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A todos nós, professores de inglês, usuários ou não do livro didático, para 

entendermos melhor este objeto, e não termos que dizer que "a lição sabemos 

de cor, só nos resta aprender!" (Beto Guedes) 
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Resumo 

 

Silva, Renato Caixeta da; Hemais, Barbara Jane Wilcox. Representações 
do livro didático de inglês: análise dos discursos de produtores e 
usuários com base na Linguística Sistêmico-Funcional. Rio de Janeiro, 
2012. 332 p. Tese de Doutorado - Departamento de Letras, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

Esta tese tem como tópico de pesquisa as representações acerca de livros 

didáticos de inglês construídas na sociedade por seus produtores (autores e 

editores) e por seus usuários (professores e alunos). A Linguística Sistêmico-

Funcional e conhecimentos sobre representações produzidos nas áreas de Estudos 

Culturais e Psicologia Social constituem os fundamentos teóricos deste estudo, 

pautando-se por uma visão de construção social da realidade. Mais 

especificamente, servem como guia de análise uma proposta de análise semântico-

discursiva e a Gramática do Design Visual, ambas de base sistêmico-funcional. 

Assim, com base nas teorias consideradas, esta tese leva em conta que o livro 

didático de inglês é um gênero discursivo presente na cultura educacional 

brasileira e que carrega em si outros gêneros; e também que ele é um objeto de 

representação dada sua relevância na sociedade em termos políticos, econômicos, 

culturais e pedagógicos. Este estudo apresenta, então, análise do discurso de 

produtores de livros didáticos de inglês, considerando gêneros discursivos 

produzidos por autores e ou editores sobre cinco coleções didáticas distintas 

(anúncios de catálogos, quartas capas, e apresentações em manuais do professor) 

bem como análise do discurso de usuários considerando entrevistas com 12 

professores usuários de volumes dessas coleções, e 116 questionários com alunos 

destes docentes sobre o livro utilizado. Estes livros são usados em cinco 

estabelecimentos de ensino diferentes localizados em Belo Horizonte e no Rio de 

Janeiro. A pesquisa é de cunho qualitativo, caracteriza-se pela multiplicidade, e 

seu caráter construtivista está presente na explicitação das representações através 

da análise do uso cotidiano da linguagem, nomeando-as e sistematizando-as a 

partir de elementos verbais e não verbais presentes e recorrentes no corpus. Esta 

em si é uma das contribuições deste estudo. As análises indicam que produtores e 

usuários, em geral, representam o livro didático de inglês como fonte, agente, 
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curso e atração, sendo pouco recorrentes as representações do livro didático como 

facilitador e guia no discurso dos produtores. Já a análise do discurso dos usuários 

evidencia que os docentes ainda representam o livro de inglês como organizador, 

suporte, mercadoria, possibilidade, e curso. Diferentemente dos produtores, os 

usuários (professores e alunos) veem o livro didático como facilitador e como 

guia de maneira mais recorrente. O estudo mostra que os mesmos recursos de 

significação, ou semelhantes, contribuem para a construção das representações na 

e pela linguagem, e que as representações também estão relacionadas entre si. Os 

recursos de significação que contribuem para a construção das representações são 

de cunho ideacional, interpessoal e textual, não estando estas, então, limitadas ao 

aspecto ideacional da linguagem. Além de evidenciar as representações, este 

estudo ainda sugere que essas representações regulam as práticas sociais de 

produtores e usuários de livros didáticos. Outras contribuições desta tese podem 

ser a aplicação dos conhecimentos aqui produzidos em cursos de formação de 

professores, a promoção de conscientização sobre o discurso a respeito do livro 

didático em momentos de seleção e avaliação do material, e constituindo-se como 

um ponto de partida para investigações futuras. 
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Livro didático de inglês; discurso; representações; Linguística Aplicada; 

Linguística Sistêmico Funcional; produtores; usuários 
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Abstract 

 

Silva, Renato Caixeta da; Hemais, Barbara Jane Wilcox (Advisor). 
Representations of English Language Coursebooks: analysis of the 
discourse of producers and users from a systemic-functional approach. 
Rio de Janeiro, 2012. 332p. Doctoral Thesis - Departamento de Letras, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

 

This thesis investigates the representations of English language coursebooks 

that are socially constructed by their producers (authors and editors) and their 

users (teachers and students). Systemic-functional linguistics and knowledge 

about representations from Cultural Studies and Social Psychology constitute the 

theoretical basis of the study, from a view of social construction of reality. More 

specifically, a semantic-discursive analysis and the grammar of visual design, 

both based on the systemic-functional theory of language, serve as guides for the 

discourse analysis. Using these theories, the thesis takes the English coursebook 

as a genre that is present in Brazilian educational culture and that carries other 

genres in itself; it is also an object of representation due to its political, economic, 

cultural and pedagogical relevance in society. Thus, this study presents an analysis 

of English coursebook producers’ discourse in five separate series, considering 

three genres written by authors and editors: catalogue advertisements, back cover 

blurbs and teacher’s manual introductions. The study also analyzes the users’ 

discourse through 12 interviews with teachers who adopt volumes from these 

series, and 116 questionnaires answered by their students. The coursebooks are 

adopted by five different teaching institutions located in Belo Horizonte and Rio 

de Janeiro. This research is qualitative, characterized by multiplicity, and it uses a 

constructivist approach in the sense that the explicitness of the representations is 

expressed in the everyday use of language, which the analytical procedure 

identifies, categorizes, and systematizes from the recurrent verbal and non verbal 

elements in the corpus. This is one of the contributions of the research. The 

analysis indicates that producers and users, in general, represent the English 

coursebook as a source, an agent, the course, and an attraction. In the coursebook 

producers’ discourse, guide and facilitator are less recurrent representations. On 
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the other hand, the analysis of the users’ discourse shows that teachers still 

represent the coursebook as an organizer, a base, a piece of merchandise, and a 

possibility. Differently from the producers, users (teachers and students), more 

recurrently, see the coursebook as a facilitator and a guide. The study shows that 

the same meaning resources, or similar ones, contribute towards the construction 

of the representations in and through language, and that the representations are 

themselves inter-related. These meaning resources are ideational, interpersonal 

and textual ones, and this suggests representations are not limited to ideational 

aspects of language only. Furthermore, this research also suggests these 

representations regulate coursebook producers’ and users’ social practices. The 

pedagogical contributions of the study may be the application of the knowledge 

produced here for teacher education; a greater awareness of the discourse on the 

English coursebook that might help in materials evaluation and coursebook 

selection processes; and a starting point for future investigations on the topic. 

 

Keywords 

 English coursebook; discourse; representations; Applied Linguistics; 
Systemic Functional Linguistics; producers; users  
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 “É que a vida é para todos um fato cotidiano. Ela o é pela dinâmica mesma de 

suas contradições, pelo equilíbrio mesmo de seus pólos contrários. O homem 

não poderia viver sob o sentimento permanente dessas contradições e desses 

contrários, que procura constantemente esquecer para poder mover a máquina 

do mundo, da qual é o único criador e obreiro, e para não perder a sua razão de 

ser dentro de uma natureza em que constitui ao mesmo tempo a nota mais bela 

e mais desarmônica. Ou melhor: para não perder a razão tout court.” 

 

Vinícius de Moraes 
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1 
Introdução 

1.1. A proposta de estudo 

 

Ao longo de minha prática pedagógica como professor de inglês, e ainda 

anteriormente, como estudante, venho percebendo a importância do livro didático 

desta língua. A ele estão atrelados planejamento de curso e de aula, divisão de 

conteúdo e níveis de aprendizagem, avaliações e utilização de outros recursos, e 

até mesmo mudanças de abordagens teóricas e metodológicas. Raramente o livro 

didático não está presente nos diversos contextos de ensino (Hutchinson & Torres, 

1994), e mesmo quando parece ausente, sua presença pode ser sentida. Nestes 

casos, o professor prepara suas aulas, elabora outros materiais, retira atividades e 

textos, organiza o conteúdo com base num livro didático. Ele já internalizou em si 

os procedimentos dos livros, e os repete em suas aulas (Coracini, 1999), e assim, 

ao livro didático de inglês é conferida uma autoridade pelo senso comum por ser 

considerado fonte do saber correto e sacramentado, criador de paradigmas que 

orientam a transmissão de conhecimento (Souza, 1999a).  

Esta percepção tem mostrado também uma dependência por parte do 

docente e de seus alunos. O professor às vezes questiona o que fazer se não há um 

livro didático ou se os alunos ainda não o tem. Os discentes, por sua vez, 

questionam que livro será utilizado. 

Com base nisso, tenho direcionado meus estudos acadêmicos a este material 

de ensino. Em minha dissertação de mestrado (Silva, 1998) analisei o uso de 

textos literários nos livros didáticos de inglês, reconhecendo que a inserção destes 

textos nos livros didáticos contribui para o seu uso no ensino de modo geral. Em 

2004, 2005, e 2008, ministrei a disciplina Produção, Uso e Avaliação de Materiais 

Didáticos para Ensino de Línguas no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

Linguagem e Tecnologia no CEFET-MG. A proposta dessa disciplina partiu da 

necessidade de reflexões sobre essas ações no fazer pedagógico de professores e 

alunos. 

Nothing can come of nothing! 
W. Shakespeare, King Lear, I, sc i 
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Essas experiências tem mostrado que as práticas pedagógicas ligam-se a 

outras práticas também inseridas na cultura educacional (Halliday [1991] 2007). 

Nesse sentido, o livro didático de inglês, enquanto produto direcionado ao meio 

escolar, envolve outros atores sociais em sua produção, principalmente autores e 

editores. Ele deve trazer lucros aos produtores e comerciantes, satisfazer 

necessidades e desejos de alunos e professores, e por isso, ele é anunciado e 

apresentado por seus produtores às pessoas que o usarão para ensinar e aprender o 

idioma. 

Essas práticas sociais de professores, alunos, autores e editores configuram 

gêneros discursivos específicos (Martin & Rose, 2006), nos quais são construídas 

representações sobre esse material didático. Sua relevância na cultura educacional 

(Halliday [1991] 2007) é inegável, e com isso o livro didático de inglês pode ser 

entendido como um objeto de representação (Sá, 1998). Essa é a premissa inicial 

desse estudo, o que o distingue da maioria dos trabalhos referentes ao livro 

didático desenvolvidos nas áreas de Linguística Aplicada e Educação. 

Os estudos acadêmicos sobre o livro didático de inglês como língua 

estrangeira tem se ocupado historicamente do que é veiculado nele (Silva, 2010; 

Batista & Rojo, 2005; Choppin, 2004). Nesta tese, investigo o livro didático a 

partir de um foco ainda pouco explorado pela comunidade científica, ou seja, o 

livro didático como objeto de representação social (Sá, 1998) com base nos 

discursos das pessoas envolvidas na sua produção (autores e editores) e na sua 

utilização (professores e alunos).  

Este estudo centra-se em textos de apresentação e de divulgação de livros 

didáticos - quartas capas, anúncios de catálogos e apresentações do material em 

manuais do professor – e em entrevistas com professores de inglês e questionários 

respondidos por alunos usuários de alguns livros didáticos de inglês. Tomo por 

base que estes gêneros discursivos podem ser reveladores das representações 

construídas na sociedade a respeito desse material de ensino. A figura 1, a seguir, 

mostra o delineamento da pesquisa. 
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De acordo com a figura, a análise de exemplares dos gêneros discursivos 

produzidos pelos agentes sociais, tanto produtores quanto usuários do livro 

didático de inglês, evidencia as representações, as quais são construídas na e pela 

linguagem (Spink, 2004).  

Assim sendo, o que se pretende neste trabalho não é analisar o conteúdo do 

livro didático (habilidades, abordagens, imagens, representações construídas 

acerca de grupos sociais, da língua, da cultura, ou do ensino e da aprendizagem), 

mas o que se diz sobre ele. Metaforicamente, focalizo o livro com a capa fechada, 

não o livro aberto como em outras pesquisas. Reconheço a necessidade destas 

pesquisas já que elas evidenciam questões a serem observadas por produtores e 

pelos professores. Entretanto, este não é o foco desta tese, pois considero 

necessário entender como este importante material didático é representado pelos 

seus produtores e usuários, o que pode evidenciar aspectos relacionados à sua 

produção e à sua utilização dentro e fora da sala de aula.  

Minha pergunta de investigação, então, é: Que representações acerca de 

livros didáticos de inglês são construídas na sociedade pelos responsáveis pela sua 

produção (autores e editores) e por seus usuários (professores e alunos)? Esta é 

 

Livro 

Didático de 

Inglês 

Quarta capa 

(Autor /Editor 

Anúncio em 

catálogo (Editora) 

Apresentação no 

Manual do professor  
(Autor / Editor) 

Entrevistas com 

professores 

Depoimentos de 

alunos - questionários 

Discurso dos produtores 
Discurso dos usuários 

   Representações 

Figura 1: Design da Pesquisa de Doutorado 
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uma questão ampla que mostra o caráter analítico-interpretativo da pesquisa (ver 

capítulo 5 sobre metodologia). 

Logo, os objetivos que nortearam o processo desta pesquisa foram: 

 

1- Identificar as representações a respeito do livro didático de inglês 

como língua estrangeira construídas por pessoas envolvidas na sua 

produção e uso: autores, editores, professores e alunos; 

2- Descrever, com base em uma proposta de análise do discurso ligada à 

Linguística Sistêmico-Funcional (Martin & Rose, 2003, também Martin 

& Rose, 2007), a construção de representações do livro didático de 

inglês, através de elementos linguísticos de anúncios de catálogos, de 

quartas capas dos livros, das apresentações de manuais de professores, 

assim como nas entrevistas com professores e nas respostas de alunos a 

questionários sobre o livro didático utilizado por eles; 

3- Analisar imagens e outros recursos visuais contidos em anúncios, 

quartas capas e apresentações aos professores (discurso dos produtores) e 

que contribuem para a construção de representações de um livro didático 

tomando como base a Gramática do Design Visual (Kress & van 

Leuween, 1996); 

4- Avaliar, em termos teórico-metodológicos, a integração entre 

Linguística Sistêmico Funcional e estudos de representação no que se 

refere aos recursos de significação elencados pelos autores considerados, 

contribuindo para aplicação e/ou adaptação desses recursos em pesquisas 

sobre o discurso pedagógico e representações; 

 

 O ser humano é um agente constituinte e construtor do meio social em que 

vive através de suas interações e do uso da linguagem. Considero que o uso da 

linguagem é uma ação social a partir da qual significados são construídos 

(Halliday & Hasan, 1989; Halliday, 1994; Halliday & Mathiessen, 2004), assim 

como conhecimentos também o são. E representações são formas de 

conhecimentos (Jodelet, 1995), como mostrado no capítulo 3.  

Adoto, nesta tese, a visão de uma construção social da realidade (Berger & 

Luckman, 2009; Spink, 2004 a), a qual implica a percepção da vida cotidiana 

como uma realidade interpretada pelos seres humanos e, portanto, dotada de 
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sentido e de coerência. Investigá-la implica explicar os processos através dos 

quais se descreve, se explica, e se dá conta do mundo circundante e de si próprio 

(Spink, 2004 a; Spink, 2004 b), além de saber como as relações entre os seres 

humanos são construídas, e como a língua é usada para tudo isso. Isto configura o 

uso da linguagem (Halliday & Hasan, 1989; Halliday, 1994; Halliday & 

Mathiessen, 2004), que é a construção e a comunicação de significados, logo a 

expressão da subjetividade e da objetividade humana e social. Segundo Berger & 

Luckmann (2009), a linguagem torna mais real a subjetividade do falante para si 

próprio e para seu interlocutor, ao mesmo tempo em que expressa a objetividade 

da vida social. Ela possui padrões específicos, por exemplo, categorizações e 

tipificações, construindo símbolos abstraídos da experiência cotidiana e os 

tornando “reais”.  

Isto implica também considerar como objeto de conhecimento o complexo 

de significados da ação humana, assim como implica não perder de vista a idéia 

de relativismo cultural, ou seja, que os significados criados por seres humanos 

variam de cultura para cultura (Kress & van Leuween, 1996; Martin, 1997; 

Bakhtin, 2003; Halliday & Mathiessen, 2004). 

 A seguir, situo este estudo no campo da Linguística Aplicada, tratando da 

relação entre língua, educação e discurso pedagógico. Em seguida, justifico sua 

importância levando em conta aspectos teóricos, metodológicos, pedagógicos, 

sociais e acadêmicos.  

 

1.2. Este estudo como um trabalho de Linguística Aplicada 

A relação língua / educação ultrapassa os limites físicos e acadêmicos da 

escola e da sala de aula. Entendo que o uso da língua em contextos pedagógicos se 

entrecruza com o seu uso em outros contextos e com outros objetivos além do 

ensinar e aprender.  

É nesse sentido que esta tese se liga aos estudos recentes em Linguística 

Aplicada, mais especificamente ao estudo do discurso pedagógico. Embora possa 

ser dito que textos de autores e de editores de livros didáticos estejam 

direcionados a fins comerciais, o conteúdo deles é relacionado a questões 

pedagógicas, isto é, ao ensinar e ao aprender língua inglesa neste caso. No 

discurso, estas pessoas se referem a objetivos linguísticos e pedagógicos, à 
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metodologia de ensino, às atividades didáticas, ao conteúdo e à sua organização, à 

utilização do livro didático pelo professor e pelo aluno, ao perfil de aluno a que o 

material se destina, em que contexto de ensino. 

Neste estudo, considero que pode ser válido, para as pessoas envolvidas na 

cultura educacional (Halliday [1991], 2007), o entendimento das características 

presentes em textos orais e escritos de diferentes agentes sociais, e das atitudes 

estereotipadas relacionadas à língua (Stubbs, 1983). Acredito que uma das 

implicações
1
 desta pesquisa relacione-se com a avaliação e a seleção de livros 

didáticos, pois as pessoas responsáveis por isso poderão pautar suas escolhas 

cientes das representações sobre o livro didático construídas em gêneros 

discursivos utilizados nessas atividades, podendo averiguar de maneira mais 

consciente, talvez, se o que é dito condiz com o livro em si. 

Nesta investigação, também entendo que a Linguística Aplicada não tem 

foco apenas em ensino e aprendizagem de línguas, nem deva ignorar visões sobre 

linguagem provenientes de outras áreas do conhecimento (Moita Lopes, 2006). 

Por isso, utilizo, por julgar necessárias, ideias acerca de representações de outras 

áreas – Estudos Culturais e Psicologia Social – além da Linguística Sistêmico-

Funcional. Essas áreas tem em comum a visão de sujeito como construtor da 

realidade social e dos significados ali produzidos.  

Esta tese refere-se ao ensino/aprendizagem, mas, como dito, não focalizando 

o conteúdo de livros didáticos de inglês, nem sua utilização em sala de aula, como 

ocorre na maior parte das pesquisas sobre este material (Silva, 2010). O livro 

didático de inglês é visto aqui como um elemento relevante na sociedade, por isso 

sobre ele são construídas representações no fazer pedagógico do professor, na 

aprendizagem por parte do aluno, e nas atividades de autores e editores junto a 

esses docentes e discentes. Ensinar, aprender, divulgar e apresentar a obra 

didática, todas são ações do cotidiano da cultura educacional que envolvem o uso 

da linguagem.  

Portanto, entendo que o livro didático é um elemento do cotidiano social, 

com importância pedagógica, política, econômica, e cultural, que ele é um objeto 

de representação. Sendo as representações sociais (Moscovici, 2003) e construídas 

no e pelo uso da linguagem e do discurso (Sá, 1998), no falar e no escrever sobre 

                                                
1 Outras implicações serão apresentadas na conclusão desta tese. 
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algo, então esta tese configura-se como um trabalho em Linguística Aplicada.  

 

1.3. Justificativa 

Esta tese é justificada por razões teóricas, práticas, metodológicas, sociais, e 

acadêmicas.  

Em termos teóricos, acredito que este estudo possa contribuir para aplicação 

e ou adaptação de propostas de análise discursiva na Linguística Sistêmico-

Funcional: a proposta de análise do “significado além da oração” (Martin & Rose, 

2003, também 2007) e a Gramática do Design Visual (Kress & van Leeuwen, 

1996). Como mostrado ao longo do trabalho, estas propostas mostram-se 

coerentes e eficazes na detecção de representações, e possivelmente podem ser 

usadas em propostas de investigação semelhantes, seja no que se refere a 

representações, seja no que tange o livro didático de inglês. Atualmente, alguns 

estudos sobre representações tem sido definidos como estudos de práticas 

discursivas (Spink, 2004 b). Quanto a pesquisas envolvendo o livro didático, 

algumas tem tomado os pressupostos da Linguística Sistêmico Funcional para 

tratar de aspectos internos às obras didáticas (por exemplo, Tílio, 2006 e Silva, 

2006). 

Há um processo social que envolve produtores de livros didáticos (autores e 

editores) e usuários (professores e alunos), e nele textos verbais e imagens 

participam da construção de representações do livro didático de inglês. A 

Linguística Sistêmico-Funcional e as abordagens do estudo do discurso nela 

embasadas e descritas nesta tese se prestam como referencial para esta pesquisa, 

pois consideram o contexto social de uso da linguagem na construção de 

significados. Com a análise de imagens e elementos não verbais presentes em 

alguns dos gêneros utilizados na pesquisa, reafirmo que representações podem ser 

criadas não apenas através da linguagem verbal, mas também através de recursos 

não verbais (imagens e elementos composicionais), respeitando as respectivas 

independências dessas linguagens (Kress & van Leeuwen, 1996). 

Complementando, a escolha desse referencial teórico pode ser justificada pelo fato 

de a gramática de uma língua ser “um meio de representação de modelos de 

experiência que capacita o ser humano a construir uma representação de sua 
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realidade, a entender o que acontece em seu meio e dentro de si”
2
 (Halliday, 1985, 

apud Kress & van Leeuwen,1996, p. 2). 

Considerando a prática pedagógica, esta pesquisa poderá ajudar na 

compreensão dos discursos norteadores da escolha de livros didáticos para o 

ensino de inglês (o discurso de autores e editores), uma vez que o corpus é 

composto de exemplares de gêneros discursivos produzidos com intuito de 

divulgar a obra didática, descrevê-la e orientar o professor. Ainda, ao evidenciar 

uma investigação das representações que autores, editores, professores e alunos 

constroem sobre o livro didático, essa pesquisa pode subsidiar futuras discussões a 

respeito da escolha de um livro didático de inglês como língua estrangeira em 

contextos diversos, o papel desse material nas aulas, sua pertinência ao contexto, 

seu significado para os que ensinam e para os que estudam inglês.  

Juntamente com outros trabalhos em Linguística Aplicada que procuram 

apresentar uma visão crítica, a partir da análise de situações de ensino e 

aprendizagem e de conteúdos veiculados nos livros didáticos, a investigação aqui 

apresentada pode contribuir também para uma visão do contexto de divulgação e 

distribuição de livros didáticos. Isso pode significar uma melhoria da 

compreensão também dos meios de divulgação e propagação do ensino de língua 

inglesa, marcado por questões político-sociais e ideológicas, às vezes sugerindo 

imperialismo linguístico e cultural (Phillipson, 1992). 

Em se tratando de metodologia, a pesquisa evidencia que a utilização das 

propostas de análise de textos verbais e de imagens considerados nesta pesquisa 

contempla o objetivo de revelar as representações construídas sobre o livro 

didático de inglês no discurso de seus produtores e usuários. A partir da análise da 

materialidade linguística e de recursos visuais percebe-se a recorrência de 

recursos de significação, o que me permite justificar as representações 

apresentadas nesta tese. Estas representações são nomeadas a partir de vocábulos 

usados pelos produtores e usuários de livros didáticos em seus textos. Até então, 

ainda não constatei outro trabalho cujo foco seja a construção de representações a 

partir do uso da linguagem no cotidiano de vários sujeitos que com ele se 

relacionam. Alguns trabalhos que também tratam de representações do livro 

                                                
2 Grammar (...) It is a means of representing patterns of experience... It enables human beings to 

build a mental picture of reality, to make sense of their experience of what goes on around them 

and inside them. (Halliday, 1985, apud Kress & van Leeuwen, 1996) 
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didático limitam-se a um grupo de sujeitos (apenas professores ou apenas alunos, 

ou ambos, limitando-se aos usuários) e ainda utilizam instrumentos que induzem 

as respostas de informantes, como por exemplo, completar frases como “O livro 

didático para mim é...”
3
. Assim, esta tese procura apresentar uma visão mais 

sistemática de representações, levando em conta também o discurso de 

produtores, através da apresentação e divulgação que fazem do livro.  

Quanto ao corpus estudado, este se justifica, em parte, pelo papel 

importante que editoras tem exercido no processo de seleção e escolha de livros 

didáticos (Oliveira et al., 1984). Por conseguinte, o uso da linguagem em anúncios 

de catálogos, quartas capas de livros didáticos e em textos de apresentação de 

manuais endereçados aos professores implica em construção de representações 

por parte dos produtores nestes textos direcionados principalmente aos docentes. 

O texto de apresentação do manual do professor, por exemplo, pode ser um dos 

recursos principais que muitos docentes utilizam quando não frequentam cursos 

de formação e desenvolvimento profissional (Cunningsworth, 1995). Esta é 

também uma função esperada para este gênero discursivo atualmente, sendo um 

critério de avaliação de coleções didáticas por parte do governo federal brasileiro 

(Jorge & Tenuta, 2011; Brasil, 2009). Com isso, também, esta pesquisa pode ser 

uma contribuição para professores no sentido de torná-los mais conscientes na 

consulta a esses textos, os quais são produzidos e organizados com a intenção de 

se agir no contexto sócio-educacional, considerando-se aspectos verbais e não 

verbais.  

Ainda sobre o corpus, as entrevistas com professores revelam as 

representações construídas pelos profissionais da área, e o mesmo ocorre com as 

respostas aos questionários, que evidenciam o que diz o aluno sobre o material 

que foi selecionado para ele estudar inglês. Ressalta-se que esses dois 

instrumentos de pesquisa, e também gêneros discursivos, são amplamente usados 

em pesquisas sobre representações (Sá, 1998). Assim, este corpus parece 

representativo para se ter uma visão ampla das representações sobre o livro 

didático de inglês, envolvendo sujeitos responsáveis pela produção, pela 

circulação e pela utilização deste material de ensino.  

                                                
3 Trabalhos desse tipo são mencionados no capítulo 4. 
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Questões sociais também estão envolvidas e justificam a proposta de 

pesquisa. O livro didático tem tido muita importância no ensino, e proporcionado 

grande parte da produção e dos lucros de editoras (Coracini, 1999; Clark, 1999; 

Littlejohn, 1992). Oliveira et al. (1984) citam uma pesquisa realizada na França 

em 1981 que revelou serem as editoras, já naquela época, o veículo mais utilizado 

por professores para terem acesso aos catálogos, cursos, a exemplares gratuitos, e 

outras fontes de informações relativas aos livros didáticos. O mesmo parece 

acontecer atualmente no cotidiano de professores brasileiros de inglês como 

língua estrangeira. Como mostra Coracini (1999), não raro estas empresas 

promovem eventos destinados a professores com participação de autores nacionais 

e internacionais. Elas também promovem e apoiam palestras e oficinas como 

suporte pedagógico a professores que adotam seus materiais. 

Acrescento que a investigação encontra consonância nas recomendações de 

Allwright & Bailey (1991), de que pesquisas sobre questões relativas ao ensino e 

à aprendizagem de línguas devem dar conta tanto do linguístico quanto do social, 

e não privilegiar um ou outro. Isso se relaciona a uma visão de uso da linguagem 

segundo a qual as escolhas feitas pelos usuários de um sistema de significação são 

determinadas pela ação na sociedade, e de que toda pesquisa é guiada por crenças 

e sentimentos a respeito do mundo e como deve ser o entendimento deste. Como 

diz Gaskell (2008, p.65): 

O primeiro ponto de partida é o pressuposto de que o mundo social não é um dado 

natural, sem problemas: ele é ativamente construído por pessoas em suas vidas 
cotidianas, mas não sob condições que elas mesmas estabeleceram. Assume-se que 

essas construções constituem a realidade essencial das pessoas, seu mundo 

vivencial. 
4
 

 

Além disso, essa ligação com o social está presente no entendimento do 

livro didático enquanto recurso didático, uma mercadoria, e objeto de 

representação, constituindo-se como tal devido à importância que lhe é conferido 

na sociedade (ref. Capítulo 4). A construção das representações acontece através 

de recorrentes ações, dentre elas usos da linguagem referentes a este material de 

ensino, por diferentes sujeitos. Representações são resultantes de processos 

sociais, e são compartilhadas (Gaskell, 2008). Os indivíduos (no caso, produtores 

e usuários de livros didáticos) ocupam lugares sociais distintos, com atividades, 

visões, atitudes e também objetivos variados ao usarem a linguagem para se 

                                                
4 Tradução de Pedrinho Guareschi. 
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referir a um determinado assunto ou objeto concreto, o qual vem a tornar-se 

objeto de representação.  

A análise dos discursos de produtores - autores e editores – justifica-se pelo 

fato de neles serem construídas representações do livro didático de inglês, as quais 

podem abranger não só o contexto brasileiro, mas também o internacional. A 

grande produção de livros didáticos, principalmente na Inglaterra, para o ensino 

de inglês como língua estrangeira e sua comercialização crescente em outros 

países são formas de promover o ensino dessa língua. Já no século XIX, na 

Inglaterra houve muito esforço para se alocar recursos que garantissem a chegada 

de livros nas escolas (Oliveira et al., 1984), e um esforço bem parecido também 

acontece atualmente com a intenção de propagar o ensino de língua e da cultura 

inglesa em outros países (Phillipson, 1992). E esta prática mostra que o livro 

didático de inglês (e também de outras línguas) exerce um papel político na 

medida em que propicia acesso à língua e à cultura de outros países, podendo ser 

veículo de dominação político-cultural. 

Mais especificamente, no contexto sócio-político-educacional brasileiro, 

percebe-se uma preocupação com a continuidade e abrangência do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) do Governo Federal. O Seminário “Política 

do Livro Didático: desafios da qualidade – avaliação 1995-2002” recomendou, em 

publicação feita no site da ABRELIVROS (Associação Brasileira de Editores de 

Livros), que fossem feitos mais investimentos na formação de docentes visando 

prepará-los para a escolha e uso de livros didáticos, e que livros de línguas 

estrangeiras fossem incluídos no programa
5
. Atualmente, a escolha de livros das 

várias disciplinas, inclusive língua estrangeira, através do PNLD, acontece com 

base nas informações veiculadas em resenhas publicadas em guias a partir da 

avaliação do livro feita por professores pesquisadores. Estas resenhas podem 

revelar representações sobre os livros didáticos selecionados, e uma 

conscientização destas pode auxiliar professores no entendimento dos significados 

ali veiculados.  

Por fim, questões acadêmicas também justificam este trabalho sobre 

representações de livros didáticos de inglês. Há que se ter mais publicações sobre 

                                                
5 Essa era também uma reivindicação expressa em Lopes e Rojo (2004) e de autores de livros 

didáticos (ver, por exemplo Arruda, 2006), e a primeira vez que livros didáticos de língua 

estrangeira moderna (inglês e espanhol) integraram o PNLD foi em sua edição PNLD 2011. 
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materiais didáticos para o ensino de línguas estrangeiras enquanto elementos 

importantes do processo ensino-aprendizagem. Paralelamente, é preciso também 

que propostas de cursos de formação acadêmica pré e em serviço contemplem 

aspectos relacionados a livros didáticos, à sua produção, circulação, seleção e uso, 

além do significado deste material de ensino de inglês nos diversos contextos. É 

importante que esses cursos enfoquem mais que critérios de seleção e avaliação de 

materiais didáticos, para que possam ser melhor conhecidos pelos docentes. 

Assim, esta tese pode ser uma contribuição para tais cursos ao revelar as 

representações construídas nos discursos analisados. 

 

1.4. Estrutura da tese 

Este estudo inclui uma visão sociossemiótica de linguagem proposta pela 

Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday & Hasan, 1989; Halliday, 1994; 

Halliday & Mathiessen, 2004), a qual norteia a Gramática Sistêmico-Funcional 

(Halliday, 1994; Halliday & Mathiessen, 2004), um conceito específico de 

gêneros discursivos (Martin, 1997; Eggins & Martin, 1996; Hasan, 1989; Martin 

& Rose, 2006), a proposta de análise discursiva além do nível oracional (Martin & 

Rose (2003, também Martin & Rose, 2007), e a Gramática do Design Visual 

(Kress & van Leeuwen, 1996). Considerando essa fundamentação teórica, as 

análises discursivas apresentadas neste estudo consideram como ponto de partida 

a materialidade linguística e visual dos textos exemplares de gêneros discursivos, 

e o contexto social em que esses textos estão inseridos. A descrição dessa teoria 

da linguagem constitui o capítulo 2. 

Também são parte importante desta tese as noções de representações 

propostas por pesquisadores da Linguística Sistêmico-Funcional e das áreas de 

Estudos Culturais (Hall, 1997; Silva, 2000) e da Psicologia Social (Sá, 1998; 

Moscovici, 2003; Spink, 2004; dentre outros). O que há de comum nestas áreas é 

uma visão de socioconstrução da realidade (Berger & Luckmann, 2009). Essas 

noções são discutidas no capítulo 3. 

Ainda apresento, no capítulo 4, a complexidade inerente a este material de 

ensino de inglês e às tentativas de se defini-lo. Assumo ser ele um gênero 

discursivo ou um macrogênero (Martin & Rose, 2006), e um objeto de 

representação (Sá, 1998). A sua relevância no contexto pedagógico e na sociedade 
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em geral é enfocada tendo em vista aspectos políticos, econômicos, culturais, 

acadêmicos e pedagógicos. 

Também em termos metodológicos, a pesquisa aqui apresentada situa-se 

numa perspectiva construtivista, ou paradigma construtivista (Guba & Lincoln, 

1994). Neste caso, não há uma hipótese a ser confirmada ou refutada, mas uma 

questão ampla a ser respondida. As análises e conclusões, portanto, são 

construídas a partir dos dizeres e da utilização de recursos de significação não 

verbais. Este estudo de cunho qualitativo também é caracterizado por sua 

multiplicidade (Denzin & Lincoln, 1998) presente na variedade de materiais 

empíricos, na interdisciplinaridade envolvendo Estudos de Linguagem e 

Representações, e ainda na variedade de sujeitos e seus discursos considerados. 

Mais detalhes sobre a metodologia são apresentados no capítulo 5. 

As análises interpretativas dos discursos de produtores e usuários são 

apresentadas nos capítulos 6 e 7. No primeiro destes, leva-se em conta os anúncios 

de catálogos, as quartas capas e apresentações em manuais do professor de cinco 

livros didáticos, textos estes exemplares de gêneros discursivos escritos por 

autores e ou editores Estes são textos destinados aos usuários, mais 

especificamente ao professor. Já a análise do discurso dos usuários, que constitui 

o capítulo 7, é baseada em entrevistas com professores e questionários 

respondidos por alunos usuários dos livros, sendo estes instrumentos de coleta de 

informações também considerados gêneros discursivos. Nestes capítulos, são 

evidenciadas as representações construídas por esses sujeitos sobre o livro 

didático de inglês, nomeadas a partir do que é revelado pelo material empírico.  

No capítulo 8, apresento reflexões a respeito do que é evidenciado pelas 

análises. Sintetizo essas análises, e mostro as semelhanças e diferenças presentes 

nos discursos de produtores e usuários, estabelecendo relações com os 

pressupostos teóricos. Na conclusão deste estudo (Capítulo 9), apresento suas 

possíveis contribuições, e sugestões de pesquisas futuras sobre o livro didático de 

inglês.  
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Este capítulo teórico tem como objetivo apresentar, a partir da Linguística 

Sistêmico-Funcional, os conceitos de linguagem e de língua, as noções de texto, 

de contexto, de gênero discursivo, de metafunções, bem como apresentar os 

sistemas de significação no nível da oração, e as possibilidades de análises além 

da oração. Assim, servem de base os estudos linguísticos de Halliday & Hasan 

(1989), Halliday (1994), Halliday & Mathiessen (2004), Eggins (1994, e também 

Eggins, 2004), e outros. Faço um panorama da teoria linguística que norteia esta 

tese, teoria esta que se constitui em um desenvolvimento da tradição funcionalista 

européia de estudos linguísticos (Halliday, 1994).  

A teoria de Halliday sobre a linguagem humana, assim como a gramática 

sistêmico-funcional, vem sendo desenvolvidas, revisadas e ampliadas nos últimos 

anos, e tem embasado propostas de análises discursivas que transcendem o nível 

oracional como, por exemplo, a de Martin & Rose (2003, também Martin & Rose, 

2007), e a Gramática do Design Visual de Kress & van Leeuwen (1996). A 

primeira proposta aplica-se à análise de textos verbais numa perspectiva que 

considera o significado além do nível oracional. Utilizo as duas versões da 

proposta, a edição de 2003 e a de 2007, por serem complementares em alguns 

pontos. Já a Gramática do Design Visual, é utilizada para a análise de imagens e 

outros elementos não verbais presentes em alguns textos que fazem parte do 

corpus analisado. 

Ambas as propostas assemelham-se não só por serem embasadas na teoria 

sistêmico-funcional, mas também pelos seus objetivos, ou seja, a análise do 

discurso social e culturalmente situado. Além disso, os autores apresentam, de 

maneira semelhante, sistemas discursivos ligados às metafunções, isto é, os tipos 

de significados construídos: ideacional, interpessoal e textual. Os sistemas 

discursivos são detalhados em categorias dos denominados recursos de 

significação, alguns deles descritos neste capítulo.  

 

Por causa da minha natureza simbólica eu preciso de significados. E nomear é 

justamente dar significado às coisas.  
Adélia Prado (em entrevista a André Azevedo da Fonseca) 
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2.1. A concepção sociossemiótica da linguagem 

A Linguística Sistêmico-Funcional considera a língua como um sistema no 

qual usuários fazem escolhas para a produção de significados (Neves, 2004), o 

que é uma ação social. A função primeira da linguagem é produzir significados, o 

que acontece a partir das escolhas dos usuários de uma língua ou outro sistema 

semiótico; e essas escolhas são influenciadas pelo contexto social imediato de uso 

da língua, e pelo contexto de cultura em que tais usuários estão inseridos.  

A língua é considerada um sistema de significação (por isso, semiótico) que, 

juntamente com outros sistemas semióticos, constitui a cultura humana (Halliday, 

1989). Ela é definida como natural, e não inventada, própria do ser humano, um 

modo de expressão verbal, em oposição a outras formas de expressão, tais como a 

música, a dança e outras manifestações artísticas (Halliday & Mathiessen, 2004). 

Enquanto sistema semiótico é, então, um conjunto finito de signos distintos, os 

quais, por sua vez, são a fusão de um conteúdo à sua expressão (Eggins, 1994), 

equivalente aos termos de Saussure, um significado e seu significante (Saussure, 

[1916] 1988). Esta soma de um conteúdo e sua expressão é arbitrária, mas o 

sistema semiótico constitui-se como tal no meio social.  

Em síntese, Eggins (1994) evidencia quatro pontos teóricos importantes 

sobre a linguagem dentro da Linguística Sistêmico-Funcional, a saber: o uso da 

língua / linguagem é funcional; sua função primordial é produzir significados; 

esses significados são influenciados pelo contexto social e cultural de negociação; 

e o processo de uso da linguagem é semiótico. 

Esta abordagem é funcionalista e ao mesmo tempo é sistêmica porque a 

produção de significado é fruto de escolhas não necessariamente conscientes 

dentro de uma rede de opções / sistemas, que é a própria língua (Halliday, 1994). 

Sendo a língua, então, essa rede de sistemas, dentro deles há um conjunto de 

alternativas possíveis numa relação paradigmática (“o que poderia ser ao invés 

de...”, segundo Halliday & Mathiessen, 2004, p.22)
1
. Nos dizeres de Martin & 

Rose (2006, p.29), são os conjuntos de recursos para se produzir significados que 

constituem a língua e não necessariamente as regras de ordenação estrutural. 

                                                
1 Structure is the syntagmatic ordering in language: patterns, or regularities, in what goes 

together with what. System, by contrast, is ordering on the other axis: patterns in what could do 

instead of  what. This is the paradigmatic ordering of language. (In. Halliday & Mathiessen , 

2004, p.22). 
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Através das escolhas, são formadas as estruturas numa ordem sintagmática, que 

revelam o aspecto composicional da língua e seguem o princípio de ordenamento, 

ou seja, “o que vai junto com”
2
 (Halliday & Mathiessen, 2004, p.22). Cada 

escolha feita implica em um determinado significado, que por sua vez está em 

oposição às outras escolhas possíveis e não concretizadas (Eggins, 1994).  

