 

 

Observamos que, dentro da narrativa, há troca de falas entre os personagens, há 

um diálogo. Neste texto também foi efetuada uma debreagem interna, delegando voz 

aos actantes, produzindo um discurso direto. Há a instância enunciativa do narrador e 

dos interlocutores. Cada instância apresenta um sistema de referencia dêitica própria.O 

verbo “disse”, enunciado pelo narrador, indica que a conversa é anterior ao momento 

narrado, apontando uma concomitância em relação a um marco temporal pretérito 

introduzido no enunciado. Já os verbos que pertencem à fala dos interlocutores, como 

“há”, “estou” e “tens”, estão no presente, pois a fala dos interlocutores tem um sistema 

de referência dêitico próprio. 

Ao escolher utilizar o discurso direto, cria-se, em geral, um efeito de sentido de 

realidade, pois dá a impressão de que aquela conversa de fato aconteceu ou está 

acontecendo, e que o narrador está apenas repetindo o que disse o interlocutor. Para dar 

voz ao interlocutor, o narrador realiza uma debreagem de 2°grau, a qual também 

podemos dizer que é uma debreagem interna, já que essa ocorre dentro do texto.  

É válido ressaltar que, em termos gerais, o discurso direto pode reproduzir um 

discurso ou criar um discurso nos textos ficcionais. O discurso citado, na leitura, pode 

perder a forma original devido a uma entonação específica, a uma contextualização ou a 

algum outro fator situacional. Logo ele tem por finalidade criar efeitos de sentido de 

realidade e não de ser a realidade. 

 

Observamos que os textos apresentados nas unidades de Projeto Apoema 

português 6 (2013) são tanto enunciados enunciados, ou seja, textos que estão 

desprovidos das marcas das pessoas eu/tu e que são construídos em terceira pessoa, 

como enunciações enunciadas, quer dizer, textos nos quais as marcas de pessoa estão 

projetadas. 
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Uma razão para que se aborde tanto textos enuncivos como enunciativos é que 

asautoras buscam fazer que o aluno (narratário) compreenda o uso e a prática da 

língua.Neste sentido, as autoras apresentam os conceitos e os fatos gramaticais 

articulados aos mecanismos de construção de sentido, observados em sua função 

discursiva, contudo, sem se prender à exploração teórica de conceitos. Para a construção 

de tais enunciados, são utilizados dois mecanismos: a debreagem e a embreagem.  

Como dissemos anteriormente, cada um desses mecanismos dão ao discurso 

diferentes efeitos de sentido. Ao utilizar a debreagem, a linguagem faz uma imitação 

das pessoas, dos espaços e dos tempos do mundo. Com a embreagem, ao fazermos 

inversões de posições entre as pessoas, os tempos e os espaços em um discurso, estamos 

não somente copiando a realidade, mas sim criando a linguagem. 

Passemos agora ao quarto objetivo que nos propusemos a analisar e responder 

nesta dissertação: verificar se os textos que compõem as unidades do livro são textos 

predominantemente figurativos ou temáticos e discutir o que representa, para a 

caracterização da obra, o predomínio de um ou de outro tipo de texto. 

A tematização e figurativização são dois níveis de concretização do sentido. O 

nível narrativo dos textos é sempre tematizado e pode-se ou não figurativizar esse nível 

temático. Inicialmente, ao falarmos de tema e figura, podemos pensar em uma oposição 

entre o concreto e o abstrato. Mas precisamos observar que “concreto/abstrato não é 

uma oposição absoluta, na verdade é um continuum, que gradualmente vai de um pólo a 

outro” (FIORIN, 2013, p. 91). 

A figura é o termo que representa algo existente no mundo natural: sol, bola, 

casa, quente, amarelo. Então, figura é a representação de algo que tenha um 

correspondente perceptível no mundo natural. Se considerarmos essa gradação entre a 

oposição do abstrato e concreto, podemos aplicar essa categoria a todas as classes 

lexicais, e não somente aos substantivos, como o faz a gramática. 

Ao dizermos que a figura representa o mundo natural, podemos incluir o mundo 

natural construído. Nesse caso, podemos usar como exemplo os textos de ficção 

científica, em que os carros não possuem rodas, mas sim foguetes para se locomoverem. 
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Tema é um investimento semântico que não remete ao mundo natural, de 

natureza conceptual. Temas são categorias que organizam, ordenam e caracterizam 

estados, sensações, resultados de ação, enfim os elementos do mundo natural: beleza, 

alegria, raiva, globalização, raciocínio. 

Vejamos o exemplo: 

Tema do debate 

Vivemos a era da globalização, do avanço dos meios tecnológicos de comunicação. As 

pessoas estão cada vez mais próximas, mas, ao mesmo tempo, vivem numa sociedade 

considerada individualista. Diariamente, cada um pensa em seus afazeres, seus 

problemas, e deixa de lado a vida coletiva e o interesse da sociedade.Contudo, em 

tragédias como a ocorrida na Região Serrana do Rio de Janeiro, aparecem pessoas que 

deixam o individualismo de lado e trabalham em prol dos outros. Arriscam a própria 

vida, deixaram a família e a comodidade do lar para ajudar desconhecidos. Essas 

pessoas que deixaram o individualismo de lado são chamadas de heróis. [...] (Projeto 

Apoema português 6, 2013, p. 69). 

No exemplo acima, podemos observar que há uma “oposição” entre primeira e a 

segunda parte do texto. A primeira parte é temática, pois o narrador inicia o texto 

citando os itens que são temas do debate referido. Na segunda parte, o narrador segue 

com exemplos figurativizados em relação ao tema do texto. Sendo assim, essa segunda 

metade é figurativa. 