Assim, então, a língua constitui-se em um sistema semiótico, que pode ser 

percebida como que tendo diferentes estratos. No nível da expressão, há os 

aspectos fonéticos e fonológicos em se tratando de oralidade ou os grafológicos, 

considerando a língua escrita. O nível de conteúdo se divide em aspectos léxico-

gramaticais e, num outro patamar, os aspectos semântico-discursivos. Além desses 

estratos da língua propriamente dita, há que se considerar o contexto social, que se 

subdivide em contexto de situação e em contexto cultural, tratados mais adiante. 

Uma possível ilustração da constituição da língua em estratos, baseada em Eggins 

(1994, também Eggins, 2004), é o quadro 1: 

Quadro 1: Estratos da língua (Fonte: Eggins, 2004, p.19 adaptado) 

 Termos 

Conteúdo Semântica do discurso 
(Significados) 

Léxico-gramática  

(Palavras e estruturas) 

Expressão Fonologia / grafologia 
(Sons / letras) 

 

As setas indicam que os significados são realizados pelas palavras e 

estruturas linguísticas, que por sua vez são expressas pelos sons ou as letras. Em 

termos técnicos, os significados produzidos no discurso são realizados na léxico-

gramática, que por sua vez é codificada pelas características fonético-fonológicas 

ou grafológicas da língua. Trata-se do conceito de realização, explicado por 

Eggins (1994) como codificação, ou a relação entre o conteúdo e a sua expressão. 

Porém, este movimento é de duplo sentido, ou seja, os padrões fonológicos são 

reinterpretados no nível da léxico-gramática, e padrões deste estrato são também 

reinterpretados no nível da semântica do discurso (Martin & Rose, 2006). Assim, 

um estrato constrói, é construído por, reconstrói, e é reconstruído em todos os 

níveis, nos termos de Martin & Rose (2006, p.39). 

                                                
2 Ver nota 1. 
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2.2. A definição de texto 

A Linguística Sistêmico-Funcional ocupa-se com o estudo da língua em uso 

real, e o texto – oral ou escrito - é considerado a unidade maior de funcionamento 

linguístico, e o que se procura observar é a “construção de seu sentido” (Neves, 

2004, p.63).   

O texto é uma unidade de significado em que são usados recursos 

semióticos, sejam linguísticos e/ou não linguísticos. Ele é definido como um 

exemplar de língua que faz sentido a uma pessoa que a conhece, um fenômeno 

gramatical, multifacetado, que pode ser duradouro ou efêmero, específico de um 

determinado momento ou algo mais trivial, possível de ser memorizado ou 

facilmente esquecido (Halliday, 1994; também Halliday & Mathiessen, 2004). 

Kress & van Leuween (1996), ao tratarem da comunicação visual, dizem que a 

formação de textos abrange a linguagem verbal, imagens e outros recursos 

gráficos, e ainda gestos, expressões faciais, o que caracteriza a multimodalidade. 

Neste estudo, adoto essa abrangência, e considero que textos em geral são 

multimodais (Kress, 2000), pois neles há sempre mais de uma modalidade de 

comunicação e expressão, embora uma possa predominar sobre outras.  

Neste trabalho, analiso aspectos não linguísticos dos textos escritos pelos 

produtores de livros didáticos, ou seja, imagens, principalmente, e recursos visuais 

relacionados à composição de textos multimodais (organização de informações, 

enquadramento e saliência), porque parecem relevantes na construção de 

significados e consequentemente das representações do livro didático de inglês. 

Os aspectos não verbais relacionados às falas dos professores (entrevistas) não são 

considerados, pois demandariam a utilização de recursos de filmagem, e poderia 

dificultar a espontaneidade dos docentes entrevistados. Quanto aos questionários 

respondidos pelos alunos, não houve uso de recursos de significação visual. 

Ao enfocar o texto como unidade de significados, a Linguística Sistêmico- 

Funcional tenta encontrar informações relativas a o que e como se mostra nele e 

por ele, o que se faz com o texto, como se faz, e qual o valor dessas ações e do 

texto em si. E é isso o que procuro fazer nesta tese ao analisar textos sobre o livro 

didático de inglês para se chegar às representações construídas na sociedade sobre 

este material de ensino. Enquanto instrumento, por outro lado, um texto pode 

revelar informações sobre a língua e seu funcionamento.  
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Texto, então, é tanto um produto quanto um processo. Enquanto produto 

autêntico da interação social (Eggins, 2004, p.23), ele é resultado, pode ser 

gravado, impresso. Uma vez registrado, pode ser estudado e tem uma estrutura 

que torna possível sua análise em termos sistêmicos (Halliday, 1989). Como 

processo, o texto é um contínuo de escolhas semânticas que ali se realizam ou 

materializam-se, uma movimentação através de redes de significação possíveis, e 

também uma troca social de significados, pois é um evento de interação (Halliday, 

1989).  

Enquanto produto e processo, o texto apresenta uma unidade de estrutura 

(Hasan, 1989; Eggins, 2004), e é pelo fato de ser e ter um todo unificado, que um 

texto se constitui como tal. A estrutura textual refere-se à forma global da 

mensagem, aos elementos ou eventos constituintes de um texto e à ordenação 

destes. E é isso que faz um texto ser um exemplar de um gênero discursivo, o que 

será mostrado mais adiante ainda neste capítulo. 

Halliday (1989) explica que o texto é construído de significados, e por isso é 

uma unidade semântica. Portanto, é no nível da semântica do discurso (ver quadro 

1) que ele deve ser estudado, isto é, que devem ser compreendidas as relações de 

significado construídas num texto (Eggins, 2004). É o que propõem Martin & 

Rose (2003, e também Martin & Rose, 2007) com relação ao estudo do discurso, 

que implica em análise textual além do nível da sentença. É ainda o que apresento 

nesta tese nos capítulos 6 e 7 de análise do discurso de produtores e usuários de 

livros didáticos de inglês. 

Como é premissa da Linguística Sistêmico-Funcional a existência de uma 

relação entre o uso da língua e o ambiente social em que ela é usada, é necessário 

considerar esse ambiente no estudo do texto enquanto processo e produto 

(Halliday, 1989). Considerando, então, a organização funcional da língua, há a 

possibilidade de se chegar ao contexto pelo texto e ao texto pelo contexto. As 

seções seguintes tratam dessa organização funcional, e das noções de contexto de 

situação e de cultura na perspectiva sistêmico-funcional. 

 

2.3. As metafunções 

A Linguística Sistêmico-Funcional considera o termo “funções” um 

sinônimo de uso da língua. Parafraseando Halliday (1989), as funções são as 
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maneiras como as pessoas usam a língua. Em geral, como diz o autor, as pessoas 

fazem coisas diferentes com a língua, com o intuito de alcançarem objetivos 

diferentes, e propósitos variados através da fala, da escrita, da audição ou da 

leitura.  

Sendo a função primeira da linguagem a produção de significados, três 

variações desta, ou metafunções, são consideradas: falar de experiências externas 

e internas do indivíduo - metafunção ideacional; estabelecer relações com outras 

pessoas no meio social - metafunção interpessoal; e organizar a mensagem para 

com ela construir sentidos - metafunção textual (Magalhães, 2006). Segundo 

Neves (2004) (também Halliday ([1994], 2007, p. 321), as metafunções ideacional 

e interpessoal denotam os propósitos gerais de todos os usos da linguagem, a 

saber, entender o ambiente / contexto e interagir com outras pessoas. A 

metafunção textual, por sua vez, realça esses propósitos e os torna possíveis de 

serem realizados, isto é, os torna discurso. 

A metafunção ideacional se constitui no uso da língua para expressar a 

experiência externa e interna dos seus usuários, e nisto estão envolvidos 

participantes, processos, e circunstâncias. Construir a experiência humana através 

do uso da língua implica em nomear e registrar processos, nomear, caracterizar e 

categorizar seres participantes desses processos, e identificar as circunstâncias em 

que acontecem os processos (Halliday & Mathiessen, 2004). 

Em termos interpessoais, o uso da língua revela as relações humanas 

construídas na interação; o papel do falante é definido em relação ao seu 

interlocutor e em sintonia com o que é comunicado e negociado em termos de 

sentidos (Halliday & Mathiessen, 2004). 

Por sua vez, a metafunção textual enfatiza a construção e a organização do 

texto, ou seja, as sequências discursivas, o fluxo da informação, a coesão 

(Halliday & Mathiessen, 2004). 

Embora pareçam coisas muito distintas, não são estanques. Acontecem 

juntas a um só tempo. Usar a língua implica em produção de significados 

ideacionais, interpessoais, e textuais em conjunto no nível semântico-discursivo, e 

esses significados serão realizados no nível léxico-gramatical através de sistemas 

de significação, tratados mais adiante neste capítulo, e materializados no nível da 

expressão através dos aspectos fonético-fonológicos ou grafológicos. Porém, o 

tratamento dos significados ideacionais, interpessoais e textuais em separado 
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ocorre por questões didáticas e/ou pode também ser justificado pelo foco 

específico de determinada pesquisa. A figura 2, a seguir, com base em Eggins 

(1994), Halliday (1994), e outros estudiosos da Linguística Sistêmico-Funcional, 

ilustra o que foi aqui apresentado.  

 

Figura 2: Relação dos significados e estratos da língua (Fontes: Halliday, 

1994; Eggins, 1994; Halliday & Mathiessen, 2004) 

 

 

A figura mostra a relação dos estratos da língua, os significados produzidos 

no âmbito discursivo e os sistemas de significação. As setas duplas indicam o 

processo de realização que, como foi dito anteriormente, acontece em todos os 

níveis / estratos, em sentido duplo.  

 

2.4. O contexto de situação ou de registro 

Halliday parte do conceito de contexto de situação cunhado por Malinowsky 

(1923, apud Halliday, 1989) para assumir que os textos acontecem em ambientes 

sociais, e que há um relacionamento estreito entre esse ambiente social e a 

organização funcional da língua, e consequentemente, nos significados 

produzidos. Por isso, é possível dizer que o contexto de situação (esse ambiente) 
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em que acontece uma interação fornece aos seus participantes uma gama de 

informações a respeito dos significados ali construídos e negociados. Ao mesmo 

tempo, os significados construídos na interação podem fornecer informação a 

respeito do contexto de situação, também denominado contexto de registro 

(Halliday & Hasan, 1989; Martin, 1997, Eggins, 1994).  

Mas, na Linguística Sistêmico-Funcional considera-se que o contexto social 

é estratificado, dividindo-se em contexto de registro ou de situação (aqui descrito), 

e contexto de cultura, o qual está num nível maior de abstração (Martin, 1997, por 

exemplo). Essa estratificação também é importante para o entendimento da 

definição de gênero discursivo de acordo com a Linguística Sistêmico-Funcional, 

a ser exposta mais adiante. Isso significa que, além desse ambiente em que se 

insere um texto – o contexto de situação ou registro, nas trocas linguísticas há 

histórias culturais dos participantes envolvidos, e dos tipos de práticas em que eles 

se engajam, as quais determinam a significância do texto ou da interação para a 

cultura.  

As variáveis constituintes e caracterizadoras do contexto de situação ou de 

registro são campo, relações e modo, aqui descritas com base em Hasan (1989, in 

Halliday & Hasan, 1989): 

- campo: natureza da atividade social, incluindo os tipos das ações, seus 

participantes e circunstâncias; 

- relações entre os participantes, referindo-se mais especificamente à 

hierarquia entre eles, aos papéis que eles assumem, à distância social entre eles; 

- modo: o papel da linguagem na interação, se ela constitui a interação ou é 

instrumento para que esta aconteça; se o texto é construído em conjunto pelos 

interlocutores (no caso de interação oral) ou não (no caso de textos escritos); o 

canal de comunicação (áudio - oral, escrito, gráfico-visual); e o meio em que o 

texto é veiculado (meio oral ou escrito, ou ainda se ele é escrito para ser falado).  

As variáveis do contexto de situação estão relacionadas com as três 

metafunções da linguagem (Martin, 1997; Eggins & Martin, 1996). Assim, a 

metafunção ideacional está voltada para o campo, a metafunção interpessoal é 

ligada às relações, e a metafunção textual relaciona-se com o modo. A figura 3 

apresentada na próxima seção ilustra também a relação entre as variáveis de 

registro e os significados produzidos através da linguagem / língua. 
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2.5. Contexto de cultura 

Cultura é definida por Halliday (1989, in Halliday & Hasan, 1989) como o 

conjunto de sistemas de significação que se inter-relacionam. A língua é um 

desses sistemas e através dela textos são produzidos na interação entre os 

membros de uma cultura (Martin & Rose, 2003).  Neste trabalho, assumo como 

Martin & Rose (2003, também Martin & Rose, 2007; e Martin & Rose, 2006), que 

é possível através de um texto, interpretar a cultura, ou seja, textos podem 

evidenciar aspectos do contexto cultural em que são produzidos. Por isso, ao 

investigar as representações construídas sobre o livro didático de inglês neste 

estudo, o que tento fazer é um mapeamento (Martin & Rose, 2006) de parte da 

cultura educacional (Halliday [1991], 2007) no que se refere ao livro didático de 

inglês. Isso acontece, nesta tese, através da análise da materialidade verbal e não 

verbal presentes nos textos exemplares de gêneros discursivos produzidos sobre 

tal material.  

O contexto de cultura é caracterizado na Linguística Sistêmico-Funcional 

como sendo mais amplo que o contexto de situação ou de registro. Enquanto este 

é o contexto imediato em que um texto é produzido, o contexto de cultura refere-

se à atividade social e à interpretação do uso da língua pelos seus usuários de 

maneira a fazer sentido numa cultura (Eggins, 1994). Ele é um conjunto 

compartilhado de contextos de situação, um “sistema de experiências com 

significados compartilhados” e resulta “da padronização do discurso em termos e 

atos retóricos ou atos de fala realizados por meio da linguagem em circunstâncias 

específicas, com características retóricas recorrentes” (Motta-Roth & Heberle, 

2005, p. 15). A figura 3 mostra a relação entre os contextos de situação, contexto 

de cultura e língua. 

Esta figura foi elaborada com base em Halliday (1994), Eggins (1994), 

Eggins (2004), e mostra a língua (em cinza escuro) composta pelos estratos da 

expressão, da léxico-gramática e da semântica do discurso. Nela, significados 

ideacionais, interpessoais e textuais são realizados através dos sistemas 

Transitividade, Modo Oracional, e Tema, respectivamente. O uso da língua 

acontece no contexto social, dividido em contexto de situação e contexto de 

cultura. O primeiro compõe-se e é caracterizado pelas variáveis campo, relações e 

modo, diretamente relacionadas às metafunções.  
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Figura 3: Relação dos contextos de cultura e de situação com a língua. Fonte: 

Halliday (1994), Eggins (1994), Eggins (2004). 

 

 

A figura também sugere que mudanças numa cultura implicam diferenças 

no contexto de situação, e isso se reflete no uso da língua. Mudanças no contexto 

de cultura significam mudanças nas atividades humanas, o que pode levar a novos 

gêneros discursivos, e novos textos surgirão. Mas, o movimento oposto também é 

possível, como indicam as setas duplas na figura, ou seja, o surgimento de novos 

textos implica em novas formas de uso da língua, que por sua vez leva a 

mudanças no contexto de situação e, de modo mais amplo, na cultura (Martin, 

1997).  

Este é o caráter processual do sistema, ou seja, a maneira como as 

manifestações interferem no sistema originário e o reconstroem (Martin, 1997), 

pois, conforme explicado por Halliday & Mathiessen (2004) o sistema da língua é 

“exemplificado ou manifestado” (do inglês instantiated) na forma de texto, e os 

textos variam sistematicamente de acordo com a natureza do contexto.  
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Isto está relacionado ao que diz Bakhtin (2003, p.266) com relação ao fato 

de que os gêneros discursivos produzidos numa cultura estão relacionados às 

diferentes atividades. Segundo este autor: 

 

Uma determinada função (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e 
determinadas condições de comunicação discursiva, específicas de cada campo, 

geram determinados gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, 

temáticos, e composicionais relativamente estáveis. (Bakhtin, 2003, p.266) 
 

Em outras palavras, sendo produzidos no contexto de cultura, gêneros 

discursivos surgem ou se modificam dependendo das atividades sociais ocorridas 

naquele contexto. Assim, na cultura educacional (Halliday [1991], 2007), há as 

atividades de anunciar e apresentar materiais didáticos (no caso aqui, o livro 

didático de inglês), o que é próprio de quem os produz (autores e editores, 

principalmente), o que gera os gêneros anúncios de catálogos, quartas capas e 

apresentações em manuais do professor. Estes textos serão lidos pelos professores, 

pois conhecer esses materiais faz parte da sua atividade de lecionar. Se adotados, 

os livros serão usados pelos docentes para ensinar e pelos alunos para estudarem – 

esta, uma atividade própria deles. O professor pode conversar com outros colegas, 

ou até serem entrevistados por pesquisadores sobre o livro (como é o caso da 

pesquisa aqui relatada), e os alunos ainda podem falar sobre esse livro em 

atividades como essa, ou respondendo questionários escritos (o que ocorre 

também nesta tese). Assim, pode-se pensar, como Martin & Rose (2006), que a 

cultura é um sistema de gêneros, pois eles são, em última instância, o que fazemos 

com a linguagem para atingir objetivos. 

Finalmente, acima do contexto de cultura está a ideologia. Neste nível 

ocorre a distribuição dos recursos discursivos numa cultura e nele se percebe 

como os sujeitos sociais constroem ocasiões sociais, como eles se posicionam 

numa cultura. A ideologia está relacionada aos sistemas que podem orientar o 

acesso ao poder e ao controle, ou seja, gênero (masculino ou feminino), etnia, 

classe, geração, capacidade (Martin, 1997; Martin & Rose, 2006).  Assim, Martin 

& Rose (2006, p. 26) explicam:  

(...) usamos geração para nos referir às diferenças associadas com maturidade; (o 

termo) gênero encampa diferenças baseadas em sexo e sexualidade; etnia está 

relacionada com o racial, a religião e outras divisões ‘culturais’; capacidade refere-
se às habilidades e incapacidades de vários tipos; e (a noção de) classe é baseada na 

distribuição de recursos materiais, sendo esta considerada a dimensão mais 
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fundamental, pois é na divisão que a ordem econômica pós-colonial se assenta em 

última instância.
3
  

 

Na Linguística Sistêmico-Funcional, é consenso que o uso da língua / 

linguagem é influenciado por questões ideológicas e pelos valores que são 

mantidos ideologicamente. Assim, nenhum texto é livre de ideologia e de contexto 

(Eggins, 1994), pois como defendem Martin & Rose (2003), ideologia e poder 

manifestam-se sempre em conjunto com a língua e a cultura, posicionando as 

pessoas em cada contexto social com mais ou menos poder, definindo também o 

acesso amplo ou restrito dessas pessoas aos recursos de significação.  

 

2.6. A definição de gêneros discursivos 

É no contexto de cultura que os gêneros são produzidos de acordo com os 

adeptos da Linguística Sistêmico-Funcional. Na perspectiva adotada nesta tese, o 

gênero é uma atividade social organizada em estágios, com propósitos, orientada a 

um ou mais objetivos, na qual as pessoas se engajam como membros de uma 

cultura de modo a organizarem suas vidas (Eggins, 1994; Martin, 1997). De 

maneira menos técnica, Martin (1985, apud Eggins, 1994) diz que o gênero é 

como as coisas são feitas quando a língua é usada para realizá-las. A premissa 

dessa noção é que:  

estudar como as pessoas usam a língua nos força a reconhecer, primeiro, que o 

comportamento linguístico é orientado a objetivos (só podemos construir 

significados de uma fala se assumimos que ela tem propósitos); e, segundo, que o 

comportamento linguístico acontece dentro de uma situação e de uma cultura, em 
relação a o que pode ser avaliado como apropriado ou não (Eggins, 1994, p.29).

4
 

  

Este conceito sugere que um gênero se desdobra em estágios de realização 

de um propósito comunicativo a partir de formas distintas, organizando-se, então, 

por estágios ou passos (Eggins & Martin, 1996). Esta organização se configura 

como uma relação probabilística e não uma relação determinística que permite 

                                                
3 We use generation to refer to inequalities associated with maturation; gender covers sex and 

sexuality based difference; ethnicity is concerned with racial, religious and other ‘cultural’ 

divisions; capacity refers to abilities and disabilities of various kinds; class is based on the 

distribution of material resources and is arguably the most fundamental dimension since it is the 
division on which our post-colonial economic order ultimately depends. (Martin & Rose, 2006, p. 

26) 
4 ... studying how people use language forces us to recognize, first, that linguistic behavior is goal 

oriented (we can only make sense of talk if we assume it to be purposeful); and , second, that 

linguistic behavior takes place within both a situation and a culture, in relation to which it can be 

evaluated as appropriate or inappropriate. (Eggins, 1994, p.29) 
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afirmações e previsões sobre a estrutura de textos e, consequentemente, sobre a 

estrutura potencial do gênero defendida por Hasan (1989), também Motta-Roth & 

Heberle (2005).  

Para Hasan (1989), uma estrutura genérica molda a forma global da 

mensagem. Tal estrutura compõe-se de elementos obrigatórios e opcionais, que 

são os estágios ordenados, podendo haver aglutinação e ou repetição de alguns 

deles. E isto se assemelha à ideia de Bakhtin (2003) de que gêneros são tipos 

relativamente estáveis de enunciados de um campo específico da atividade 

humana e, consequentemente, de utilização da língua. É por causa dessa relativa 

estabilidade que se pode pensar, como Hasan, numa estrutura potencial de gêneros 

a qual prevê elementos obrigatórios (ideia de estabilidade) e opcionais (ideia de 

relatividade). Para se prever esses elementos e descrever um gênero discursivo, 

Hasan (1989) sugere que se atente para quais elementos devem e/ou podem 

ocorrer no gênero, como eles devem e/ou podem ocorrer, e com que frequência. 

Em síntese, a estrutura potencial generaliza o escopo de possibilidades de 

estágios associados a um gênero em particular, segundo Hasan (apud Eggins & 

Martin, 1996). Através disso, os usuários de uma língua podem reconhecer um 

gênero. Assim, quando se ouve alguém ou se lê um texto escrito, já se advinha 

uma possível extensão, uma determinada construção composicional, e tem-se uma 

sensação de conjunto do discurso (Bakhtin, 2003), pois o gênero discursivo, como 

forma enunciativa estável, é dependente do contexto e da cultura além dos 

elementos linguísticos (Machado, 2005).  

Neste estudo, defendo que cada gênero discursivo possui unidades / 

elementos mais típicos e menos típicos, e também que nem todos os elementos 

estarão presentes em todos os exemplares de um gênero, ou numa mesma ordem. 

A presença ou ausência de certos elementos da estrutura de um gênero discursivo 

pode ser observada, por exemplo, com os anúncios de livros didáticos em 

catálogos de editoras e em outros gêneros descritos mais adiante. Nos catálogos 

analisados encontrei textos de anúncios longos (alguns com até duas páginas) e 

outros menores (o que não é o caso dos anúncios analisados nesta tese). Nestes, há 

menos elementos da estrutura, mas alguns essenciais não deixam de acontecer, 

como por exemplo, a apresentação com o título, os nomes dos autores e uma 

breve caracterização da coleção, e a legitimação, com números de ISBN dos 

componentes. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



2 
A Linguística Sistêmico- Funcional 43 

Como já foi dito, o uso das formas linguísticas é moldado pelas 

características do contexto de situação e estas formam a configuração contextual 

do gênero (Hasan, 1989). Assim, há uma relação mútua denominada instanciação 

(Martin, 1997), e como dizem Eggins & Martin (1996, p. 232), “cada texto 

carrega consigo algumas influências do contexto em que foi produzido”, e o 

contexto “entra no texto através da influência que exerce nas palavras e estruturas 

usadas pelos produtores”.
5
  

A correlação direta entre as metafunções da linguagem e as variáveis do 

contexto de registro mostra que os significados são construídos e realizados de 

maneira que uma modificação num nível afetará todos os outros, isto é, que 

“escolhas no nível do contexto de cultura (gênero) refletir-se-ão nas escolhas no 

nível situacional (registro); tais escolhas, por sua vez, serão materializadas pela 

linguagem, uma vez que gênero e registro são conceitos abstratos” (Vian Jr & 

Lima-Lopes, 2005, p.35). O registro, então, é o ponto de partida para estudo de 

um gênero, pois é ele que traz elementos específicos da situação em que 

determinado gênero ocorre. Afinal, como afirma Bakhtin (2003; e também 

Rodrigues, 2005), um gênero está mais ligado a uma situação social de interação 

que o constitui do que às suas propriedades formais. 

 

2.7. A Gramática proposta na Linguística Sistêmico-Funcional 

A Linguística Sistêmico-Funcional é o escopo teórico da gramática 

funcional do inglês desenvolvida por Halliday: An Introduction to Functional 

Grammar. Ela foi editada primeiramente em 1985 e re-editada em 1994 e em 

2004
6
. Na sua terceira edição, contou com a contribuição e com a revisão de 

Christian Mathiessen. Nesta gramática, a partir de textos, analisa-se o uso da 

língua inglesa delineando sistemas de significação ideacionais, interpessoais e 

textuais no nível oracional, e também abaixo, acima e além da oração. Outras 

gramáticas do mesmo estilo tem sido desenvolvidas em outras línguas conforme 

registram Martin & Rose (2006, p.38). Estes autores dizem que nestas gramáticas 

                                                
5 ...each text appears to carry with it some influences from the context in which it was produced. 

Context, we could say, gets ‘into’ text by influencing the words and structures that text-producers 

use.(Eggins & Martin, 1996, p. 232) 

 
6 Nesta tese, são usadas a 2ª e a 3ª edições, respectivamente de 1994 e de 2004. 
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propõe-se uma análise interpretativa, menos abstrata que o foco dado à semântica 

e à pragmática em modelos formais. 

A gramática apresentada por Halliday é funcional e, tendo em mente o uso 

da língua em contexto, o autor propõe a interpretação do sistema linguístico e dos 

elementos das estruturas linguísticas, enfatizando a oração. Assim ele explica: 

Isto é porque o modo de interpretação adotado aqui é funcional, no qual a estrutura 

gramatical está sendo explicada com referência ao significado; e há um princípio 

geral na língua pelo qual são as unidades maiores que funcionam mais diretamente 

na realização de padrões de níveis mais altos. (...) se queremos explorar como 
características semânticas são representadas na gramática [de uma língua] nós 

atentamos primeiramente para a estrutura da oração, e o que está acima ou ao seu 

redor; e somente então (...) continuamos a considerar unidades gramaticais 
menores (Halliday, 1994, p.19).

7
 

 

A análise léxico-gramatical implica na identificação de unidades de 

significação, e sequências ou combinações em que elas ocorrem de modo a 

formarem orações reconhecidas como possíveis pelos usuários de uma língua – a 

os princípios de unidade e constituição (Eggins, 1994). São as relações 

estabelecidas entre os elementos constituintes de uma oração, e também as 

relações estabelecidas entre as orações de um texto, e delas com o contexto que 

promovem a coerência e a coesão da mensagem. A coerência refere-se às relações 

das orações ou das sentenças com os contextos de registro e de cultura, e a coesão 

diz respeito às relações entre as orações no interior do texto.  

A estrutura da oração engloba os três tipos de significados já mencionados 

anteriormente neste capítulo - o ideacional, o interpessoal, e o textual – e para 

cada um destes há uma configuração em particular. Assim, a oração é vista na 

Linguística Sistêmico-Funcional sob três perspectivas: (a) a oração como 

modelador da experiência, construto de processos da vivência humana que 

implicam participantes ativos ou não; (b) a oração como troca, uma transação 

entre os interlocutores, em que há um elemento responsável pela validade do que 

se diz (o Sujeito); e (c) a oração como mensagem, um todo de informações em 

que um elemento é selecionado como Tema, ou ponto de partida da mensagem 

(Halliday, 1994; Halliday & Mathiessen, 2004; Eggins, 2004). Através dos 

                                                
7 This is because the mode of interpretation adopted here is a functional one, in which the 

grammatical structure is being explained by referrence to the meaning; and there is a general 

principle in language whereby it is the larger units that function more directly in the realization of 

higher level patterns.(…) if we want to explore how semantic features are represented in the 

grammar we look primarily at the structure of the clause, and at what is above and around it; and 

only then (…) do we go on to consider smaller grammatical units. (Halliday, 1994, p.19) 
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sistemas de significação de Transitividade, Modo Oracional, e Tema e Rema, 

respectivamente, as configurações são materializadas. 

Esses sistemas de significação (explicados adiante) norteiam as propostas de 

análise discursiva consideradas e descritas neste trabalho: a consideração do 

significado além da sentença de Martin & Rose (2003, também Martin & Rose, 

2007), e a Gramática do Design Visual (Kress & van Leuween, 1996). Não seria 

impossível entendê-las sem o conhecimento destes sistemas, mas o entendimento 

certamente não seria completo e não permitiria aprofundamentos, ou até mesmo 

revisão de categorias e conceitos.  

Nesta perspectiva, textos devem ser analisados gramaticalmente, e 

posteriormente comentados, e dessa forma deve ser fundamentada a análise do 

discurso. Sem se considerar a gramática de uma língua, a análise discursiva não 

passa de um comentário do texto com apelo a questões não linguísticas (Halliday, 

1994).  

Esta é também a posição que assumo nesta tese. As representações de livros 

didáticos de inglês apresentadas nos capítulos 6 e 7 são decorrentes da análise da 

materialidade verbal dos textos que compõem o corpus, bem como elementos não 

verbais essenciais em alguns dos gêneros considerados. A partir dessa 

materialidade pude perceber os múltiplos significados ideacionais, interpessoais e 

textuais que contribuem conjuntamente para a construção das representações.  

Portanto, com base na Linguística Sistêmico-Funcional, este trabalho mostra 

que a gramática de uma língua é a sua unidade de processamento, o lugar em que 

significados são criados (Halliday & Mathiessen, 2004). É a partir do estrato da 

léxico-gramática que se pode entender significados semântico-discursivos, como 

fazem Martin & Rose (2003, também Martin & Rose, 2007), e também foi com 

base nesses sistemas léxico-gramaticais que Kress & van Leeuwen (1996) 

propuseram a Gramática do Design Visual. Assim sendo, é necessário descrevê-

los ainda que brevemente. 

 

2.7.1. Sistemas de significação no âmbito da oração 

a. Ideacional – construção das experiências 

A língua capacita o ser humano a modelar as experiências internas e 

externas a si na realidade que o circunda, de modo a atribuir sentido ao que 
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acontece dentro de si e ao seu redor. Para que isso se realize, são utilizados 

recursos de significação ideacionais, que no entendimento de Martin & Rose 

(2006, p.32), permitem expressar o que está acontecendo, quem faz o que a quem, 

onde, quando, porque e como. Isso se realiza na língua através de significados 

experienciais no nível da oração (tratados aqui), e de significados lógicos 

estabelecidos entre as orações (não considerados nesta tese). O significado 

experiencial é realizado no nível oracional através do sistema de transitividade 

(Eggins, 2004; Halliday, 1994; Halliday & Mathiessen, 2004). Pela transitividade, 

o mundo das experiências é construído através da expressão de processos – o 

elemento mais central desta configuração (Martin & Rose, 2007). Há também os 

participantes, cujas naturezas variam de acordo com os processos em que 

estiverem envolvidos, e as circunstâncias, as quais não variam de acordo com o 

processo, nem estão ligados a ele diretamente, mas estão numa posição mais 

periférica (Martin & Rose, 2007).  

Halliday (1994) considera que através dos sistemas de significação 

ideacionais são construídas representações da experiência vivenciada. Nesta 

perspectiva, a língua permite a construção de uma figura mental da realidade 

interna e externa ao indivíduo. Para este autor, a realidade é composta de 

processos que determinam as funções dos participantes, em circunstâncias 

diversas. 

Embora esta visão de representação encerre uma percepção de construção 

social da realidade (Berger & Luckmann, 2009), neste estudo considero 

representações como algo além do conteúdo, e também além do âmbito 

ideacional. Penso, e tento mostrar, que recursos de significação interpessoais e 

textuais também contribuem para a construção de representações (pelo menos no 

caso dos livros didáticos de inglês). Não desconsidero, com isso, a relação 

representação
8
 – língua – conteúdo, mas se há uma relação das representações 

com a língua, isso implica em levar em conta também as relações estabelecidas 

entre interlocutores nos textos, e a organização textual, tentando ser coerente com 

os pressupostos e a noção de língua da Linguística Sistêmico-Funcional. Afinal, a 

                                                
8 Nesta tese, conforme explicado no capítulo 3, representações são conhecimentos construídos no 

cotidiano, e interferem nos pensamentos e nas ações (daí no uso da língua também, pois ele é uma 

forma de ação social).  
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construção de significados ocorre através das metafunções ideacional, 

interpessoal, e textual em conjunto.  

A seguir, descrevo e apresento exemplos
9
 dos diferentes processos e as 

configurações de participantes a eles relacionados, com base em Halliday (1994), 

Halliday & Mathiessen (2004), e Eggins (2004).  

 

- Processos materiais: são os processos relacionados às ações concretas e 

tangíveis (Eggins, 2004). Semanticamente, os processos materiais implicam que 

alguma entidade faça algo ou sofra algum ato. Isto requer necessariamente um 

participante Ator – feitor desse ato, não precisamente ser humano, e ainda (mas 

não necessariamente) um participante Meta – a que ou quem as ações são 

direcionadas. Estes processos podem ser criativos ou transformativos, sendo os 

primeiros relacionados ao surgimento de coisas novas – criação, e os segundos 

relacionados à transformação de seres que constituem o mundo circundante. 

Exemplo:  

A wide variety of reading and listening texts present language [in a natural and realistic 

context]. 
             Ator               Processo       Meta             Circunstância 

(da quarta capa do livro Straightforward Elementary, Editora Macmillan)  

 

- Processos mentais: referem-se às reações mentais dos seres humanos, aos 

sentimentos, às percepções e pensamentos, podendo, então, ser classificados em 

cognição (verbos como “saber”, “pensar”, “entender”), afeição (“gostar”, “temer”, 

“odiar”), e percepção (“ouvir”, “ver”). Por serem reações próprias de seres 

humanos, o participante principal necessariamente é humano e ativo – o Sensor - e 

o Fenômeno é o outro participante de natureza não ativa (Halliday, 1994; Eggins, 

2004, p. 227). 

Exemplo: 

…[occasionally] you may find that a topic really takes off and is itself stimulating to 

students…  

 
  Circunstância    Sensor     Processo                    Fenômeno 

 

 (da apresentação ao professor do livro Straightforward Elementary, Editora Macmillan) 

 

                                                
9 Os exemplos deste capítulo são extraídos do corpus da pesquisa aqui apresentada. 
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- Processos comportamentais: caracterizados por Halliday (1994) como 

situados entre os processos mentais e materiais, estes processos são em parte 

ações, mas que podem ser experienciadas apenas por seres humanos. Constituem-

se de comportamentos psicológicos e fisiológicos, como sorrir, espirrar, tossir, 

chorar. O participante ativo e humano é nomeado Comportante, e o segundo 

participante é o Comportamento em si. 

Exemplo:  

If a loud student talks over a quieter one, try not looking at (him / her). 

 

 Comportante         Processo       Receptor               Processo 

(da apresentação ao professor do livro Straightforward Elementary, Editora Macmillan) 

 

- Processos verbais: são os processos da ação verbal de “dizer”, e incluem 

outros verbos do mesmo campo semântico, tais como “falar”, “perguntar”, 

“responder”, “conversar sobre”, “insistir”, “ordenar”, dentre outros. São processos 

que engendram troca simbólica de significados (Halliday, 1994; Eggins, 2004). 

Estes processos tem como participantes um Dizente – necessariamente humano e 

responsável pela ação verbal, um Receptor da mensagem a quem a ação é 

direcionada, e a Verbiagem – a expressão do comportamento verbal ou a 

mensagem em si quando se tratar de discurso direto. 

Exemplo: 

… students may say [less] [in an attempt to avoid error]… 

       
     Dizente       Processo           Circunstâncias 

 
(da apresentação ao professor do livro Straightforward Elementary, Editora Macmillan) 

 

- Processos existenciais: representam a experiência de existir, e do 

acontecer. Implicam em apenas um participante, o Existente, de ocorrência 

obrigatória, e que pode ser algo material, um fenômeno, ou um evento.  

Exemplo; 

[Throughout the Teacher's Book], there are short Teaching One Step Beyond sections 
  
Circunstância                          Processo                               Existente 

 

(da apresentação ao professor do livro Straightforward Elementary, Editora Macmillan) 
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- Processos relacionais: como a denominação indica, são os processos em 

que há o estabelecimento de relações entre dois participantes, relações estas 

expressas pelo verbo “ser” e outros semelhantes. Estes processos podem encerrar 

relações de identificação ou atributivas, sendo que nos primeiros ocorre uma 

identificação de um participante Identificado a um item Identificador, ou ainda 

entre uma Característica e um Valor. No caso de processos relacionais atributivos, 

há uma relação entre um participante Portador e um participante Atributo. De 

maneira bem sintética, os processos relacionais identificadores tem o caráter 

definidor, enquanto os processos atributivos podem promover classificação e 

descrição. Ambos os tipos ainda podem codificar relações intensivas (do fato de 

ser), de posse ou ainda de circunstância. 

Exemplos: 

It is,[ in other words,] exactly what it says… 

 
     Processo               Identificador        
Identificado                                                                   

(da apresentação ao professor do livro Straightforward Elementary, Editora Macmillan) 

 

New Ace conta [também] com uma grande coleção de pôsteres coloridos...  

 
Portador   Processo                         Atributo 

(da apresentação ao professor do livro New Ace 1, Editora Longman Pearson) 

 

Ao apresentar aqui os processos desta forma, adoto a mesma ordem 

utilizada por Eggins (2004), pensando em dois grandes grupos: o das ações e o 

das relações. Os processos materiais, mentais, comportamentais e verbais são 

relacionados a ações e eventos de quaisquer naturezas, enquanto os processos 

existenciais e relacionais encerram significados sobre estados do ser, em que 

coisas e eventos existem ou acontecem simplesmente, ou existem em relação a 

uma identidade ou a uma caracterização. O quadro 2, a seguir, sistematiza e 

sintetiza isso. 
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Quadro 2: Processos e participantes – significados ideacionais. Fonte 

Halliday (1994);  Hallliday & Mathiessen (2004), Eggins (2004) 

PROCESSOS PARTICIPANTES 

 

 
 

 

 

 
AÇÕES 

Materiais  Criativos 

Transformativos 

Ator – quem faz 

Meta – quem sofre a ação 

Mentais Cognição 
Sentimento 

Percepção 

Sensor – quem sente, pensa , 

percebe; humano 
Fenômeno – o que é 

sentido, percebido, pensado 

Comportamentais 
(comportamentos 

psicológicos e fisiológicos) 

 Comportante – ser humano 

Comportamento 

Verbais (trocas simbólicas)  Dizente – quem produz a 

mensagem 

Verbiagem – a mensagem 
Receptor – quem recebe a 

mensagem 

 

 
RELAÇÕES 

Existenciais (o vir a ser, 

existir) 
 Existente 

Relacionais (o ser, estar, 

ter, ...) Identificador       

Atributivo 

Intensivo 

Circunstancial 

Possessivo 

Portador e Atributo, ou 

Identificado e 

Identificador, ou 

Característica e Valor 

 

Já em uma proposta de análise discursiva além do nível da oração, Martin & 

Rose (2003) categorizam os processos como Fazer, Dizer / Sentir, e Ser, as 

categorias básicas consideradas por Halliday (1994). Esta proposta de Martin & 

Rose será detalhada mais adiante. 

Ainda podem ocorrer outros tipos de participantes no nível oracional, a 

saber: 

- Beneficiário: em processos materiais, pode ser cliente (para quem se faz 

algo) ou receptor (a quem se dá algo), e que em processos verbais seria a entidade 

a quem se endereça a mensagem. 

- Range ou escopo: que em processos materiais e comportamentais pode ser 

o domínio a que pertence o processo ou o processo em si, e que em processos 

mentais a inter-relação entre o Fenômeno e um de seus elementos estruturais. 

As circunstâncias podem ocorrer com todos os tipos de processos, embora 

umas sejam mais características de determinados processos, e são realizadas por 

grupos adverbiais ou sintagmas preposicionados. Elas são elementos periféricos 

(Martin & Rose, 2007) aos eventos, estes constituídos prontamente de processos e 
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participantes. Isso quer dizer que os eventos não necessitam, em termos 

linguísticos, das circunstâncias para sua ocorrência. 

A seguir, apresento uma sistematização e síntese das circunstâncias (quadro 

3) consideradas em Halliday (1994), Halliday & Mathiessen (2004), e Eggins 

(2004).  

Quadro 3: Circunstâncias - significados ideacionais. Fonte: Halliday (1994); 

Halliday & Mathiessen (2004)  

CIRCUNSTÂNCIAS CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

EXEMPLOS 

Extensão - de tempo e 

lugar (há quanto tempo, a 

que distância) 

Distância (espaço), 

Duração (tempo) 

...2 unidades a cada mês, 4 a cada 

bimestre. 

Localização - de tempo 

e lugar (onde, quando) 
Lugar, 
Tempo 

Throughout the Student’s Book, 

there’s... 
Occasionally, you may find ... 

Modo (como, com o que, 

quanto, como o que) 
Meio, 

Qualidade, 

Comparação 

Desenvolvido especialmente para 

alunos brasileiros. 

Causa (por que, para 

que, quem, por quem) 
Razão, 
Propósito, 

Em lugar de 

Com o objetivo de abordar os Temas 

Transversais... 

Contingência (se, 

embora, senão) 
Condição, 

Concessão, 

... If you forget to bring the Teacher’s 

Book into class with you... 

Companhia (com quem) Concomitância, 

Adição 

...model texts with exercises. 

Papel (como quem, 
como o que) 

guise, 
Produto 

...to value the Teacher’s Book highly as 

a tool for professional development. 

Assunto (sobre o que)  Ela falou sobre o livro... 

Ângulo (ponto de vista) 

(de acordo com, segundo 

que ou quem) 

 Based on the principles that have made 

English File so popular. 

 

Os exemplos foram retirados de textos escritos pelos produtores dos livros 

didáticos de inglês considerados neste trabalho, e de uma entrevista com uma 

professora. Por isso, estão em inglês e em português. 

 

b. Interpessoal – troca 

A consideração de aspectos interpessoais de significação inclui os papéis 

comunicativos criados pela linguagem, isto é, os papéis de ‘perguntador’ e 

‘respondente’, que os usuários de uma língua assumem ao fazerem uma pergunta 

e respondê-la; e também para conseguirem que algo seja feito, pela interação entre 

pessoas (Schlee, 2006, p.1007). Numa interação, os participantes assumem os 

papéis de dar ou demandar informações ou bens e serviços (Halliday, 1994; 
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Halliday & Mathiessen, 2004). O ato de dar do falante ou do escritor implica em 

receber por parte de seu interlocutor, da mesma forma que o ato de demandar 

implica em dar. O quadro 4, a seguir, pode ajudar a visualizar essa troca, ao 

mesmo tempo em que mostra a categorização apresentada em Halliday (1994, p. 

69) e em Halliday & Mathiessen (2004). 

Quadro 4: Papéis discursivos dos interlocutores - significado interpessoal. 

Fonte: Halliday (1994); Halliday & Mathiessen (2004) 

COMMODITY 

NEGOCIADA 

 

PAPEL NA TROCA 

BENS 

E  SERVIÇOS 

 

INFORMAÇÃO 

Dar Oferecimento Declaração 

Demandar Comando Pergunta 

 

Um usuário de uma língua, ao agir de acordo com um papel estabelecido, 

coloca outro usuário em papel de respondente, podendo este apoiar ou confrontar 

o enunciado original. Assim, uma oferta pode ser aceita ou rejeitada, um comando 

pode levar a uma submissão / aquiescência ou uma recusa, uma declaração pode 

ser reconhecida como verdadeira ou contra-argumentada, e uma pergunta pode ser 

respondida ou repudiada. Em se tratando de bens e serviços, a ação esperada é não 

verbal, a função semântica da oração é uma proposta, e a língua é meio para 

atingir propósitos não verbais. No caso de informações, a ação esperada é verbal, 

e semanticamente a oração é uma proposição (Halliday, 1994; Eggins, 2004; 

Halliday & Mathiessen, 2004).  

Eggins (2004) acrescenta que, na cultura ocidental, uma informação pode 

ser expressa como opinião, um meio termo entre a troca de bens e serviços e de 

informações. O que ocorre, nesse caso, é uma troca de informações com o uso de 

recursos de modulação mostrando atitudes de obrigação como “Você tem que / 

precisa ler este livro”.   

Em termos interpessoais, o sistema de significação a ser considerado em 

análises é o de Modo Oracional, incluindo aí o aspecto de Modalidade. Por Modo 

Oracional, Halliday (1994) entende que seja o componente central da troca de 

commodity, aquele que expressa o argumento da oração, que mostra a seleção do 

modo verbal, carrega a carga da oração como evento interativo (sua função 

semântica). Sua composição é expressa pelo Sujeito e o Finito (operador verbal). 
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O Sujeito é expresso como grupo nominal, é um elemento recuperado pelo 

finito ou pronome numa tag question em inglês
10

, e é definido por Halliday (1994) 

como a entidade que o falante quer fazer responsável pela validade da proposta ou 

proposição expressa na oração. Já o elemento Finito é parte do grupo verbal, é 

expresso por verbos auxiliares ou modais em inglês, e em português na forma de 

desinências verbais ou verbos auxiliares. Este é o elemento que torna possível a 

negociação da validade da proposta ou proposição: em que tempo ela é válida 

(tempo verbal), se ela é positiva ou negativa (polaridade) e a extensão da sua 

validade (modalidade). 

Exemplos: 

ACE oferece muitas oportunidades para a prática 
contextualizada de cada uma das quatro 

habilidades.  
Sujeito           Finito + Predicador     Complemento e circunstâncias 

             (presente)       

Modo Oracional     |  Resíduo 

 

o vocabulário e 

um resumo da 
gramática 

são   apresentados ao final de cada unidade para 

que o aluno verifique o que foi 
aprendido.  

Sujeito                   Finito          Predicador                     Circunstâncias 

                  (presente)          

Modo Oracional    |  Resíduo 

(Exemplos retirados da apresentação ao professor do livro New Ace, editora Longman 

Pearson) 

 

Importante também são as noções de polaridade e de modalidade expressas 

no Modo Oracional. Por polaridade entende-se a dualidade entre positivo e 

negativo – o sim e o não. A modalidade, por sua vez, é o intermediário entre o 

positivo e o negativo, e pode ser expressa por verbos, por adjuntos ou por ambos 

simultaneamente. Divide-se em modalização quando há negociação de informação 

(proposição), e modulação quando há negociação de bens e serviços (proposta). A 

modalização pode encerrar probabilidade (“pode ser”, “possivelmente”, “talvez”) 

e habitualidade (“sempre”, “às vezes”), intensidade ou minimização (“realmente”, 

“somente”), presunção (“evidentemente”, “obviamente”), e inclinação 

(“alegremente”, “desejosamente”). A modulação pode implicar em obrigação 

                                                
10 Esta é uma das características e forma de se identificar o sujeito defendida por Halliday com 

relação ao inglês, mas nem sempre aplicável a outras línguas, como o português, por exemplo. 

Talvez, apenas na variante padrão formal do português tal regra seja possível de aplicação. 
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(“deve”, “tem que”, “deve ser”), ou numa inclinação (“foi cumprido”, “fez-se”) 

(Halliday & Mathiessen, 2004, p.126-129).  

Os graus de modalização e modulação - alto, médio, ou baixo - podem 

indicar o comprometimento do falante com a validade do que é dito e a 

responsabilidade pela atitude expressa, através de uma explicitação ou não da 

figura do falante / escritor (ou outro ser ou instituição) desta atitude. Também se 

pode estabelecer objetividade quando não se assume um ponto de vista, 

expressando-se apenas o evento; ou subjetividade quando o que é dito é 

caracterizado como um ponto de vista específico
11

 (Thompson, 1996, p. 62). Estas 

são noções importantes consideradas também nas propostas de análise discursiva 

apresentadas adiante (Martin & Rose, 2003; Martin & Rose, 2007; e Kress & van 

Leuween, 1996). 

 

c.  Textual – a estrutura Tema e Rema 

Pensar a oração como mensagem significa admitir que ela tem uma 

estrutura constituída de dois elementos: Tema e Rema. O primeiro é o elemento 

que serve como ponto de partida da mensagem, sempre posto à frente em inglês e 

português. O Tema inclui tudo o que inicia a oração até seu primeiro elemento 

ideacional, podendo ser realizado por um sintagma nominal, um sintagma 

adverbial e um sintagma preposicional. Nele, está a maior parte do significado de 

uma oração. Isso significa que é dado a um elemento ou elementos um status 

especial na mensagem fazendo-o Tema. Como diz Eggins (2004, p.298) esta 

“dimensão textual de significação (...) relaciona-se com o potencial que a oração 

oferece aos seus constituintes de serem organizados de maneiras diferentes, para o 

alcance de propósitos diferentes”
12

. 

O Rema, por sua vez, é o restante, o desdobramento da mensagem, a parte 

da oração em que o Tema é desenvolvido. Normalmente, é nele que está a 

informação nova, em oposição à informação já conhecida (dada) expressa pelo 

Tema. 

Seguem dois exemplos: 

                                                
11 Isto é tratado adiante no item sobre Avaliatividade da proposta de análise discursiva de Martin 

& Rose (2003 /2007). 

 
12 The textual strand of meaning (...) is concerned with the potential the clause offers for its 

constituents to be organized differently, to achieve different purposes. Eggins (2004, p.298) 
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New American Inside Out builds on the recognized strength and success of American 
Inside Out 

Tema Rema 

(Exemplo retirado da quarta capa do livro New American Inside Out, Editora Macmillan) 

 

 

o trabalho com os Temas 

Transversais 

representa um passo fundamental para que o aluno assuma 

o papel de agente da construção do conhecimento e se 
aproprie do conhecimento construído. 

Tema Rema 

(Exemplo retirado da apresentação ao professor do livro New Ace, Editora Longman Pearson) 

 

Esta ideia serve de base para a caracterização de alguns elementos 

composicionais de textos multimodais escritos na Gramática do Design Visual 

(Kress & van Leuween, 1996). Refiro-me mais especificamente à dualidade Dado 

/ Novo em se tratando de elementos verbais e não verbais. Também Martin & 

Rose (2003, e Martin & Rose, 2007) a consideram no sistema de periodicidade, o 

qual se refere ao fluxo da informação num texto. Estes autores adotam a 

nomenclatura Tema - Novo, e admitem como Halliday (1994; e Halliday & 

Mathiessen, 2004), que a observação do padrão Tema-Rema é mais evidente 

quando se considera a importância da escolha de elementos temáticos no 

desenvolvimento total de um texto. 

Por si só, a escolha do elemento temático pode ser algo particular, mas tem 

um papel fundamental na maneira como o discurso se organiza, ou o método de 

desenvolvimento de um texto (Halliday, 1994, p.61). Esta escolha contribui para a 

coesão interna do texto, e a expressão coerente dos significados ideacionais e 

interpessoais.  

 

2.8. Além da oração: propostas de análises discursivas 

A Gramática Sistêmico-Funcional proposta para o inglês e aplicada a outras 

línguas (Halliday, 1994; Halliday & Mathiessen, 2004) tem foco maior na léxico-

gramática, estrato da língua em que são realizadas, no nível oracional, as escolhas 

de significado no estrato da semântica do discurso. Halliday & Mathiessen (2004) 

explicam que o sistema de Tema e Rema, em termos textuais, realiza as 

mensagens produzidas no nível semântico, e que por sua vez podem se combinar 

de modo a formar movimentos de informações em um texto. Em termos 

interpessoais, uma proposição ou uma proposta, enquanto significado semântico, é 
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realizada na léxico-gramática através do sistema de Modo oracional, 

determinando, por exemplo, presença ou ausência de elementos modalizadores, 

forma afirmativa, imperativa, interrogativa ou negativa das orações.  Por sua vez, 

significados ideacionais no nível semântico, denominados Figures (do inglês), os 

quais podem se combinar para formar sequências de atividades (Martin & Rose, 

2003, também Martin & Rose, 2007), são realizados na léxico-gramática através 

do sistema de Transitividade.  

Se no estrato da léxico-gramática a oração é a maior unidade de análise, no 

nível semântico-discursivo, a unidade com o mesmo status é o texto (Halliday & 

Mathiessen, 2004). E enquanto unidade semântica, então, o texto não é um 

composto de orações, como se fosse um agrupamento ordenado delas, mas sim 

realizado por orações, através de complexos de orações, de modo que escolhas 

semânticas são realizadas por escolhas feitas no nível léxico-gramatical. 

Embora Halliday & Mathiessen (2004) considerem significados semântico-

discursivos, ou seja, além do nível oracional, na 3ª edição de  An Introduction to 

Functional Grammar, uma proposta que parece desenvolvê-los com mais 

propriedade é a de Martin & Rose (2003, também Martin & Rose, 2007), a qual 

será parcialmente descrita a seguir. Também, em termos discursivos, a Gramática 

do Design Visual de Kress & van Leuween (1996) é uma proposta de análise de 

outras modalidades de comunicação (imagens, elementos gráficos, dentre outros), 

que tem como base os pressupostos da Linguística Sistêmico-Funcional. 

Estas propostas utilizam alguns conceitos apresentados até aqui, adotam a 

noção de sistemas de significação, consideram os estratos em que a língua se 

subdivide, a noção de gêneros aqui apresentada, bem como a importância do 

contexto social (de registro e de cultura) na construção de um texto. Os sistemas 

discursivos de significação semântico-discursiva estão ligados às metafunções 

ideacional, interpessoal e textual. Eles são detalhados em categorias, algumas 

delas mostradas adiante.  

Os recursos de significação permitem análises de textos em mais de uma 

perspectiva, pois são “ferramentas” de análises textuais (Martin & Rose, 2003, 

também Martin & Rose, 2007) a serem usadas para vários propósitos. Alguns 

desses recursos foram utilizados nas análises de textos que compõem o corpus 

deste estudo: textos escritos pelos produtores de livros didáticos, entrevistas com 

professores e questionários respondidos pelos alunos. 
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2.8.1. A proposta de análise discursiva de Martin & Rose: “o 
significado além da sentença”. 

Os significados além do nível da sentença são o foco principal da proposta 

de Martin & Rose (2003, também Martin & Rose, 2007). Para estes autores, a 

Linguística Sistêmico-Funcional, uma vez comprometida com a semântica do 

discurso, tenta, também, lidar com a complexidade do fenômeno discursivo a ser 

descrito, que é linguístico e ao mesmo tempo social. Assim sendo, defendem a 

interpretação do discurso social e a análise de textos em contextos sociais, pois 

um texto é produzido interativamente na relação entre os interlocutores. No uso da 

linguagem nesta interação, as metafunções ideacional, interpessoal e textual se 

entrecruzam, isto é, ocorrem de maneira conjunta. A análise destas em separado 

acontece apenas por questões didáticas.  

Martin & Rose (2003, também Martin & Rose, 2007) apresentam sistemas 

discursivos ligados às metafunções e especificados a seguir: 

- avaliatividade (do inglês appraisal): refere-se às atitudes negociadas 

num texto, que são os sentimentos e os valores construídos entre os 

participantes interlocutores. São significados interpessoais que mostram a 

natureza interativa do discurso. 

- ideação (do inglês ideation): refere-se às atividades executadas, e como 

são descritos ou classificados os participantes dessas atividades. O foco 

está no conteúdo, portanto nos significados ideacionais. 

- conjunção (do inglês conjunction): também um tipo ideacional de 

significação, refere-se às conexões (temporal, causal e outras) que são 

formuladas e estabelecidas entre as atividades, reformulando, adicionando, 

sequenciando, explicando.  

- identificação (do inglês identification): refere-se à introdução dos 

participantes (pessoas, lugares ou coisas) e a manutenção destes no 

discurso. Trata-se de recursos textuais relacionados à forma como o 

discurso faz sentido ao receptor. 

- periodicidade: é o fluxo da informação, envolvendo “camadas” de 

previsão e de consolidação dos significados, considerando o ritmo do 

discurso. Também envolve recursos textuais de significação. 
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Martin & Rose (2007) apresentam também a negociação como sistema 

discursivo, de natureza interpessoal, envolvendo trocas de papéis dos 

interlocutores à medida em que o texto se desenvolve (responder, perguntar, pedir, 

comandar).  

Apresento mais detalhadamente e utilizo, neste estudo, os aspectos de 

avaliatividade, ideação, e periodicidade.  Os demais sistemas e recursos de 

significação não são utilizados nesta pesquisa dada a sua natureza, ou seja, as 

representações do livro didático pelos seus produtores e usuários. Os sistemas de 

conjunção e identificação pouco contribuiriam para a análise do corpus na 

detecção de representações do livro didático. 

Também utilizo a noção de topologia (Martin, 1997; Martin & White, 2005, 

Martin & Rose, 2006), segundo a qual um recurso discursivo comumente de 

cunho ideacional, por exemplo, pode estar relacionado, em outro contexto 

específico, a relações interpessoais. Isto significa considerar a existência de 

proximidade entre os textos analisados e as categorias de análise, e não uma 

categorização rígida de cunho positivista. 

 

a. Avaliatividade 

Para Martin & Rose (2003, também Martin & Rose, 2007; e ainda Martin, 

2000) - avaliatividade é um sistema de construção de significados interpessoais, e 

refere-se às atitudes negociadas num texto pelos interlocutores, bem como a 

gradação que sofrem e a fonte (de onde e de quem se originam). Por atitude, 

entende-se a expressão de afeto, a apreciação feita de coisas materiais e abstratas, 

e ainda o julgamento do caráter das pessoas e suas condutas. Além dos recursos 

linguísticos para se expressar afeto, apreciação e julgamento, existem recursos 

utilizados para amplificar (dar força a, ou focar mais ainda) a atitude, e ainda os 

que indicam sua fonte de origem. A força dessas atitudes e suas origens revelam a 

natureza interativa do discurso.  

 A expressão de atitude, de amplificação e de fonte acontece 

concomitantemente, compondo o sistema de avaliatividade, mas para expressar 

atitude há três formas, usadas uma de cada vez. Assim, o sistema seria: 
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Esquema 1: Sistema de Avaliatividade. Fonte: Martin & Rose (2003, p.54) 

  

Engajamento 

(fonte) 

Monoglossia  

   
Heteroglossia 

Projeção... 
Modalidade...  

Concessão... 

Avaliatividade  Afeto...  
 Atitude Julgamento...   

  Apreciação...  

  
Gradação 

 
Força... 

 

  Foco...  

 

Neste esquema, as chaves indicam que cada recurso acontece ou tem 

possibilidade de acontecer simultaneamente a outro, isto é, a expressão de atitudes 

pode ser feita de modo a se ter ou não uma gradação dessa atitude, e ainda, a fonte 

pode, ou não, ser explicitada. Da mesma maneira, a expressão de atitude pode 

acontecer de modo que no discurso possam ser postos: afeto, julgamento ou 

apreciação a cada vez. Quando a fonte de uma atitude é expressa, isso pode se dar 

através de uma única voz (monoglossia) ou de várias vozes (heteroglossia), mas 

nunca das duas ao mesmo tempo, e daí o uso de colchetes. Além do mais, se o 

subsistema de atitude for detalhado, percebe-se que o afeto pode ser positivo ou 

negativo, mas nunca das duas formas ao mesmo tempo. As reticências no sistema 

exposto implicam a continuação das ferramentas / categorias, e passo a explicar 

com mais detalhes cada subsistema nos próximos parágrafos. 

A atitude implica em avaliação através da expressão do afeto, do julgamento 

de caráter e conduta, e da apreciação de coisas materiais ou não. O afeto implica 

na expressão de emoção, sentimentos, e, como foi dito, pode ser positivo ou 

negativo, e ao mesmo tempo direto (através do uso de palavras que denotam o 

sentimento) ou indireto (através do uso de processos / comportamentos que 

indicam expressão da emoção). Pode acontecer também na expressão de uma 

qualidade (epíteto, atributo ou circunstância), um processo, ou um comentário.  

Como exemplos, apresento respostas de alunos retiradas dos questionários 

aplicados. Na pergunta 4, a respeito da avaliação que faz do livro didático, um 

aluno do contexto 1 responde: “Mediano”. E justifica: “Porque eu não gosto de 

inglês britânico”. Aqui, verifica-se a presença de afeto negativo (“não gosto”) 

exposto diretamente através do verbo “gostar” que indica aspecto emocional.  
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Outro aluno, no mesmo contexto, responde sobre as contribuições do livro 

para seu aprendizado de inglês: “Contribui pouco, porque este livro não me agrada 

muito, apesar do assunto ser tratado de forma clara, acho que ele não consegue se 

organizar de maneira objetiva”. Os termos sublinhados são usados para expressar 

afeto negativo e a sua gradação.  

O julgamento implica na avaliação de caráter e conduta social, podendo 

também ser positivo ou negativo
13

, implícito ou explícito no discurso, se referir ao 

âmbito pessoal (admiração + ou crítica -) e ao âmbito moral (louvação + ou 

condenação -). No âmbito pessoal, o julgamento encerra uma estima social. Já 

com relação ao âmbito moral, o julgamento encerra uma sanção social.  

Ao responder sobre a importância do livro para seu aprendizado de inglês, 

uma aluna do contexto 4 respondeu: “Funciona como um guia e consigo 

‘trabalhar’ sozinha em casa. Mas, é importante dizer que a professora também é 

parte fundamental nesse processo. Ela está sempre preocupada em tornar a aula 

mais interessante para o grupo” (grifo da aluna). Neste caso, esta aluna julga 

importante e louva a preocupação da professora quanto à adequação aos interesses 

dos alunos.  

A apreciação é a expressão do valor das coisas, sendo o termo “coisas” 

entendido de maneira ampla, podendo referir-se a objetos, instituições, relações, 

eventos, qualidades abstratas (Martin & Rose, 2003; e Martin & Rose, 2007). A 

apreciação também pode ser positiva ou negativa, e variar entre expressão de 

reações, valorização e composição da coisa apreciada. 

Exemplifico com a resposta, no questionário, de um aluno do contexto 4 

sobre a importância do livro didático adotado para sua aprendizagem de inglês. 

Ele escreve: “(...) o material não é enfadonho, é prático e atualizado”. Aqui, a 

apreciação é feita de maneira positiva através dos termos sublinhados, mostrando 

qualidades do livro.  

Outro exemplo retirado de um questionário de um aluno do contexto 1 

refere-se à primeira pergunta em que foi pedido que os alunos descrevessem o 

livro didático utilizado. “Trata-se de um livro simples e elaborado de forma básica 

para transmitir um alicerce para que possamos começar a estudar e arriscar 

algumas palavras em inglês, com atividades bem simples para a fixação da 

                                                
13 Os sinais + e -  indicam julgamentos positivos e negativos respectivamente 
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matéria”. Os termos grifados indicam apreciação, expressando qualidade e 

composição do livro em questão.  

Por fim, apresento outra resposta à mesma pergunta em que outro aluno do 

mesmo contexto diz: “O livro é bom, de fácil compreensão e estudo, porém é 

repetitivo e cansativo às vezes”. Neste caso, há apreciação positiva (bom, de fácil 

compreensão) e negativa (repetitivo, cansativo), referindo-se à qualidade do livro 

(bom), sua composição (fácil, repetitivo), reação de quem aprecia (cansativo). 

A expressão de atitudes pode ocorrer de maneira a estarem amplificadas, ou 

seja, podem apresentar níveis de gradação, através da utilização de recursos 

linguísticos para se dizer a que ponto, ou quanto se sente ou se avalia algo. 

Segundo os autores da proposta, há recursos para aumentar ou diminuir o grau da 

atitude expressa - categorizados como força, e também há recursos usados para 

especificar, aprofundar ou suavizar uma atitude - o foco. Isso se assemelha ao que 

foi apresentado anteriormente sobre modalização, que pode mostrar o grau de 

subjetividade e de objetividade (Halliday, 1994; Thompson, 1996) presente num 

texto. 

Exemplos de gradação podem ser verificados em alguns trechos citados nos 

parágrafos anteriores. Apresento destaque aos vocábulos: “com atividades bem 

simples”, “em tornar a aula mais interessante para o grupo”, “não me agrada 

muito”. Outros exemplos retirados também de outros questionários de alunos dos 

mesmos contextos são: “Este livro é quase completo, bem ilustrado e com 

exercícios abundantes”; “É um livro muito bem feito, na verdade um “pacote” 

com 3 livros e 2 CDs, com excelente método didático”. 

Revelar as fontes das atitudes significa responder à pergunta: de onde elas 

vem? Muitas vezes, podem vir de quem fala ou escreve. Sendo uma pessoa 

apenas, caracteriza-se como monoglossia, mas quando vem de múltiplas vozes no 

discurso, é uma heteroglossia, que pode acontecer através de: projeção (de 

orações, de atos de fala, de nomes, dentro de orações) citando ou reportando o que 

foi dito por outra pessoa; modalidade (através do uso de indicadores de graus de 

obrigação e de probabilidade) que mostra um reconhecimento de alternativas de 

vozes, abrindo espaço para negociações e diferentes pontos de vista; concessão 

(através das conjunções que a indicam) podendo ser criada uma expectativa no 

receptor da mensagem sinalizada no texto de modo a enfatizar o contrário.  
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O exemplo a seguir foi retirado da apresentação ao professor da coleção 

New Ace, em que os autores, os quais assinam o texto, dizem: “Mantivemos os 

tópicos e situações de que os alunos comprovadamente gostam...” Neste caso, é 

apresentado o afeto positivo que os alunos tem com relação a determinados 

tópicos e situações, ou que os autores assumem que eles tem, o que justifica a 

manutenção sobre a qual se fala. No entendimento destes autores é seguro que os 

alunos gostam desses tópicos e das situações em questão, sendo então, para eles, 

os alunos a fonte de tal atitude de afeto. 

No mesmo texto, observa-se a frase: “Os aspectos mais importantes do 

conteúdo são apresentados com a tradução em português”. Como o texto é 

assinado pelos autores, deduz-se que eles são a fonte da apreciação feita 

quanto aos graus de importância de determinados aspectos do conteúdo.   

Percebo que a expressão de atitudes com ou sem gradação, explicitando 

ou não fontes revela também o grau de comprometimento do falante ou do 

escritor com o que se diz (Thompson, 1996). Sendo este um sistema de 

significação interpessoal, os elementos de gradação e de fonte assemelham-se 

aos elementos de modalidade considerados no nível oracional e descritos por 

Halliday (1994; Halliday & Mathiessen, 2004; e Thompson, 1996). No 

entanto, não se trata dos mesmos elementos e não devem ser confundidos. 

 

b. Ideação 

A ideação refere-se à construção das experiências humanas, materiais ou 

simbólicas, no discurso (Martin & Rose, 2003; Martin & Rose, 2007). O foco é o 

conteúdo do discurso, e tomam-se para análise as relações entre os itens lexicais, 

as relações estabelecidas entre os elementos internos de uma atividade, e as 

relações entre as atividades no conjunto do texto (Halliday & Mathiessen, 2004). 

Para Martin & Rose (2003), ideação não se trata da realidade pré-existente 

traduzida em palavras, mas sim de uma construção da experiência da realidade 

enquanto construção discursiva.  

As sequências de atividades são séries de eventos esperados num campo do 

discurso e podem ser analisadas de acordo com as fases do texto. Estas fases são 

previsíveis e dependentes do gênero sob análise.  
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A análise dos elementos básicos da significação ideacional – as atividades 

expressas em processos, os participantes e as circunstâncias - pode revelar a 

maneira como pessoas e coisas são posicionadas no discurso, se de modo 

igualitário ou não. A análise ainda pode focalizar a construção dos participantes 

no discurso, se mais ou menos agentivos, e para tal, contribui o entendimento dos 

processos (conforme Martin & Rose, 2003), considerados elementos centrais que 

compõem o núcleo da atividade (Martin & Rose, 2007). 

As relações nucleares são as estabelecidas dentro da oração, ou ainda dentro 

dos elementos que a compõem (grupos nominais e grupos verbais) (Martin & 

Rose, 2007). Entende-se que, numa oração, pessoas e coisas são participantes de 

um processo, havendo um participante mais importante sem o qual o processo não 

ocorreria: o Medium ou Meta. Este é o elemento nuclear da atividade, enquanto o 

processo é o elemento central em conjunto com o Medium. Os demais 

participantes (Agente, Beneficiário ou Range) tem uma posição marginal e as 

circunstâncias são periféricas (Martin & Rose, 2007). 

Em Martin & Rose (2003), os processos são categorizados em Fazer, Dizer/ 

Sentir e Ser. Os autores não detalham a classificação dos processos como faz 

Halliday (1994; Halliday & Mathiessen, 2004), e justificam dizendo que não 

haveria razão para tal numa análise discursiva, pois o foco de uma análise em 

nível discursivo é nas relações estabelecidas entre as atividades e seus elementos. 

Assumem, então, os tipos de processos que indicam as principais experiências 

internas ou externas construídas por um usuário da língua, descritos a seguir: 

- o Fazer: representa as ações materiais, o que as pessoas fazem, e foco está, 

portanto, na atividade em si; pode haver um ou mais participantes sendo 

necessário um agente e pode aparecer um participante passivo. 

- o Dizer e Sentir: são considerados em conjunto porque apresentam a 

possibilidade de uma projeção de outro processo (na forma de outra oração, sendo 

o conteúdo desta aquilo que se sente, se pensa, ou o que se diz); e os tipos de 

processos envolvem atos de percepção, pensamento, sentimento, expressão. 

- o Ser: focalizam-se as entidades, suas identificações, suas existências, a 

sua caracterização (qualidades, a composição ou pertencimento a um grupo). 

Uma forma de análise de textos compreende o direcionamento do olhar para 

como pessoas e coisas participam dos processos à medida que um texto se 

desdobra (Martin & Rose, 2003, p.86), e pode ser útil uma visualização em quadro 
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como o exposto a seguir e utilizado também pelos autores. Apresento, aqui, a 

análise de um trecho da quarta capa do livro Straightforward Elementary. 

Quadro 5: Processos e participantes – significação ideacional com exemplo. 

(Fonte: Martin & Rose, 2003) 

 

PARTICIPANTE PROCESSO (FORMAS DE PARTICIPAÇÃO) 

  Fazer Significar 
(dizer/sen-

tir) 

Ser 

Qualidade Classe Partes Identi-

dade 

Exis-

tência 

Straightforward    is a 

multi-

level 

course 

for 

adults 

and 

young 
adults. 

   

(Straightforward)   Based on 

observation 

of what 

good 

teachers do 

in the 

classroom 

    

Straightforward     is 

transparent 

in its 

structure 

pragmatic in 

its 
methodology, 

varied in its 

content 

  

Double-page lessons Offer a 

balanced 

mix of 

language 

input, 

skills 

work 

and oral 

tasks. 

      

 

A cada linha, as orações são analisadas de forma a mostrar as atividades 

mais recorrentes e a forma de participação dos seres no discurso. Este quadro foi 

também utilizado na pesquisa para análise de alguns textos escritos sobre os livros 

didáticos por seus produtores (ref. Capítulo 5). 

Straightforward is a multi-level course for adults and young adults. Based on observation of 

what good teachers do in the classroom, Straightforward is transparent in its structure, 

pragmatic in its methodology, and varied in its content. 

 Double-page lessons offer a balanced mix of language input, skills work and 

oral tasks. (…) 
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O sistema de ideação compreende, também, as relações lexicais, definidas 

como “as relações semânticas entre pessoas, coisas, processos, lugares e 

qualidades específicas que constroem o campo de um texto”
14

 (Martin & Rose, 

2007, p.75). São as relações taxonômicas, cuja análise implica em observar a 

classificação e descrição dos participantes em termos de suas qualidades, classe a 

que pertencem, as partes que os compõem, e outras caracterizações, levando em 

conta que: 

- as qualidades podem ser graduadas, e os elementos qualificadores 

especificam ou elaboram a coisa ou pessoa qualificada; 

- a caracterização de classes implica a distinção em grupos, estando um 

determinado grupo em oposição a outros; 

- a especificação de partes que constituem um participante pode ocorrer 

através de referência de posse (uso de pronomes possessivos), facetas (uma parte 

do todo), medidas (porções de um todo). 

A partir das descrições dos participantes, ou seja, pelo conjunto completo 

formado pelas qualidades, classes e partes destes, pode-se construir um “retrato” 

(do inglês picture) do campo do discurso (Martin & Rose, 2003, e Martin & Rose, 

2007).  

As relações taxonômicas de classe – membro, todo – parte, contrastes, 

repetição e sinonímia podem ser visualizadas a seguir: 

Quadro 6: Relações taxonômicas (baseado em Martin & Rose, 2003 e Martin 

& Rose, 2007) 

RELAÇÕES TAXONÔMICAS 

Repetição (ex. livro, livro didático, livro do aluno, livro de exercícios) 

Sinonímia (ex. livro didático, manual didático, material) 

Contraste Oposições (ex. grande – pequeno) 

Séries (ex. básico – intermediário – avançado) 

Classe Classe – membro (ex. livro – livro didático) 

Co-classe (ex. livro de inglês – livro de matemática – livro de biologia) 

Parte Todo – parte (ex. livro – capítulo – seções) 

Co-parte (ex. unidades – páginas – seções – atividades) 

 

A metáfora gramatical de cunho ideacional também é mencionada por 

Martin & Rose (2003, e Martin & Rose, 2007) como um recurso discursivo 

possível de ser utilizado para a construção da experiência em nível semântico 

                                                
14 “...lexical relations, that is, semantic relations between the particular people, things, processes, 

places and qualities that build the field of a text.” (Martin & Rose, 2007, p.75) 
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discursivo. Os autores partem das noções de metáfora gramatical de cunho 

ideacional / experiencial expostas por Halliday (1994; também Halliday & 

Mathiessen, 2004) segundo a qual há um significado que pode ser expresso de 

formas diferentes, dentre elas a forma metafórica. Nessa perspectiva, “um 

significado pode ser realizado pela seleção de palavras que é diferente daquela 

considerada mais típica ou não marcada
15

”
16

 (Halliday, 1994, p.341), o que 

equivale dizer que metáfora é variação no significado.   

Martin & Rose (2003, e Martin & Rose, 2007) reconhecem, como Halliday 

(1994; Halliday & Mathiessen, 2004), que, em termos ideacionais, existe uma 

transferência de significado de um tipo de elemento a outro tipo, que é a 

nominalização. Esta é uma maneira de se expressar processos diferente do que se 

expôs anteriormente neste capítulo. A forma mais congruente seria a expressão 

destes elementos através de grupos verbais. No entanto, processos podem ser 

expressos como substantivos, ou como atributos (normalmente adjetivos). Este é 

um poderoso recurso de construção de metáfora gramatical (Halliday, 1994, 

p.352), quando um processo pode ser transformado em núcleo de um grupo 

nominal, em participante na oração (em termos experienciais), constrói hierarquia 

e desenvolve argumentos (em termos interpessoais), pode assumir a posição de 

Tema (em termos textuais). 

Exemplos:  

… the organization of the syllabus cannot only be informed by descriptions of what a 

student should be able to do… 
(da apresentação no Manual do Professor do livro Straightforward Elementary, Editora 

Macmillan) 

 
ACE oferece muitas oportunidades para a prática contextualizada de cada uma das 
quatro habilidades 

(da apresentação no Manual do Professor do livro New Ace, Editora Longman Pearson) 

 
Dezesseis Bonus Units, uma para cada unidade regular, oferecem não só prática 
adicional, reforço de gramática e de vocabulário !mas também apresentam word 

games e puzzles.  
(da apresentação no Manual do Professor do livro New Ace, Editora Longman Pearson) 

 
It features motivating topics and texts, systematic vocabulary expansion, practical 

pronunciation support, and a focus on using English more accurately 
(da quarta capa  do livro English File Upper Intermediate, Editora Oxford) 

                                                
15 Por “não marcada” entende-se a forma mais comum de uso na língua. 

 
16 “A meaning  may be realized by a selection of words that is different from that which is in some 

sense typical or unmarked. From this end, metaphor is variation in the expression of meanings.” 

(Halliday, 1994, p.341) 
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A nominalização torna um texto mais denso lexicalmente, e seu uso é mais 

comum na língua escrita. Pode ser considerada uma marca de prestígio e poder, e 

segundo Halliday, o discurso metafórico “tende a separar os experts dos 

iniciantes” (Halliday, 1994, p.353) num determinado contexto de registro.  Como 

a proposta de Martin & Rose (2003, e Martin & Rose, 2007) é a análise de textos 

em contextos sociais, a observação de metáforas gramaticais ideacionais é 

importante, pois como salienta Halliday (1994, p.366): 

 

O conceito de metáfora gramatical, em si mesmo talvez uma extensão do termo em seu 

sentido retórico enquanto figura de linguagem, nos capacita a por juntas características do 
discurso que a princípio parecem ser muito diferentes umas das outras. Mas quando 

reconhecemos os diferentes tipos de significação que estão juntos na léxico-gramática,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

e especialmente a distinção básica entre significação ideacional e interpessoal, podemos 
perceber que o que parece dois conjuntos diferentes de fenômenos é na realidade 

instâncias de um mesmo fenômeno emergindo nestes dois diferentes contextos. 
17 

 

Sendo mais característica da língua escrita, a nominalização é muitas vezes 

usada em alguns textos analisados na pesquisa aqui apresentada. Isso acontece por 

serem esses textos mais concisos pela própria natureza. A quarta capa, por 

exemplo, não excede uma página, e anúncios de catálogos, normalmente ocupam, 

no máximo, duas páginas e utilizam muitos recursos visuais.  

Este conceito, então, será importante para o entendimento da análise 

apresentada adiante (ver exemplos anteriores). Entretanto, a importância desse 

recurso de significação não se limita aos textos escritos, pois nas entrevistas que 

compõem o corpus de análise deste estudo também foram encontradas metáforas 

gramaticais de cunho ideacional. 

 

c. Periodicidade 

Periodicidade, por sua vez, refere-se ao fluxo da informação e à 

regularidade, à maneira como se cria um ritmo previsível para que o receptor da 

mensagem apreenda mais facilmente os significados ali veiculados (Martin & 

                                                
17 “The concept of grammatical metaphor, itself perhaps a metaphorical extension of the term from 
its rhetorical sense as a figure of speech, enables us to bring together a number of features of 

discourse which at first sight look rather different from each other. But when we recognize the 

different kinds of meaning that come together in the lexicogrammar, and especially the basic 

distinction between ideational and interpersonal meaning, we can see that what look like two 

different sets of phenomena are really instances of the same phenomenon arising in these two 

different contexts”. (Halliday, 1994, p.366) 
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Rose, 2003 e Martin & Rose, 2007). Portanto, trata-se de um sistema de 

significação textual.  

Contribui para a compreensão da periodicidade, a análise de palavras que 

identificam o discurso em si (ex. “carta”, “apresentação”, “esse texto”, “linhas”, 

“o final”). O uso dessas palavras metadiscursivas (Martin & Rose, 2007, p.188) é 

um recurso de organização do discurso, pois sabe-se que gênero se produz, ou 

ainda como ele se organiza, uma vez que o texto pode ser identificado.  

Também tem importância para o entendimento da periodicidade a análise 

dos Temas e Remas das orações do texto (ref. definições apresentadas neste 

capítulo) e/ou de partes do texto mostrando que este se refere a um assunto 

específico, de que há uma progressão ou uma descontinuidade da informação. 

Essas são pequenas ondas de informação no nível oracional, e escolhas 

recorrentes de Temas e Remas (ou Novos, como dizem os autores) servem para 

organizar o discurso em fases de informações. Assim, na concepção de 

periodicidade está a ideia de Halliday (1994), de que as escolhas no sistema Tema 

Rema fazem com que um texto seja organizado de modo a constituir o método de 

desenvolvimento deste texto enquanto os elementos Novos contribuem para o 

desenvolvimento da ideia ou informação
18

 veiculada pelo texto. Halliday & 

Mathiessen (2004), reconhecendo isso, utilizam os mesmos termos usados por 

Martin & Rose (2003, também Martin & Rose, 2007), ao dizerem que as 

mensagens formam movimentos periódicos de informação ajudando a construir o 

fluxo da informação. 