“Tematizar um discurso é formular os valores de modo abstrato e organizá-los 

em percursos” (BARROS, 2011, p. 68), ou seja, através da recorrência de traços 

semânticos, abstratamente concebidos, é que se constituem os percursos. Para 

examinarmos os procedimentos de tematização, precisamos considerar dois aspectos: a 

organização dos percursos temáticos, em função da estrutura narrativa, e as relações 

entre tematização e figurativização. Os percursos temáticos resultam da formulação 

abstrata dos valores narrativos. “A recorrência de um tema no discurso depende, assim, 

da conversão dos sujeitos narrativos em atores que cumprem papéis temáticos e da 

determinação de coordenadas espácio-temporais para os percursos narrativos” 

(BARROS, 2011, p. 70). Assim, no ator unem-se elementos que tenham um papel 

actancial(sintaxe narrativa) e a projeção de um “eu” ou de um “ele” (sintaxe discursiva), 

obtendo por resultado um revestimento semântico, na forma de papéis temáticos – 
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colocamos no plural, devido ser possível a ocorrência de mais de um papel temático –

podendo ser concretizado pelo revestimento figurativo, dependendo do tipo de texto. 

Vejamos o seguinte exemplo: 

A vitória-régia 
 

Há muitas luas, vivia numa aldeia uma índia que acreditou numa lenda antiga do seu 
povo que dizia que a Lua era um guerreiro forte e poderoso. 
Desde que soube dessa história, Iraci começou a sonhar com o guerreiro imaginário. Ela 
só pensava nisso e acabou se apaixonando por esse ser lendário. Com o tempo, foi se 
afastando de todos e se fechou em seu mundo interior. Não conversava com as amigas, 
não se interessava por nenhum índio. 
Iraci passava os dias esperando que a Lua surgisse. Então, ficava olhando apara o céu e 
não via mais nada, só o poderoso guerreiro. Diversas noites, ela saiu correndo, com os 
braços erguidos, procurando agarrar a Lua que brilhava tão linda no céu. 
Na aldeia, todos tinham pena da índia e tentavam dizer para ela que aquilo era um 
sonho. Mas Iraci tinha um objetivo: queria se transformar numa estrela, para ser 
admirada pela Lua. 
Quando não havia luar, ela se aborrecia; ficava na oca até Lua aparecer novamente. 
Então, saía correndo com os braços erguidos, procurando alcançar o seu guerreiro no 
céu. 
Uma noite em que o luar estava mais bonito do que nunca, ela saiu correndo atrás da 
Lua. Chegando à beira da lagoa, viu a Lua refletida no meio das águas tranquilas e 
acreditou que ela havia descido do céu para banhar-se ali. Finalmente ia conhecer o 
poderoso guerreiro. 
Sem hesitar, mergulhou nas águas profundas e nadou em direção à imagem da Lua. 
Quando percebeu que aquilo era uma ilusão, tentou voltar; mas não teve força suficiente 
e acabou morrendo afogada. 
A Lua ficou triste com o que aconteceu. Já que não tinha transformado a índia numa 
estrela como ela tanto queria, decidiu torná-la uma estrela das águas – uma flor, a mais 
bela de todas, a rainha das flores aquáticas.  
E assim, Iraci foi transformada na vitória-régia. Em noite de Lua, essa maravilhosa flor 
se abre, revelando sua impressionante beleza. 
 
(Histórias e lendas do Brasil: Norte. São Paulo: DCL, 2008. p.34-37. InProjeto Apoema 
português 6, 2013, p. 274, 275). 

 

O percurso narrativo do sujeito que transforma seu estado de “índia apaixonada” 

em estado de “estrela das águas” converteu-se no percurso temático da lenda. Na 

história, há os elementos que possibilitam essa transformação em flor: aquela que se 

apaixonou (índia), o objeto de paixão (Lua) e o local da transformação (lagoa).   

O exemplo acima é uma lenda. As lendas são textos narrativos criados pela 

tradição oral. Elas são exemplos de textos figurativos. Um texto figurativo contém 

termos e substantivos concretos – no caso da lenda da vitória-régia: Lua, índia, lagoa, 

oca -, e tem função representativa. Esses elementos criam um efeito de realidade, 

caracterizando uma imagem de mundo, em que as relações humanas e os 
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acontecimentos são analisados. 

Observemos outro exemplo: 

Figura12 
Obra de Frida Kahlo: O sonho ou A cama 

 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p. 116 
 
 
 
 

Uma pintura exige contemplação e concentração para ser apreciada e 

compreendida. O segredo da observação de qualquer obra de arte é olhar e, em seguida, 

olhar de novo. E repetir essa observação quantas vezes se fizerem necessárias para a 

identificação de cores e de elementos, imaginar sentidos, fazer relações com outras 

imagens conhecidas.  

No texto de Frida Kahlo, os elementos concretos são as figuras: mulher, cama, 

caveira, colcha, folha, galho, perna e cabelo. Neste quadro (figura 12), tais imagens 
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representam a tradição mexicana, que tem uma relação particular com a morte (um tema 

recorrente nas obras de Kahlo).  

As figuras de um quadro ou de um texto escrito em qualquer linguagem 

identificam pessoas, objetos, ambientes e momentos. Elas concretizam o mundo 

retratado nos textos e com isso produzem um efeito de realidade. 

As autoras buscam estimular os alunos à contemplação atenta do quadro de 

Frida Kahlo e assim desenvolver atividades de expressão oral. Para isso se utilizam de 

perguntas como uma preparação para a interpretação e análise da pintura, conforme 

seguem os exemplos: Contemple sem pressa o quadro de Frida Kahlo. O que o título 

sugere? O que você vê? Como a pintora representa o sonho? Que cor chama mais a 

atenção na tela? Por quê? Observe que a cama tem um dossel, uma armação que 

protege quem está deitado. Que figura aparece em cima do dossel? De quantos mundos 

fala o quadro? (p. 116).  

Observamos que o livro possui um tema específico para cada uma de suas 

unidades: brinquedos, heróis e heroínas, livros, sonhos, festas, bichos, águas e florestas, 

respectivamente. Esses temas apresentam figuras que remetem ao mundo natural ou ao 

mundo construído, concretizando-os para o leitor. 

Verificamos assim que, a obra, é predominantemente16temática com 

figurativização esparsa,visandoa que o narratário (aluno), ao tornar-se observador de 

uma pintura, de um quadro ou de um poema, adquira competência de tornar-se também 

observador do mundo. Na medida em que ler textos, aprenderá a situá-los socialmente e 

compreenderá as diferentes funções pragmáticas, sociais, estéticas e históricas que os 

textos possuem, tornando-se, assim, um cidadão consciente, ético e crítico.  

O Projeto Apoema português 6 (2013) explora, assim, a competência de 

identificar as finalidades comunicativas de qualquer texto. 

Nosso próximo objetivo é verificar se, do ponto de vista do plano de expressão, 

                                                            
16É comum dizermos predominantemente figurativos, pois dificilmente encontraremos um texto que 
apresente uma única tipologia, sabendo-se que os percursos temáticos e figurativos mantêm entre si 
relações diversas. 
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os textos são predominantemente verbais, sincréticos (verbal/não verbal) ou 

inteiramente não verbais. 

“Para que a comunicação exista, são necessários dois ou mais pólos; sem o outro 

não há partilha de ideias, comandos, sentimentos e respostas” (Aguiar, 2004, p. 11). 

Então, para que haja interação, é preciso haverum enunciador e um enunciatário, um 

emitindo informações e o outro recebendo-as e reagindo a tais informações, executando 

desta forma uma troca. Ou seja, um eu dirigindo-se a um tu. 

Observando alguns conceitos de comunicação, podemos dizer que ela não é feita 

somente com palavras. Para falarmos das diferentes linguagens de que dispomos, 

verbais e não verbais, precisamos primeiro pensar que elas existem para que possamos 

nos comunicar. Imagens visuais e sonoras, gestos, sensações olfativas e gustativas 

também são linguagens usadas no ato de comunicação. 

Assim, a compreensão plena do mundo e a comunicação entre os seres humanos 

são feitas sob três formas de expressão, que muitas vezes são complementares e 

simultâneas: a verbal, a não verbal e a sincrética. 

Relembremos brevemente a definição de cada tipo de texto. Um texto verbalé 

um texto produzido utilizando a fala ou a escrita como meio de comunicação. Os textos 

não verbais são aqueles que utilizam símbolos, imagens, figuras, fotos, desenhos, 

dança, pinturas, esculturas e gestos para estabelecer uma comunicação. Os textos 

sincréticos ou mistos são aqueles que utilizam diferentes linguagens para a construção 

dos sentidos dos textos. 

O texto é um enunciado dotado de unidade e é constituído de um plano de 

expressão e de um plano de conteúdo, que produz sentidos com a interlocução 

estabelecida entre os sujeitos envolvidos (autor e leitor). O plano do conteúdo diz 

respeito às ideias, aos conceitos, aos enredos e aos conflitos sugeridos no texto. O plano 

de expressão refere-se à materialidade significante por meio da qual o texto se expressa: 

linguagem verbal, pintura, desenho, dança, música, entre outros. Cada texto tem uma 

forma de expressão que ajuda na construção de seu sentido.  

Vejamos os seguintes exemplos: 
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Figura 13 
Pôsteres de Cinderela 

 

 
Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p.173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 
Princesas dos Contos de fadas 
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Fonte: Projeto Apoema português 6, 2013, p.163 

 
 

Na primeira ilustração (figura 13), vimos que as imagens, juntamente com 

algumas palavras, representam a ideia dos contos de fadas, de princesas e da história da 

Cinderela.Temos assim um texto sincrético. 

No plano da expressão, o destaque dado ao casal é reforçado pelos elementos 

cromáticos que são harmoniosos (o amarelo eo dourado no primeiro cartaz; o azul e o 

lilás no segundo; e o azul, o branco e o amarelo no terceiro cartaz), as figuras da 

Cinderela, do príncipe, do castelo iluminado, da carruagem e dos animaizinhos que 

ajudam Cinderela dão a ideia de “mundo mágico”. A palavra Cinderela, no primeiro 

cartaz,representa uma ponte ligando o casal; a imagem de Cinderela e do príncipe 

dançando, nos outros dois cartazes, cria um vínculo de comunicação entre elementos do 

narrador e do narratário a quem ele se dirige. 

A segunda ilustração (figura 14) mostra as princesas de outros contos de fadas 

juntas, no casamento de Cinderela com seu príncipe, com roupas coloridas. Nessa 

ilustração, essa reunião de princesas é uma suposição, pois a imagem não possui 

“dicas”, por assim dizer. Embora existam frases ladeando a imagem (conforme consta 

no livro objeto de estudo), elas se referem à explicação da atividade e não efetivamente 

à imagem. 