Indo além do que apresentam Halliday & Mathiessen (2004), Martin & 

Rose (2003, e Martin & Rose, 2007) defendem a existência de hiperTemas e 

hiperNovos em escala maior das fases de um texto, e em escala ainda maior, 

MacroTemas e MacroNovos. São padrões que permitem prever o que acontece no 

texto e como a informação é apresentada em cada fase. Como hiperTemas, por 

exemplo, os autores citam os tópicos frasais, que podem dar detalhes tanto do 

campo da informação (do inglês, field) como podem apresentar uma avaliação a 

respeito do assunto.  

Nesta tese, utilizo essas noções na análise de textos escritos por autores e 

editores sobre um livro didático, ou seja, os anúncios dos catálogos das editoras, 

                                                
18 Do inglês point. Martin & Rose (2003, p.186) utilizam a expressão the point of a text. 
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apresentações contidas no manual do professor, e textos de quartas capas dos 

livros, considerando que devido à pequena extensão dos textos, nem sempre todos 

esses elementos ocorrem. Para análise das entrevistas com professores sobre os 

livros didáticos e das respostas aos questionários respondidos pelos alunos, utilizo 

apenas a noção de Tema e Novo, visto que esses textos são produtos de esquemas 

anteriores produzidos especificamente para a captação de respostas, as quais 

muitas vezes são constituídas de uma oração apenas. 

 

2.8.2. A Gramática do Design Visual (Kress & van Leeuven, 1996) 

A partir das noções da Linguística Sistêmico-Funcional, Kress & van 

Leeuwen (1996) apresentam a Gramática do Design Visual, considerando que as 

imagens tem tido grande importância na produção de diferentes tipos de textos, 

tais como os jornalísticos, publicitários, didáticos. Os autores acrescentam que as 

várias modalidades semióticas (visual, verbal, gestual, por exemplo) possuem, 

cada uma, suas potencialidades e limitações próprias. Isto faz com que 

significados construídos através da linguagem verbal sejam diferentes daqueles 

construídos através de imagens e ou gestos, justificando a proposta desses autores. 

Assim, a noção de texto definida na Linguística Sistêmico-Funcional é ampliada 

na medida em que se considera que todo texto é multimodal (Kress, 2000), e não 

apenas realizado por elementos verbais. Nele, estão presentes mais de uma 

modalidade de comunicação e expressão, embora uma possa ter predominância 

sobre outras.  

Segundo Kress & van Leeuwen (1996), as linguagens verbal e visual 

possuem maneiras distintas e formas específicas de realizar sistemas de 

significação próprios de determinadas culturas. Assim, a comunicação visual é 

codificada e não transparente, pois imagens são interpretadas no interior de uma 

dada cultura, assim como se afirma com relação ao uso da língua. Então, a 

comunicação visual numa dada sociedade deve ser entendida com base nas formas 

e modos de expressão disponíveis naquele contexto específico de comunicação, 

considerando-se os seus diferentes usos e valores.  

Sendo assim, a Gramática do Design Visual (Kress & van Leeuwen, 1996) 

apresenta os elementos e as regras da cultura ocidental, a qual, na 
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contemporaneidade, é a cultura dominante em termos de comunicação visual, 

cultural e tecnologicamente controlada pelas mídias de massa. 

Ao partirem das concepções de Halliday sobre a linguagem verbal para 

construírem uma Gramática do Design Visual, os autores consideram que a 

gramática capacita o ser humano a construir uma figura mental da realidade, para 

entender as experiências construídas à sua volta e dentro de si próprio.
19

 A 

metafunção ideacional está presente na construção de narrativas e ou de conceitos 

delineando, respectivamente, ações e construtos. A metafunção interpessoal se 

mostra nos tipos de relações estabelecidas entre participantes (autor da imagem, 

espectador e participante representado) e as características próprias dessas 

interações reveladas numa imagem. A metafunção textual, por sua vez, está nas 

diferentes formas de compor imagens e outros recursos, e de relacioná-los com o 

texto verbal.  

Acredito que nesta proposta de pesquisa aqui relatada é válido considerar 

aspectos ideacionais, interpessoais e composicionais das imagens e layouts 

veiculados em anúncios de catálogos de editoras e nas quartas capas de livros 

didáticos de inglês, principalmente. Nestes textos de caráter publicitário, o 

elemento verbal é disposto em conjunto com elementos não-verbais, e ambas as 

modalidades de expressão contribuem para a construção de representações dos 

livros didáticos em questão. Isso também pode ocorrer em alguns textos de 

apresentação de livros didáticos nos manuais endereçados aos professores.  

No caso das entrevistas orais gravadas para o trabalho de pesquisa aqui 

relatado, analiso apenas o seu conteúdo verbal, mas reconheço que gestos, por 

exemplo, são outra modalidade que compõe a expressão do entrevistado. Todavia, 

em termos metodológicos, gravar as entrevistas em vídeo para observação disso 

seria estender por demais este estudo. 

Em se tratando de significados ideacionais, acredito que há, além do que é 

dito, a construção de representações de toda a coleção em que determinado 

volume aqui considerado se insere, incluindo outros recursos oferecidos para o 

trabalho com a coleção (por exemplo, CD de áudio, DVD, websites, livros com 

                                                
19

 Halliday (1985), in Kress & van Leeuwen (1996, p.2) Grammar goes beyond formal rules of 

correctness. It is a means of representing patterns of experience … It enables human beings to 

build a mental picture of reality, to make sense of their experience of what goes on around them 

and inside them. 
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recursos extras para o professor). Na maioria das vezes, o material é exposto na 

página de modo a evidenciar os vários componentes da coleção didática
20

.  

Ao mesmo tempo, considero que são estabelecidas relações interpessoais 

entre os objetos (livro didático, seus componentes, etc) e os espectadores / leitores 

desses textos, desencadeando-se atitudes de objetividade e subjetividade.  

Aspectos composicionais, por sua vez, são evidentes, por exemplo, no que 

se refere à localização dos elementos verbal e não verbal na página, à interação 

estabelecida entre tais elementos, e à saliência conferida a determinados itens. 

De maneira similar à proposta de Martin & Rose (2003 e Martin & Rose, 

2007), e seguindo o modelo da Gramática Sistêmico-Funcional, Kress & van 

Leeuwen (1996), também Kress (2000), apresentam vários recursos de 

significação através de imagens para a construção de significados ideacionais, 

interpessoais e textuais, alguns dos quais são mencionados a seguir. Aqui, é 

importante o conhecimento das categorias de análise propostas pela Linguística 

Sistêmico-Funcional para o entendimento da classificação dos elementos e das 

regras propostas na Gramática do Design Visual, assim como para o entendimento 

da proposta de análise discursiva de Martin & Rose. 

 

a. A construção de significados ideacionais 

Os significados ideacionais podem ser construídos por estruturas visuais que 

evidenciam narrativas ou conceitos. Em se tratando de narrativas, mostram-se 

ações, eventos, arranjos circunstanciais, equivalendo aos processos materiais, 

mentais, comportamentais e verbais descritos na Linguística Sistêmico-Funcional. 

A expressão de conceitos, por sua vez, se faz através de participantes expostos de 

modo a evidenciar a classificação a eles pertinente, ou suas estruturas, ou o que 

simbolizam. Isto equivale aos processos relacional e existencial (Halliday, 1994; 

Halliday & Mathiessen, 2004). O esquema a seguir sintetiza isso. 

Esquema 2:  Tipos de estrutura visual. (Fonte: Kress & van Leeuwen, 1996, 

p.56)                              

 Narrativas  

Estruturas  Classificatório 
  

Conceituais 

Analítico 

Simbólico 

                                                
20 Ver mais adiante a explicação sobre processos analíticos 
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Nesta tese, dedico-me à representação de livros didáticos de inglês, logo à 

construção de conceitos e construtos em torno de um objeto. Portanto, enfatizarei 

o design de construtos sociais (Kress & van Leeuwen, 1996, p.79) e apenas 

superficialmente apresento o design da ação social (narrativas).  

Ao tratarem de narrativas através de imagens, Kress e van Leeuwen (1996) 

consideram que a produção de imagens apresenta uma conexão entre as ações e os 

participantes, a qual pode ser visualizada através de vetores traçados para se 

identificar eventos ou processos. Seria como se corpos, membros, ferramentas, 

elementos gráficos apontassem para uma direção, uma Meta, como os verbos de 

ação em um texto verbal.  

 De maneira sintética, as estruturas narrativas na comunicação visual são 

esquematizadas a seguir: 

Esquema 3: Estruturas narrativas visuais (adaptado de Kress & van 

Leeuwen (1996, p.73) 

 processos agentivo não projetivo     ação 

reação 

 
 

Estrutura 

narrativa 

  projetivo - reação 
- atividade 

mental  

- atividade 

verbal 
  não agentivo conversão a um só participante 

     

circunstâncias                      

  

 localização (cenário) 
  meio (instrumentos)                 

  acompanhamento 

 

  

 

O esquema 3 mostra que a construção de narrativas através de imagens 

envolve processos e circunstâncias. Os processos podem ser agentivos ou não 

agentivos, ou seja, envolver ou não um agente (Ator) a partir do qual pode ser 

desenhado um vetor que mostra a direção da ação. Em se tratando de processos 

agentivos, há uma ação (direcionada ou não para uma Meta) quando se mostra um 

movimento feito ou instigado pelo Ator, e uma reação existe quando há apenas 

movimentação do olhar de um dos participantes. Os processos projetivos são 

aqueles em que, através de uma ação mental ou verbal, há uma conexão entre os 

participantes (humanos) e o conteúdo do processo (um pensamento, uma fala, um 

sentimento), como, por exemplo, as representações em quadrinhos com uso de 
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balões. Já um processo não agentivo, por sua vez, implica uma cadeia, em que 

uma ação recebida por um participante é repassada a outro participante, como, por 

exemplo, esquemas de fenômenos naturais.  

As circunstâncias são outros participantes que compõem uma narrativa: o 

cenário – localidade ou localização em que os processos acontecem; as 

ferramentas ou meios utilizados pelos participantes para que ações sejam feitas; e 

participantes que podem aparecer numa imagem sem exercer ação alguma, não 

havendo vetores imaginários direcionados a si ou a outro participante.  

A figura a seguir é um exemplo de processo narrativo, retirada de um 

panfleto sobre a coleção Framework em forma de um “Menu”. 

 

Figura 4: Exemplo de estrutura narrativa. Fonte: Panfleto da coleção 

Framework (s/d) Ed. Richmond. 

                                      

 

 Neste exemplo, é retratado um garçom que oferece chá ou café a alguém, 

como a editora que está oferecendo a coleção ao leitor, e duas ações mostram isso: 

o olhar direcionado a um outro que não aparece, e que também estabelece uma 

interação interna e o dedo apontando para o que está na bandeja sendo oferecido, 

situação que poderia mostrar um vetor direcionado ao que se oferece. Neste caso 

específico não há representação de circunstâncias, pois aparece apenas o garçom 

na parte inferior da página com fundo preto e borda cor-de-rosa.   

O design de construtos sociais envolve a classificação dos participantes 

envolvidos numa imagem, a análise desses participantes, e ainda o significado 
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atribuído enquanto entidade apresentada. Os parágrafos seguintes mostram isso 

detalhadamente. 

Os processos de classificação referem-se aos tipos dos participantes 

(pessoas, coisas, lugares) expostos na situação de comunicação. Pode haver 

simetria entre eles numa composição em que são postos a uma distância igual ou 

mais aproximada entre eles, com tamanhos mais ou menos semelhantes, todos 

dispostos num mesmo eixo (horizontal ou vertical). Neste caso, há pouca ou 

nenhuma profundidade, e uso de ângulo frontal. Esses aspectos denotam uma 

ausência de diferenciação entre os participantes, como se todos pertencessem a 

um mesmo grupo. 

  Por outro lado, pode haver uma disposição de modo a se mostrar uma 

hierarquização entre os participantes, como por exemplo, numa estrutura 

esquemática de árvore (vertical) em que os elementos são subordinados aos que 

são dispostos imediatamente acima.  

Um exemplo de processo classificatório é apresentado a seguir: 

Figura 5: Exemplo de processo classificatório. Fonte: Oxford English 

Language Teaching Brazil Catalogue, 2008-2009, p. 23. 

           

A imagem, extraída de um anúncio de catálogo, mostra um processo 

classificatório em que os dois volumes da coleção New English File Multipacks 

são dispostos de modo simétrico. Não há diferenciação entre os mesmos, ainda 

que sejam de níveis diferentes como esclarecido no texto verbal. Ambos os livros 

são mostrados com o mesmo tamanho, na mesma posição, com as mesmas cores. 
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A inversão da posição das cores preto e laranja nas capas sugere uma forma 

discreta de mostrar que são volumes / níveis diferentes. 

Esquematicamente, esses processos podem ser representados da seguinte 

maneira: 

Esquema 4: Processos de classificação – design de construtos sociais 

(adaptado de Kress & van Leeuwen, 1996, p.88) 

  simetria  
Processos de classificação   

  

assimetria 
- nível único 

- vários níveis  (hierarquia) 

 

Os processos analíticos relacionam os participantes em termos da 

estruturação. Um participante Portador é, então, exposto de modo a serem 

enfatizados seus Atributos, de maneira semelhante aos processos relacionais 

atributivos possessivos (Halliday, 1994; Halliday & Mathiessen, 2004). Nestes 

casos, há uma seleção de algumas características ou partes mais relevantes de 

acordo com o contexto, o que contribui para mostrar a construção de 

representações. 

Estes processos podem ser do tipo não estruturado ou estruturado. Um 

processo não estruturado é aquele em que as partes são mostradas sem que o 

Portador seja mostrado em sua integridade, ou como as partes o compõem. Já os 

processos estruturados podem enfatizar uma organização dos atributos numa linha 

de tempo (processos estruturados temporais) ou enfatizar uma organização 

espacial em que todos os atributos são exaustivamente mostrados (processos 

analíticos exaustivos) ou há também aqueles em que apenas alguns atributos são 

selecionados para serem mostrados (processos analíticos inclusivos).  

Segue um exemplo (figura 6) de processo analítico estruturado com o texto 

verbal que o acompanha em sua fonte. Neste exemplo, é utilizada uma estrutura 

analítica para mostrar os elementos do livro do aluno da coleção English File, 

rotulados e dispostos horizontalmente com setas. 

Evidencia-se que há uma sequência de atividades e de conteúdos a ser 

seguida, e que foi considerada na concepção do livro didático em questão. Esta 

ilustração acompanha a explicação dos componentes no texto escrito, mostra 

claramente números de páginas que compõem os Files, a presença de uma página 

com atividades de revisão (Progress Check) após determinada quantidade de 
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lições, e ainda a sequência de conteúdo e atividades situadas na parte final do livro 

do aluno. Em suma, são mostradas as partes que compõem um todo.  

 

Figura 6: Exemplo de processo analítico. Fonte: OXEDEN, C., LATHAN-

KOENIG, C., & HAMILTON, G. English File Upper-Intermediate Teacher’s 

Book. Oxford: OUP, 2001/2002, p.4. 

 

                     

 

 Os processos simbólicos referem-se ao que um participante simboliza ou 

o porquê de ele estar ali sendo mostrado. Estes processos podem ser de dois tipos: 

a) atributivo, quando há um Portador cuja identidade é estabelecida pela sua 

relação com seu Atributo simbólico muitas vezes mostrado pela pose, e 
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direcionamento do olhar ao espectador; b) sugestivo, em que há apenas um 

participante Portador cujo significado simbólico se revela pela sua própria 

presença, não havendo ênfase nas partes que o compõem e portanto não podendo 

ser interpretado como processo analítico. Abaixo mostro essa divisão: 

 

Esquema 5: Processos simbólicos: design de construtos sociais (adaptado de 

Kress & van Leeuwen, 1996, p.108) 

 Atributivos   pose, postura, direcionamento de olhar ... 
Processos simbólicos   

 Sugestivos   foco ameno, luz reduzida, poucas cores ... 
  

 

 Segue um exemplo retirado da quarta capa do livro New Ace 1: 

Figura 7: Exemplo de processo simbólico. Fonte: Quarta Capa do Livro New 

Ace 1, Teacher’s Edition, Ed. Longman. 

                         

 

 Neste caso, são mostrados os autores da coleção, indicando-se quem e 

como são, evidenciando pose e direcionamento do olhar e de sorriso ao 

espectador. O texto verbal que acompanha a foto não apenas chama o leitor a 

conhecê-los, como ainda reforça seus atributos: dos mais renomados autores 

brasileiros. 

 

b. A construção de significados interpessoais 

Com base nos conceitos da Linguística Sistêmico-Funcional acerca da 

metafunção interpessoal da linguagem, Kress e van Leeuwen (1996) afirmam que 

a leitura de imagens envolve as relações entre os participantes. Estes são as 
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pessoas, os lugares, e coisas mostrados nas imagens, e as pessoas que se 

comunicam através das imagens – o produtor e o espectador.  

Para os autores, as formas como as interações e as relações sociais são 

codificadas definem como ocorre o endereçamento por parte do produtor da 

imagem ao seu espectador. Assim, pode-se compreender como as imagens 

revelam as interações e as relações sociais. 

 Adiante, apresento uma síntese dos elementos que podem estabelecer as 

relações interpessoais entre o espectador e o que é mostrado, segundo a Gramática 

do Design Visual. Os termos utilizados pelos autores se assemelham aos  

utilizados na Gramática Sistêmico-Funcional, e já mencionados anteriormente. 

Segundo Kress e van Leeuwen (1996), as relações interpessoais podem 

acontecer através de um contato estabelecido pelo olhar de quem é mostrado 

numa foto, por exemplo, em direção ao espectador. Este olhar pode encerrar uma 

demanda, conforme fazem os autores da coleção New Ace na foto da quarta capa 

de um dos livros da coleção (Figura 7). O não direcionamento a um espectador 

pode ser uma oferta. Neste caso, de maneira impessoal, trata-se da veiculação de 

uma informação e/ou uma contemplação. A figura 4 é exemplo da oferta de 

informação de alguém (editor, autor ou a firma editorial) representado por um 

garçom que oferece a obra didática Framework como se oferece chá ou café. 

Outro fator que estabelece uma relação interpessoal é a distância social - 

mais ou menos intimidade - estabelecida pela tomada de enquadramento. Close 

shot ou tomada curta mostra apenas o rosto e a cabeça de uma pessoa, por 

exemplo, e estabelece maior intimidade. Um caráter social menos íntimo ocorre 

através de medium shot, ou tomada média, aparecendo metade do corpo, ou corpo 

inteiro sem ênfase do espaço em volta (ver, por exemplo, foto dos autores da 

coleção New Ace). Ainda, uma relação impessoal ocorre por meio de long shot ou 

tomada distante, mostrando-se toda a figura com espaço em volta. 

Por fim, a expressão por imagem também pode revelar uma atitude com 

caráter subjetivo ou objetivo. Subjetividade é revelada num maior ou menor 

envolvimento entre os participantes. O que se vê pode ser parte do mundo no qual 

se está envolvido, como na foto dos autores da coleção New Ace (figura 7), em 

que acontece um envolvimento direto entre os autores apresentados e o 

espectador. Isso denota proximidade entre autores da obra didática e professor 

leitor. Já o ângulo oblíquo pode indicar que o que se vê é o mundo que se 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



2 
A Linguística Sistêmico- Funcional 79 

apresenta, no qual não se está envolvido. A objetividade implica uma ênfase à 

ação em si, como a ação do garçom da figura 4 que oferece algo, ou ênfase no 

conhecimento, como pode ser visto, por exemplo, com relação aos livros New 

English File Multipack (figura 5), expostos para serem conhecidos pelo professor 

leitor do anúncio de catálogo. 

Também há a possibilidade de se estabelecer relação de poder. O 

participante mostrado tem poder sobre o espectador quando se usa ângulo alto. Há 

uma igualdade ao se usar ângulo reto, no nível do olhar (por exemplo, figura7). 

Ainda, o participante mostrado pode exercer poder sobre o espectador se há uso 

de ângulo baixo.  

Uma apresentação gráfica de todo o sistema seria: 

Esquema 6: Significados interacionais em imagens (adaptado de Kress & van 

Leeuwen, 1996, p. 154) 

 Contato Demanda -> olhar e gestos direcionados ao                    

espectador 

Oferta -> olhar e gestos não direcionados ao 

espectador 
 

 

Significados 
interacionais 

 

 

Distância social 

 

Pessoal -> Tomada curta 

Social -> Tomada média 

Impessoal -> Tomada longa 

  
 

  Atitude 

Subjetividade    envolvimento -> ângulo frontal 
separação -> ângulo oblíquo 

 
    Poder do expectador   

  - Igualdade 

     Poder do part. repres.  

Objetividade     orientação para ação 

              orient. pª conhecimento 

 

Da mesma forma que Halliday (1994) e Thompson (1996), os autores da 

Gramática do Design Visual consideram o sistema de modalidade um indicador 

do grau de verdade / certeza que se dá àquilo que se diz. Assim, considera-se a 

existência desse indicador na comunicação por imagens, ao se dizer que aquilo 

que se mostra está mais ou menos próximo do “real”, e ainda pode ser mostrado 

de maneira mais ou menos subjetiva ou mais ou menos objetiva.  
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c. A construção de significados textuais: a composição 

A composição de textos multimodais, conforme é considerado neste estudo, 

acontece de modo a se estabelecer uma relação entre os elementos ideacionais e 

interpessoais dependendo de como são dispostos, e integrados num todo 

significativo. Conforme mencionei, significados são realizados por mais de um 

código semiótico, como por exemplo, os anúncios de catálogos de editoras e os 

textos de quarta capa que compõem o corpus desta pesquisa. Em textos desses 

gêneros, há informações verbais e imagens dos livros didáticos / coleções e de 

seus diferentes componentes, e também o uso de linhas, enquadramentos, 

ordenação de elementos verbais ou não verbais na página, cores, realces.  

De acordo com Kress e van Leeuwen (1996), a composição está 

fundamentada em três princípios básicos:  

- valor da informação: a localização dos elementos denota valores 

ligados às zonas da imagem, dependendo de sua disposição: no centro 

ou na margem do texto, à esquerda ou à direita, na parte superior ou na 

parte inferior; 

- saliência: a disposição dos elementos de modo a atrair a atenção do 

espectador, sendo posicionados em primeiro plano ou em segundo 

plano, enfatizados pelo tamanho, contraste de tons e cores, etc; 

- enquadramento: a presença ou ausência de recursos de enquadramento 

desconecta ou conecta os elementos do todo, significando que 

pertencem ou não ao mesmo grupo. 

A noção de valor da informação leva em conta as ideias sobre o sistema 

Tema-Rema (Halliday, 1994; Halliday & Mathiessen, 2004) da mesma forma que 

a ideia de Tema–Novo de Martin & Rose (2003, também Martin & Rose, 2007). 

Assim, os significados são veiculados dependendo de uma polarização em sentido 

horizontal, ou em sentido vertical. Se os elementos são dispostos horizontalmente, 

o que é posto à esquerda é considerado Dado, ou seja, aquilo que já se conhece, é 

parte da cultura, auto-evidente. Em oposição, o elemento da direita é considerado 

Novo, aquilo que ainda não se conhece, e requer mais atenção, podendo ser um 

elemento problemático e passível de contestação. Em caso de posicionamento 

vertical, o elemento posicionado no topo da página é o Ideal, isto é, aquilo que se 
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pretende, o que deve ser, o mais salientado, enquanto o elemento  Real é a 

informação prática, factual e menos saliente,  posicionado na parte inferior. 

Também há a possibilidade, embora menor na sociedade ocidental atual, de 

se posicionar elementos ao Centro e à Margem. O elemento posto ao Centro tem 

um caráter de permanência, é o núcleo da informação ou o mais simbólico, e o 

elemento colocado à Margem é mais dependente do Centro, e normalmente ocorre 

com outros similares ou repetidos (Kress & van Leeuwen, 1996).   

Quanto à saliência, esta pode ocorrer em diferentes graus, caracterizando 

uma hierarquia de importância, e vários fatores podem realçar ou não a saliência 

de um elemento, tais como, cor, tom, tamanho, perspectiva, fatores culturais. 

O enquadramento também acontece em diferentes graus. Uma desconexão 

máxima, isto é, mais separação entre os elementos, é realizada pela maior 

presença de recursos de enquadramento. Em oposição, uma desconexão mínima 

ocorre com a ausência de recursos de enquadramento, havendo menos ou 

nenhuma separação entre os elementos. 

Os vários pontos aqui mencionados são esquematizados a seguir: 

Esquema 7: Significados textuais em imagens e textos multimodais (adaptado 

de Kress & van Leeuwen, 1996, p. 223) 

 

 
 

 

Valor da informação 

 

Centralizado -> Centro – Margem 

                                       
                         Dado – Novo     

                          Sem polarização horizontal 

Polarizado 

                             Ideal – Real         
                             Sem polarização vertical 

Composição  

Saliência 
 

Máxima 

 
Mínima 

 Enquadramento 

 

Máximo 

 

Mínimo 

 

Um exemplo do que foi dito até então é a quarta capa do livro New Ace , 

reproduzida no anexo H. 

Nesta quarta capa, o livro é apresentado para ser comprado e usado, 

trazendo novidades, ou sendo a novidade. Dentro deste texto principal salientado 

em azul, há saliência conferida ao nome da coleção, com fonte grande, em cor 

diferente, posto logo em primeiro plano, ao centro e na parte superior. Juntamente 

com o texto de apresentação, em que se diz que esta edição é melhor que a 
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anterior que já era boa, e o nome dos autores, o título da coleção está posto como 

Ideal, aquilo que se oferece e se caracteriza como melhor. Na metade inferior do 

texto, em posição de Real, está aquilo que pode ser encontrado na obra didática 

anunciada, os componentes cuja existência os editores parecem apresentar como 

inquestionável, e ainda a foto dos autores, apresentados como seres reais, e 

renomados.  Há recursos de enquadramento de modo a tornar as informações bem 

separadas para facilitar a leitura. 

 

2.9. Considerações finais do capítulo 

Neste capítulo, apresentei os conceitos da Linguística Sistêmico-Funcional, 

teoria esta que adota uma visão sociossemiótica da linguagem. Segundo os 

adeptos desta teoria, a função primeira da linguagem humana é a construção de 

significados ideacionais, interpessoais e textuais, os quais são produzidos de 

acordo com o contexto de registro e contexto de cultura. O texto é considerado 

uma unidade de significado, exemplar de um gênero discursivo, isto é de uma 

ação social orientada a objetivos comunicativos, cuja existência está atrelada a 

uma cultura e às atividades sociais ali existentes.  Como diz Neves (2004, p.75) 

este é um “modelo altamente elaborado, no qual as diversas noções se sustentam 

mutuamente, evitando vazios na proposição – que é básica - do modo como o 

significado se codifica nos enunciados efetivos”. Esta teoria embasa um modelo 

de gramática que leva em conta os sistemas de significação ideacional, 

interpessoal e textual no nível oracional, abaixo, acima e além dela.  

A Linguística Sistêmico-Funcional tem fundamentado abordagens de estudo 

do discurso, considerando-o prática social (Magalhães, 2006). Trabalhos dessa 

natureza, segundo Halliday (in Collins & Thompson, 2001), envolvem a análise 

linguística de maneira crítica, numa perspectiva política, e é preciso entender 

também o poder da linguagem. Mais ainda, nesta perspectiva, as análises 

discursivas não podem desconsiderar aspectos gramaticais (Halliday, 1994), não 

se restringindo, portanto, a comentários de textos.  

Neste sentido, duas propostas de análise discursiva com base na Linguística 

Sistêmico-Funcional são apresentas nesta tese: a proposta de análise além do nível 

da sentença de Martin & Rose (2003 e Martin & Rose, 2007), e a Gramática do 

Design Visual (Kress & van Leeuwen, 1996). Ambas, ao abordarem o discurso, 
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configuram-se como ampliação da Gramática Sistêmico-Funcional (Halliday, 

1994; Halliday & Mathiessen, 2004), a qual prioriza a léxico-gramática e o nível 

oracional de uso da língua. Estas propostas também se assemelham por 

apresentarem sistemas de recursos de significação com categorias (ferramentas) 

de análise semântico-discursiva, as quais permitem um trabalho 

metodologicamente uniforme com vários textos. Ambas as propostas também 

consideram que um texto existe como integrante de uma dada cultura e, portanto, 

com base nesta deve ser estudado.  

Essas propostas são utilizadas para análise dos textos que compõem o 

corpus de pesquisa desta tese de maneira complementar. A proposta de Kress & 

van Leeuwen (1996) é usada para a análise de elementos não verbais presentes em 

anúncios de catálogos de editoras e quartas capas de livros didáticos, e às vezes, 

em apresentações do livro em manuais do professor. A proposta de Martin & Rose 

(2003 e Martin & Rose, 2007), por sua vez, é utilizada para análise dos elementos 

verbais em todos os gêneros aqui tratados: anúncios, quartas capas, apresentação 

de manuais de professores, entrevistas, e questionários. O foco é no estrato 

semântico-discursivo, nas escolhas linguísticas e de recursos não verbais de 

acordo com o contexto de registro e de cultura em que estes textos são produzidos. 

Não desconsidero, contudo, elementos da léxico-gramática nas análises, 

acreditando que há importância de se contemplar certos aspectos expostos por 

Halliday (1994) e Halliday & Mathiessen (2004), nem sempre considerados em 

análises dessa natureza, como por exemplo, a importância da função de sujeito da 

oração, em termos interpessoais, já que o sujeito é o responsável pela proposição. 

Esta forma de análise discursiva do material que compõe o corpus permite-

me identificar as representações construídas sobre o livro didático de inglês pelos 

atores sociais responsáveis pela sua produção, e utilização através da linguagem 

utilizada em gêneros discursivos distintos. Portanto, a utilização, nesta tese, da 

Linguística Sistêmico-Funcional é justificada pela proposta de se analisar textos 

na perspectiva de abordagens discursivas que se preocupam com o contexto, 

entendendo que a realidade é socialmente construída pelo uso da linguagem, e 

portanto as representações, conhecimentos que contribuem para a construção 

dessa realidade. 

A seguir, então, proponho-me a esclarecer o que entendo por 

representações, tendo em mente a visão de construção social da realidade.  
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Este capítulo trata de representações, um fenômeno estudado pela 

Sociologia, pela Semiótica, pelos Estudos Culturais, pela Psicologia Social, pela 

Linguística Aplicada, e muito relacionado aos estudos da linguagem. Este é um 

fenômeno que conecta o simbólico ao social, pois a linguagem é o meio que 

capacita o ser humano a representar / construir significados sobre a realidade 

interna e externa a ele (Halliday, 1994), além de ser a linguagem também um 

sistema de representação (Hall, 1997). Apresento, aqui, o conceito de 

representações, e as complexidades a ele inerentes, com base em textos das áreas 

de Estudos Culturais, da Psicologia Social e da Linguística Sistêmico-Funcional 

(Hall, 1997; Moscovici, 2003; Moscovici, 1994 / 2004; Spink, 1993 / 2004; 

Alexandre, 2004; Halliday, 1994; Halliday & Mathiessen, 2004; Martin & Rose, 

2003/2007; Kress, 2000; Kress & van Leuween, 1996; dentre outros). Estabeleço, 

então, inter-relações com a área de estudos da linguagem, mais precisamente com 

estudos do discurso, dentro da perspectiva de construção social da realidade 

(Berger & Luckmann, 2009). Mais adiante, apresento considerações 

metodológicas sobre o estudo de representações, adiantando algumas idéias que 

perpassam a pesquisa desta tese.  

 

3.1. O conceito de representações 

As coisas em si não tem significado. São os seres humanos, participantes de 

uma dada cultura, que atribuem significados a pessoas, objetos e eventos. Essa 

atribuição ou construção de significados acontece de maneira atrelada ao contexto 

sócio-cultural em que eles se inserem, e onde também estão o objeto de 

representação e a língua (Halliday & Hasan, 1989; Hall, 1997), e através do que 

Wittgenstein (1975) denominou “jogos de linguagem”.  

Wittgenstein (1975) tem um entendimento similar ao que se postula na 

Linguística Sistêmico-Funcional, de que a construção do significado através da 

linguagem é dependente do uso desta num determinado contexto, e regido por 

All the world’s a stage, and all the men and women merely 

players: (…) and one man in his time plays many parts 
W. Shakespeare. As you like it, II, sc vii. 
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regras. Assim, usar uma língua é uma prática social, produzir e entender 

significados são ações que implicam conhecer a natureza da atividade humana na 

qual as enunciações estão inseridas. E isso se assemelha também às concepções 

sobre gêneros discursivos iniciadas por Bakhtin e expostas no capítulo 2. Entender 

o que é dito depende do entendimento do jogo de linguagem em que o ato de dizer 

ocorre. Esta noção de jogos de linguagem implica em processo de uso das 

palavras, processos de denominação, de repetição, o conjunto da linguagem com 

as atividades às quais ela está ligada.  

Um significado atribuído a alguma coisa, por exemplo, decorre do uso que é 

feito desta coisa, do que e como se diz e se pensa a seu respeito, do que se sente 

com relação a esta coisa, ou seja, de como ela é conhecida e, consequentemente, 

representada. Representações das experiências externas e internas de usuários de 

uma língua não envolvem, então, apenas aspectos ideacionais nos termos da 

Linguística Sistêmico-Funcional. Eles são essenciais e presentes, permitem a 

revelação de como representações são construídas. Mas, neste estudo mostro que 

recursos de significação interpessoais e textuais também contribuem para a 

construção de representações. A expressão de atitudes – afetos, julgamentos e 

apreciações – significados interpessoais (Martin, 2000; Martin & Rose, 2003; e 

Martin & Rose, 2007), e a forma como são expressos, assim como recursos 

verbais e não verbais de composição de mensagens - significados textuais (Kress 

& van Leuween, 1996; Martin & Rose, 2003; Martin & Rose, 2007) - participam 

desta construção.  

Representar é um processo no qual membros de uma cultura usam a 

linguagem para produzir significado (Hall, 1997), logo, uma ação social, 

conforme exposto pela Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday, 1989; 

Halliday, 1994; Halliday & Mathiessen, 2004). Wells (1999), citando Halliday, 

diz que a língua é condição essencial da mente para que a experiência se 

transforme em conhecimento. A língua, neste sentido, é o meio através do qual o 

conteúdo da consciência se manifesta, e se constroem teorias e modelos. Entendo 

estar implicada nisso a noção de representação enquanto processo de construção 

de significados, através da linguagem, a respeito de algo concreto ou 

fenomenológico focando os aspectos que se sobressaem – os representativos.  

Interpretando e, consequentemente, representando alguma coisa que faz 

parte de sua cultura, o ser humano utiliza um código compartilhado, entendido 
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que é a linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Esse código assim como os 

conceitos, e a língua em si, são aprendidos e apreendidos enquanto convenções e, 

portanto, o significado não é fixado às coisas (objetos, pessoas ou eventos), mas 

sim é o resultado das convenções e ações socioculturais e linguísticas, e por isso 

muda com elas, como postulado na Linguística Sistêmico-Funcional (ver figura 3) 

(também Martin, 1997; Martin & Rose, 2003; Eggins, 2004; Halliday & 

Mathiessen, 2004). Em suma, é uma construção da realidade que se dá no social 

através do uso da linguagem (Berger & Luckmann, 2009).  

O sentido atribuído a pessoas, objetos ou eventos, então, é uma construção 

social, um empreendimento coletivo (Spink & Medrado, 2004), histórica e 

culturalmente situado, utilizado pelos seres humanos na compreensão e na lida 

com situações e fenômenos que o circundam. Assim, os membros de uma cultura 

atribuem sentido e organizam o mundo concreto (de objetos, pessoas e eventos), o 

mundo conceitual (os conceitos mentais), e os signos (arranjos na linguagem que 

comunicam conceitos). Ocorre a construção de entendimentos compartilhados e 

interpretações do mundo através da linguagem (Berger & Luckmann, 2009). Esta, 

enquanto sistema de sinais, permite a significação, e assim, são construídos 

conhecimentos / representações na vida cotidiana. Assim sendo, “a vida cotidiana 

é, sobretudo, a vida com a linguagem, e por meio dela, de que participo com meus 

semelhantes” (Berger & Luckmann, 2009, p.55) 

 Autores das áreas de Psicologia Social e de Estudos Culturais (Spink,1993 

a, 2004; e Hall, 1997, por exemplo) mostram que o ato de representar implica 

interpretações, o que reforça a noção de representação enquanto construção. 

Segundo eles, representações decorrem de interpretações, e através de sons, 

imagens, marcas, impulsos, estruturas linguísticas, portanto, através de várias 

modalidades de comunicação (Kress, 2000), o ser humano, num processo de 

simbolização, constrói significados, que são conhecimentos sobre o objeto, a 

pessoa, ou o evento representado. Por isso, posso dizer, como o faz Silva (2000) 

que é na dimensão do significante que acontece a expressão da representação. 

Nos Estudos Culturais, Hall (1997) refere-se a dois sistemas de 

representação: as representações mentais e a linguagem. Com relação ao primeiro 

sistema, o autor diz que os significados dependem dos conceitos e visões 

presentes nas mentes das pessoas, mas estes, por sua vez, dependem de diferentes 

formas de organização, arranjos, classificação e estabelecimento de relações 
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complexas (Hall, 1997). Nesta perspectiva, os significados, como já foi dito nos 

parágrafos anteriores, são socialmente compartilhados e construídos pelos 

membros de uma mesma cultura. 

A linguagem é também um sistema de representação (Hall, 1997), em que 

palavras, sons, imagens são signos que representam conceitos e relações 

conceituais e que formam sistema de significação de uma dada cultura. Na mesma 

perspectiva, Kress & van Leeuwen (1996) afirmam que a representação é um 

processo através do qual os seres humanos, produtores de signos, procuram 

construir significações a respeito de um objeto ou entidade (física ou semiótica), 

focalizando aspectos considerados representativos. Esse processo envolve 

interesse naquilo que é representado e é fruto da história cultural, social e 

psicológica do sujeito usuário da língua, e ainda está focalizado num contexto 

específico de produção de sentido. Numa representação estão os meios utilizados 

pelos seres humanos para produzir significados, considerando as visões 

específicas de mundo, e ainda a disseminação de tais significados por diferentes 

mídias, como material impresso, televisivo, radiofônico, sonoro, virtual, 

computacional (Kress, 2004; e também, Sá, 1998, Alexandre, 2004, e outros).  

Pelo que foi exposto até então, é pertinente dizer que representações são 

sociais (Moscovici, 2004; Moscovici, 2003; Sá, 2004; Sá, 1998; Alexandre, 2004; 

Farr, 2004), como entendido na área da Psicologia Social. Elas são construções 

derivadas do fato de o homem ser um ente social, e os significados por ele 

construídos também emergem a partir da realidade sociocultural. Este é um 

entendimento de representações numa perspectiva de socioconstrução da 

realidade, explicada por Berger & Luckmann (2009, p. 11) da seguinte forma: 

 

...será suficiente definir “realidade” como uma qualidade pertencente a fenômenos que 
reconhecemos terem um ser independente de nossa própria volição (não podemos 

“desejar que não existam”), e definir “conhecimento” como a certeza de que os 

fenômenos são reais e possuem características específicas. É neste sentido que estes 

termos tem importância tanto para o homem da rua quanto para o filósofo. O homem da 
rua habita um mundo que é “real” para ele, embora em graus diferentes, e “conhece”, 

com graus variáveis de certeza, que este mundo possui tais e tais características. O 

filósofo naturalmente levantará questões relativas ao status último tanto desta “realidade” 

quanto deste “conhecimento”. 

 

Assim, por serem significados / conhecimentos, acredito que representações 

podem ser pesquisadas tendo em vista o âmbito da semântica do discurso, estrato 
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semântico da língua de acordo com a Linguística Sistêmico-Funcional (ver 

capítulo anterior), levando-se sempre em conta o contexto de registro e de cultura 

em que acontecem, já que é no uso da linguagem que as representações se 

manifestam. 

Enquanto significados construídos socialmente, então, representações 

sociais podem ser consideradas modalidades de conhecimentos práticos, 

orientados para a comunicação e a compreensão do contexto social, material e 

ideativo em que vive o ser humano (Jodelet, 1995, Spink, 1993). Assim, as 

representações não se resumem aos seus elementos cognitivos - imagens, 

conceitos, categorias, teorias (Alexandre, 2004), pois são socialmente elaboradas e 

compartilhadas, contribuem para a construção de uma realidade comum, 

possibilitam comunicações entre indivíduos. Por isso, elas devem ser entendidas a 

partir de seu contexto de produção, suas funções simbólicas e ideológicas 

(Alexandre, 2004; Spink e Medrado, 2004; Spink e Frezza, 2004). Também, estão 

relacionadas ao universo do senso comum (Sá, 1998; Spink, 1993 / 2004; 

Moscovici, 2003; Alexandre, 2004), ao cotidiano, o que explica a influência que 

exercem na formação das condutas sociais, modificando e reconstruindo o meio 

social, convencionalizando objetos, pessoas e acontecimentos (Moscovici, 2003). 