Vejamos agora outro exemplo, um texto totalmente verbal, trata-se de uma 
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resenha crítica sobre o filme A nova Cinderela feita por um site especializado em 

cinema: 

Substitua um telefone celular por um sapato de cristal, um carro conversível por uma 

abóbora com duas portas, e o subúrbio de Los Angeles por um reino muito, muito 

distante, e o que você tem? Uma comédia com final feliz misturada ao conto de 

Cinderela! Sam esfrega o chão, serve sua madrasta e sonha em ir à faculdade de 

Princeton (o lugar perfeito para uma princesa encontrar o seu príncipe). Mas pode ser 

que ela já tenha seu Príncipe Encantado: seu anônimo correspondente de internet, que 

dá um jeito para dançar com ela na noite de Halloween. Sam entra em pânico quando o 

misterioso homem se transforma no cara mais disputado e legal do campus. Poderá ele 

amar uma garota meio desenturmada? Será que contos de fada podem se transformar em 

realidade? Sam está sozinha e louca para descobrir isso. 

(Disponível em:www.filmesdecinema.com.br/fime-a-nova-cinderela-3650/Acesso em: 

jul.2013. In. Projeto Apoema português 6, 2013, p. 175) 

O conto de fadas de Cinderela, em um livro ilustrado, tem uma maneira toda 

particular de linguagem verbal para contar a sua história. Já o filme referente ao conto 

de fadas usará recursos próprios da linguagem cinematográfica para dar forma ao 

conteúdo. Assim, podemos discernir que cada um produz significado de modo próprio, 

apesar de tratarem do mesmo conteúdo. 

O trabalho com textos verbo-visuais inclui no Projeto Apoema português 6 

(2013) a diversidade de linguagens presentes na comunicação cotidiana e refina a 

capacidade do aluno de compreender as diferentes formas de expressão presentes na 

sociedade contemporânea,reconhecendo a necessidade de equipar o aluno para 

movimentar-se nos meios comunicacionais que exploram o sincretismo de linguagens e 

a convivência de diferentes linguagens em um mesmo texto, tal como ocorre nas 

histórias em quadrinhos e nas publicidades que são veiculadas na internet e na televisão. 

Verificamos que um livro didático possui elementos como textos, exercícios e 

imagens. Cada unidade apresenta imagens que contribuem e dão suporte para o 

entendimento geral dos textos.Por isso, as imagens precisam ser apresentadas 

diretamente antes ou depois do texto representado. Para que os alunos possam 

reconhecer as imagens facilmente, elas devem ser claras, condizentes e apropriadas à 

teoria dos textos. 
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Dividimos as imagens em categorias: desenhos, quadrinhos, fotografias, capas, 

arte e outros(Anexo B1). Com essa divisão fizemos um levantamento quanto ao tipo, à 

quantidade e a percentagem das imagens que aparecem no livro. Neste levantamento 

encontramos 234 páginas (de 320) com imagens, ou seja, em 73,1% do livro. Estas 234 

páginas contêm 329 imagens somadas no total, quer dizer, uma média de 1,4 ilustrações 

por página. 

Observamos que a maioria das imagens nas unidades são desenhos. Através 

deste tipo de imagem, busca-se maior flexibilidade em dar suporte ao entendimento do 

texto e dos temas abordados no livro didático. As ilustrações, por serem feitas sob 

encomenda, atingem mais facilmente o objetivo desejado. Quanto às fotografias e aos 

quadrinhos,depende-se mais do material que esteja disponível - além de questões legais, 

como direitos autorais e de imagem – epode-secorrer o risco de confundir o 

leitorquantoaos assuntos abordados na obra.  

Através dessa breve demonstração, também podemos dizer que os textos 

apresentados no objeto de estudo são predominantemente sincréticos, uma vez que a 

maior parte das imagens estárelacionada a pequenos trechos de textos e de palavras, que 

juntas contribuem para uma melhor compreensão dos assuntos tratados, uma vez que as 

crianças não têm o mesmo senso de abstração de um adulto, precisando então de um 

estimulo visual para que possam fazer contextualizações. 

O último ponto que iremos verificar é se os textos vêm marcados por recursos 

que produzem efeitos de oralidade e definir as consequências desses efeitos quando 

existem. 

Para fazermos a verificação mencionada, precisamos primeiramente entender 

quais são os recursos, que, inseridos em um texto escrito, produzem efeitos de 

oralidade. De acordo com Hilgert (2011, p. 171), ao abordamos a oralidade na escrita, 

normalmente limitamo-nos a identificar elementos do léxico ou da sintaxe que são 

recorrentes em produções de fala. Essas constatações não estão erradas de todo, porém 

são facilmente contestáveis, devido à falta de critério com que são feitas. Além disso, 

existe uma variação no que se considera de caráter oral ou escrito em determinado texto 

escrito. 
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Quando falamos em oralidade, lembramos automaticamente da comunicação na 

fala. Para que essa comunicação ocorra, é necessário que dois indivíduos se encontrem e 

iniciem um diálogo espontâneo. A oralidade em textos escritos, na verdade, se refere a 

efeitos de sentido de oralidade que são produzidos pelo uso de determinados recursos 

de linguagem na construção do texto. Isso porque “o texto falado consiste no fato de ele 

explicitar seu processo de enunciação, expondo as estratégias do enunciador (do eu) 

para fazer-se compreender e persuadir o seu enunciatário (o tu) aqui, agora, em situação 

face a face, isto é, em situação de proximidade” (Hilgert, 2011, p. 173). Logo, o que 

importa analisar é o cenário interativo em que elas estão inseridas, pois isso é o que 

produz o efeito de oralidade em um texto.  

O cenário interativo observado em nosso trabalho é o de proximidade, de 

subjetividade. Assim, os textos, as ilustrações, e os exemplos devemcondizer com a 

estrutura oral.E, ao utilizar os recursos que produzem efeito de oralidade, o narrador 

simula, no livro, a interação professor-aluno, o eu/tu que ocorre em uma sala de aula, 

que é o cenário interativo externo. 

Sendo a enunciação a relação entre um enunciador e um enunciatário, na 

comunicação falada quem exerce esses papéis enunciativos são os falantes e os 

ouvintes, ou seja, os interlocutores; em um texto, essa relação eu/tu (você) é explicitada 

pelo narrador e pelo narratário. 

Em Projeto Apoema português 6 (2013), podemos observar que a relação 

eu/tuestá majoritariamente explicitada. Visto ser uma obra voltada ao ensino 

fundamental II, cujos alunos têm entre 10 e 11 anos de idade, as linguagens 

apresentadas no livro (verbal/não verbal/sincrética) devem ser apropriadas ao narratário, 

para que o narrador se faça compreender e persuada o seu narratário (o tu) em situação 

face a face.  

As marcas de oralidade podem ser observadas nos textos, como vimos nos 

pontos a) e b) propostos no início desse trabalho, das seguintes formas: 1) o narrador se 

apresenta em primeira pessoa, normalmente como um nós (que inclui um eu); 2) o 

narratário sempre vem marcado como um tu (você). 

O pronome você, como já dissemos anteriormente, é usado no trato verbal, ou 
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seja, ele caracteriza a oralidade utilizada pelo narrador. Além disso, ao nomear o tu 

(Caro aluno), na apresentação do livro, o eu concretiza o narratário. O uso desse 

pronome produz um efeito de informalidade, proximidade com o narratário, como 

ocorrem nas conversas face a face, além de um efeito de individualidade, de atenção 

exclusiva, como no exemplo: Quem sabe você dará inicio, com esse texto 

autobiográfico, à sua carreira de escritor ou escritora? (p. 141). 

O uso do modo imperativo que, conforme constatamos, permeia todo o livro, 

também é uma marca de oralidade encontrada na obra. Para que o tu (você) realize uma 

ação ou forneça uma resposta, faz-se necessário que haja um eu dizendo: “(eu) peço que 

(você) releia o texto”, “(eu) quero que (você) faça a tarefa”. Assim, mesmo que o eu 

não esteja explicitado no enunciado, o uso do imperativo indica que é o eu quem está 

dando a ordem, caso contrário, não haveria a forma conjugada do tu (você).  

Ainda outra forma de constatarmos a oralidade em um texto escrito, é a 

formulação de perguntas do narrador. Observamos que em Projeto Apoema português 

6(2013) o narrador faz perguntas ao narratário. Nas perguntas diretas, temos as marcas 

de pessoalidade, pois são perguntas do tipo: “O que você acha...?”, “Você sabe o que 

é...?”. Nas perguntas que estão relacionadas a conceitos, essas marcas são apagadas: “O 

que significa...?”, “Em qual situação usa-se...?”. Sabemos que as perguntas são feitas 

por e para alguém,constituindo assim uma relação eu/tu. Por isso, mesmo que as marcas 

de pessoa não estejam explicitadas, podemos dizer que o simples ato de perguntar já é 

um traço de oralidade em um texto escrito. 

Portanto, vimos que,nas unidades analisadas, há pelo menos três maneiras em 

que a oralidade se apresenta nos textos: 1) pelo uso do pronome você; 2) pelo uso do 

modo verbal imperativo;3) pela construção de perguntas. Assim, a relação eu/tu que 

aparece no objeto de estudo - ora mais explicitada, ora menos explicitada - produz para 

o narratário efeitos de sentido como a parcialidade, a proximidade, a cumplicidade, a 

subjetividade,que são próprios da comunicação falada, criando uma ilusão de oralidade 

nos textos escritos. 

Então, mesmo que o narrador não esteja explicitado, apresentando-se como uma 

entidade indefinida, ao utilizar a estratégia enunciativa de singularizar o narratário, 

abordando-o diretamente, como indivíduo, podemos dizer que a oralidade é estabelecida 
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no texto.Do mesmo modo, embora em muitos casos não se evidencie um narrador, a 

utilização de perguntas e o uso do imperativo, também estabelecem a oralidade em 

textos escritos. 

Assim, quanto mais explicitas as marcações enunciativas em um texto, mais os 

efeitos de proximidade, de interatividade e de simetria na comunicação narrador- 

narratário ficam evidenciados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação colocou sob análise, à luz de uma teoria de discurso, o 

livro Projeto Apoema português 6 (2013), de autoria das linguistas Lúcia Teixeira, 

Karla Faria e Silvia Maria de Sousa. 

A proposta foi analisar, com base nos fundamentos teóricos da enunciação, a 

organização do livro didático selecionado, considerando dois aspectos: a forma de 

interação do(s) autor/autores com o aluno e o trabalho com os textos propostopara cada 

unidade do livro analisada. 

Inicialmente, verificamos as PCNs para fazermos uma breve avaliação da 

importância e da utilização do livro didático no cenário escolar brasileiro.Também 

discorremos brevemente sobre a formação da disciplina Português em seu percurso 

histórico-social e a sua introdução como disciplina escolar.Isso nos revelou que o livro 

didático pode ser estudado em diferentes perspectivas e que continua sendo uma 

ferramenta ainda muito utilizada no ensino da língua. 

Observados os princípios teóricos que nos conduziram nesseestudo, o primeiro 

objetivo que estabelecemos foi o de identificar como o narrador se apresenta nos textos 

e os efeitos de sentido produzidos por diferentes formas de apresentação.  