E essa influência se dá por efetiva participação dos meios de comunicação de 

massa que permitem a criação de representações controlando forma e conteúdo do 

que se diz (Farr, 1995).  

Neste estudo, entendo que representações do livro didático de inglês se 

manifestam ao se falar e se escrever sobre este material nos atos de divulgação e 

de apresentação por parte de seus produtores, nas formas de se mostrá-lo em 

imagens, nas descrições feitas pelos usuários (professores e alunos), no uso que se 

faz deste material dentro e fora de sala de aula, no ato de sua escolha e seleção. 

Enfim, as representações são construídas no uso da linguagem, no que e como se 

diz sobre o livro didático de inglês. 

Transformando em familiar aquilo que não o é, as representações sociais 

capacitam as pessoas a compartilharem um estoque implícito de imagens e de 

idéias que são consideradas certas e mutuamente aceitas (Moscovici, 2003). Sá 

(1998) explica que isso emerge das práticas vigentes numa determinada 

sociedade, pelas quais é alimentada e, então, pode ser perpetuado.  
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A representação de algo (objeto, pessoa, fenômeno, ideia) está ligada à sua 

relevância cultural como explicam Sá (1998), e Kress & van Leuween (1996). A 

implicação das representações na prática de um grupo ou grupos pode relacionar-

se à conversação e aos meios de comunicação (Farr, 1995), como por exemplo: as 

documentações, os rituais, as ações, as atitudes, as formas de agir. Com isso, é 

possível dizer que as representações se manifestam nos gêneros discursivos – 

maneiras através das quais as pessoas organizam suas vidas (Martin, 1997; Martin 

& Rose, 2006), os quais emergem de, e pertencem a, práticas sociais e culturais 

como diz Bakhtin (2003), e que são materializadas no uso da linguagem, em 

termos da Linguística Sistêmico-Funcional, no nível semântico-discursivo 

enquanto significado e, consequentemente, na léxico-gramática.  

Segundo Moscovici (2003, também Moscovici, 2010), as representações 

sociais se formam através de dois processos: ancoragem e objetivação. Por 

ancoragem ocorre a inserção, no cotidiano, de algo que é estranho ao pensamento 

ali constituído. Algo considerado estranho é comparado ao paradigma de uma 

categoria tida como apropriada em certo contexto, e o objeto ou a idéia comparada 

adquire características dessa categoria de referência, é reajustado e encaixado no 

conjunto de pensamentos do grupo. Ancorar, neste sentido, implica classificar e 

nomear o não usual para ligá-lo ao que é familiar, dando-se identidade ao que não 

é identificado, facilitando a compreensão de características, e de intenções de uso 

deste algo. Seria o equivalente a dizer que o livro didático é uma “ferramenta”, 

por exemplo, pois, ferramenta é algo próprio de outro contexto que não o de 

ensino. Mas, a palavra “ferramenta” denota também ajuda, instrumento com o 

qual se pode fazer algo. O livro didático, enquanto ferramenta, auxilia o professor 

na sua prática pedagógica, é o instrumento disponibilizado ao profissional para 

facilitar seu trabalho. Outros exemplos de ancoragem com relação ao livro 

didático de inglês serão mostrados nos capítulos 6 e 7. 

A objetivação, por sua vez, é uma operação formadora de imagens em que 

noções abstratas são transformadas em algo concreto (Spink, 1993), ou seja, a 

materialização de uma abstração (Moscovici, 2003). Através da objetivação, a 

sociedade se apropria e transforma em característica comum o que originalmente 

pertencia a outra uma esfera específica. Os elementos para tal transformação 

variam de cultura para cultura, e não se trata de um elemento único. Quando um 

livro didático de inglês é identificado como um curso, como ocorre em textos de 
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produtores (anúncios de catálogos, quartas capas e apresentações em manuais do 

professor), e até mesmo no termo em inglês em que o livro didático é o 

coursebook, ocorre a objetivação. O livro didático, enquanto algo concreto, é a 

objetivação do que se concebe, ou se deseja, de como seria ou deveria ser um 

curso de língua inglesa.  

Em síntese, o processo de objetivação trata da seleção de uma informação 

que é dissociada de seu contexto original, ajustada aos critérios e às normas de 

uma dada cultura, conferindo a algo originalmente abstrato e agora concreto 

características significativas e palpáveis.  Já a ancoragem é a integração de uma 

nova informação ao sistema de pensamento já existente, através de categorias e 

classes, ou de outras taxonomias já construídas, com intenção de promover a 

familiarização do estranho de acordo com moldes de referência já aceitos (Alaya, 

2010). 

Na discussão sobre o conceito de representações aqui apresentada, há o 

reconhecimento do caráter público e social da linguagem. Como foi dito, o 

significado não repousa nos objetos, nas pessoas ou nos eventos em si mesmos, o 

que seria uma visão reflexiva de representações. Nem tampouco o significado é 

atribuído pelo ser humano intencional e conscientemente a um objeto, a uma 

pessoa ou a um evento (Hall, 1997). Ao contrário, o significado de algo é 

construído no uso e pelo uso da linguagem em contextos socioculturais 

específicos, configurando as representações, que são sociais: conhecimentos 

orientados para a comunicação e a compreensão do mundo cotidiano (Jodelet, 

1995). Isso é compartilhado de maneira complementar pelos autores citados e 

atuantes nas áreas de Estudos Culturais, Psicologia Social, e Linguística 

Sistêmico-Funcional. 

 

3.2. Representações e Discurso 

Uma visão discursiva da investigação de representações é descrita por Hall 

(1997) para os Estudos Culturais, e também é defendida por Spink (1993) e Spink 

& Medrado (2004) na Psicologia Social. Estes autores baseiam-se nas idéias de 

Foucault de que o discurso acontece numa gama de textos, em formas de conduta, 

em vários lugares institucionais na sociedade e, nessa medida, eventos discursivos 

pertencem a uma formação discursiva quando se referem ao mesmo objeto, 
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compartilham o mesmo estilo, apoiam uma estratégia, mostram um modelo 

institucional, administrativo ou político em comum. Significado e prática de 

significação são construídos dentro do discurso, o qual acontece em contexto 

sociohistórico como entendido neste estudo. Os discursos, por sua vez, 

apresentam variedade de textos, e de áreas de conhecimento relacionadas. Dessa 

maneira, a representação é vista como produção de conhecimento social cotidiano, 

conectada às práticas sociais e uso da linguagem.  

No caso deste estudo, essas ideias mencionadas no parágrafo anterior se 

fazem presentes. Se o discurso acontece numa gama de textos, entendo que o 

discurso dos produtores de livros didáticos de inglês pode ser compreendido com 

base nos textos de divulgação e apresentação da obra didática, que são os 

anúncios em catálogos, as quartas capas e as apresentações contidas nos manuais 

do professor. O discurso dos usuários pode ser estudado através de depoimentos 

orais de professores na forma de entrevistas, e de respostas escritas por alunos em 

questionários. Estes não são os únicos gêneros em que se diz algo sobre o livro 

didático, mas nenhum estudo conseguiria abarcar todos. Também não encontrei, 

ao longo de minha pesquisa, outro estudo que abrangesse discursos de produtores 

e usuários do livro didático de inglês ao mesmo tempo, tantos gêneros diferentes, 

e que sistematizasse as representações sobre esse material de ensino com base em 

uma teoria de linguagem e um referencial teórico específico sobre representações.  

A análise de exemplares desses gêneros discursivos mencionados revela 

maneiras semelhantes de se referir ao livro didático de inglês, tanto em inglês, no 

caso dos textos sobre livros produzidos no exterior, quanto em português, no caso 

do livro produzido no Brasil, nas entrevistas e nos questionários. Nos capítulos 6 

e7 será visto que há utilização de recursos de significação ideacional, interpessoal 

e textual semelhantes, quando não idênticos, nos dizeres de produtores e de 

usuários em geral. Também ocorre o mesmo em se tratando de produtores 

diferentes – editores e autores distintos, professores e alunos de contextos de 

ensino diversos, e de diferentes níveis de ensino e aprendizagem.  

Produtores e usuários de livros didáticos pertencem a áreas diferentes. 

Enquanto os primeiros estão voltados, principalmente, para a produção com vistas 

à comercialização, os últimos tem em mente objetivos relacionados 

prioritariamente ao ensinar e ao aprender. Mesmo sendo propaganda do livro 

didático, os textos que neste estudo são tomados como reveladores do discurso de 
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editores e autores referem-se a questões pedagógicas: público-alvo a que o livro 

didático ou a coleção toda se destina, conteúdo ali veiculado, metodologia, 

atividades, organização do tempo escolar, abordagem, dentre outras. 

Ao igualar representações a práticas discursivas, Spink (1993, também 

Spink, 2004) assume que os seres humanos são atores sociais que constroem 

identidades funcionais de acordo com as funções sociais que desempenham, as 

quais lhes permitem negociar relações sociais. As representações, então, ocorrem 

através da linguagem em uso, na organização social do discurso, portanto, no 

estrato da semântica do discurso conforme a Linguística Sistêmico-Funcional. 

Usar a linguagem é uma ação social então, e toda prática social é produtora de 

significado, o que faz com que os seres humanos construam representações acerca 

de um objeto, de uma pessoa, de um evento no uso que fazem da linguagem. 

 Numa língua, os significados são construídos no discurso, um estrato 

semântico, e de acordo com um contexto de registro e de cultura (Halliday & 

Mathiessen, 2004; Eggins, 2004). Assumo, neste estudo, essa perspectiva 

sistêmico-funcional, que se assemelha e complementa o que diz Hall (1997), com 

base nas ideias de Foucault. É no discurso, portanto no estrato semântico-

discursivo, que são construídos tópicos, definido um objeto de conhecimento, e é 

o discurso que governa as formas de se expressar sobre os tópicos, influencia 

como as idéias são postas em prática. Em outras palavras, através de significados 

ideacionais, interpessoais e textuais, respectivamente.  

Contudo, é no estrato da léxico-gramática que o discurso se realiza 

gramaticalmente, e seu estudo não pode prescindir do estudo da materialidade 

linguística, ou como Halliday (1994) diz, não se pode desconsiderar a gramática 

da língua. Acrescento que não se pode deixar de considerar os recursos não 

verbais de comunicação, ou seja, outras modalidades, como proposto na 

Gramática do Design Visual por Kress & van Leuween (1996).  

Por isso, este estudo pode ser caracterizado como discursivo, pois considero 

que no discurso de produtores e usuários de livros didáticos de inglês são 

construídos conhecimentos sobre esse material de ensino e de aprendizagem. Ao 

mesmo tempo, esse conhecimento regula a prática cotidiana (Moscovici, 2003), e 

revela como esta prática é construída com ele.  

Estudar representações numa perspectiva discursiva pode revelar como o 

conhecimento é produzido pelo discurso ou por um discurso, o qual está ligado às 
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relações de poder presentes num meio social, como as condutas são reguladas, 

como as identidades e as subjetividades são construídas, como é a definição da 

representação de coisas, o que se pensa a respeito dessas coisas (Hall, 1997). Em 

outras palavras, é a revelação das funções das representações sociais (Spink, 

1993), ou seja, a função social - orientação de condutas e das comunicações, a 

função afetiva – promoção e legitimação de identidades sociais, e função 

cognitiva – a familiarização com a novidade como define Moscovici (2003). 

Enfim, como já foi dito, é também a consideração do uso da linguagem de acordo 

com o contexto social e cultural em que se inserem os interlocutores (sujeitos do 

discurso) como participantes ativos no processo de comunicação, conforme se 

defende na Linguística Funcional em geral (Neves, 2004).  

Entendo, com isso, que estudar as representações acerca do livro didático de 

inglês pode revelar informações sobre como este material didático é promovido  

por seus produtores, usado por professores e alunos, identificado e legitimado por 

esses grupos. Também se pode, com um estudo dessa natureza, ter noções sobre 

as condutas dos sujeitos que produzem o livro didático, e daqueles que o utilizam, 

seja para ensinar, seja para aprender. Em outras palavras, o que fazem essas 

pessoas com o livro, como o utilizam, como o definem, o que ele é na sociedade. 

Também defendo a interseção do que foi exposto aqui sobre discurso e 

representações com as propostas de análise discursivas de base sistêmico-

funcional descritas no capítulo 2.  Martin & Rose (2003, também Martin & Rose, 

2007) propõem a análise discursiva considerando, dentre outros, a avaliatividade 

enquanto expressão de atitudes, a ideação como delineamento e classificação de 

eventos e de seus participantes, e a periodicidade como organização textual que 

gera e consolida significados. Kress & van Leeuwen (1996) mostram que através 

de imagens se constroem construtos e se representam ações; que também nas 

imagens são estabelecidas relações entre os participantes representados e 

espectadores; e que há recursos específicos de composição de imagens e textos 

que promovem significação. Tudo isso contribui para a construção de 

representações sobre objetos, pessoas ou eventos através do uso da linguagem. 

Representações, como já foi dito, estão relacionadas a classificações, descrições, 

atitudes, ações, interações, enfim, às produções de significados ideacionais, 

interpessoais e textuais concomitantemente em práticas sociais cotidianas. E é isso 
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que revelam as análises dos discursos de produtores e usuários de livros didáticos 

de inglês com base nessas propostas de análises discursivas (ref. Capítulos 6 e 7).  

 

3.3. Pesquisando representações 

De acordo com Sá (1998) e também Berger & Luckmann (2009), um 

fenômeno de representação social implica um interesse por ele, ou uma relevância 

a ele conferida em termos social ou acadêmicos, e esse fenômeno pertence ao 

universo do senso comum, entendido por esses autores como o universo do 

cotidiano. A pesquisa, por sua vez, implica um conhecimento do universo 

reificado (que por ser assim, é uma reconstrução), o mundo do conhecimento 

científico. 

Sob a ótica apresentada nesta tese a respeito de representações, pesquisá-

las significa levar em conta a linguagem em uso nas práticas correntes de grupos 

sociais envolvidos com o objeto de representação que é o livro didático de inglês, 

portanto, o uso da linguagem no cotidiano. Também se consideram a quantidade e 

a forma das informações sobre esse objeto, e meios pelos quais as informações 

chegam aos sujeitos que “falam” desse objeto (Sá, 1998). Então, a pesquisa que 

compõe este estudo investiga o discurso de sujeitos que falam sobre um objeto de 

representação - o livro didático de inglês, sujeitos esses que usam a língua na 

construção de textos sobre o livro – anúncios, quartas capas, apresentações, 

entrevistas, respostas a questionários. Esses também são sujeitos que informam 

sobre o livro didático, e seus dizeres refletem a quantidade de informações e a 

forma como estas são veiculadas, o que pode ser revelador da importância desse 

material de ensino no cotidiano dessas pessoas. 

As explicações expostas no parágrafo anterior podem ser respostas para as 

perguntas apresentadas por Sá (1998), as quais podem ser consideradas em 

pesquisas envolvendo representações. São elas: 

 - Quem sabe e de onde sabe? – condições de produção e circulação de 

representações numa sociedade (cultura, linguagem, comunicação); 

 - O que e como se sabe? – processos e estados das representações 

(suportes de representações, - discurso, comportamento, documentos, práticas); 

 - Sobre o que se sabe e com que efeito? – estatuto epistemológico das 

representações (relações entre pensamento natural e ciência). 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



3 
Representações 95 

É inerente ao estudo de representações um caráter inter ou transdisciplinar, 

pois elas são investigadas em diversas áreas de atividade humana e o próprio ato 

de representar envolve conhecimentos diversos, inclusive o linguístico, o de 

situação de comunicação, o performático, o de crenças, o de tradições, os  

históricos, os sociais e os culturais (Sá, 1998, Sá 1993 / 2004, Spink, 1993 / 2004, 

Alaya, 2010, Alexandre, 2004, dentre outros). Para se chegar às representações, 

pesquisam-se os discursos das pessoas e/ou grupos, as suas práticas sociais, logo 

gêneros discursivos e registros em que são evidenciadas práticas, comportamentos 

e interpretações comunicadas. Portanto, estudos de representações podem ser 

relacionados aos estudos da linguagem verbal e não verbal apresentados no 

capítulo anterior, e segundo os quais há que se considerar os recursos de 

significação ideacional, interpessoal e textual.    

No campo educacional, pesquisas sobre representações tem sido realizadas 

em vários contextos, e tem envolvido diferentes aspectos relacionados a esta 

cultura
1
. Sá (1998) aponta como temas mais tratados as representações de alunos 

construídas por professores, a representação de profissionais e usuários com 

relação à escola, a aplicabilidade de representações ao processo educacional e 

temas relacionados à educação e à vida cotidiana, ao poder e às relações pessoais. 

Rangel (1998), pesquisando teses e dissertações produzidas na primeira metade da 

década de 1990, traça o estado da arte da pesquisa de representação (social) nas 

áreas de ensino e de aprendizagem. Esta autora propõe as categorias abaixo 

relacionadas para classificar os trabalhos analisados: 

- Representações e Relações: trabalhos em que se tenta superar as 

antinomias (sujeito-objeto, sujeito-mundo, sujeito-sociedade, significante-

significado, concepções-ações), e as representações são vistas como mediadoras 

nessas relações, havendo uma forte influência do simbólico na construção do real; 

- Representações e Linguagem: trabalhos que consideram a linguagem como 

processo e veículo de representações, sendo um ponto central do conhecimento 

gerado pelas representações, as quais são formadas, conformadas e veiculadas na 

linguagem, e neste caso, textos orais, escritos e não verbais compõem o corpus de 

análise. Este é o caso desta tese. 

                                                
1 No sentido de Halliday ([1991] 2007), cultura educacional. 
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- Representações e Fatores: trabalhos que se referem aos elementos do 

entorno e de dentro do fenômeno representativo, e que nele influem, sendo estes 

fatores sociais relacionados à história, à ideologia, à condição econômica, à 

cultura, além dos valores e interesses hegemônicos; 

- Representações e Conceitos: estudos em que os elementos da 

representação são expressos conceitualmente, sendo estes conceitos os elementos 

centrais de determinadas concepções teóricas, como associações e ou dissociações 

com mito, imagem, imaginário, ideologia, ou ainda a caracterização de 

representações como tipo de conhecimento prático do senso comum, formado de 

acordo com experiências, comunicações, interações no cotidiano.  

Acredito que pesquisar representações em contexto educacional encontra 

respaldo nas palavras de Silva, Abud & Castro (2010, p.10), que justificam a 

importância de pesquisas sobre representações 

  

com vistas a refletir sobre problemas educacionais reais vivenciados nas instituições de 

ensino e apontar as possibilidades de resolução. Com isso, sobreleva-se a importância do 
fator humano do professor e do aluno por suas ações e decisões no processo educativo e 

instrucional. Básico neste ponto é o entendimento de suas ideias, pensamentos e 

perspectivas pelas representações que eles tem sobre sua própria atuação. 

 

Acrescento que é também importante incluir nessas pesquisas discursos de 

outras áreas com objetivos diferentes, tais como os objetivos comerciais presentes 

no discurso de editores e autores de livros didáticos. Consoante com a necessidade 

de entrecruzamento de pesquisas da área de Linguística Aplicada e conhecimentos 

produzidos em outras áreas do saber, como a investigação que compõe este 

estudo, há que se ter em mente que o contexto educacional é um contexto cultural 

amplo, em que vários gêneros discursivos acontecem a partir de diferentes 

atividades. Por isso, é importante, como defendo aqui, que se investiguem 

representações presentes em discursos de produtores de livros didáticos – autores 

e editores, assim como discursos de seus usuários – professores e alunos. 

Na pesquisa empírica de representações não há primazia de um método 

específico, mas prioriza-se uma ampla gama de escolhas, incluindo-se o uso de 

observação sistemática, etnografia, entrevistas dirigidas, grupos focais, 

questionários, análise de documentos e outros textos de imprensa, literatura, 

registros pessoais, propagandas (Sá, 1998; Spink, 1993; Spink, 2004; Spink, 

[1994] 2008; Wagner, [1994] 2008; Rangel, 1998). Nesta tese, por exemplo, 
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utilizo análise de textos pertencentes a gêneros discursivos diversos, escritos por 

autores e ou editores de livros didáticos de inglês, e direcionados ao público 

usuário, neste caso mais ao professor que ao aluno. Ainda analiso entrevistas com 

professores usuários de determinados livros didáticos, bem como questionários 

respondidos por alunos também usuários dos mesmos livros. Tal diversidade de 

procedimentos encontra respaldo nas afirmações de Moscovici ([1994] 2004, 

p.14): 

A tarefa do pesquisador, como eu a vejo, é de discernir qual de nossos métodos pode ser 

mantido com plena responsabilidade. E, consequentemente, qual deve ser abandonado, 
numa época de mudanças, tanto intelectuais como sociais, sem precedentes.  

 

O autor defende, portanto, a necessidade de discernimento por parte do 

investigador de um método adequado dentro da Teoria das Representações 

Sociais.  

 

3.4. Considerações finais do capítulo 

Neste capítulo procurei delinear o conceito de representações com base em 

trabalhos nas áreas de Linguística Sistêmico-Funcional, de Estudos Culturais, e da 

Psicologia Social. Acredito que, ao tratarem do fenômeno de representação, que é 

social, essas áreas contribuem complementarmente para a sua compreensão, seja 

por um viés semiótico, seja por uma perspectiva psicossocial. A proximidade 

entre essas áreas do conhecimento também é entendida por Guareschi (2007, 

p.39): 

O enfoque que talvez mais se aproxime das representações sociais é o dos estudos 
culturais. A aspiração da teoria das representações sociais é clara: assumindo como seu 

centro a comunicação e as representações, ela espera elucidar os elos que unem a 

psicologia humana com as questões sociais e culturais contemporâneas (Moscovici, 2002, 
p.2006). Os estudos culturais se colocam nessa vertente de pensamento e representam 

uma reação a certo materialismo e determinismo herdados de uma teoria cientificista, 

com base num marxismo ortodoxo e linear, superando tais reducionismos e incorporando 

outras dimensões, como gênero, raça, etnia, religião; enfatizam também importância da 
subjetividade dos grupos sociais para se compreender o sentido das mensagens. A cultura 

é, sem dúvida, central em ambos os enfoques. 

 

Também é clara a relação entre representações e linguagem, sendo 

pertinente uma visão discursiva no estudo de representações, pois tanto 

representações quanto linguagem referem-se à construção social da realidade, à 

comunicação de significados, aos conhecimentos construídos socialmente. 
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Também é pertinente o estudo de representações considerando as propostas 

de análise discursiva de base sistêmico-funcional apresentadas nesta tese (ref. 

Capítulo 2). Há uma ênfase nos estudos de representações na consideração da 

língua em uso, como priorizam os adeptos da Linguística Sistêmico-Funcional. 

As pesquisas em representações são inter- ou transdisciplinares, pois 

envolvem várias áreas do conhecimento, e também são de cunho qualitativo e 

interpretativo. Ao mesmo tempo, pesquisas sobre representações podem usar 

vários instrumentos e procedimentos de coleta e análise de informações de acordo 

com o fenômeno estudado. No capítulo 5, descrevo mais detalhadamente a 

metodologia da pesquisa aqui relatada - corpus, instrumentos e procedimentos de 

coleta de informações – os quais são previstos por autores mencionados neste 

capítulo.    

Nesta tese, procuro mostrar que o livro didático de inglês é um objeto de 

representação, dada a sua relevância na sociedade como um todo e mais 

especificamente no contexto pedagógico. Agentes sociais envolvidos na produção  

e no uso do livro didático de inglês constroem significados sobre este material nos 

seus textos escritos e orais sobre ele e nas suas práticas cotidianas. Isso será 

tratado adequadamente no capítulo 4 sobre o livro didático de inglês.    

Assim, é necessário aprofundar os estudos sobre este objeto de 

representação. A seguir, trato de sua definição e da complexidade inerente a ela e 

ao próprio livro didático de inglês.  Também procuro mostrar o entendimento do 

livro didático de inglês como gênero discursivo, como tem sido tratado em 

estudos na área de Linguística Aplicada mais recentemente, apresento reflexões 

sobre a sua importância na sociedade, e defendo que ele é objeto de representação.  

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



4 
O livro didático de inglês como língua estrangeira 

Neste capítulo, com base em autores que atuam nas áreas de Educação e de 

Linguística Aplicada, apresento definições de livro didático de inglês como língua 

estrangeira e discuto as complexidades inerentes a esse material de ensino e às 

tentativas de se defini-lo. Também defendo que o livro didático de inglês é um 

gênero discursivo, e mostro como acontece o processo de sua produção. Além de 

tecer comentários sobre como esse material de ensino é considerado em pesquisas 

e no discurso acadêmico, também enfatizo a importância do livro didático de 

inglês na sociedade referindo-me a aspectos políticos, econômicos, culturais e 

pedagógicos. Tal importância mostra que esse material didático pode ser visto 

como um objeto de representação (Sá, 1998), afirmação que procuro comprovar 

com esse estudo, e apresento minhas reflexões a esse respeito. 

    

4.1. Definições de livro didático 

Várias definições de livros didáticos de inglês foram elaboradas, e elas não 

parecem completas, pois cada tentativa reflete apenas algumas facetas desse 

material, nem sempre abrangendo toda a sua complexidade. 

Em minha pesquisa de mestrado (Silva, 1998), considerei que o livro 

didático de inglês é um entre muitos materiais de ensino, tais como CD, mapas, 

cartazes, vídeos, softwares, dentre outros. O livro didático foi definido, naquela 

ocasião, como o livro possuído e utilizado pelo aluno e pelo professor e que, via 

de regra, é seguido sistematicamente como base do curso ministrado. Essa 

definição tenta abarcar aspectos do uso do livro didático de inglês, ressaltando 

quem o usa (o aluno e o professor), como é usado (sistematicamente), e para que é 

usado (como base do curso). Entretanto, essa mesma definição não considera a 

multiplicidade de agentes envolvidos no processo iniciado na sua concepção e que 

se estende até o descarte do material pelo professor e pelo aluno (Choppin, 2004). 

Assim, não aparecem, nessa definição, o trabalho do editor, e de pessoas 

relacionadas ao design, à divulgação, e à comercialização do livro didático (Clark, 

Em todos os sentidos, o que será que será? 

(Chico Buarque, In.: Que será, que será?) 
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1999). Quando dessa definição, aspectos pedagógicos eram exclusivamente a 

preocupação acadêmica que motivara meu estudo de livros didáticos. 

O mesmo acontece com outras definições que, apesar de focalizarem outros 

aspectos importantes além do uso, deixam de considerar questões relevantes. 

Tomlinson (1998) define esse mesmo material como o livro que provê o máximo 

de materiais importantes para um curso. Delineado para ser único, na concepção 

desse autor, o livro didático de inglês deve incluir conteúdos de gramática, 

vocabulário, funções da linguagem, trabalhos com as habilidades (ler, ouvir, falar 

e escrever). Nessa definição de Tomlinson, aspectos da produção do livro didático 

são mais enfatizados, pois ele é delineado ou produzido para ser esse material 

único, deve prover materiais de ensino e aprendizagem, incluindo conteúdo. Sobre 

o uso, porém, o autor apenas sugere que ele pode ser único, não necessariamente 

considerando a co-existência de outros livros de referência ou complementares. 

Além disso, outros materiais que hoje em dia são parte integrante de um livro 

didático de inglês, como CD, encartes, portfólios, livros de atividades, CD-ROM 

também não são mencionados, ou teriam sido tomados como certos de existirem 

com o livro didático.  

A definição de Littlejohn (1992), de que o livro didático de inglês é o 

principal material de um curso desta língua, frequentemente existindo em pacote 

com outros materiais (os mesmos elencados no parágrafo anterior), consegue 

abarcar questões relacionadas à produção e ao uso desse material. Atualmente, ele 

é produzido em conjunto com outros materiais que o acompanham, seus satélites 

(Chopin, 1992 apud Batista, 2009), e para ser usado como o principal material 

didático nas aulas. Littlejohn aproxima-se do que diz Tomlinson (1999), mas 

ambos autores não esclarecem se o livro é usado tanto por professores quanto por 

alunos, ou apenas pelos professores, que podem ter suas práticas orientadas por 

um livro de referência, que não seja, necessariamente, compartilhado com os 

alunos. 

Essas definições são exemplos da complexidade que envolve uma definição 

de livro didático de inglês e também da sua relevância no meio pedagógico. As 

definições, por mais amplas que possam ser, parecem não conseguir abranger toda 

a complexidade inerente a tal material didático, pois ele, enquanto gênero 

discursivo (ver mais adiante neste capítulo), é relativamente estável (Bakhtin, 

2003), seus exemplares podem ter singularidades, e uma estrutura esquemática 
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(Hasan, 1989) parece existir. Também, ao longo da história o livro didático de 

inglês tem sofrido modificações, como percebo na descrição histórica feita por 

Paiva (2009), em decorrência às diferentes abordagens de ensino e aprendizagem 

de língua, e ainda devido às diferentes tecnologias disponíveis em determinadas 

épocas e contextos. A história mostra que livros didáticos, em geral, nem sempre 

foram apenas aqueles como os conhecidos atualmente, impressos e encadernados 

(Batista, 2009), e recentemente, livros didáticos tem sido produzidos e divulgados 

em meio eletrônico (Paiva, 2009). 

Os livros didáticos de inglês, da mesma forma que outros materiais, são 

objetos em sua materialidade física, que necessitam da ação humana para terem 

sua finalidade didática evidenciada (Fiscarelli, 2008). Neste sentido, definir o 

livro didático de inglês, referir-se a ele, às suas vantagens e desvantagens, ou ao 

seu uso, são ações inter-relacionadas e ao mesmo tempo dependentes da forma 

como os sujeitos criam significados em torno deste material. Estes significados, 

como dito nesta tese, são construídos de acordo com o contexto em que esses 

sujeitos se inserem.  

Sendo assim, neste estudo defendo que o livro didático de inglês, da mesma 

maneira como os de outras disciplinas, tem uma relevância que extrapola o 

contexto pedagógico. Ele pertence a este contexto, sem dúvida, pois é um material 

delineado para ser usado em situações de ensino, mas o livro didático tem também 

importância política, econômica, cultural, além da importância pedagógica, todas 

elas, como dito acima, fruto da ação humana de produzir significados. Há de se 

considerar ainda que o livro didático de inglês é um gênero discursivo pouco 

estudado como tal, e a seguir apresento razões para essa consideração. 

 

4.2. O livro didático enquanto gênero discursivo 

Alguns trabalhos acadêmicos recentes têm recorrido à definição de gênero 

secundário de Bakhtin para definir o livro didático de línguas (aqui mais 

especificamente o livro didático de inglês como língua estrangeira). Como tal, ele 

absorve vários gêneros, e provê o usuário com uma gama de textos diferenciados, 

o que pode ser compreendido como uma tarefa desse gênero. Como exemplos de 

trabalhos dessa natureza podem ser mencionados Hemais (2009), Cavichioli, 

Pinto & Richter (2007), Lähdesmäki (2007), Silva (2006), Tílio (2006), Cruz 
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(2004), dentre outros. Mas, em termos sistêmico-funcionais, o livro didático de 

inglês pode ser definido como um macro-gênero, isto é, formado e constituído por 

textos exemplares de outros gêneros.  

Assim sendo, ao ser incorporado num livro didático, um texto exemplar de 

outro gênero (cartão postal, formulário, artigo de jornal, história em quadrinhos) 

sofre uma transmutação (Bakhtin, 2003), isto é, ele adquire um caráter distinto 

daquele que originalmente lhe foi conferido. Esse texto não está mais vinculado 

ao contexto em que foi produzido originalmente, mas a outro contexto, tendo 

também outro objetivo: inserido no discurso e no contexto pedagógico através de 

sua inserção no livro didático, esse texto passa a ter o objetivo de ensinar um 

aspecto linguístico ou ilustrar um tópico para discussão, ou ainda promover 

aprimoramento de uma habilidade linguística (Hemais, 2009). Ademais, a relação 

com o receptor é alterada. Alunos e professores, novos receptores, tem em 

primeiro plano os objetivos pedagógicos, e são receptores diferentes dos 

originalmente pensados quando da produção desse exemplar de gênero. Um texto 

destinado a adolescentes femininas, por exemplo, será modificado, e lido também 

por adultos e ou adolescentes masculinos (Lähdesmäki, 2007).  

Outras modificações acontecem para tornar um texto mais didático, de 

modo a adequá-lo ao discurso pedagógico, como a numeração de linhas ou 

parágrafos, a substituição de itens lexicais e estruturas por outras mais adequadas 

ao nível de proficiência e à cultura dos alunos usuários. Mas a presença de outros 

gêneros ali inseridos é apenas um dos elementos que compõem o livro didático de 

língua estrangeira.  

Enquanto gênero secundário, o livro didático passa por processos formais e 

complexos de produção e circulação e que podem ser atestados pela menção, em 

capas e quartas capas, de nomes de autores e caracterização de público-alvo, 

agradecimentos por parte de autores e editores no verso da capa ou em outra parte 

do livro, o copyright de autores e ou editores, nome da editora, e código de 

identificação e legitimação (Cruz, 2004).  Esses elementos são também 

considerados, aqui, elementos de gêneros que circulam vinculados ao livro 

didático, como a quarta capa, ou a apresentação do livro no manual do professor 

(ver capítulos adiante). Outros elementos caracterizadores do gênero livro didático 

de inglês como língua estrangeira mencionados por Cruz (2004) são: formas 
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imperativas de instrução, imagens, e outros elementos iconográficos, utilização de 

exemplos, gradação de conteúdo.  

Para Johns (1997), o livro-texto em geral (que se assemelha e às vezes se 

iguala ao livro didático de inglês como língua estrangeira), como todo gênero, é 

motivado por várias forças, e uma delas é o possível leitor-alvo, ou “audiência”. 

Mencionando John Swales (1995 apud Johns, 1997), a autora diz que os editores 

se esforçam para elaborar uma capa que seja compreensível para o aluno 

(consumidor usuário final), mas, que na verdade, é direcionada aos professores, 

profissionais que avaliam os livros, que recorrem a catálogos e a representantes ou  

a consultores de editoras, e vão a apresentações de livros (Coracini, 1999), 

decidem sobre a adoção ou não de um material. Assim, os autores e os editores 

estabelecem um diálogo com o professor, não com o aluno. O mesmo 

procedimento parece ser válido quando se consideram livros didáticos de inglês 

como língua estrangeira, embora nem sempre os livros sejam escolhidos pelo 

professor. Às vezes ele pode já ter sido escolhido por coordenadores, por outros 

professores que já o utilizaram anteriormente em outros estabelecimentos. 

O livro didático, como outros gêneros, tem caráter dinâmico, pois está 

sempre sujeito a alterações, uma vez que o conhecimento ali veiculado não é 

definitivo (Souza, 1999), e passa por reformulações ao longo da história. 

Considero, por exemplo, as várias re-edições de coleções didáticas com o epíteto 

“New”: New English File, New Ace, New Framework, New American Inside Out, 

alguns livros sobre os quais foi feita a pesquisa relatada nesta tese. As concepções 

de língua, de ensino e de aprendizagem em vigor numa época fazem com que os 

materiais produzidos tenham determinadas características: mais, ou menos 

ilustrações, cores, tipos diferentes de exercícios de acordo com a orientação da 

aprendizagem, textos inventados, reais, ou adaptados, conteúdo focado em 

perspectiva mais formal e estruturalista ou mais funcional e nocional (Paiva, 

2009). Os livros didáticos de inglês produzidos há tempos atrás tinham padrões de 

produção bem distintos dos mais recentes, devido não apenas aos avanços 

tecnológicos atuais que permitem a inserção de imagens e de mídias, mas também 

em função de mudanças e de novas pesquisas na área de ensino-aprendizagem de 

línguas. Muito de diferente ocorreu nas práticas pedagógicas de professores com o 

advento da abordagem comunicativa no ensino de línguas, o que fez com que 

muitos deles incorporassem novos conteúdos e novas formas de ensinar às suas 
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aulas por terem sido veiculadas pelos livros didáticos utilizados. Sendo assim, o 

livro didático de inglês tem sido um agente transformador da prática pedagógica 

(Hutchinson & Torres, 1994). Mais recentemente, são esperadas novas mudanças 

nos livros didáticos de inglês produzidos no Brasil, pois com a inserção dessa 

disciplina no Programa Nacional do Livro Didático deve fazer com que sejam 

contemplados aspectos considerados importantes e que são critérios para a 

submissão e inclusão dos livros no programa, a exemplo do que aconteceu com 

livros de língua portuguesa e de outras disciplinas. 

Esse caráter dinâmico do gênero discursivo livro didático de inglês é 

também previsto na teoria de gêneros adotada nesta tese.  O gênero pertence a um 

contexto de cultura, e mudanças nas atividades em uma cultura geram mudanças 

nos gêneros, e consequentemente no uso que se faz da linguagem neste gênero.  

Como dito em Silva (1998) e em Hutchinson & Torres (1994), atualmente é difícil 

encontrar uma situação de ensino e aprendizagem de língua inglesa em que um 

livro didático (ou partes dele) não seja usado. Como já dito neste estudo, mesmo 

que não se adote um livro didático, é a esse material que o professor muitas vezes 

recorre para orientar seu trabalho – ele então regula as práticas desses 

profissionais, ainda que os alunos não o tenham em mãos. 

O livro didático de inglês como língua estrangeira é um processo social 

organizado em estágios de realização de um propósito comunicativo – ensinar 

inglês (Eggins & Martin, 1996), pertence a uma cultura educacional (Halliday 

[1991], 2007). Sua organização faz com que novos desdobramentos e objetivos 

distintos possam ser percebidos em cada unidade, ou em cada página, em cada 

seção ou atividade sugerida, isto é, a cada um desses estágios de realização de um 

propósito. Muitas vezes essa organização caracteriza-se por uma regularidade e 

padronização, e os conteúdos são postos ali de maneira muito semelhante 

(Littlejohn, 1992; Tílio, 2006).  

 

4.3. Estudos sobre o livro didático de inglês como língua estrangeira   

O livro didático em geral vem sendo objeto de maior interesse para 

pesquisadores nos últimos 30 anos (Choppin, 2004) nas áreas de Educação e 

Linguística Aplicada. Na maioria, as pesquisas sobre livros didáticos analisam o 

seu conteúdo, ora ressaltando uma crítica de cunho ideológico-cultural, ora 
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ressaltando uma perspectiva didático-metodológica (Batista & Rojo, 2005; 

Choppin, 2004).  

A ênfase em análise de conteúdos e na avaliação e seleção de livros 

didáticos parece ser uma forte tradição das pesquisas sobre livros didáticos no 

Brasil (Batista & Galvão, 2009). Uma consulta às informações sobre essas 

pesquisas na publicação coordenada de Fracalanza & Santoro (1989) mostra, com 

relação ao livro didático de línguas estrangeiras, que vinte trabalhos foram feitos 

no Brasil em 54 anos (1935-1989). Destes, dois são livros, sete são dissertações de 

mestrado, um é tese de doutorado, oito são trabalhos publicados em revistas, e 

dois são trabalhos apresentados em eventos. A maioria desses trabalhos tem foco 

em conteúdo ou método (13 trabalhos), os demais focalizam avaliação e seleção 

de materiais. Mesmo as publicações brasileiras sobre o livro didático de língua 

estrangeira após 1989, como as organizadas por Coracini (1999) e por Dias & 

Cristóvão (2009) ainda trazem, na sua maioria, trabalhos dessa natureza. Os 

estudos sobre livros didáticos de inglês são, em sua maioria, então, investigações 

sobre como algo é proposto para o ensino da língua ou como determinado aspecto 

cultural ou ideológico é tratado no livro didático. Em outras palavras, como esses 

tópicos estão presentes no ensino através dos livros didáticos. E essas análises 

normalmente mostram que aquilo que é proposto como inovador pelas pesquisas 

em Linguística Aplicada não são incluídas nos livros didáticos (Littlejohn, 1992). 