Vimos,no texto introdutório por meio do qual as autoras fazem a apresentação 

do livro, que o narrador vem explicitado e marcado pela primeira pessoa do plural (nós). 

Este nós é um nós exclusivo, na medida em que somente envolve as três autoras, e, 

assim, exclui os destinatários alunos.Na unidade 1,vimos que o narrador também é 

explicitado e marcado pelo nós. Porém, nessa unidade, em um primeiro momento, o 

narrador se apresenta como um nós inclusivo, produzindo um efeito de proximidade e 

de privacidade. Em outras ocasiões, este nósé exclusivo, correspondendosomente às 

autoras, produzindo por isso um efeito de afastamento do seu interlocutor, 

estabelecendo uma relação de assimetria. 

Assim como ocorreu na unidade 1, na unidade 5 o enunciador também se 

apresenta como umnós inclusivo, uma vez que, ao instaurarum narrador em primeira 
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pessoa por meio de uma debreagem enunciativa, o narrador (autoras) se dirige de forma 

direta ao narratário (aluno), estabelecendo uma correlação de pessoalidade (eu/tu). No 

que tange à unidade 8, pudemos observar que ela apresenta um narrador implícito, pois, 

na maioria das vezes, são utilizadas estruturas enuncivas, nas quais as marcas de pessoa 

estão apagadas e os textos são construídos em terceira pessoa. É importante citar que a 

estrutura enunciva aparece com mais frequência na unidade 8 do que nas outras duas, a 

saber, unidades 1 e 5. 

O segundo ponto a ser analisado foi em referência ao narratário. Procuramos 

destacar se ele estava marcado de maneira implícita ou se estava nomeado por alguma 

forma lexical, e definimos os efeitos de sentido que uma ou outra marcação produziu.  

Observamos que, na análise da apresentação e das unidades 1, 5 e 8, o narratário 

é explicitado, visto que é identificado pelo pronome “você” e pelasmarcações 

morfológicas dos verbos.Essas identificaçõesproduzem um efeito de sentido de 

proximidade entre enunciador e enunciatário, de relação dialógica entre os sujeitos e 

também um efeito de realidade, uma vez que concretiza no enunciado o próprio 

narratário. 

Apenas em um único momento da análise – na unidade 8 especificamente - 

encontramos o narratário - que sempre foi identificado por “você” -na forma 

pluralvocês. Ao usar o pronome “vocês”, no plural, o narrador se dirige a vários 

narratários ao mesmo tempo. Assim, na relação eu/tu, quando o narratário é tratado pelo 

narrador por vocês, o efeito de sentido produzido é o de menor proximidade, de 

ausência de privacidade, uma vez que a interação é mais abrangente, direcionada a um 

público.  

Então, pelo fato de o narrador ser apresentado em primeira pessoa (nós), ele 

institui necessariamente o narratário tu, que, no decorrer das unidades analisadas, vem 

concretizado pelo pronome você. Ao aparecer explicitada no texto, a relação eu (nós) /tu 

(você, vocês)instala nele o simulacro de um diálogo, produzindo um efeito de oralidade 

que, por consequência, aproxima o narrador do narratário. Vimos várias demonstrações 

da existência dessa relação e seus efeitos.  

Desta forma, também, a partir da identificação do narrador, que foi observado no 
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primeiro ponto, foi possível atingirmos outro objetivo específico, que era analisar se os 

textos vêm marcados por recursos que produzem a oralidade e quais as consequências 

desses efeitos.  

Outro objetivo proposto foi verificar se os textos que compõem as unidades são 

textos enunciativos ou enuncivos e explicar as razões e consequências que produz uma 

ou outra escolha.  

Observamos que o enunciador pode tanto projetar no enunciado as marcas de 

pessoa, de espaço e de tempo da enunciação quanto pode apagar essas marcas. No 

primeiro caso, verifica-se uma debreagem enunciativa e, no segundo, uma debreagem 

enunciva. 

Observamos que o livro apresenta tanto textos enuncivos quanto textos 

enunciativos. Como já exemplificamos anteriormente, textos enuncivos são textos 

desprovidos das marcas da relação eu/tu, construídos na 3ª pessoa, no espaço do lá, no 

tempo do então. Observamos que os gênerosconto maravilhoso, lenda, divulgação 

científica, anúncio publicitário, reportagem apresentados nas unidades analisadas são 

textos que apresentam as características citadas, ou seja, são textos que apresentam 

objetividade. Já nos gêneros autobiografia, autorretrato, poema lírico e história em 

quadrinhos, observamos que tais textos apresentam as marcas do eu, aqui, agora, o que 

torna o texto subjetivo.  

Embora tenhamos observado a enunciatividade na maioria dos textos analisados, 

os textos enuncivos também estão presentes no nosso objeto de estudo. Os textos 

predominantemente enuncivospor vezes também apresentam traços deenunciatividade. 

Uma vez que todo enunciado é produzido por um eu direcionado a um tu, ainda que as 

marcas de pessoa estejam apagadas, a interação de dois sujeitos é pressuposta. As 

perguntassão um bom exemplo para tal fato. Quando uma pergunta é feita, ela é feita 

por alguém e é direcionada ao seu interlocutor. Então, uma interação eu/tu,na qual tanto 

o eu como o tu estão implícitos, fica subentendida, mesmo sendo os enunciados 

enuncivos, construídos sem as marcas dos actantes.  

Nas orientações do narrador ao narratário(aluno), observamos que são poucos os 

momentos em que elas ocorrem de maneira enunciva. Essas orientações ao aluno são 



92 

 

dadas de maneira direta, quer dizer, pelo uso do imperativo, ou de perguntas. 