Ainda é importante dizer que também há trabalhos (por exemplo, 

Cunningsworth, 1995; Dias, 2009; e Ramos, 2009) em que se intenciona dotar o 

docente de conhecimentos, procedimentos e estratégias de como avaliar e escolher 

livros didáticos de inglês. Nessas publicações em geral, e também naquelas em 

que o livro é criticado em termos ideológico-culturais ou didático-metodológicos, 

observo, como Coracini (1999), a preocupação da Linguística Aplicada com a 

construção de propostas consideradas inovadoras, na ilusão de que esse “novo” 

seja sempre assimilado pelo professor, e que ele traga transformação. Parece haver 

também a ilusão de que cabe ao estudioso dessa área prescrever o que deverá ser 

assimilado e posto em prática pelos professores, quando, na verdade, as editoras 

pouco investem em inovações para não correrem riscos de mercado, mantém o 

mesmo padrão de produção e vendas (Clark, 1999; Littlejohn, 1992). 

Em Silva (2010), também detectei que um número considerável de 

dissertações e teses sobre livros didáticos tem sido produzidas, entre 1998 e 2008, 
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nos programas de pós-graduação de universidades brasileiras (mais dissertações 

que teses). Também mostrei que muitos trabalhos foram apresentados nas duas 

primeiras edições do Simpósio sobre Livro Didático – Língua Materna e Língua 

Estrangeira (I SILID - 2007; II SILID/I SIMAR - 2008), segundo consta dos 

cadernos de resumos. No entanto, poucos artigos tem sido publicados em revistas 

acadêmicas importantes na área de Linguística Aplicada, ou de Educação (Silva, 

2010; Batista & Rojo, 2005). 

  Entretanto, recentemente já há trabalhos desenvolvidos sobre o processo de 

produção e concepção por autores (como o de Soares, 2007), ou ainda a recepção 

e percepção de livros didáticos por parte dos alunos (McGrath, 2006; Nogueira, 

2007; Xavier & Souza, 2008) e a relação dos professores com este material de 

ensino (Xavier & Urio, 2006; McGrath, 2006). Alguns deles, como McGrath 

(2006), Xavier & Urio (2006) e Xavier & Souza (2008), mencionam algumas 

representações do livro didático de inglês por alunos e professores. Contudo, 

McGrath (2006) não analisa o discurso espontâneo ou real ao pesquisar metáforas 

sobre os livros didáticos construídas por professores e alunos solicitando a eles 

que completem uma sentença: “O livro didático é...”. Xavier & Urio (2006) e 

Xavier & Souza (2008), respectivamente, tratam das relações professor-livro 

didático de inglês e aluno-livro didático de inglês, envolvendo outros aspectos que 

não as representações, sendo elas apenas parte dessas investigações. Outros 

fatores envolvidos nos trabalhos de Xavier & Urio (2006) e Xavier & Souza 

(2008) são a seleção do material, que tipo de material é usado em diferentes 

contextos, a satisfação de alunos e professores com relação ao material, aspectos 

relacionados à pertinência do material ao contexto de ensino. Enfim, estes 

trabalhos limitam-se a estudar o que os usuários pensam do livro didático, 

considerando sua importância pedagógica, não se pautam por uma teoria de 

representações como esta tese, e não tomam a análise do uso cotidiano da 

linguagem como forma sistemática de se chegar às representações. Também não 

encontrei, ao longo do processo de investigação, trabalhos em que seja 

considerado o discurso de produtores sobre os livros didáticos de inglês por eles 

produzidos, como faço aqui ao propor a análise de anúncios de catálogos, quartas 

capas e apresentações contidas nos manuais do professor.  

Ainda são poucos os trabalhos de pesquisa que tem o livro didático como 

objeto de pesquisa, como os de Coracini (1999), Littlejohn, (1992), ou sobre a sua 
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utilização em sala de aula, como Consolo (1990) e Santos (1993), ou sobre a 

produção e a recepção desse material de ensino pelos atores sociais que com ele 

interagem, como muitos dos artigos publicados em Tomlinson (1999).  

Nesta tese, como dito na Introdução, levo em conta a relevância do livro 

didático de inglês não só no contexto pedagógico, mas na sociedade como um 

todo, trato-o como objeto de representação, e procuro entender que conhecimentos 

sobre esse material de ensino são construídos no e pelo uso cotidiano da 

linguagem. Assim, há uma lacuna nos estudos sobre livros didáticos de inglês que 

visem ao discurso sobre tal material considerando tanto o que dizem seus 

produtores quanto seus usuários, e que enfatize as representações construídas 

sobre o livro didático de modo sistemático, tomando como base uma teoria de 

linguagem e uma teorização sobre representações. Neste sentido, esta tese pode 

contribuir para o preenchimento desta lacuna nos estudos sobre livros didáticos de 

inglês evidenciando as representações construídas sobre este material de ensino 

por seus produtores e usuários a partir da análise semântico-discursiva baseada na 

Linguística Sistêmico-Funcional, e de conhecimentos sobre representações nas 

áreas de Estudos Culturais e Psicologia Social.  

Alguns pontos diferenciam minha tese de outros trabalhos, que de certa 

forma, apresentam também representações sobre o livro didático. Primeiramente, 

na consideração de que representações são conhecimentos práticos construídas no 

cotidiano e no uso da linguagem em diversas situações, e que regulam as práticas 

de pessoas que as compartilham (Jodelet, 1995). Para se chegar a tais 

representações, utilizo uma multiplicidade de textos exemplares de gêneros 

discursivos distintos produzidos e utilizados por produtores e usuários de livros 

didáticos de inglês (ref. Introdução e Capítulo 5). Assim, não me limito a 

considerar apenas definições do livro didático na análise discursiva dos textos de 

produtores, nem apenas respostas a perguntas do tipo “O que o livro didático 

representa para você?” (Xavier & Urio (2006) ou “Para mim, o livro didático é...” 

(McGrath, 2006). Isso significa também que em termos metodológicos analiso o 

discurso no uso cotidiano da língua, ou seja, ao se descrevê-lo, ao se apresentá-lo 

(produtores e usuários), ao se avaliá-lo (professores e alunos), ao se dizer sobre 

sua escolha, e ainda em se dizer o que ele representa para si (professores).  

Não desconsidero a importância desses trabalhos, pois são necessários para 

o entendimento da prática pedagógica e da importância do livro didático nesse 
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contexto. Porém, defendo que também é relevante ir além do pedagógico e pensar 

o livro didático de inglês num contexto mais amplo. Ele é um produto da indústria 

cultural (Tílio, 2006), é uma mercadoria rentável, uma forma de expressão e de 

exercício de poder, tem importância social por mover mercados, promover 

melhorias, faz parte da cultura educacional, pode divulgar países, hábitos, 

manifestações artísticas e culturais, e pode até mesmo veicular preconceitos e 

estereótipos.  

 

4.4. A produção de livros didáticos de inglês 

A produção de livros didáticos de inglês não é diferente da produção de 

outros livros em geral. Como mostra Clark (1999), um editor, com interesse em 

uma determinada publicação geralmente negocia um contrato com um autor, e 

este terá seus originais lidos, revisados, e até mesmo modificados. Normalmente, 

este autor deve se enquadrar a um perfil definido pela editora (Littlejohn, 1992). 

Ao longo do processo de produção, designers e ilustradores tratam do formato, da 

aparência e da criação da obra. A produção física do objeto livro é 

responsabilidade de um departamento de produção, o qual compra materiais 

necessários, imprime, confecciona materiais de áudio e vídeo que compõem o 

livro didático, e outros materiais. Essa mercadoria livro didático é divulgada por 

profissionais de publicidade internos ou externos à editoria, os quais decidem, de 

acordo com o editor, as estratégias de promoção: o texto de quarta capa, o qual 

pode ser produzido pelo autor, pelo editor ou assistente, ou por um free-lancer; os 

catálogos, cuja preparação visa apresentar a editora, seus produtos e informar 

sobre eles de maneira clara; os eventos em que o livro será apresentado com ou 

sem a presença do autor; outros materiais impressos tais como panfletos, 

exemplares de unidades daquele livro didático, brindes para serem doados a 

professores tais como mapas, quadros e pôsteres. Finalmente, as vendas 

acontecem através de representantes, funcionários de editoras, que cobrem um 

território de atuação. 

Os livros didáticos de inglês produzidos nos Estados Unidos e na Inglaterra 

tem como destino países diversos. Como se destinam a um público diversificado, 

esses livros globais (Tomlinson, 1999) privilegiam, em sua composição, a cultura 

e a variante linguística dos países em que são produzidos, e podem veicular 
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tópicos que, nos dizeres de Tílio (2006), podem ser considerados tradicionais, 

descontextualizados do meio em que se acontece o ensino, alienantes e 

legitimadores de uma identidade criada por estereótipos. Em síntese, isso mostra 

que o processo de produção desses livros didáticos globais não há a consideração 

da cultura local, suas peculiaridades culturais e dos seus sistemas educacionais. 

Já os livros didáticos de inglês produzidos no Brasil por editoras nacionais e 

estrangeiras, que aqui se estabeleceram, são voltados para o ensino regular 

fundamental e médio, e ainda para determinados cursos de idiomas que produzem 

seus próprios livros didáticos. Neste caso, há mais consideração da cultura local, 

embora ainda existam as mesmas características, como detectado, por exemplo, 

por Tílio (2006), e Grigoleto (2003). 

Tanto no exterior como no Brasil, a produção de livros didáticos concentra-

se cada vez mais num grupo pequeno de editoras. No Brasil, como mostra 

Cassiano (2007), pequenas editoras foram incorporadas às grandes, inclusive a 

grupos internacionais, e novos grupos editoriais e de ensino surgiram mais 

recentemente. Na Inglaterra, por exemplo, o mesmo acontece, estando a produção 

de livros didáticos de inglês concentrada em cinco grandes grupos editoriais, 

dentre eles as duas maiores universidades daquele país (Clark, 1999).  

Em decorrência disso, as editoras não mudam muito suas publicações, para 

não correrem riscos financeiros (Freitag et al., 1993; Clark, 1999; Littlejohn, 

1992). Isso faz com que os livros didáticos sejam muito semelhantes entre si, com 

poucas inovações, reproduzindo tendências mercadológicas com vistas ao retorno 

financeiro, e um padrão social que se pauta por um controle do trabalho do 

professor e do aluno, requerendo do docente pouco treinamento ou pouca 

experiência profissional, e atribuindo ao aprendiz a tarefa de seguir as instruções 

dadas, com pouca voz a ele atribuída no planejamento (Littlejohn, 1992) e nas 

atividades (Tílio, 2006). 

 

4.5. Importância do livro didático de inglês como língua estrangeira 

4.5.1. Importância política 

O livro é um veículo de comunicação em que conhecimentos e ideias são 

levadas a público, e é também um objeto que retrata uma cultura (Clark, 1999). O 

livro didático, mais especificamente, tem essa função, pois sendo ele uma 
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publicação tem como objetivo principal apresentar o conjunto de conhecimentos 

eleitos para serem ensinados numa determinada disciplina ou área do saber 

(Freitag et ali, 1993). Assim, o livro didático de línguas (materna ou estrangeira) é 

o recurso principal para estudantes e professores (Coracini, 1999; Clark, 1999). 

De acordo com Souza (1999a), confere-se ao livro didático uma autoridade 

que o faz determinador de conteúdos, de metodologias e abordagens, de práticas 

em sala de aula, e de legitimação do conhecimento nele veiculado. Desse modo, 

ao livro detem o poder de auxiliar o professor, direcionar seu trabalho e o dos 

alunos, fornecer conteúdo, atividades e recursos. O poder do livro didático 

manifesta-se, nele próprio, na priorização do modo imperativo, e através do uso 

que se faz dele (Coracini, 1999; Souza, 1999a).  

O uso do livro didático pode propiciar meios para o exercício de controles 

diversos sobre alunos, professores, práticas de ensino, pois seguir um livro 

didático pode significar que todos estarão trabalhando de maneira uniforme. O 

trecho a seguir, retirado de uma entrevista realizada para este estudo, comprova 

isso. Ao responder sobre o que o livro didático utilizado em seu contexto 

representa para si, RCC3 responde: 

 

É porque a programação dele, quer dizer, toda a parte do teacher’s guide é muito 
boa, dá uma boa orientação pro professor. A aula vem quase que pronta pro 

professor. Então a gente segue muito a orientação do teacher’s guide, ele dá 

exemplos, ele tem toda uma parte de Grammar lá no próprio livro do aluno, o 
teacher’s guide dá material photocopiable. Então eu acho que o livro é um — a 

organiza as coisas então unifica o trabalho, porque senão cada um dá, vai dar a 

matéria de um jeito. Aqui (...) tem que fazer prova todo mundo no mesmo dia. A 

prova tem que ser igual pra todos os grupos, são 12 turmas todas tem que fazer a 
mesma prova no mesmo dia. Então eu acho que todo mundo utilizando o mesmo 

material ajuda no sentido de unificar o trabalho, economizar tempo, ter um material 

pronto, ter um livro bom de apoio que é o teacher’s guide, ter um livro de 
exercícios que a gente pode lançar mão pra eles fazerem um trabalho em casa, e só 

tirar dúvida em sala de aula. Lógico que é um recurso—eles—academicamente, e 

depois toda parte de conteúdo eu acho que eles são cuidadosos na hora de fazer a 
escolha dos tópicos. Então, se a gente tem uma coisa pronta elaborado por um 

pessoal que entende disso que dá conta desse recado, então por que não utilizar o 

livro didático, né? Eu penso assim.  

 

Este trecho mostra que a uniformidade de trabalho é um desejo, e o livro 

didático de inglês é um instrumento que tem o poder de promover isso, 

objetivando essa uniformidade pretendida. Com o mesmo livro em mãos, espera-

se que todos os professores trabalhem o mesmo conteúdo, alcancem a meta de ter 
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o conteúdo terminado na mesma época, e provavelmente utilizem os mesmos 

procedimentos de ensino em sala de aula. Este é apenas um exemplo do que a 

experiência tem mostrado a vários professores de inglês trabalhando em cursos de 

idiomas, em escolas particulares, e nos grandes sistemas privados de ensino. 

Nestes contextos, muitas vezes, o livro didático é o curso.  

Mas o livro didático de inglês também tem sua importância política em 

termos mais amplos. Ele também é instrumento de poder através do qual um 

determinado país pode se mostrar aos outros de maneira idealizada e também 

interferir numa outra sociedade. É o caso dos livros didáticos de inglês globais 

(Tomlinson, 1999; Clark, 1999), produzidos, a princípio, para serem adotados em 

qualquer contexto de ensino. São estrategicamente importantes para os países 

produtores em lugares onde a língua inglesa não é falada (Clark, 1999). A 

exportação de livros didáticos de inglês pela Grã-Bretanha e Estados Unidos para 

outros países pode incluir, além dos livros, outros produtos tecnológicos, a 

contratação de professores e consultores para atuarem nesses países, as editoras 

podem vir a se fixar, criando locais ou pontos de apoio, companhias ou editoras 

locais, configurando, com isso, uma transferência institucional (Phillipson, 1992). 

Tudo isso pode contribuir para a repetição, nesses países, das instituições e 

práticas dos países em que a língua é falada.  

Essa dominação política também pode estar vinculada ao que se transmite 

com o livro didático de inglês global. Estudos tem mostrado que a maioria desses 

livros divulgam uma imagem idealizada do país em que a língua é falada, uma 

sociedade harmônica, sem conflitos (Tílio, 2006). A cultura normalmente é 

mostrada através de estereótipos (Coracini & Peruchi, 2003). Enfim, é como se o 

livro didático servisse de cartão postal daquele país (Bolognini, 1991). 

No Brasil, a importância política do livro didático em geral está ligada à 

política governamental para a Educação. Historicamente, é o governo brasileiro 

que influencia, direciona ou formula decisões sobre o livro didático em geral, 

controla sua qualidade (Freitag et allii, 1993; Batista & Rojo, 2005; Cassiano, 

2007), já que é o maior comprador de livros didáticos atualmente
1
. As editoras 

                                                
1 Historicamente porque, como mostrado por Freitag et al. (1993), as questões referentes ao livro 

didático estão intimamente ligadas às ações governamentais a ele direcionadas desde a década de 

30, criando-se comissões de avaliações, programas assistenciais de distribuição, fundos e 

fundações para execução destes. Recentemente, o PNLD configura-se como um programa com 

recursos aplicados regularmente, e tem tido abrangência de atendimento cada vez maior.  
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procuram adequar os livros didáticos às normas, orientações e legislações 

educacionais vigentes para que possam ter seus produtos aprovados para a compra 

por parte do governo brasileiro para escolas públicas. Assim, atualmente, estar de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais brasileiros para o Ensino 

Fundamental, ou com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio é 

indispensável para que um livro seja aprovado e faça parte de uma lista a ser 

considerada pelos professores na escolha do material via Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD). Ter seu livro incluído na referida listagem significa que 

ele teve sua qualidade atestada pela avaliação governamental, o que confere às 

editoras a chancela de que se valem para divulgarem seus livros junto aos 

professores da rede particular de ensino (Cassiano, 2007). 

Porém, por razões não conhecidas, os livros didáticos de inglês e de outras 

línguas estrangeiras, não foram incluídos nesse programa até a publicação do 

Edital PNLD 2011 (Brasil, 2009).  

 

4.5.2. Importância econômica 

O livro didático, como toda mercadoria, movimenta recursos financeiros, 

gera lucros para seus produtores, está sujeito às leis de mercado e impulsiona 

empresas. Ele é concebido para uso e consumo, produzido, divulgado, 

comercializado, distribuído, avaliado e utilizado. No Brasil, por exemplo, gastos 

regulares com o Programa Nacional do Livro Didático mostram a intensidade da 

produção desse material de ensino, do qual o governo é o maior comprador e 

distribuidor para as escolas públicas (Cassiano, 2007). O livro didático é 

produzido por editoras cada vez maiores e em menor número (pois tem englobado 

empresas editoriais menores), as quais dominam o mercado tanto no Brasil como 

no exterior (Cassiano, 2007; Clark, 1999; Freitag et al., 1993).  

O livro didático de inglês é responsável por 90% das exportações de livros 

na Grã-Bretanha, onde a produção desta mercadoria é predominantemente voltada 

à exportação para países europeus, América Latina, Ásia, e Oriente Médio. Nesses 

lugares, os livros serão comprados por ou para alunos de escolas particulares, 

públicas, cursos de idiomas, e universidades (Clark, 1999).  

Como já foi dito, as editoras internacionais também tem estabelecido 

escritórios em outros países, tem neles promovido novas publicações, às vezes, 
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voltadas para o mercado interno destes países. É o caso, por exemplo, da produção 

de livros de inglês para a Educação Básica no Brasil por editoras como 

Macmillan, Longman / Pearson, Richmond
2
. Assim, uma vez estabelecidas, as 

editoras não apenas divulgam e vendem produtos vindos de outros países, como 

também participam da produção local de materiais didáticos para o ensino de 

inglês, competindo com as editoras nacionais. Esses livros, no caso do Brasil, são 

escritos por autores brasileiros, algumas vezes em conjunto com autores 

estrangeiros nativos, procurando um padrão de produção próximo ao dos livros 

produzidos no exterior. O livro didático New Ace é um exemplo desses materiais. 

O processo de produção, como já se viu neste capítulo, emprega vários 

profissionais, desde o editor e o autor até ilustradores, designers, operários de 

impressão e produção, divulgadores, representantes, e vendedores. Assim, livros 

didáticos de inglês também podem ser considerados responsáveis pela geração de 

empregos tanto em nível nacional como internacional, pela movimentação de 

parte da economia, e por isso também sua importância ultrapassa o contexto 

pedagógico. 

Outra questão relevante é o fato de, em algumas escolas particulares e 

cursos de idiomas, o livro didático ser produzido pela própria instituição
3
 de 

ensino, o que tem se tornado comum no Brasil. Neste caso, o curso se iguala e se 

mescla à utilização do material exclusivo, e isso tem peso na divulgação da 

instituição. Alguns estabelecimentos transformaram-se em grandes sistemas de 

ensino propagando apostilas e materiais ali produzidos de forma exclusiva 

também a outros estabelecimentos, como mostrado por Cassiano (2007) e 

Carmagnani (1999). E isso reafirma a importância comercial que o livro didático 

tem na sociedade, pois é uma mercadoria de valor de troca que enriquece editores 

e burocratas (Freitag et al., 1993).  

Em alguns contextos, a importância econômica, mais especificamente esse 

valor de troca, de um livro didático é percebida no fazer pedagógico. Não raro 

professores são questionados se não usará o livro didático adotado, pois alunos e 

pais esperam que o material comprado seja usado passo a passo pelo professor que 

                                                
2 Segundo informações de representantes, e também relatado em Cassiano (2007), a Editora 

Richmond fundiu-se à Editora Moderna, que atualmente faz parte do Grupo Santillana.  

 
3 Dada a extensão desse trabalho, livros didáticos desse tipo não são considerados, mas podem ser 

objeto de estudos semelhantes no futuro. 
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o adotou (Souza, 1995). Qualquer modificação por parte do docente, ainda que 

pedagogicamente justificável, é muitas vezes estranhada e criticada por alunos, 

colegas, coordenadores, pais, e “obediência” ao material é muitas vezes justificada 

pelo fato de o livro ser caro, pelo fato de o aluno e/ou o pai terem pago por ele.  

O trecho a seguir, retirado da entrevista com a professora MRDF5, mostra 

seu entendimento da necessidade de se usar o livro por causa dessas cobranças. 

 

MR - Só que todo livro a gente num pode seguir só um livro. Eu sempre trabalhei em 

outras escolas com outros livros, mas não é só o livro. Mas eu sigo, porque, 
inclusive, se eu não seguir o livro, tem pais que reclamam. 

R – Você tem essa realidade aqui de manhã?  

MR – Tenho. Tem pai é os primeiros livros os meninos compraram e a escola pediu pra 
pra pra eles devolver, entendeu? Até nessa sala mesmo tem uma aluna que 

comprou o livro dela ela responde no próprio livro, entendeu? Mas é é o pai ele ele 

compra. Ah, num tá usando o livro! Se a P. der um livro e a gente não não fizer 

nada – dá pra tirar alguma coisa, né. A gente num pode querer – Além do mais, 
você vai ficar usando Xerox. Nem sempre dá pra todo mundo. A gente tem cota de 

tirar Xerox. Eu tenho a base, por exemplo, na outra escola, eu tenho 10 turmas, 300 

cópias por mês. Num dá, né! Então, assim, esse livro pra mim é é um é uma grande 
ajuda. 

(da entrevista com MRDF5) 

 

No mesmo contexto, a professora CM5 relata que escolher usar esse livro 

também teve motivação em razões de cunho econômico, pois o livro havia sido 

comprado pelos alunos e pela escola. 

 

R- Tá, e o que que levou à adoção desse livro? 

C- Bem, primeiro, primeiro lugar foi isso, né, que a professora queria que tivesse 
uma continuidade, e outra porque aqui as condições pra gente adquirir um livro são  

muito difíceis, né. Os meninos não tem condições de comprar o livro, então a gente  

tem que aproveitar muito o que que está mais fácil pra escola, né. Então, na época,  
eu até não tinha mudado meu livro porque tinham muitos volumes aqui na  

biblioteca à disposição. E depois, já que eles compraram o livro à tarde, e tinha os  

livros aí disponíveis, então a gente achou melhor, né, optar pelo... 

R- Tá, então esse livro foi comprado pela escola. 
C- A escola comprou um número determinado de livros, então a gente utilizava. 

R- Hum, hum, esses livros são emprestados pros alunos? 

C- São emprestados. Assim, é, tem meninos que compram. Muitos até compraram 
o livro. Mas grande parte utiliza o livro de empréstimo da escola. 

(da entrevista com CM5) 

 

Nesse último trecho, CM5 conta que seria mais fácil adotar tal livro porque 

parte dos alunos já o haviam comprado, o que nem sempre é possível aos alunos 

dada sua condição econômica. Também haveria livro disponível já que a escola 

também havia adquirido um certo número de exemplares . 
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Atualmente, os livros didáticos de inglês são complementados e apoiados 

por outros materiais para uso em sala de aula ou extra-classe por professores e 

alunos. Isso teve início nos anos 1970 com a inclusão de fitas cassete, e foi 

expandido na década de 1980 a vários materiais e com a inclusão de outros 

materiais como fitas de vídeo, slides, livros de leitura graduada, originando os 

conjuntos integrados de materiais didáticos (Paiva, 2009). A partir de então, os 

livros didáticos passaram a ser uma coleção didática que inclui o livro do aluno 

para diferentes níveis de aprendizagem – o livro didático tradicional – o livro de 

exercícios, materiais de áudio (fitas cassete e CD), CD-ROM, livros de leitura 

adaptados, manual do professor com atividades extra, livro de atividades extra, 

vídeos, livros de atividades relacionadas aos vídeos, livros de atividades de 

pronúncia, homepages, quadros interativos, dentre outros. Todos esses materiais 

satélites (Choppin, 2004) agregam valor ao livro didático de inglês (Clark, 1999), 

tanto valor de troca quanto valor de uso para professores e alunos (Freitag et al., 

1993). Por isso, esses materiais são sempre mostrados e descritos em catálogos, 

quartas capas e nas apresentações de manuais de professores, como será discutido 

nas análises discursivas de exemplares destes gêneros. Atualmente, falar do livro 

didático ou adotar um livro didático é o mesmo que se considerar toda uma 

coleção didática, um conjunto de materiais. 

 

4.5.3. Importância cultural 

Os aspectos políticos e econômicos mencionados anteriormente não deixam 

de ser reveladores da importância cultural do livro didático de inglês. Porém, há 

outras questões que merecem ser consideradas aqui.  

Primeiramente o livro didático de inglês, como outros de línguas 

estrangeiras, pode ser o primeiro e, às vezes, o único meio de acesso do aluno e de 

professores ao conhecimento da língua e à cultura estrangeiras (Coracini, 1999). 

Isso é preocupante se pensarmos que os livros didáticos muitas vezes tornam-se o 

cartão-postal do país em que a língua é falada (Bolognini, 1991), e no caso de 

inglês, limitando-se a Estados Unidos e Inglaterra. Também é preocupante se a 

apresentação da cultura é limitada a características estereotipadas como tipos de 

alimentação, pontos turísticos, personalidades artísticas e históricas, ou nomes de 

lugares. Quando isso acontece, muito pouco ou nada se mostra de outros países 
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em que o inglês é primeira ou segunda língua, como Austrália, Nova Zelândia, 

países africanos e asiáticos (por exemplo, Nigéria, África do Sul, Filipinas e 

Índia).  

Assim, o livro didático de inglês tem uma importância cultural ao ser 

veiculador da cultura de outros povos, o que contribui para o entendimento do 

“eu” e do “outro” no ensinar e aprender. Entretanto, é preciso cautela quanto ao 

que e como isso é veiculado, ou seja, se de maneira reducionista em que um país 

em específico é privilegiado, ou ainda se de maneira estereotipada, enfocando 

aspectos que fazem alguns países e o próprio livro didático algo mais atraente. 

Além disso, nesta tese considero que o livro didático de inglês enquanto 

gênero discursivo, ou macro-gênero (Martin & Rose, 2006), pertence à cultura 

educacional (Halliday [1991] 2007). Assim, ele é um material de ensino que, 

como outros, está relacionado às atividades que acontecem neste meio, pois 

cultura é um “sistema de experiências com significados compartilhados” (Motta-

Roth & Heberle, 2005, p.15).  

A partir dele, e também por causa dele, outros gêneros discursivos se 

manifestam. No caso desta pesquisa, tem-se um conjunto de gêneros (Bazerman, 

2006) – livro didático, catálogo, anúncios, quartas capas do livro didático, 

apresentação em manual do professor, e o próprio manual do professor, os quais 

são gêneros produzidos por pessoas pertencentes a uma editora responsável pela 

criação e concepção, circulação, e comercialização do livro didático. Estas 

pessoas também se responsabilizam pelo direcionamento do trabalho do professor 

dando orientações em manuais, muitas vezes em forma de comandos, 

convencendo-o dos aspectos positivos da coleção didática, colocando-o a par de 

novas produções didáticas complementares (dicionários, livros de referência, 

gramáticas, websites, material multimídia). Com isso, delineiam-se as ações de 

pessoas envolvidas no processo de produção de coleções didáticas: conceber a 

coleção (pode ser autor ou conjunto de autores ou partir da própria editora), 

divulgar (através de catálogos, conversas entre representantes e professores, 

apresentações em eventos), apresentar e descrever (através da quarta capa, da 

apresentação em manual do professor), direcionar o trabalho do professor para 

que as expectativas com relação ao material sejam comprovadas (através de 

orientações do manual de professor, sugestões de atividades extras, avaliações 

prontas). 
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A partir desses gêneros produzidos no meio editorial, outros são 

produzidos e utilizados na cultura educacional: um anúncio lido em catálogo de 

editora pode gerar uma conversa entre docentes e representantes de editoras; da 

mesma forma que uma apresentação da coleção por parte deste profissional pode 

levar à leitura das quartas capas nos livros da coleção e/ou da apresentação no 

manual do professor para conhecimento dos elementos e características do livro.  

Conversas entre professores e colegas que já adotaram esse material podem gerar 

discussão entre os profissionais visando a seleção e a adoção do material; além 

disso, acontece sua compra por parte de alunos (ou instituição ou intermediada por 

professor), aulas com esse material são ministradas, conversas com alunos sobre o 

livro adotado acontecem, assim como surgem novas atividades e novas avaliações 

com base nesse livro. Estas são atividades sociais e gêneros que envolvem o autor, 

o editor do livro, divulgadores, comerciantes, o professor usuário do material, 

outros profissionais da escola, e alunos.  

E essas atividades e gêneros acontecem numa determinada ordem, ou seja, 

primeiro se tem um anúncio em catálogo surgido a partir de um livro didático 

produzido por uma instituição, depois as conversas com comerciantes e 

divulgadores, que precedem a adoção do material, que por sua vez gera 

discussões, conversas, análises nas instituições de ensino. Somente após a adoção 

o aluno tem contato com o livro, as aulas acontecerão (e a aula pode ser entendida 

como um gênero discursivo), conversas entre professores e entre alunos avaliando 

o material ocorrerão, e assim por diante. 

 Como se vê, portanto, o livro didático de inglês é o ponto de partida para 

que vários gêneros aconteçam como dito anteriormente. Também é a partir dele 

que os outros gêneros serão produzidos em atividades sociais relacionadas à sua 

presença de alguma forma, seja ela física, seja como tema de discussão, como 

produto comercializado ou como recurso de ensino e aprendizagem, ou ainda 

como um guia para o professor não compartilhado com o aluno. 

Essa descrição mostra que o livro didático de inglês não apenas faz parte 

da cultura educacional, mas também que ele tem, nesta, uma importância 

fundamental por ser a partir dele que acontecem muitas atividades próprias desta 

cultura. Como já dito, o livro didático de inglês tem uma importância que 

ultrapassa a sala de aula, mas ele é produzido para ser usado ali, em última 

instância, e por isso é importante refletir sobre sua importância pedagógica. 
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4.5.4. Importância pedagógica 

Quanto à relevância no contexto pedagógico, o livro didático em geral é 

visto como benéfico e necessário por uns, e como pernicioso por outros. Esta 

discussão extrapola os objetivos desta tese, mas é inegável que o livro didático de 

inglês, como os de outras disciplinas, está presente na maioria dos contextos de 

ensino, satisfazendo a necessidade de alunos e professores (Hutchinson & Torres, 

1994). Ele é utilizado na escola de diversas maneiras, embora nem sempre tudo 

nele contido tenha sido produzido para fins pedagógicos (Batista, 2009). O 

professor pode usar um livro didático de inglês seguindo-o totalmente (fielmente), 

não usá-lo de maneira alguma ou ainda usá-lo parcialmente, de modo seletivo (Ur, 

1996). Resta saber que uso o aluno faz do livro didático dentro e fora de sala de 

aula. 

Fiscarelli (2008) mostra que os discursos produzidos na academia sobre 

materiais didáticos em geral (nos Manuais de didática), na política (Reforma 

Educacional Paulista), e na escola (professores) revelam que eles dinamizam a 

prática docente, tem papel de motivador da aprendizagem e estimulam a 

criatividade, concretizam conhecimentos, modernizam as práticas escolares, 

organizam conteúdos, reduzem o excesso de verbalismo dos professores, facilitam 

todo o processo de ensino e de aprendizagem. Nesse conjunto de materiais está o 

livro didático, e muitas dessas ações são mencionadas por profissionais do ensino 

de inglês que o defendem. Estas são algumas das representações encontradas nesta 

pesquisa como será exposto nos capítulos 6 e 7.  

Por outro lado, aqueles que o criticam, tomam-no como inibidor da 

criatividade do professor, artificial e superficial, como portador de uma visão 

idealizada, conforme é dito nos trabalhos de Xavier & Souza (2008) e Ramos 

(2009), os quais mostram as duas visões: ser contra ou a favor do livro didático. 

Mas, ainda assim, como diz Coracini (1999), não usá-lo não o torna 

completamente ausente do processo de ensinar e de aprender, pois os 

procedimentos de professores que o dispensam não são diferentes daqueles 

contidos nos livros didáticos. Essa autora explica que os princípios norteadores e a 

concepção de aluno por ele veiculada já foi internalizada pelo professor. Esta 

autora também enfatiza que, muitas vezes, o livro didático é o único meio de 

acesso do aluno e também de professores ao conhecimento da língua e da cultura 
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de língua inglesa (Coracini, 1999). Assim, ele é um elemento que pode contribuir 

para o letramento das novas gerações, papel atribuído ao ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil pelos documentos oficiais recentes – Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Orientações Curriculares 

Nacionais para Ensino Médio. Se ensinar uma língua estrangeira é contribuir para 

a formação da cidadania, do multiletramento, incluindo a multimodalidade, então 

o livro didático, na medida em que tem papel importante e presença constante no 

ensino de inglês, pode ser um elemento para tal promoção.  

Outro fato importante do livro didático de inglês é a sua contribuição para a 

melhoria do ensino dessa língua. De maneira geral, Oliveira et ali. (1984) dizem 

que o livro didático tornou-se um produto de primeira necessidade no mundo 

devido aos progressos do ensino. Mas, muitos dos progressos do ensino de inglês 

também são devidos aos livros didáticos que circulam ou circularam numa 

determinada época. Paiva (2009) mostra que, ao longo do tempo, novas 

tecnologias foram sendo agregadas aos livros didáticos, tais como fitas cassete, 

CDs e outros materiais. Isso, possivelmente, contribuiu para o desenvolvimento e 

para a facilitação do trabalho com habilidades orais, auxiliou na motivação de 

alunos e na diversificação das atividades. Inclusive a abordagem comunicativa do 

ensino de línguas ou outras abordagens de ensino são e foram divulgadas 

amplamente por livros didáticos considerados modelos de ensino em determinadas 

épocas. Enfim, isso significa que o livro didático tem um papel de transformador 

(Hutchinson & Torres, 1994) no ensino de inglês. 

Como foi dito anteriormente, o livro didático de inglês está presente em 

inúmeros contextos de ensino em todo o mundo. Isso se deve, dentre outras razões 

já discutidas aqui (políticas, econômicas e culturais), à sua aceitação por parte de 

professores e alunos. Isso quer dizer que algo de importante é trazido para a sala 

de aula, podendo ser conteúdo, imagens, outros recursos materiais, possibilidades 

de acesso à língua, metodologia, organização e padronização, ou ainda tudo isso 

associado às facilitações promovidas por este material. E delinear essa 

importância é algo que depende de consideração do contexto sócio-econômico, 

político, cultural e educacional em que a situação de ensino e de aprendizagem 

acontece. 
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4.6. O livro didático de inglês como objeto de representações 

Como já mencionado no início desta tese, a pergunta que a orienta é: Que 

representações do livro didático de inglês são construídas na sociedade a partir do 

discurso de seus produtores e de seus usuários? A proposta inclui a análise de 

elementos verbais e não verbais veiculados nos textos de divulgação e de 

apresentação desse material, tais como anúncios de catálogos de editoras, quarta 

capa do livro e apresentação deste em manuais do professor, além da análise 

semântico-discursiva da materialidade linguística presente em entrevistas com 

professores a respeito do livro didático que utilizam, e respostas de alunos a 

questionários sobre o livro. São esses os agentes sociais responsáveis pela 

produção e utilização do livro didático.  

Entendo que tais agentes sociais constroem representações sobre esse 

objeto, porque ele é relevante na sociedade como um todo, incluindo a cultura 

educacional, e esta relevância, como diz Sá (1998), é inerente a um objeto de 

representação. Tal fato é comprovado pelo grande número de edições novas e 

reformulações lançadas a cada ano pelas editoras, e que mais recentemente 

aparecem com epítetos como New, Third Edition, Super, como mostram os 

catálogos das editoras utilizados nesta pesquisa, e os títulos de algumas obras 

didáticas.
4
 Além disso, grande parte do lucro do mercado editorial nacional e 

internacional deve-se à comercialização de livros didáticos em geral (Cassiano, 

2007; Coracini, 1999; Clark, 1999). No Brasil, mais especificamente, o governo 

federal é o maior comprador de livros didáticos das diversas disciplinas, através 

do Programa Nacional do Livro Didático, que os distribui para escolas públicas, e 

que, através do processo de avaliação, controla sua produção ou a sua qualidade 

(Batista & Rojo, 2005; Souza, 1999b). 

Na cultura educacional, a importância do livro didático de inglês pode ser 

comprovada pelo fato de ser este material elemento universal no ensino de inglês, 

sendo rara uma situação de ensino e de aprendizagem em que ele não esteja 

presente (Hutchinson & Torres, 1994). O livro didático tem sobrevivido ao longo 

dos anos e em meio a diferentes abordagens de ensino por satisfazer necessidades 

tanto de professores quanto de alunos, dentro ou fora da sala de aula (Silva, 1998; 

Hutchinson & Torres, 1994), promovendo organização, estruturação, seleção de 

                                                
4 Sobre isso também, Silva (1998) 
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conteúdo para aqueles que o defendem, ou sendo criticado por ser artificial, 

limitador da criatividade, conservador e portador de ideologias de países 

dominadores.   

Ainda relacionado ao contexto pedagógico, a relevância do livro didático de 

inglês é atestada por Santos (1993) ao dizer que este é o referencial base para o 

ensino da língua, principalmente em contexto brasileiro. Muitas vezes, é o único 

referencial concernente à língua estudada de que dispõem professores e alunos 

(Coracini, 1999).  

De modo mais amplo, o livro didático de inglês ou coleções didáticas são 

propostos, em algumas instituições de ensino, como programas de curso. Acredito 

que esta é uma das idéias da concepção do próprio material, que é designado em 

inglês como Course Book, ou seja, o livro curso, aquele que (pro)move o curso. 

Conforme mencionei ao tratar das definições, o livro didático de inglês é 

concebido por muitos para ser usado sistematicamente como base do curso de 

inglês. 

Esta em si é uma representação construída sobre o livro através de sua 

própria denominação em inglês (o curso), e que se faz presente nas ações 

educativas em muitos contextos de ensino
5
. Acrescento ainda que, cada vez mais, 

isso é reforçado pela produção de vários outros materiais pelas editoras com o 

intuito de acompanhar os volumes de algumas coleções didáticas. Esses outros 

materiais são os CD-ROM, livros com atividades de vídeo específicas para os 

temas e conteúdos daquela coleção, jogos, cartazes, cartões, portfólios, dentre 

outros. 

Além disso, o livro didático de modo geral é veiculador de representações 

sociais. Mais especificamente com referência ao livro didático de línguas, ele 

veicula representações do país em que a língua é falada (Bolognini, 1991; 

Coracini & Peruchi, 2003), representações de povos (Grigoleto, 2003), dentre 

outras. Alguns trabalhos apresentados nas duas primeiras edições do Simpósio 

sobre Livros Didáticos de Língua Materna e Língua Estrangeira (I SILID e II 

SILID/ I SIMAR) e também citados em Silva (2010), investigam representações 

de diferenças entre povos e culturas, representações de gêneros (masculino e 

feminino), representações de grupos (homossexuais, por exemplo). 

                                                
5 Isso é comprovado também pelas análises apresentadas no capítulos 6. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



4 
O livro didático de inglês como língua estrangeira 122 

Em resumo, o livro didático de inglês como língua estrangeira é um objeto 

de representação dada sua relevância no contexto sócio-educacional. Conforme 

defendo nesta tese, sobre ele representações são construídas pelos seus produtores 

e usuários no uso cotidiano da linguagem. Isso revela como tal material de ensino 

é conhecido no universo do senso comum.  Ao mesmo tempo, da mesma forma 

que outros livros didáticos de outras áreas, ele é um veículo por meio do qual 

circulam representações sociais de pessoas, eventos ou objetos.  