Notamosque o livro didático apresenta uma preferência pelo uso do imperativo, 

abordando o aluno, ora individualmente, ora como grupo. Essa estratégia faz que o eu 

(nós) e o tu (você, vocês) sejam, de certa forma, explicitados (Anexos B2 e B3). 

No contexto que se refere a perguntas e a respostas relacionadas a textos 

específicos, ou seja, existe uma resposta “correta” para cada pergunta, e essas perguntas 

não são feitas diretamente de um eu para um tu, devido a não estarem evidenciados os 

actantes, podemos dizer que essas orientações dadas ao aluno são enuncivas, como, por 

exemplo,O poema é intitulado “Convite”. a) Qual é o convite feito pelo poeta? b) Em 

que verso aparece o convite?(p. 13).  

Assim, a escolha de uma estratégia que construa textos enuncivos produz um 

efeito de afastamento, de distanciamento em relação ao narratário. A estratégia que 

constrói textos enunciativos produz um efeito de subjetividade, de proximidade. 

Propusemo-nos também verificar se os textos componentes das unidades eram 

predominantemente figurativos ou temáticos e discutir a representatividade do 

predomínio de um tipo ou outro na obra.  

Vimos que a tematização e a figurativização são níveis de concretização de 

sentido. Sendo assim, segundo Fiorin (2013), na relação tema/figura, concreto/abstrato 

não ocorre uma oposição absoluta. Na verdade, essa relação faz parte de uma gradação 

que pode ser aplicada a todas as classes lexicais. O mundo natural, ou o mundo 

constituído, são representados pela figurativização. Já a tematização faz a organização e 

a caracterização dos elementos do mundo natural (ou o mundo constituído). Logo, 

textos figurativos constroem um simulacro da realidade e, assim, fazem uma 

representação do mundo. Tomemos como exemplo o gênero textual lenda, no qual as 

figura da lua, da índia, da oca, e da floresta são representações concretas de um 

ambiente indígena, criando assim um efeito de realidade. Esse efeito só é produzido 

“por causa da relação entre as figuras, uma vez que a figura sozinha não produz sentido” 

(FIORIN, 2013, p. 96).  

Verificamos que, em Projeto Apoema português 6(2013),há o predomínio de 

textos temáticos com figurativização esparsa. Isso se faz necessário, uma vez que o livro 
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é voltado ao ensino de língua portuguesa para alunos do nível fundamental II, ou seja, 

crianças entre 10 e 11 anos, que ainda não possuem o mesmo senso de abstração, de 

conexão com a realidade, que um adultopossui. Assim, para que essa realidade seja mais 

próxima do narratário, para que ele possa “visualizar” o mundo, as autoras utilizam a 

figurativização para representar os temas apresentados no livro. 

O quinto objetivo era verificar se, do ponto de vista da expressão, os textos das 

unidades sob análise eram predominantemente verbais, inteiramente não verbais ou 

sincréticos. 

Ao falarmos sobre comunicação, sabemos que ela não é feita somente por 

palavras. O ato comunicacional é feito de várias e diferentes formas de linguagens, tais 

como o uso dos gestos, das imagens visuais, dos sons, entre outras. Podemos dizer, 

então, que a comunicação humana é feita de três formas de expressão complementares: 

a verbal, a não verbal e a sincrética. 

Observamos que,no Projeto Apoema português 6(2013),as unidades são 

compostas predominantemente por textos sincréticos, isso por que, elas não são 

constituídas por um único tipo de linguagem. Nelas existem textos verbo-visuais, ou 

seja, textos constituídosprincipalmente de imagens e palavras.Além disso, o próprio 

livro estimula autilização de outros recursos tais como consultas a sites da internet, 

DVDs, filmes e vídeos que auxiliam na compreensão dos assuntos abordados, além de 

ampliarem o conhecimento recém-adquirido. 

Embora nosso trabalho não fosse quantitativo, fizemos um levantamento das 

ocorrências de imagens, distribuindo-as em várias categorias (desenhos, quadrinhos, 

fotografias, capas, arte e outros) epudemos avaliarque a linguagem visualnão está no 

livro didático somente para dar suporte aos conteúdos programáticos ou como simples 

ilustrações. Juntamente com a linguagem verbal, a linguagem visual produz 

sentido.Assim como os textos figurativizados, os textos sincréticos são mais utilizados, 

poisintensificamefeitos de realidade. Com isso, o aluno (narratário) é estimulado a 

tornar-se um observador crítico do mundo,adquirindo acompetência necessária para 

analisar os textos e situá-los socialmente, compreendendo as diferentes funções 

(pragmáticas, sociais, estéticas e históricas) que um texto possui.O aluno tornar-se-á um 

cidadão consciente, ético e crítico em diferentes contextos sociais. Dessa forma, o 
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Projeto Apoema português 6(2013) contribui não somente para a formação escolar do 

aluno, mas também para a formação de cidadãos.  

Por fim, nosso último objetivo era verificar se os textos estavam marcados por 

recursos que produziam efeito de oralidade e definir suas consequências.  

Como foi dito anteriormente, ao analisarmos os dois primeiros objetivos, de 

certa forma já foi possível responder a essa última questão, uma vez que, ao 

identificarmos como o narrador e o narratário são marcados nos enunciados, as marcas 

da oralidade no texto também seriam explicitadas. 

O narrador, ao usar o imperativo, como nosexemplos, “Leia o texto abaixo”, 

“Recorte e cole a figura”, identificando o narratário como um tu (você), o eu (nós), 

mesmo implícito, estabelece umdiálogo, uma ordem em relação à qual o narrador espera 

uma resposta da parte do narratário. Também o uso do pronome você - que é 

comumente usado nas interações orais -, ao aparecer em um texto escrito, evidencia 

uma conversa direta, um diálogo. Ainda, o uso de perguntas como “O que você 

acha...?”, “O que significa...?” indica uma interação, na qual um pergunta e o outro 

responde, simulando um diálogo, criando, assim, um efeito de oralidade no texto.  

Em nossa análise vimos que o narradorpode criar o efeito de oralidade em seu 

texto pelo menos de três maneiras: 1) por meio do pronome você; 2)pelo uso do 

imperativo;3) fazendo perguntas. Utilizando taisestratégias,o narrador instaura no texto 

um tu, criando simulacros de diálogos, com maior ou menor grau de aproximação. Com 

isso, cria um efeito de oralidade nos textos apresentados. A oralidade apresentada nos 

textos, por consequência, cria um efeito de sentido de realidade, de informalidade, de 

privacidade, porque o narrador se dirige a cada aluno em particular, no singular. Na 

verdade, foi observado um único momento em que o narrador se dirigiu ao narratário na 

forma plural (vocês), nesse momento criando um efeito de sentido de menor 

informalidade, de grupo.Quando o pronome você for utilizado no plural (vocês), a 

proximidade na relação será diminuída, uma vez que a interação deixará de ser privada. 

Logo, quando falamos sobre a oralidade em textos escritos, na verdade, estamos 

nos referindo aos efeitos de sentido de oralidade que são produzidos pelo uso de 

determinados recursos de linguagem na construção do texto.  Com os efeitos de sentido 



95 

 

de proximidade, de individualização expressos no texto escrito, o narrador simula, no 

livro, essa interação face a faceque ocorre em uma sala de aula. 

Todos esses objetivos específicos que foram analisados em nosso estudo 

concorreram para que pudéssemos alcançar o objetivo geral que era buscar a 

configuração enunciativa global do livro que, como as próprias autoras disseram, visa a 

“desafiar o leitor a descobrir a riqueza da linguagem e o sentido que ela dá para o 

mundo” (Projeto Apoema português 6, 2013, p. 3). 

Assim,ao final deste trabalho, podemos dizer que os objetivos para analisar a 

interação autor-aluno no livro didático à luz de fundamentos da enunciação foram 

alcançados.  
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ANEXOA– Lista de figuras e quadros usados. 

 
Figura 1 - Capa do livro Projeto Apoema português6,p. 36. 

Figura 2- Apresentação das seções de Projeto Apoema português 6, p.38. 

Figura 3- Página dupla de abertura do capítulo 4, p. 39. 

Figura 4- Apresentação da seção Estudo de Texto, p. 41. 

Figura 5-Apresentação da seção Bagagem cultural, p. 44. 

Figura 6-Apresentação da seção Para não esquecer, p. 45. 

Figura 7-Apresentação da seção Resgatando Conteúdos e Superando desafios, p. 46. 

Figura 8- Apresentação dos Projetos pedagógicos 1, p. 47. 

Figura 9 - Apresentação dos Projetos pedagógicos 2, p. 48. 

Figura 10- Apresentação da seção Português e cidadania, p. 49. 

Figura 11-Apresentação da seção Com apalavra, o especialista, p.50. 

Figura 12 - Obra de Frida Kahlo: O sonho ou A cama,p. 78.  

Figura 13- Pôsteres de Cinderela, p. 81. 

Figura 14 - Princesas dos Contos de fadas, p. 82. 

Quadro 1- Esquema de relação entre as pessoas da língua, p. 29. 

Quadro 2- As instâncias da enunciação, p. 34. 
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ANEXO B – Tabelas de referência na pesquisa de dados. 
 
 
Anexo B1: Imagens por tipo 

 
Tipo de imagem Quantidade Percentagem 
Desenhos 143 43,5% 
Quadrinhos 61 18,5% 
Fotografias 38 11,6% 
Capas (livros, DVDs, CDs) 36 10,9% 
Arte 27 8,2% 
Outros 24 7,3% 

Total 329 100,0% 
 

Fonte: Elaborado pela autora  
 
 
 
 
 
Anexo B2: Imperativos por unidade e a média por página. 

Imperativos Imperativos 
Unidade usados Percentagem Páginas por página 
Apresentação, sumário - - 9 - 
Unidade 1 109 10,2% 27 4,0 
Unidade 2 157 14,7% 40 3,9 
Unidade 3 136 12,8% 38 3,6 
Unidade 4 168 15,8% 40 4,2 
Unidade 5 132 12,4% 40 3,3 
Unidade 6 136 12,8% 44 3,1 
Unidade 7 119 11,2% 34 3,5 
Unidade 8 95 8,9% 38 2,5 
Projetos pedagógicos 13 1,2% 10 1,3 

Total 1.065 100,0% 320 3,3 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Anexo B3: Quantidade de perguntas por unidade. 
        

Perguntas Perguntas Perguntas 
Unidade total Percentagem fechadas abertas Diferença
Apresentação, sumário - - - - - 
Unidade 1 81 14,4% 25 56 -31 
Unidade 2 74 13,2% 17 57 -40 
Unidade 3 66 11,8% 15 51 -36 
Unidade 4 73 13,0% 20 53 -33 
Unidade 5 89 15,9% 20 69 -49 
Unidade 6 47 8,4% 25 22 3 
Unidade 7 61 10,9% 20 41 -21 
Unidade 8 70 12,4% 7 63 -56 
Projetos pedagógicos - - - - - 

Total 561 100,0% 149 412 -263 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 