 

4.7. Considerações finais do capítulo 

O livro didático de inglês, assim como os livros didáticos em geral 

apresentam complexidades e definir esse material de maneira a dar conta de tais 

complexidades não é algo simples. Estas se revelam tanto por ser ele “um produto 

/ mercadoria expresso no universo da indústria editorial”, quanto “um ingrediente 

do sistema de ensino” (Oliveira et al., 1984). Em termos discursivos, ele é um 

gênero que encampa outros gêneros, passa por modificações ao longo dos tempos, 

é um processo social organizado em estágios (as unidades, ou as atividades, ou as 

lições) em que são apresentados itens linguísticos, pragmáticos, culturais, eleitos 

para o ensino, e que pode promover interação e inserção de um indivíduo na 

comunidade discursiva dos usuários da língua inglesa.  O livro didático de inglês 

também é visto neste estudo como objeto de relevância na sociedade tanto pelo 

fato de ser amplamente utilizado em diferentes contextos pedagógicos quanto por 

ser importante em termos políticos, econômicos e sociais. Apesar de tudo isso, 

estudos envolvendo o livro didático ainda priorizam, por tradição, a análise de 

conteúdo. Esses estudos são pouco divulgados na comunidade científico-

acadêmica e, principalmente, para os professores e alunos que o utilizam no seu 

cotidiano. 

Dada sua relevância, o livro didático de inglês é um objeto de representação, 

sobre o qual conhecimentos / representações são construídos no uso da linguagem 

no cotidiano social.  Enquanto tal, este material está presente em várias atividades: 

ele é objeto divulgado e apresentado por seus produtores em anúncios de 

catálogos e quartas capas, bem como em introduções de manuais do professor. O 

livro didático é usado, por professores que também o avaliam, criticam, endossam, 

adaptam, ou o seguem fielmente. Os alunos, por sua vez, também usuários, são os 
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consumidores finais, aqueles a quem o livro didático se destina em última 

instância, pessoas que estudam o seu conteúdo, avaliam-no, fazem atividades de 

leitura, de escrita e de compreensão e produção oral a partir do que é nele 

veiculado. Todos esses atores sociais (produtores e usuários) descrevem o livro 

didático de inglês, apreciam-no, relatam seu uso, e se posicionam em relação a ele 

e ao que ele veicula.   

No entanto, mostrei neste capítulo que este material didático de inglês ainda 

não foi estudado por este prisma, considerando o discurso de produtores e 

usuários. Ao contrário, os estudos, em sua maioria, centram-se nos aspectos 

pedagógicos presentes no próprio livro, ou nas relações que os seus usuários 

estabelecem com ele. Os discursos de produtores e usuários constituem o ponto 

central desta tese (capítulos 6 e 7). A partir da análise interpretativa desses 

discursos com base nos conceitos da Linguística Sistêmico-Funcional, apresento e 

nomeio as representações que são construídas na sociedade sobre esse material de 

ensino. Antes de apresentá-las, é preciso, porém, conhecer a metodologia que 

orienta este estudo, descrita no próximo capítulo.  
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O presente capítulo trata da metodologia empregada na pesquisa 

apresentada nesta tese. Primeiramente, apresento uma caracterização da 

investigação quanto a questões metodológicas, utilizando as noções de 

paradigmas de pesquisa em Ciências Sociais (Guba & Lincoln, 1994; Guba & 

Lincoln, 2006), e abordagem de investigação qualitativa / naturalística (Allwright 

& Bailey, 1991; Edge & Richards, 1998; Lankshear & Knobel, 2008, Bauer, 

Gaskell & Allum, 2008, dentre outros). Em seguida, apresento o corpus da 

pesquisa, a caracterização dos contextos a que os dados se referem, e instrumentos 

de coletas de dados. Também apresento os procedimentos de análise envolvidos 

na proposta de se pesquisar representações através do discurso sobre o livro 

didático de língua inglesa, evidenciando as representações / conhecimento 

construídas sobre este material didático por seus produtores e usuários.  

 

5.1. Caracterização metodológica da pesquisa 

5.1.1. Enquadramento da pesquisa num paradigma construtivista 

  Segundo Guba & Lincoln (1994, p. 105), paradigmas de pesquisas são “o 

sistema de crenças básicas, ou visão de mundo que guia o pesquisador não 

somente na escolha de métodos, mas em termos ontológicos e epistemológicos”
1
. 

Assim, segundo esses autores, um paradigma é definido pela natureza da realidade 

e o que pode ser conhecido sobre ela (questões ontológicas), pela natureza das 

relações entre o pesquisador e o que é pesquisado, se há alto grau de objetividade 

ou se subjetividade é aceita (questões epistemológicas), e pela forma como em 

pesquisador trabalha para chegar ao que acredita poder ser conhecido (questões 

metodológicas).   

                                                
1 Guba & Lincoln (1994, p. 105) no original: ... paradigm, which we define as the basic belief 

system or worldview that guides the investigator, not only in choices of method but in 

ontologically and epistemologically fundamental ways. (Minha tradução) 

Though this be madness, yet there’s method in’t. 
W. Shakespeare, Hamlet,II sc ii  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



5 
Metodologia 125 

 

Os paradigmas nas pesquisas em Ciências Sociais mencionados pelos 

autores são: positivista, pós-positivista, teoria crítica, construtivismo (ou 

construcionista) e participativo (Guba & Lincoln, 2006). Para esses teóricos, com 

exceção do primeiro, os paradigmas estão em fase de construção no âmbito das 

ciências sociais, não havendo consenso definitivo acerca de definições, 

significados e implicações. Também acredito, como eles, que uma pesquisa 

raramente estará totalmente caracterizada como pertencente a um único 

paradigma. Numa investigação podem co-existir características de paradigmas 

distintos, mas é o conjunto formado por todas essas características que a fará 

pertencente a um ou outro paradigma.  

 A pesquisa que compõe este estudo pode ser descrita como mais 

aproximada do paradigma construtivista. Ontologicamente, ao tentar responder a 

pergunta inicial de pesquisa (“Que representações acerca de livros didáticos de 

língua inglesa são construídas na sociedade por seus produtores e usuários?”) 

assumo que representações são construções sociais (Moscovici, 2003), são 

conhecimentos construídos sobre algo numa realidade sócio-histórica (Jodelet, 

1995) e que tem caráter relativo, isto é, podem variar de cultura para cultura 

(Berger & Luckmann, 2009). Quanto a aspectos epistemológicos, há subjetivismo, 

pois as representações que mostro nos próximos capítulos são fruto da análise 

interpretativa dos discursos de produtores e usuários de livros didáticos de inglês, 

e foram nomeadas por mim a partir de elementos de significação presentes nos 

textos analisados. Em termos metodológicos, as análises discursivas apresentadas 

nesta tese são uma interpretação de significados realizados linguisticamente e por 

meio de recursos não verbais, com base em propostas de análise semântico-

discursiva pautadas pela Linguística Sistêmico-Funcional (de Martin & Rose, 

2003, Martin & Rose, 2007 e Kress & van Leeuwen, 1996), e assim são 

apresentados os discursos de produtores e de usuários para se saber quais 

representações são construídas, e como o são pelos indivíduos que se relacionam 

com o livro didático de inglês em diferentes atividades na sociedade.  

Complementa o exposto no parágrafo anterior a consideração do contexto 

social de uso da língua como preconiza a Linguística Sistêmico-Funcional; e ainda 

o entendimento de que o livro didático de inglês é um objeto de representações. 

Levo em conta também as práticas sociais ao considerar os gêneros discursivos 

como tais, pois eles servem aos propósitos de divulgação e apresentação de livros 
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didáticos de inglês, a avaliação, descrição, e relato de seu uso por docentes e 

alunos. 

 Este estudo, então, mostra as representações construídas acerca do livro 

didático de inglês a partir da análise empírica do uso da linguagem nos textos que 

compõem o corpus. Em termos metodológicos, os textos foram analisados de 

acordo com modelos de análise em conformidade com a visão de língua e 

linguagem em que se baseia este estudo. Com isso, as denominações das 

representações apresentadas na análise interpretativa (capítulos 6 e 7) emergiram a 

partir da recorrência do uso de construções gramaticais e de itens lexicais, e ainda 

de características da organização textual. Exemplificando, se digo adiante que o 

livro didático de inglês é representado como um guia, isso se deve à recorrência 

de construções em que se define ou se classifica este material como tal, ou ainda 

pelas afirmações dos sujeitos pesquisados de que ele norteia, orienta o trabalho, 

ou que ele é usado para conduzir a aula, também por causa da sinonímia ou da 

repetição de palavras pertencentes a esse campo semântico, dentre outros recursos 

de significação. 

Considerando a existência, em Linguística Aplicada, de um crescente 

interesse em aspectos históricos, sociais, culturais e políticos dos fenômenos 

pesquisados (Duff, 2002), como dito na Introdução deste estudo, acredito estar 

mais perto também de uma Linguística Aplicada que transgride barreiras das 

questões relacionadas ao ensino, que não se limita a questões meramente 

linguísticas e que incorpora visões de outras áreas do conhecimento (Moita Lopes, 

2006). 

 

5.1.2. A investigação enquanto pesquisa qualitativa 

A pesquisa que compõe este estudo também pode ser classificada como 

qualitativa (Duff, 2002; Lankshear & Knobel, 2008) ou naturalística (Allwright & 

Bailey, 1991)
2
. Nesta investigação não há interferência, controle ou outro 

tratamento especial de textos escritos, questionários e entrevistas. Descrevo e 

interpreto como se estabelecem, através das escolhas linguísticas e de elementos 

não verbais, as representações do livro didático construídas no discurso de autores 

                                                
2 Segundo Edge & Richards (1998) os termos “qualitativo”, “naturalística” e “etnográfica” se 

alternam em trabalhos de Linguística Aplicada. 
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e editores (produtores de livros didáticos), de alguns professores e seus alunos 

(usuários do material). Assim, esta pesquisa encontra respaldo nas palavras de 

Gaskell (2008, p.68 e 71): 

 

A finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao  
contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o  

assunto em questão. (...) 

 
Em síntese, o objetivo da pesquisa qualitativa é apresentar uma amostra dos pontos  

de vista... (p. 71)
3
 

 

Não é objetivo principal deste estudo apresentar tratamento quantitativo dos 

recursos de significação que contribuem para a construção de representações do 

livro didático de inglês. Ainda que haja contagens em alguns momentos das 

análises apresentadas nos capítulos 6 e 7, elas indicam a recorrência de 

determinado recurso de significação. O mais importante, como afirmam os autores 

citados, são as diferentes representações relacionadas ao livro didático de inglês e 

como se dá a construção destas através do uso da linguagem.  

A investigação apresentada nesta tese caracteriza-se como pesquisa 

qualitativa, também, pela multiplicidade inerente a pesquisas dessa natureza 

(Denzin & Lincoln, 1998). Investiga-se um fenômeno fruto do uso da linguagem 

por diferentes sujeitos socialmente constituídos, que de alguma forma relacionam-

se diretamente com o livro didático de inglês. Também há multiplicidade de 

materiais empíricos que servem às interpretações, e que são analisados a partir de 

uma visão teórica específica. E a partir dessas interpretações com base numa visão 

de língua e linguagem já descritos (capítulo 2), emergiram as denominações das 

representações, pois não encontrei estudos que já tenham apresentado uma 

sistematização semelhante. 

A multiplicidade também está presente na variedade de assuntos que, por 

sua vez, podem ser relacionados a diversas áreas do saber, como enfatizam 

Denzin & Lincoln (1998). Neste estudo, isso acontece no diálogo possível entre a 

Linguística Sistêmico-Funcional com estudos sobre representações, advindos dos 

Estudos Culturais e da Psicologia Social, que em suma, revelam uma perspectiva 

de socioconstrução da realidade (Berger & Luckmann, 2009). Parafraseando 

Moita Lopes (2006), intravisões de outros campos do saber estão presentes nesta 

tese de doutorado enquanto um trabalho de Linguística Aplicada, podendo ser isto 
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uma contribuição para que outros estudos sobre ensino de línguas transgridam 

barreiras disciplinares (Duff, 2002).  

 

5.2. A pesquisa 

Apresento, a seguir, o delineamento metodológico da pesquisa que compõe 

esta tese. Primeiramente descrevo o corpus composto para a investigação e, a 

seguir, caracterizo os contextos de ensino a que pertencem os professores e alunos 

participantes. Também são apresentados os instrumentos e procedimentos de 

coleta de informações, e por fim, os procedimentos de análise. 

 

5.2.1. Descrição do corpus 

Na pesquisa aqui apresentada sobre as representações construídas a respeito 

do livro didático de inglês como língua estrangeira, são analisados os discursos de 

produtores desse material e de alguns de seus usuários (ref. Capítulos 6 e 7). Mais 

especificamente, refiro-me a autores e editores, responsáveis pelos textos de 

divulgação e apresentação da obra didática, e a professores e alunos que utilizam 

os livros didáticos.  

Para analisar esses discursos e chegar às representações do livro didático, 

foram considerados elementos verbais e não verbais presentes em textos de 

apresentação e de divulgação de coleções didáticas - anúncios de catálogos, 

quartas capas, e apresentações de manuais do professor, bem como elementos 

linguísticos presentes em entrevistas com professores e respostas a questionários 

respondidos por alunos usuários de volumes dessas coleções.  

O corpus da pesquisa proposta pode ser descrito da seguinte forma: 

a) 3 anúncios de coleções didáticas de inglês em catálogos de editoras; 

b) 5 textos de quartas-capas de livros didáticos; 

c) 5 textos de apresentação de livros didáticos contidos em manuais 

direcionados aos professores (os teacher’s manuals ou teacher’s books); 

d) entrevistas com 12 professores que usam os livros didáticos em 

questão em contextos diversos de ensino de línguas: estabelecimentos públicos e 

privados, de diferentes níveis de ensino; 

                                                                                                                                 
3 Tradução de Pedrinho Guareschi.  
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e) 116 questionários respondidos por alunos dos professores 

entrevistados. 

Reitero, aqui, que a noção de texto adotada nesta tese considera também que 

são todos multimodais (Kress, 2000) e, portanto, as imagens e outros recursos 

visuais foram também analisados nos textos escritos. 

Mais precisamente, foram analisados textos referentes aos livros 

Straightforward Elementary (Editora Macmillan), New American Inside Out 

Elementary (Editora Macmillan), English File Upper-Intermediate (Editora 

Oxford), Framework 3 (Editora Richmond), e New Ace (Editora Longman 

Pearson). Estes livros são adotados em diferentes estabelecimentos de ensino, 

conforme pode ser visualizado no quadro 7 a seguir. 

Quadro 7 – Livros didáticos de inglês utilizados e respectivos contextos de 

uso considerados. 

LIVRO 

DIDÁTICO  

ANO DE 

EDIÇÃO 

      CONTEXTO DE ENSINO NÍVEL / SÉRIE 

Straightforward 

Elementary  

2006 1- Escola pública federal de ensino 

médio, técnico, e superior no 

Estado de Minas Gerais – Unidade 

de Belo Horizonte 

1ª e 2ª séries 

New American 

Inside Out 
Elementary 

2008 2- Escola particular de idiomas 

inglês e espanhol em Belo 

Horizonte – pequeno porte 

Elementary 

English File 

Upper- 

Intermediate  

2001 / 

2002 

3- Escola Federal Militar que 
forma oficiais da Marinha do Brasil 

no Rio de Janeiro 

2º ano 

Framework 3-

Intermediate   

2004 / 

2005 

4- Curso de Extensão para 

comunidade interna e externa de 

uma universidade particular no Rio 

de Janeiro  

Avançado  

New Ace 1  2002 / 5 - Escola pública municipal de 

Ensino Fundamental em Belo 
Horizonte 

7º, 8º e 9º ano do 

Ens. Fund. Ou 1, 2, 
3 séries do 3º ciclo 

 

A utilização destes títulos nesta pesquisa levou em conta o fato de serem 

utilizados pelos professores que se disponibilizaram a participar da pesquisa, e 

também pude perceber, ao longo da investigação, que são coleções importantes 

para as editoras. Essa importância foi informada por representantes comerciais, e 

confirmada pela observação do espaço dedicado a elas nos catálogos das mesmas 

editoras, e pelo fato de serem coleções que estão no mercado há alguns anos. 

Alguns são relançamentos em versões ditas mais atualizadas, como New American 

Inside Out, que é edição mais recente de American Inside Out, que por sua vez é 
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edição em inglês americano da coleção originalmente britânica Inside Out. A 

coleção New Ace é reedição e atualização da coleção Ace, e atualmente está sendo 

relançada como Super Ace. A coleção Framework já contava, na época da coleta 

dos dados, com livros intitulados New Framework (níveis 1 e 2, conforme 

informação da editora) e já se anunciavam, na mesma época, outros novos 

volumes com o epíteto “New”. O mesmo acontece com a coleção English File, 

que atualmente já é editada como New English File. Com relação à coleção 

Straightforward, lançada em 2006, não há informações de edições novas. 

Com exceção dos livros da coleção New Ace, todos os livros mencionados 

são volumes de coleções didáticas produzidas no exterior, para um público de 

alunos e professores diversificado, ou seja, de qualquer país ou contexto de ensino 

de inglês como língua estrangeira, os denominados livros didáticos globais - 

global coursebooks (Tomlinson, 2006). Estes são livros destinados a alunos acima 

de 15 anos, isto é, jovens e adultos. A coleção New Ace, em específico, é 

brasileira, produzida por autores brasileiros e destinada a alunos do ensino 

fundamental regular (de 11 a 14 anos), porém é produzida e comercializada por 

uma editora estrangeira.   

A diversidade de volumes endereçados a estudantes de níveis diferentes 

pode ser justificada pela própria pergunta de pesquisa. Como já mencionado na 

Introdução deste estudo, investigo as representações construídas sobre o livro 

didático de modo geral, não de livros didáticos específicos, ou de níveis de ensino 

específicos. Por isso, há, no corpus, livros de diferentes níveis, assim como 

também participaram professores e alunos de diferentes contextos de ensino.  

Dessa forma, os livros considerados na pesquisa, bem como os professores e 

alunos participantes, estão inseridos num contexto brasileiro de ensino de língua 

estrangeira, mais especificamente nas cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, 

e em ambientes / contextos distintos de ensino, o que pode gerar entendimentos e 

representações talvez não aplicáveis ou recorrentes em outros lugares e contextos 

de ensino. Como afirmam Novak & Gowin (1984), apud Edge & Richards (1998), 

pode-se dizer que os dados coletados e os conhecimentos construídos são válidos 

na medida em que se reconhecem as diferenças de situações educacionais.  

Os professores convidados a participar da pesquisa gentilmente cederam 

informações sobre os livros didáticos que adotavam, e aceitaram ser entrevistados. 

Uma vez tendo as informações e a aceitação desses profissionais, foram coletados 
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os textos sobre os livros: anúncios de catálogos, quartas capas e apresentação ao 

professor no manual. O acesso a estes textos aconteceu por intermédio dos 

próprios professores participantes e também através de contato com representantes 

comerciais das editoras, que viabilizaram acesso a exemplares dos livros e de 

catálogos. Consequentemente, por intermédio também dos entrevistados foi 

possível ter contato com os alunos, apresentar-lhes brevemente a investigação, e 

conseguir que respondessem ao questionário a eles endereçado. 

Também é importante mencionar que algumas editoras cederam 

informações sobre quais outros estabelecimentos adotavam determinado material
4
, 

viabilizando, assim, outros possíveis contatos com profissionais. No entanto, 

percebi nas análises que havia uma repetição de representações e de recursos de 

significação que contribuem para sua construção, e daí, não parecia necessário 

coletar novos dados. Tal procedimento encontra respaldo nos dizeres de Gaskell 

(2008, p.71): 

... temas comuns começam a aparecer, e progressivamente sente-se uma confiança 
crescente na compreensão emergente do fenômeno. A certa altura, o pesquisador se 

dá conta de que não aparecerão novas surpresas ou percepções. Neste ponto de 

saturação do sentido, (...) se a avaliação do fenômeno é corroborada, é um sinal de 
que é tempo de parar. 

 

Ressalto que as coleções didáticas English File e New Ace são edições não 

mais comercializadas, e nos catálogos mais recentes das suas editoras (Oxford 

University Press e Longman Pearson, respectivamente) os anúncios referem-se às 

novas versões. Assim, foram utilizados os anúncios que apresentam, segundo os 

professores entrevistados, informações sobre o livro adotado. Portanto, o anúncio 

sobre a coleção Super Ace, embora seja versão mais recente de Ace e New Ace, 

não foi considerado por não ser a obra didática utilizada no contexto das 

professoras entrevistadas. Essa utilização de versões mais antigas deve-se ao fato 

de as instituições públicas em questão terem comprado livros didáticos a serem 

emprestados aos alunos, e não ter havido troca até então.  

No caso da coleção Framework, representantes da editora informaram que 

não se trabalha no Brasil com catálogos de livros importados, apenas com encartes 

e panfletos de divulgação. Considerando que tais gêneros fogem ao esquema do 

estudo, não foram utilizados na análise.  

                                                
4 Em certos momentos, houve dificuldade em se obter estas informações, consideradas estratégicas 

por algumas firmas editoriais. 
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Assim, são considerados, nesta tese, três anúncios de catálogos: das 

coleções Straightforward; New American Inside Out (Ed. Macmillan – catálogo 

2008-2009), e da coleção English File (Ed. Oxford – catálogo 2005). Quanto aos 

textos de quartas capas e de apresentação do manual do professor, foram 

utilizados aqueles contidos nos livros usados pelos docentes participantes, 

portanto, referentes aos cinco livros. 

Também compõem o corpus de pesquisa 12 entrevistas com professores 

usuários dos livros didáticos mencionados anteriormente. No quadro 8, apresento 

o conjunto de entrevistas realizadas, relacionando professores informantes, 

contexto de trabalho e livro didático utilizado.  Para preservar a identidade dos 

entrevistados, são mostradas apenas as iniciais com o número referente ao 

contexto a que pertencem. 

Quadro 8: Panorama do conjunto de entrevistas  

PROFESSOR  CONTEXTO  LIVRO DIDÁTICO E 

EDITORA 

DATA DA 

ENTREVISTA 

VNV1 1 Straightforward 

Elementary / Macmillan 

28/09/2009 

GMM1 13/10/2009 

SLTA1 29/10/2009 

CLM2 2 New American Inside 

Out / Macmillan 

04/11/2009 

CCS2 05/11/2009 

RRC3 3 English File Upper- 

Intermediate / OUP 

09/11/2009 

DAS3 09/11/2009 

MLMF3 09/11/2009 

MON4 4 Framework 3 / 
Richmond 

10/11/2009 

AN4 10/11/2009 

CM5 5 New Ace 1, 2, 3 / 

Longman Pearson 

30/11/2009 

MRDF5 03/12/2009 

 

Nos contextos onde mais que dois professores utilizavam o mesmo livro, 

limitei-me a entrevistar três. Esta opção deveu-se à necessidade de limitar e 

uniformizar ainda que aproximadamente o número de participantes. Nos demais 

contextos, os dois professores entrevistados são os únicos que trabalhavam com o 

volume em questão. 

Por fim, compõem também o corpus 116 questionários efetivamente 

respondidos e autorizados pelos alunos dos professores entrevistados. A seguir, 

apresento o conjunto de questionários por contexto de ensino (quadro 9). 
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Quadro 9: Panorama de dados coletados com alunos através de 

questionários. 

CONTEXTO 

DE ENSINO 

LIVRO DIDÁTICO  N
O

 DE ALUNOS 

RESPONDENTES 

NÍVEL / SÉRIE 

1 Straightforward 
Elementary 

29 1ª e 2ª séries Ensino 
Médio 

2 New American Inside 

Out 

22 Elementary 

3 English File Upper- 
Intermediate  

29 2º ano 

4 Framework 3- 

Intermediate 

8 Avançado  

5 New Ace 1, 2, 3  28 7º, 8º e 9º ano do Ens. 
Fundamental  

 

Nos contextos 2 e 4, verifica-se número menor de alunos respondentes em 

comparação com os demais porque, ali, estes eram os únicos alunos usuários do 

livro em questão. Nos outros contextos, foram aplicados 30 questionários, sendo 

que apenas puderam ser utilizados aqueles permitidos pelos alunos, conforme 

pergunta final sobre concordância ou não com a utilização das respostas ali 

expressas.   

Varias razões justificam o corpus aqui apresentado. Primeiramente, editoras, 

principalmente as internacionais, tem exercido um papel importante no processo 

de seleção e escolha desse material didático (Cunningsworth, 1995; Coracini, 

1999). Por isso, foi proposto analisar elementos verbais e visuais de anúncios 

presentes em catálogos, e quartas capas de livros didáticos, gêneros textuais 

através dos quais se apresenta, divulga e se conhece a obra didática. As editoras e 

autores também tem papel importante no uso de livros didáticos, pois além de 

promoverem treinamentos, e oficinas com autores e consultores, produzem o 

manual do professor que pode ser valioso recurso para desenvolvimento 

profissional do docente, já que muitos professores o utilizam e nem sempre 

podem frequentar cursos de formação continuada e de atualização 

(Cunningsworth, 1995; Jorge & Tenuta, 2011), o que também é previsto no Edital 

PNLD 2011, para livros didáticos de língua estrangeira – inglês e espanhol, no 

item referente aos critérios de análise, dentre eles informações contidas nos 

manuais do professor (Brasil, 2009). Assim, justifica-se analisar o discurso 

veiculado pelos manuais endereçados aos professores nas apresentações que se faz 

dos livros didáticos. Portanto, este estudo pode ser uma contribuição no sentido de 

permitir entendimento mais aprofundado desses gêneros, não só considerando a 
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linguagem verbal, mas também as imagens produzidas e organizadas na intenção 

de se agir no contexto sócio-educacional.  

Depoimentos de professores na forma de entrevistas foram utilizados por 

serem reveladores das representações construídas pelos profissionais da área, 

tendo-se acesso a elas através do uso da língua de uma forma mais espontânea, ou 

seja, aproximada de uma conversa, ainda que gravada. Entrevistas, como já dito 

aqui (ref Capítulo 3), são amplamente usadas em pesquisas sobre representações, 

e é finalidade desse estudo, conforme já dito, detectar as diferentes representações 

relacionadas ao livro didático.  

Respostas de alunos a questionários foram utilizadas porque são os 

estudantes, em última instância, as pessoas a quem os livros didáticos são 

endereçados – seus consumidores finais. Acrescento que o uso desses 

questionários permitiu-me acesso a um número considerável de respostas em 

determinado limite de tempo, e preservação da identidade desses estudantes na 

exposição de suas opiniões. Também, percebi, ao longo das leituras de suas 

respostas, que elas parecem espontâneas.   

Como se vê, tudo isso promove uma visão ampla para detecção de 

representações construídas no discurso de produtores e usuários de livros 

didáticos de inglês. De modo mais amplo, a detecção de representações 

construídas na sociedade sobre esse material de ensino. 

 

5.2.2. Descrição dos contextos 

Passo a descrever os diferentes contextos em que os livros didáticos em 

questão são utilizados e onde trabalham e estudam os sujeitos utilizadores dos 

livros (professores e alunos). As informações aqui apresentadas foram 

conseguidas durante as entrevistas com docentes. 

O contexto 1 é uma instituição pública federal de ensino técnico e 

tecnológico em diversas áreas, sobressaindo a área industrial, englobando ensino 

em nível médio e técnico, graduação e de pós-graduação. A instituição atualmente 

se faz presente em várias regiões do estado de Minas Gerais. Os dados desta 

pesquisa envolvem professores e alunos do ensino médio técnico em Belo 

Horizonte, e o livro didático ali utilizado para ensino de inglês: Straightforward 

Elementary.  Este livro é adotado desde 2006, e o volume elementary é utilizado 
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em todas as três séries do ensino médio técnico, havendo para tanto uma divisão 

do conteúdo do livro. Em 2007, a instituição adquiriu exemplares que são 

emprestados aos alunos a cada ano letivo. Nesta unidade do contexto 1, trabalham 

professores efetivos e contratados (substitutos), os quais pertencem à 

Coordenação de Línguas Estrangeiras, ligada ao Departamento de Linguagem e 

Tecnologia. As três professoras participantes desta pesquisa são do quadro efetivo 

e, na época da coleta de dados, os alunos respondentes cursavam a primeira e a 

segunda séries dos cursos de Mecânica e Turismo.  

O contexto 2 era uma escola de línguas estrangeiras (curso livre) que 

funcionou de 2004 a 2009 em Belo Horizonte. Uma escola de pequeno porte, com 

aproximadamente 120 alunos, que deixou de existir no final do ano de 2009
5
, 

alguns meses após a coleta dos dados. A escola oferecia, a alunos de diferentes 

faixas etárias, cursos de inglês e espanhol. No curso de inglês, um dos livros 

utilizados na época era New American Inside Out Elementary, editado em 2008, 

adotado para os três semestres de nível básico. Nos outros níveis, segundo 

relatado pelos professores entrevistados, outros livros da série Inside Out ou 

American Inside Out eram utilizados. Na ocasião da coleta dos dados, 22 alunos 

responderam ao questionário, e os dois professores entrevistados eram os únicos 

que naquele momento estavam utilizando o material em questão. Neste contexto, 

os livros eram adquiridos pelos próprios alunos. 

O contexto 3, localizado no Rio de Janeiro, é uma instituição de ensino 

superior pública e militar, ligada ao Ministério da Defesa, e tem como objetivo a 

formação de oficiais da Marinha do Brasil. Ali, os alunos são jovens entre 18 e 21 

anos, e dentre as diversas disciplinas ministradas, encontra-se o inglês, estudado 

nos quatro anos de curso. Nestas aulas, na época da coleta de dados, eram 

utilizados os livros English File Intermediate (1º ano), English File Upper-

Intermediate (2º e 3º anos) da Oxford University Press, e o livro Cutting Edge (4º 

ano), o qual, segundo informações de uma entrevistada, seria substituído em 

breve. Os professores participantes da pesquisa foram a coordenadora de ensino 

de inglês, que atua em sala de aula esporadicamente, e dois professores, sendo um 

deles do quadro efetivo e outro do quadro de professores contratados. Os alunos 

respondentes são todos do segundo ano, pois o contato foi estabelecido com 

                                                
5 Esta informação não foi anunciada na época da coleta de dados, e tampouco era prevista pelos 

professores informantes. 
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professores atuantes neste ano de curso, e que utilizavam na época o volume 

Upper-Intermediate. Neste contexto, usa-se a edição antiga da série English File, 

a qual foi comprada pela instituição há algum tempo, e não havia ainda verba para 

se substituir o material pela edição mais recente. Segundo o relato dos professores 

entrevistados, havia um desejo dos docentes de que a instituição adquirisse livros 

da nova edição da mesma coleção didática.  

O contexto 4 é um curso de extensão numa universidade privada no Rio de 

Janeiro, em que são oferecidas aulas de diversas línguas estrangeiras à 

comunidade interna e externa à instituição. Ali atuam professores pertencentes ou 

não ao quadro docente da universidade. O curso é dividido em níveis de ensino 

(Básico, Intermediário e Avançado), os quais se subdividem em semestres letivos. 

Usa-se a série didática Framework, e nesta pesquisa, mais especificamente, 

participaram professoras e alunos usuários do livro Framework 3.  Embora este 

livro seja destinado ao nível intermediário, neste contexto as turmas que o 

utilizam são denominadas de nível avançado. As duas professoras entrevistadas 

eram as únicas que utilizavam este volume na ocasião da coleta, sendo 

responsáveis pelas turmas de Avançado I e Avançado II, as quais perfaziam um 

total de 8 alunos. Ali, também, os livros são adquiridos pelos alunos. 

O contexto 5 é uma escola da rede pública municipal de Belo Horizonte, de 

ensino fundamental, localizada em um bairro da periferia desta cidade. Ali atuam 

duas professoras de inglês que utilizavam, no momento da coleta de dados, livros 

da série New Ace com turmas de 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental (antigas 

6ª, 7ª e 8ª séries) no turno da manhã apenas. Os volumes 1, 2 e 3 da coleção 

didática são usados em cada uma das séries, respectivamente 7º, 8º e 9º anos. Da 

mesma forma que nas outras instituições públicas mencionadas, livros foram 

adquiridos e são emprestados aos alunos a cada ano. Segundo relato das 

professoras, por causa dessa compra, há dificuldade em se trocar o material ou 

usar a versão mais atual da série apresentada no catálogo da editora. Nesta escola, 

foram aplicados questionários a algumas turmas das diferentes séries nas aulas de 

inglês, com a ajuda das professoras. 
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5.2.3. Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

A investigação apresentada nesta tese tem dados escritos e dados orais. No 

primeiro grupo incluem-se os anúncios em catálogos das editoras, os textos de 

quartas capas, e as apresentações no manual do professor, sendo que estes textos 

tem, em sua composição, imagens e outros recursos não verbais. Também são 

considerados dados escritos as respostas aos questionários por parte dos alunos 

usuários dos livros. Já as entrevistas realizadas com os professores são dados 

orais. 

Os textos escritos por produtores - anúncios, quartas capas e apresentação ao 

professor - circulam livremente nos catálogos de editoras e nos próprios livros 

didáticos em que estão impressos. Já as entrevistas tiveram que ser previamente 

agendadas com os professores através de e-mail, telefone, ou pessoalmente. A 

partir do encontro com os docentes, foi possível contato com os alunos nos 

mesmos dias ou em dias subsequentes, ou deixar os questionários com os 

professores para serem aplicados.  

As entrevistas aconteceram presencialmente e foram gravadas em áudio. 

Caracterizam-se como semiestruturadas (Lankshear & Knobel, 2008). Foi 

elaborado um roteiro (Figura 8) a ser seguido, mas não necessariamente na ordem 

apresentada por escrito. À medida em que os professores respondiam 

determinadas perguntas, outras também eram respondidas ou comentadas. Houve 

momentos de esclarecimentos ou retomadas de pontos expostos pelos 

entrevistados. Atentei-me para que todos os tópicos propostos no roteiro fossem 

cobertos.  

Este roteiro foi apresentado ao professor antes de se iniciar a entrevista para 

que ele se posicionasse contrário ou favorável à concessão das respostas àquelas 

perguntas. Nenhum professor posicionou-se contrário à concessão da entrevista ou 

de qualquer uma das perguntas. Além disso, tomei o cuidado ético de perguntar, 

ao final, sobre a concordância ou não do professor quanto à utilização de tais 

informações na pesquisa aqui relatada, e todos foram favoráveis. As entrevistas 

aconteceram, então, sem incidentes, e na interação com os professores, estes 

pareciam à vontade para responderem livremente às questões apresentadas. 

Através de gestos e sinais, eu, enquanto entrevistador e pesquisador, mostrava-me 

atento e interessado nas respostas.  
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Figura 8: Roteiro de entrevista com professores sobre representações acerca 

do livro didático de inglês. 

PUC-Rio / Departamento de Letras / Pós-Graduação – Doutorado 

Roteiro de entrevista para coleta de dados junto a professores 

 

Em que contexto você trabalha? Escola de Idiomas, Escola Pública, Escola 
Particular, Ensino Fundamental, Médio, Superior? 

 

Que livro didático você utiliza atualmente neste contexto? Descreva-o 
sucintamente. Há quanto tempo utiliza o LD? 

 

Há quanto tempo você leciona? É formado em Licenciatura? Outra área? Fez “Pre-
Service” (ou algo semelhante) na sua instituição? 

 

Você participou da avaliação e seleção deste livro didático em seu contexto de 

ensino? Como, ou por que não? 
Por que você optou por trabalhar com o livro X neste contexto? (Se tiver havido 

opção) O que você observou ao avaliar e escolher este livro didático para ser usado em 

sala de aula?  
 

A que você recorre para escolher um livro didático de inglês em geral?  Que função 

elementos como a contracapa, a apresentação no manual do professor, e o anúncio em 

catálogos – desempenham na sua escolha e avaliação de livros didáticos? 
 

O que o livro didático X representa para você como professor neste contexto? Que 

papel ele tem nas aulas? Como você o utiliza? Para que? Que recursos ele oferece? Você 
utiliza todos eles ou alguns? Quais? Como você o avalia? Após ter utilizado este livro 

didático X, você acha que ele ainda é adequado a este contexto? Por que? 

 
Você tem algum contato com a editora do livro? Esporádico? Frequente? Você 

conhece o representante?  

Você acha que os textos que apresentam este livro no catálogo da editora, no 

manual do professor, e na contracapa refletem o que você percebe dele?  OU Você acha 
que o que é dito sobre este livro nos textos de apresentação (contracapa, anúncio de 

catálogo, manual do professor) reflete o uso que você faz dele no seu contexto de ensino?  

 
O que o livro didático de modo geral representa para você como professor? 

 

Você concorda com a utilização das informações aqui apresentadas na pesquisa 
acadêmica de doutorado? 

 

Quanto aos questionários aplicados aos alunos (Figura 9), este instrumento 

se mostrou ser o mais adequado para coleta de dados com alunos. Em alguns 

contextos, fazer entrevistas com alunos individualmente ou na forma de grupos 

focais (Gaskell, 2008) demandaria mais tempo, disponibilidade dos alunos e ainda 

horários extras na escola ou fora de sala de aula, o que nem sempre é facilitado ou 

permitido nas instituições. O questionário foi uma boa opção também por 

demandar menor tempo.  
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Figura 9: Questionário aplicado aos alunos participantes 

PUC-Rio / Departamento de Letras  

Programa de Pós-Graduação – Doutorado 

Questionário para coleta de dados com alunos 

Doutorando Renato Caixeta da Silva 

 

O Livro Didático de Inglês 

Este é um questionário sobre o livro didático que você utiliza em sala de aula de 
inglês. Ele faz parte de uma pesquisa acadêmica maior sobre livros didáticos de inglês, e 

não é necessário que seu nome seja mencionado. Responda às questões de maneira 

verdadeira. Escreva as respostas a tinta.  

  

Identificação:  

Escola: 

Série, Nível: 

Livro didático de inglês utilizado (título, volume, editora): 

Descrição do livro didático: 

1- Faça uma descrição breve do livro didático de inglês que você utiliza em sala de 

aula. 

Utilização: 

2- Como é a sua utilização desse livro de inglês em sala de aula? 

3- Como é a utilização desse livro em seus momentos de estudo fora de sala de 

aula? 

Avaliação do livro 

4- a) De modo geral, como você avalia o livro didático de inglês que você utiliza 

em  aula?  

    b) Por que? 

5- a) Você acha que esse livro é importante para sua aprendizagem de inglês? 

     b) Por que?  

6- Na sua opinião, em que esse livro contribui para sua aprendizagem de inglês? 

Você concorda com a utilização das respostas em pesquisa acadêmica? (  ) Sim  (  ) Não 

 

Inicialmente, foi elaborada uma primeira versão que, após revisão e ajustes, 

foi aplicada aos alunos do contexto 1 como forma de teste. A observação no 

momento de aplicação e a análise das respostas não deixaram evidentes problemas 

nesta primeira versão, o que permitiu que as respostas ali produzidas fossem 

utilizadas, e que o questionário pudesse ser aplicado a alunos de outros contextos.  
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Em algumas ocasiões, tive permissão para estar com os alunos no momento 

de aplicação dos questionários. Em outras, devido a normas das instituições, ou ao 

cronograma de final de semestre ou ano letivo, os professores das turmas 

aplicaram os questionários com as devidas instruções.  

Por razões éticas, solicitei ao aluno, no próprio questionário, que assinalasse 

“sim” ou “não” com relação à sua concordância com o uso das informações 

concedidas na pesquisa aqui relatada, resguardando o anonimato destes 

participantes. A maioria dos alunos mostrou-se favorável, e os questionários em 

que houve marcação de “não” foram excluídos da investigação. 

 

5.2.4. Procedimentos de análise 

Como mencionado neste capítulo, este estudo é de cunho construtivista e 

qualitativo, e configura-se, como uma pesquisa descritivo-interpretativa 

(Magalhães, 2001). São tomadas como ponto de partida as categorias de análise 

semântico-discursivas propostas por Martin & Rose (2003, também Martin & 

Rose, 2007) e elementos da Gramática do Design Visual (Kress & van Leeuwen, 

1996) descritas no capítulo 2. Nesta pesquisa, entendo representações como 

conhecimentos práticos socialmente construídos no cotidiano através do uso da 

linguagem, como exposto no capítulo 3.  

Ao analisar os textos que compõem o corpus de pesquisa, tive sempre em 

mente o conceito de topologia (Martin, 1997), ou seja, as categorias de análise 

podem se aproximar mais umas das outras dependendo do objetivo do 

pesquisador, do contexto de produção dos textos, do material textual analisado. 

Martin (1997) reconhece que um recurso discursivo de cunho ideacional, por 

exemplo, pode estar relacionado, em outro contexto específico, a significações de 

outra natureza. Em Martin & Rose (2006), os autores dizem que a topologia 

implica a consideração de aproximação por características comuns entre classes 

estabelecidas, como uma tendência num continuum. Assim, ainda que de modo 

um pouco diferente, considerei que um mesmo recurso de significação pode 

contribuir para a construção de representações diferentes, e ao mesmo tempo, que 

uma representação é construída na linguagem por diferentes recursos de 

significação, seja ideacional, interpessoal e textual. Entretanto, cuidei para a 

manutenção de uma coerência ao adotar como ideacional, interpessoal e textual 
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nada mais do que permitiam as categorias delineadas nas propostas de análise 

mencionadas no capítulo 2. Também cuidei para manter as mesmas 

categorizações para recursos de significação semelhantes tanto na análise do 

discurso dos produtores como na análise do discurso dos usuários.  

A análise aconteceu em diferentes momentos, conforme descrevo nos 

próximos parágrafos. Inicio pelo momento em que cada texto foi analisado em 

separado.  

Os elementos verbais dos anúncios de catálogo e das quartas capas foram 

analisados com o auxílio de quadros construídos a partir das categorias 

apresentadas por Martin & Rose (2003 e Martin & Rose, 2007). Orientei minha 

visão do uso da língua no que se refere à ideação (análise das atividades e de seus 

elementos - processos e participantes; relações taxonômicas estabelecidas entre 

itens lexicais dos textos), à avaliatividade (atitudes, fonte e gradação) e ao Modo 

Oracional (sujeito, finito e modalização), e quanto à periodicidade (Temas e 

Novos das orações, e a organização das informações nos textos). Com isso, foi 

possível observar os processos mais utilizados e, consequentemente, o papel do 

livro didático nesses processos, as relações estabelecidas entre os itens lexicais 

nos textos, a recorrência maior ou menor de um tipo de atitude apresentada, que 

vocábulos aparecem como sujeitos das orações, graus de modalização, e ainda, 

como os textos se organizam.  

As imagens e a composição visual desses textos escritos foram analisadas de 

acordo com as categorias de análise apresentadas por Kress & van Leeuwen 

(1996) na Gramática do Design Visual, também considerando aspectos 

ideacionais, interpessoais e composicionais (ref. Capítulo 2). Na leitura dos textos 

e durante a análise dos elementos verbais, optei por anotar minhas observações 

referentes aos elementos não verbais em conformidade com a proposta utilizada. 

Os textos de apresentação de manuais do professor são extensos e, por isso, 

não foi possível a utilização de quadros. Optei, então, por fotocopiar cada texto de 

modo a ter três cópias de cada um para que, nestas cópias, pudessem ser feitas as 

análises de cunho interpessoal, ideacional e textual. Manualmente foram marcados 

os elementos principais de cada sistema de significação – ideacional, interpessoal 

e textual - como já foi indicado. 

Quanto à análise das entrevistas, depois de ouvidas e transcritas, adotei um 

procedimento análogo ao descrito para os textos de apresentação de manuais do 
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professor. No entanto, o foco da análise foram os momentos em que os 

professores entrevistados falaram dos livros já que este estudo investiga as 

representações acerca de livros didáticos. Assim, não foram considerados os 

momentos em que os entrevistados se referem aos seus contextos e experiências 

profissionais. Tais momentos tiveram duplo intuito: fazer com que o entrevistado 

se sentisse mais à vontade na situação de entrevista, e assim suas respostas seriam 

mais espontâneas; e ainda captar informações sobre os contextos e as experiências 

que ajudariam a compreender as representações construídas.  

A análise dos questionários obedeceu a seguinte ordem de procedimentos: 

numeração de cada questionário / aluno; registro de todas as respostas por questão 

em tabelas; anotação nas tabelas das categorias de análise observadas, levando-se 

em conta aspectos interpessoais, ideacionais e textuais.  

Posteriormente, as informações foram juntadas na composição de textos de 

análises por contexto, nos quais foram explicitadas as representações observadas, 

sua construção a partir da materialidade linguística e dos recursos não verbais. A 

nomeação das representações, como já mencionei neste capítulo, se deu a partir da 

recorrência de itens lexicais ou de construções linguísticas presentes nos textos 

escritos, nas entrevistas e nas respostas aos questionários. Assim, a denominação 

da representação do livro didático como fonte, por exemplo, é devida à utilização 

da palavra “fonte” seja pelos produtores do livro seja pelos usuários, e ainda 

porque esses sujeitos utilizaram recursos de significação ideacionais, interpessoais 

e textuais iguais ou semelhantes. Em outras palavras, as interpretações 

apresentadas são construídas a partir dos dados, o que mostra o caráter 

construtivista (Guba & Lincoln, 1994) da pesquisa. A partir do que e de como se 

diz e se mostra – o empírico – emergiram as representações apresentadas nos 

capítulos seguintes. 

As análises escritas sobre o livro didático de cada contexto contaram com 

exemplos e contagens das ocorrências de determinados recursos de significação. 

Esses textos foram organizados com base no delineamento inicial de pesquisa, 

(ref. Figura 1), ou seja: 

 

- Discurso dos produtores: anúncio de catálogo, quarta capa, apresentação 

do manual do professor; 
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- Discurso dos usuários: o que falam os professores, o que escrevem os 

alunos. 

Observada a extensão desses cinco textos (de 31 a 50 páginas), construí um 

quadro comparativo das recorrências. A partir disso, foi possível ter uma noção do 

todo, e gerar a análise apresentada nos próximos capítulos. Esta, por sua vez, foi 

composta através de uma espécie de bricolagem dos textos redigidos sobre cada 

contexto, utilizando-se as ideias recorrentes, os exemplos e as contagens.  

 

5.3. Considerações finais do capítulo 

Este estudo é constituído por uma pesquisa de cunho construtivista, e 

qualitativo, que se pauta na análise semântico-discursiva de textos, levando em 

conta recursos linguísticos e visuais conforme as propostas descritas no capítulo 2. 

O intuito, reitero, é entender quais e como são construídas, na linguagem, 

representações sobre o livro didático de inglês.  

O corpus apresentado é rico e extenso, pois nele há gêneros discursivos 

diferentes reveladores dos discursos de produtores e usuários de livros didáticos 

de inglês. Considero o papel importante de autores e editores – os produtores - no 

processo de construção de representações de livros didáticos, quando incluo para 

análise anúncios de catálogos, quartas capas de livros didáticos e os textos de 

apresentação de manuais endereçados aos professores. As entrevistas com 

professores são instrumentos reveladores das representações construídas pelos 

profissionais e o mesmo ocorre com relação aos questionários, os quais foram 

usados para evidenciar o que diz o aluno sobre o material didático selecionado 

para ele estudar inglês. Esses gêneros discursivos mostram o uso da linguagem 

para se referir ao livro didático de inglês, conforme mostro nos capítulos 6 e 7. 

Os procedimentos de coleta de informações e de análise mostraram-se 

eficazes. Quanto à coleta de informações, foi possível ter um material para análise 

em tamanho considerável: textos escritos sobre cinco livros didáticos diferentes, 

12 entrevistas com professores atuantes em contextos diversos, e 116 

questionários com alunos desses professores. Os momentos de análise descritos 

serviram para que houvesse mais contato com o material analisado, que pudessem 

ser observadas as semelhanças e as diferenças nos discursos referentes aos 

diversos livros didáticos. Seguindo a orientação de Moscovici ([1994], 2008), 
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cuidei para que houvesse adequação do método ao que se pesquisa, com quem, e 

como.  

Coerente com o caráter construtivista (Guba & Lincoln, 1994) desta 

pesquisa, as representações dos livros didáticos apresentadas neste estudo foram 

reveladas e nomeadas a partir do material empírico analisado. São, por assim 

dizer, criados a partir de minha interação com o material analisado, com o que 

dizem autores e editores, professores e alunos.   

Passo a mostrar, então, o que foi revelado com essa metodologia. Nos 

capítulos seguintes (Capítulos 6 e 7) são apresentadas as análises dos discursos 

dos produtores e dos usuários de livros didáticos de inglês como língua 

estrangeira, discursos nos quais são construídas representações deste material de 

ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



6 
O Discurso dos Produtores 145 

6 
O Discurso dos Produtores 

Neste capítulo apresento a análise do discurso de autores e editores dos 

livros didáticos de inglês considerados nesta tese. Tendo como base as noções da 

Linguística Sistêmico-Funcional apresentadas no capítulo 2, descrevo três gêneros 

discursivos que tem o livro didático de inglês como assunto, isto é, anúncios em 

catálogos de editoras, quartas capas de livros didáticos, e apresentações de 

manuais de professores. Esses gêneros refletem o cotidiano, pois circulam 

livremente na sociedade, são escritos por autores e/ou editores de livros didáticos, 

destinam-se ao professor usuário, e podem também chegar até o aluno. A partir da 

materialidade linguística ali presente, representações são construídas acerca desse 

material de ensino. Mesmo que não escritos diretamente pelos produtores do livro 

didático, e aqui considero como tais os autores e editores, exemplares desses 

gêneros são tidos como que escritos por essas pessoas, ou ainda são elas que 

aparecem como responsáveis por eles quando não assinados, pois são veiculados 

com o nome da editora. 

Considero o livro didático de inglês em si como gênero discursivo (ref. 

Capítulo 4) presente no cotidiano, isto é, constantemente presente no ensino e na 

aprendizagem de língua inglesa. Com isso, é possível entender os textos de 

quartas capas, anúncios em catálogos de editoras e apresentações de coleções 

didáticas em manuais do professor como pertencentes ao contexto de cultura 

comercial e ao mesmo tempo ao contexto de cultura educacional. Através de 

textos exemplares desses gêneros, os produtores descrevem o livro enfatizando 

seus aspectos pedagógicos positivos, e tem como objetivo final convencer o 

professor leitor de que tal material tem qualidades que justificam sua adoção pelo 

docente e sua compra pelos alunos (usuários finais). Nesses gêneros são tratados 

assuntos relacionados à cultura educacional: descrição de conteúdo e atividades, 

indicação a determinado público-alvo, abordagens e metodologias, recursos de 

ensino e aprendizagem. 

I would sooner read a time-table or a catalogue than nothing at all. 
W. Somerset Maugham, In.: The Summing-Up (1938) 
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Nas seções deste capítulo, apresento uma caracterização de cada um desses 

gêneros seguida da análise discursiva dos textos exemplares destes que compõem 

o corpus. São considerados elementos de significação ideacional, interpessoal e 

textual comuns a todos os exemplares analisados e, também, alguns elementos 

específicos, relevantes para delinear as representações construídas. Como já 

mencionado ao longo deste trabalho, as representações foram nomeadas a partir 

de vocábulos e termos presentes no corpus. 

 

6.1. Anúncios em catálogos de editoras 

6.1.1. Os gêneros catálogo de editoras e anúncios de coleções 
didáticas 

O catálogo de materiais de ensino de inglês como língua estrangeira de 

editoras que atuam na área é um gênero secundário (Bakhtin, 2003), ou pode ser 

considerado macrogênero (Martin & Rose, 2006). Nele, estão contidos textos 

pertencentes a outros gêneros específicos, como uma apresentação da editora, a 

qual, em geral, versa sobre a equipe que ali trabalha, a filosofia, o histórico e os 

comprometimentos da empresa, os principais trabalhos desenvolvidos. Também 

podem ser encontrados em catálogos esquemas ou índices das obras anunciadas, 

anúncios de materiais diversos: livros didáticos, coleções, gramáticas, dicionários, 

livros de leitura, CD ROM, dentre outros. Por fim, os catálogos também podem 

conter relações de representantes comerciais com os respectivos endereços.  

Através do catálogo, é estabelecida uma interação entre editora – empresa 

responsável pela produção e comercialização de títulos – e educadores, 

principalmente professores, a quem os catálogos parecem ser endereçados. No 

entanto, algumas vezes são os diretores, supervisores, coordenadores que o 

recebem e decidem a respeito de adoções e compras de materiais. Esses catálogos, 

como outros que se referem a materiais de outras áreas do saber, além de serem 

veículos de promoção de produtos da editora, tem também caráter informativo 

(Gea Valor, 2006). Pelo tipo de material anunciado, é possível prever o público 

alvo a que um catálogo é endereçado, especialmente na área de materiais para 

educação: professores do ensino regular, pesquisadores, professores de escolas de 

idiomas, professores em geral.  
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Em se tratando especificamente de ensino de inglês como língua estrangeira, 

nos catálogos há anúncios de coleções didáticas para adultos, adolescentes, 

crianças de várias idades, para aprendizes imersos em ambientes específicos 

acadêmicos ou profissionais. Também são anunciados livros de referência para 

professores e pesquisadores, gramáticas e dicionários para os variados contextos 

de ensino-aprendizagem, livros de leitura adaptados para aprendizes de diversas 

idades e diferentes níveis de proficiência. 

Outro elemento importante na composição do catálogo de editoras são as 

imagens. É importante frisar que contribuem para a retórica do gênero (Gea Valor, 

2006) em conjunto com o elemento verbal.  

Uma possível estrutura esquemática do gênero catálogo pode incluir os 

seguintes elementos: apresentação da editora, índice dos livros anunciados 

(separados por categorias), esquema das principais obras, anúncios de coleções 

didáticas, anúncios de outros materiais (gramáticas, dicionários, livros de leitura 

adaptados), anúncios de materiais específicos para professores, índice de autores e 

obras, lista de distribuidores, outras informações da editora (endereços para 

contato, nomes de representantes, fontes de consulta). Como acontece com os 

outros gêneros descritos, há catálogos que não apresentam todos esses elementos, 

pois podem ser produzidos para um público alvo mais específico: professores da 

rede pública, professores do ensino regular, professores de cursos de idiomas. 

Quanto à ordem dos elementos da estrutura genérica, alguns são fixos, enquanto 

outros podem variar de localização. Assim, a apresentação, obviamente, aparece 

sempre em primeiro lugar, mas informações sobre os funcionários, endereços, e 

lista de distribuidores não aparecem necessariamente ao final, e podem vir 

também no início.  

Na linguagem utilizada em catálogos de editoras que comercializam 

materiais para ensino de inglês como língua estrangeira observa-se o uso de 

pronomes “we”, “nós”, “you”, “você”, o que estabelece uma ligação mais 

aproximada entre editor e público, neste caso, professores, ou de maneira mais 

abrangente, os profissionais da área de ensino desta língua. Mais detalhes sobre a 

linguagem serão apresentados neste capítulo nas análises dos anúncios das 

coleções, que formam o corpo maior do catálogo, e as características ali descritas 

são recorrentes em anúncios de outros materiais, e nas mensagens sobre a editora. 
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Este é um gênero que tem sido utilizado também no meio virtual, o que 

proporciona a possibilidade de contato mais rápido e direto entre o público-alvo e 

a editora, e compra direta. Isso mostra como os gêneros mudam de acordo com o 

contexto de cultura, e uma homepage pode ser “uma plataforma mais efetiva para 

uma companhia projetar sua imagem, oferecer seus produtos e alcançar seus 

clientes” (Gea Valor, 2006, p.46). No entanto, esses catálogos veiculados no meio 

virtual são cópias dos mesmos catálogos impressos, e por isso, nesta tese, analiso 

anúncios destes catálogos, os quais ainda coexistem com aqueles veiculados no 

meio digital. 

O anúncio de coleções didáticas é o gênero mais frequente nos catálogos, e 

que contribui para lhe dar corpo. Uma consulta a catálogos de editoras que 

comercializam materiais para ensino de inglês como língua estrangeira no Brasil
1
 

revela a possibilidade de se traçar uma estrutura esquemática genérica a partir de 

vários anúncios consultados. Esta estrutura poderia ser composta por: 

apresentação, caracterização, legitimação, sendo que cada um desses estágios 

pode ter elementos próprios, com objetivos comunicativos subjacentes e sem 

ordem muito fixa. Passo a descrever tais estágios que podem ser visualizados nos 

textos em si (anexos A, B e C). 

Na apresentação da coleção, destaca-se o título da coleção iniciando o 

anúncio, e também há referência aos autores através de seus nomes e às vezes com 

fotos. Ainda ocorre um breve texto apresentando e comentando a obra, com 

referência ao contexto a que se destina, ao público alvo, e aos objetivos de 

aprendizagem a serem desenvolvidos. É possível encontrar, também, balões que 

chamam a atenção do leitor para o fato de ser um lançamento novo, ou uma 

reedição de uma coleção. Procura-se enfatizar as novidades e a adequação de 

materiais às diversas realidades de trabalho, e para tanto os livros e outros 

materiais que o acompanham aparecem em fotos. Se o restante do anúncio não for 

lido, pelo menos por esta apresentação sabe-se sobre o tipo de material em 

questão. Em se tratando de anúncios de coleções ou livros didáticos em volume 

único em que há menor investimento de divulgação, é nesta parte de apresentação 

que se faz o anúncio, juntamente com o número de ISBN, que é parte essencial da 

legitimação. 

                                                
1Estas editoras são de origem internacional na sua maioria, e algumas comercializam livros 

didáticos produzidos por autores brasileiros e para uso em contexto nacional. 
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A caracterização da obra pode se dar através da listagem e da nomeação dos 

componentes da coleção – número de volumes, materiais de áudio e vídeo, CD 

ROM, Websites específicos, materiais complementares, outros livros e jogos. 

Também há informações referentes ao conteúdo da obra, à sua organização, ao 

trabalho a ser desenvolvido com o estudo de gramática, de pronúncia, com as 

atividades, e as ênfases em aspectos comunicativos, linguísticos, ou culturais. 

Essa caracterização também pode ser veiculada através da separação entre 

elementos ou vantagens destinados ao professor e a elementos ou vantagens 

destinados ao aluno. Os objetivos, neste estágio de realização do gênero, são: 

descrever a coleção e as vantagens por ela oferecidas, como denotam os termos 

frequentemente usados, como new, complete e full; e divulgar a obra mostrando-a, 

e por isso muitas vezes o texto verbal é acompanhado de imagens que, na sua 

maioria, são reproduções do livro do aluno ou partes dele com explicações na 

forma de pequenos textos e indicações com setas. 

A legitimação ocorre através da menção ao código de ISBN de todos os 

volumes da coleção, incluindo o livro do aluno, o livro do professor, o livro de 

exercícios, os seus respectivos materiais de áudio e vídeo e os materiais 

complementares tais como: portifólios, livros de atividades extras, glossários, etc. 

Pode haver também uma síntese do conteúdo linguístico de cada volume. Procura-

se legitimar a veracidade e idoneidade do material divulgado e a ser 

comercializado e garantir que produtos falsos não sejam comercializados no lugar. 

No anúncio de coleções didáticas, recursos visuais são importantes. Eles 

servem para destacar, apresentar, identificar e caracterizar a coleção anunciada. 

Fotos dos diversos componentes da coleção podem estar presentes, como os 

volumes que geralmente estão em cores diferentes evidenciando diferentes níveis 

de aprendizagem e de ensino, com os CD e/ou CD ROM que os acompanham, 

normalmente dispostos em conjunto. Nesses anúncios podem ser apresentados 

também outros livros produzidos para complementar o trabalho com a coleção, 

tais como livros com atividades de vídeo, livros com atividades de pronúncia, 

manual do professor, workbook, dentre outros, embora possa haver outros 

anúncios, em outras seções do catálogo, em que tais produtos sejam anunciados. 

Recursos de significação ideacional, interpessoal e composicionais são 

evidentes nestes anúncios. Em termos ideacionais, ocorre com mais freqüência a 

representação de construtos, sendo mostrada a coleção e seus componentes, e tais 
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componentes podem ou não ser dispostos de modo a denotar uma classificação ou 

a gradação dos níveis / volumes. A representação de ações pode acontecer, apesar 

de menos frequente.  

Em termos interpessoais, verifica-se normalmente objetividade na maneira 

de anunciar o livro didático, na oferta dele e de demais componentes ali expostos 

ao público consumidor. Pode-se dizer também que há uma impessoalidade entre 

os objetos materiais mostrados e o destinatário do anúncio. 

Sobre os elementos composicionais, pode-se dizer, primeiramente, que a 

localização das informações verbais e não verbais na página ou no espaço 

destinado ao anúncio é um importante veiculador de significado. De acordo com 

essa localização, fica evidente aquilo que se estabelece como Dado e Novo, Ideal 

e Real, Central ou Periférico. Recursos de saliência também se fazem presentes no 

uso de cores, de diferentes tamanhos de fonte, de tamanhos de certas imagens, de 

setas indicativas. Recursos diversos de enquadramento estabelecem conexão entre 

as informações veiculadas nas imagens e nos elementos verbais, separando-as ou 

aproximando-as. Podem ser usados quadros, linhas tracejadas, balões sobrepostos 

nas imagens, diferentes cores de fundo.   

 

6.1.2. As representações construídas nos anúncios de coleções 
didáticas  

Das cinco coleções a que pertencem os livros didáticos de inglês 

considerados nesta pesquisa, apenas três possuem anúncios em catálogos de suas 

respectivas editoras, aos quais pude ter acesso, e conforme já expliquei no 

capítulo anterior. O livro didático New Ace não está mais em catálogo e, segundo 

representantes da editora, não há mais catálogos com anúncios desses livros (ref. 

Capítulo 5). Atualmente, consta de catálogos da Editora Longman Pearson, um 

anúncio da coleção Super Ace, que é a terceira edição da coleção original Ace, por 

isso ele não foi considerado. Porém, fiz a análise da quarta capa e apresentação no 

manual do professor, presentes nos próprios volumes da coleção New Ace.  

Também não apresento análise do anúncio do catálogo da coleção 

Framework, pois, como foi dito no capítulo 5, segundo representantes da editora 

Richmond / Moderna, esta não possui catálogos com títulos internacionais, apenas 

com títulos produzidos no Brasil. A divulgação de livros didáticos estrangeiros 
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desta editora é feita através de materiais avulsos como panfletos ou encartes, um 

gênero diferente do considerado aqui, embora com objetivos semelhantes. 

São considerados, então, os anúncios referentes às coleções 

Straightforward, New American Inside Out, e English File, publicados nos 

catálogos das editoras Macmillan 2008/2009 e Oxford University Press 

2004/2005. Estes anúncios são reproduzidos nos anexo A, B e C, respectivamente. 

Neles, identifiquei a recorrência de padrões verbais e não verbais na 

materialidade dos recursos de significação ideacional, interpessoal e textual em 

nível semântico-discursivo. Isso me leva a dizer que há construção de quatro 

representações do livro didático de inglês: o livro didático como fonte, como 

agente, curso e atração. Elas acontecem conjuntamente num mesmo texto, e são 

explicadas a seguir. 

 

a. O livro didático como fonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A análise dos três anúncios mencionados revela, em termos ideacionais, 

construtos através de processo analítico (Kress & van Leeuwen, 1996). Há 

imagens de componentes das coleções, mas nem sempre a coleção em si como um 

todo. Alguns volumes de livros do aluno são expostos assim como o Manual do 

Professor, o Workbook, e outros recursos de ensino (CD, CD-ROM e Portfolio), e 

ao mesmo tempo a coleção – o todo. Isso enfatiza a fonte provedora de recursos 

de ensino que é a coleção anunciada.  

Especificamente com relação ao anúncio da coleção New American Inside 

Out, que ocupa duas páginas, na segunda ocorre o mesmo processo analítico, 

desta vez, estruturado. Há uma apresentação de páginas do livro do aluno 

reproduzidas com explicações e explicitações dos vários componentes ali 

existentes. Mostra-se o todo e suas partes e como se estruturam, com 

detalhamento. Essas páginas internas com as seções das unidades explicitadas 

através do texto verbal mostram que o livro didático traz imagens, exercícios e 

explicações, tudo separado e organizado em seções muito bem marcadas, isto é, 

conteúdo de gramática, vocabulário, pronúncia, seções de desenvolvimento de 

habilidades de speaking, listening e reading.  

Através das imagens apresentadas no anúncio de catálogo, constrói-se a 

representação do livro didático como fonte provedora de recursos para utilização 
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tanto pelo professor, quanto pelo aluno, e ao mesmo tempo uma fonte de 

conteúdo, de atividades e de imagens. 

A análise dos elementos verbais, em termos ideacionais, também mostra a 

construção dessa representação. Nestes textos, os poucos processos que aparecem 

são, na sua maioria, relacionais dos quais o livro ou partes dele são participantes. 

A esses participantes são ou estão relacionados atributos. Seguem duas orações 

presentes no anúncio da coleção Straightfoward (anexo A) que indicam posse: 

It (teacher’s Book) contains: teaching notes,  methodology builders, photocopiable 

activities,  editable tests, resource CDs.  
 

Student’s Pack comes with CD-ROM and Portfolio. 

 

No primeiro caso, o livro do professor é caracterizado em termos do que ele 

contém, e no segundo mostra-se que o livro do aluno vem acompanhado do CD-

ROM e do Portfólio. 

No anúncio da coleção New American Inside Out, das seis orações presentes 

no texto, em duas (1/3) há processos relacionais atributivos possessivos 

enfatizando-se o que o livro contém.  

The Workbook contains an integrated writing syllabus. 

 

New Inside Out Website has an American English Section for the users of New 

American Inside Out. 

 

Neste mesmo anúncio, ocorre ainda uma nominalização de processo 

relacional atributivo possessivo na parte de apresentação. 

The best features of the original series – including the personalized speaking tasks 
and great topics – and a host of brand-new ones. 

 

O termo grifado mostra um processo relacional atributivo possessivo, pois 

dentre as melhores qualidades do livro estão incluídas as atividades de fala e os 

tópicos. Isso configura uma metáfora gramatical (Halliday, 1994; Martin & Rose, 

2003, também Martin & Rose, 2007), enfatizando-se mais ainda o que o livro tem.  

Se, como posto por Martin & Rose (2003), os processos relacionais 

atributivos possessivos são do âmbito do Ser, então pode-se dizer que o livro é o 

que é por aquilo que ele contém.  

Considero também uma sentença em que um componente da coleção 

English File é participante Ator de processo material com a ideia de provimento 

(offer): 
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The student’s site offers activities, reference banks, and games for each level of 

English File. 

 

Este é o único exemplo do tipo nos três anúncios analisados, mas um outro 

recurso de significação ideacional serve também para mostrar a construção da 

representação do livro didático como fonte. Refiro-me ao fato de o texto realizar-

se através de grupos nominais, o que permite a consideração, nesta análise, dos 

itens lexicais. É perceptível, à medida que os textos se desenvolvem ao longo das 

páginas, que há uma relação taxonômica relacionada ao todo e às partes e co-

partes da coleção. 

Esta relação taxonômica Todo – parte – co-parte de cada texto é mostrada a 

seguir. Primeiramente, com relação ao anúncio da coleção Straightforward.  

Esquema 8: Relação todo-partes: componentes e elementos da coleção 

Straightforward – anúncio de catálogo 

 

 

Strightforward 

Components 

Student’s Pack Student’s Book, Portfolio, CD-

Rom 

Workbook With key + audio CD 

Teacher’s Book Resource CD 

Class Audio CDs  

 

 

 

Teacher’s Book 

teaching notes 

methodology builders 

photocopiable activities 

editable tests 

resource CD. 

 

Workbook Extra reading texts 

     + Complete writing course 

Free Audio CD Dictation exercises 

 Audio versions of texts 

Student’s pack CD-Rom 

 Portfolio  
 Beginner Verb to be, possessive ‘s, Pronouns this/ that/ here/ 

there, Prepositions,… 

Contents Elementary Possessive adjectives, this/ that / these/ those, Pres. 

Simple, Wh- questions, ... 

 Pre-Intermediate 

… 

Past Simple, used to, Past Cont., Some / many / most, ... 

Cada grupo apresentado aqui foi construído tendo como referência as 

diferentes quadros que compõem o texto. No primeiro bloco, por exemplo, o 

Teacher’s Book e o Student’s Pack são componentes do Todo que é a coleção. No 

segundo e no quarto blocos, estes termos referem-se a um todo que contém partes 

– componentes e elementos postos à direita da linha. No último bloco, os 

conteúdos apresentados num dos quadros são as partes que compõem cada 

volume, e entre si, são co-partes.  
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Esquema 9: Relação todo-partes: componentes e elementos da coleção New 

American Inside Out – anúncio de catálogo. 

 

 

 

 

New American Inside Out  

---- Six Level Series 

Student’s Book + Student’s CD-Rom 

Workbook+ Workbook Audio CD + 

Writing Syllabus 

Teacher’s Edition+ Test CD 

Class CD 

Website + Section for the users of New 

American Inside Out 

DVD 
 

 

 

 

Student’s Book 

 – (unit) 1 

Grammar presentations 

Activities 

Vocabulary 

Grammar 

Tasks 

Skills 

Contents ... 

 

 

American Inside Out –  
all the components  

Pre- Intermediate 

Intermediate 

Upper-Intermediate 

Advanced 

 

Relativo ao anúncio da coleção New American Inside Out (anexo B), o 

primeiro grupo mostra que a coleção, além de ser uma série de seis níveis, contém 

os componentes postos à direita das setas.  A seguir, estão os elementos contidos 

no livro do aluno, e no terceiro grupo está a curta menção feita à série original, a 

qual ainda estava disponível na época da publicação do catálogo, com todos os 

seus componentes. Neste último caso, apenas os diferentes níveis / volumes são 

mencionados.  

A observação dos itens lexicais utilizados e repetidos em toda a página do 

anúncio da coleção English File (anexo C) revela, também, referência aos 

volumes disponíveis na sua nova versão, e ao material extra (ver esquema 9). 

Um componente da coleção leva a outros relacionados ou a elementos ali 

contidos. Assim, a coleção English File tem, para cada nível, o livro do aluno, o 

livro do professor, o livro de exercícios com ou sem chave de respostas, fitas 

cassete, CD de áudio para uso do aluno ou do professor em sala, material de 

vídeo, livro de atividades extra para o professor. Ainda exemplificando, o advento 

da versão New English File levou à criação do livro de recursos extra, que por sua 

vez traz atividades fotocopiáveis. Esse mesmo raciocínio, aplicado a todo o 

esquema acima, mostra que a coleção didática anunciada é uma fonte de vários 

recursos, sejam eles componentes da coleção ou elementos neles incluídos.  
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Esquema 10: Relação todo-partes: componentes e elementos da coleção 

English File – anúncio de catálogo. 

 New English File               Elementary and Pre-Intermediate (volumes) 

 New English File            new lessons, Expanded Vocabulary Bank, New 

Grammar Bank section                 rules and exercises,  

 Practical English Lessons                focus on functional language 

 Teacher support         photocopiable materials, extra grammar and 

communicative activities. 

 New English File               The Study Link Video, Workbook, Multi-Rom,  

  Multi-Rom           Video extracts, activities, quizzes, vocabulary banks, 
pronunciation charts, audio material 

 English File         Beginner to Upper-Intermediate (1, 2, Intermediate, Upper-

Intermediate) 

  New English File                    New English File Business Resource Books                 

photocopiable activities 

  English File             English File website         ideas and materials to 

complement, activities, reference banks, games 

 English File            (each level) Student’s Book, Teacher’s Book, Workbook 

(with key, without key), Student’s listen and speak cassette, Student’s audio CD, Class 

audio CD, Video Cassette, DVD, Business Resource Book. 

 

A análise dos itens lexicais mostra um retrato do campo do discurso desses 

textos. Estes são anúncios de propaganda de coleções didáticas, as quais são 

apresentadas como um todo, com componentes (partes) que se relacionam entre si, 

como o livro do professor e o CD de testes, ou o livro do aluno e o CD-ROM (co-

partes).  A ocorrência específica de uma unidade modelo no caso do anúncio da 

coleção New American Inside Out mostra que esta é uma parte do livro do aluno, 

que é em si uma parte, e que tem como seus elementos as seções, os exercícios, o 

conteúdo. Estes, por sua vez, são co-partes e se relacionam entre si. 

Logo, a ênfase nos componentes e elementos das coleções, em termos 

ideacionais, revela, nestes textos, a construção da representação do livro didático 

de inglês como fonte provedora de recursos, conteúdos, e atividades para o ensino 

e a aprendizagem da língua inglesa. 

 Ainda corroboram essa construção os aspectos interpessoais presentes na 

apresentação das imagens e também nos elementos verbais que compõem os 

textos. Com relação às imagens, assume-se uma atitude de objetividade através do 

uso de ângulo reto, estando os componentes da coleção expostos de frente, 

ofertando-se aquilo que seria fonte de materiais adicionais como o portfólio, o 

CD, Workbook, Teacher’s Book, CD-ROM, assim como atividades e conteúdos.  

Essa representação também se evidencia nas atitudes expressas verbalmente, 

ou seja, na avaliação que os próprios editores anunciantes fazem do livro ou da 

coleção para o leitor provável - o professor. As apreciações positivas, embora 
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esperadas pelo fato de os textos serem anúncios de propaganda, enfatizam a 

composição do material enquanto fonte provedora. Os exemplos abaixo 

demonstram isso: 

 

Teacher´s Book, (…) is an entire teacher training course. 

Workbook with (…) extra reading texts and a complete writing course. 

 
(do anúncio da coleção Straightforward) 

 

A host of brand-new elements -  integrated writing syllabus - ecletic approach to 
teaching.  

(do anúncio da coleção New American Inside Out) 

 

The completely new edition of English File...  - An expanded  Vocabulary Bank. -  
A new Grammar Bank section… 

 

More photocopiable materials for teachers, with an extra  grammar and 
communicative activity for every lesson. 

(do anúncio da coleção English File) 

 

Os itens lexicais grifados nesses exemplos expressam apreciação da coleção 

ou de seus componentes ou elementos em termos de sua composição, ainda que 

em comparação com o que já existe numa versão anterior (casos dos anúncios das 

coleções New American Inside Out e English File, anexos B e C respectivamente). 

Se o que há na nova versão é novo (new) ou expandido (expanded), ou está em 

maior quantidade (more, extra), isso leva a crer que a coleção didática já possuía 

essas características, e ainda foram enfatizadas na nova versão.   

Esses exemplos ainda mostram ênfase em quantidade (a host of, entire, 

more), e complexidade, ou seja, como as coisas são postas (complete, integrated, 

ecletic). Com isso, então, o livro é apresentado como um completo provedor de 

coisas extras, novas, integradas para o curso de inglês.  

Recursos de significação textual também contribuem para a construção 

dessa representação do livro didático de inglês como fonte. A análise da 

periodicidade (fluxo da informação – Martin & Rose, 2003; Martin & Rose, 2007; 

Halliday & Mathiessen, 2004) e da composição destes textos multimodais (Kress 

& van Leuween, 1996) sugere que as informações são cuidadosamente postas de 

modo a não serem cansativas e longas, mas de fácil e ágil leitura, havendo 

saliência dos componentes, através de cores distintas e tamanhos diferentes de 

letras. É o caso, por exemplo, do nome da coleção e da palavra Workbook 
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grafados em negrito no anúncio da coleção New American Inside Out (anexo B). 

Com este recurso composicional, salienta-se o nome da coleção como um todo em 

suas duas versões e o componente Workbook. O mesmo ocorre no anúncio da 

coleção Straightforward (anexo A).  

Percebo também, nestes três exemplares do gênero, uma organização do 

geral para o específico. Primeiramente, há uma apresentação através de letras em 

destaque no título, nomes dos autores em letras menores e caracterização mais 

geral da coleção (direct approach) em letras maiores e em negrito. Em seguida, 

apresentam-se elementos e características específicas da coleção em caixas de 

texto com fundo colorido e com linguagem sintética em tópicos – são os 

componentes da coleção. Logo após, são apresentados elementos mais 

específicos, tais como o livro do professor, o livro de exercícios e o pacote do 

aluno com CD-ROM e Portfolio, e Resource Books. Por fim, são apresentados os 

conteúdos linguísticos tratados nos volumes da coleção (por exemplo, tabela com 

divisões em colunas por volume, nos dois anúncios de coleções da Editora 

Macmillan) e, ou ao mesmo tempo, menção aos vários componentes com 

respectivos ISBN como legitimação (ver anexo C). Assim, à medida em que o 

leitor interage com o texto novas informações relativas a diferentes componentes 

da coleção e elementos dos livros são postos para serem conhecidos. Isso também 

contribui para a construção da representação do livro didático como fonte. 

Todos os textos analisados parecem ser organizados de modo a contribuir 

para a construção dessa representação. No anúncio da coleção Straightforward 

(anexo A), há uma orientação vertical, sendo dispostos como Ideal, na parte 

superior, os livros anunciados (Student’s Book, Teacher’s Book, Portfólio) e os 

CD com os textos explicativos que enfatizam os componentes da coleção. O Ideal 

é aquilo que se oferece, o que se almeja que seja comprado, adotado. Na parte 

inferior da página, o Real, está uma tabela de conteúdos linguísticos referente a 

todos os volumes da coleção, em que apenas. Isto é o concreto, aquilo que se 

encontra na coleção, o que de língua é ensinado. Isso não deixa de ser uma 

descrição do livro que contribui para que ele seja representado como fonte, pois 

ali está o que nela se encontra se for adotada. 

No anúncio da coleção New American Inside Out (anexo B), por sua vez, há 

uma orientação horizontal. As duas páginas mostram que em posição de Dado (à 

esquerda), estão os diferentes livros fechados, os CD, CD-ROM, ou seja, algo 
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esperado que o leitor já conheça, uma vez que a coleção mostrada é uma nova 

versão da coleção American Inside Out. Na outra página, à direita, e em posição 

de Novo, está a reprodução de páginas do livro do aluno, mostrando o que se 

oferece de novidade para os usuários: unidade estruturada em várias seções 

claramente marcadas e que visam ao trabalho com as quatro habilidades, conteúdo 

organizado, imagens para serem exploradas, tarefas e explicações. O que é Novo 

(New) está no livro. 

Observo no anúncio da coleção English File (anexo C) que há, na parte 

superior, imagens dos volumes disponíveis da nova versão, e na parte inferior, os 

recursos extra para uso do professor e do aluno (Business Resource Book e 

Website). Ao centro, a série já conhecida, completa, com todos os 4 volumes, ou 

seja, o que já existe de concreto.  Esta coleção, por sua vez, estaria em posição 

central com relação às outras imagens, como o centro de onde emanam outros 

recursos (Resource Books e o Website, e ainda a nova versão, com suas novidades 

- vídeo e CD-ROM). 

Todas essas três formas de organização das informações (orientação 

vertical, orientação horizontal, e posição centro-margem) nos anúncios analisados 

enfatizam o todo e suas partes, contribuindo para a construção da representação do 

livro didático como fonte. 

 

b. O livro didático como agente 

O livro didático também é representado como agente nestes textos de 

anúncio, ainda que esta seja uma representação mais discreta que a mostrada no 

item anterior.   

Verifico, por exemplo, no pequeno texto de quatro linhas escrito sobre a 

coleção English File (anexo C), que o livro ou a coleção em si é Ator de processos 

materiais (do âmbito do Fazer, segundo Martin & Rose, 2003; Halliday, 1994), 

como se ele agisse junto ao aluno. Segue o pequeno texto: 

Every level of English File builds confidence and keeps motivation high with lively, 

achievable lessons, using humour and imagination to encourage students to communicate 

and enjoy learning English. (grifos meus) 

 

 Os verbos destacados indicam processos materiais cujo Ator é sempre 

Every level of English File. Assim, é o livro que age junto ao aluno ajudando a 
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promover elementos essenciais para sua aprendizagem – motivação e confiança – 

e também é o livro que utiliza elementos agradáveis como instrumentos 

metodológicos – lições dinâmicas, humor e criatividade (imaginação). Percebo, 

então, que o livro é agente de ações que deveriam ou poderiam ser próprias ou 

atribuídas a um professor. Daí, questiono: quais seriam, então, as ações deste? 

Na mesma página também são encontradas duas outras sentenças em que o 

livro didático é Ator de processos materiais. São sentenças extraídas da parte 

superior da página que trata da nova versão (New English File). Cito-as a seguir. 

100 % new lessons that work, that are fun, and that get students talking. 

 

The Workbook – helps students to study more effectively with clear links to 
Student’s Book and the English File Website. 

 

Nessas sentenças, as lições e o Workbook são Atores de processos materiais, 

denotando que eles ajudam o aluno ou fazem com que ele alcance o objetivo de se 

comunicar em situações de conversação.  É similar dizer que o livro funciona (ou 

as lições agem).  

Em duas orações do anúncio da coleção New American Inside Out (anexo 

B), aparecem processos do âmbito do Fazer. São as seguintes: 

Vocabulary is taught with the lexical approach in mind. 
Grammar is taught in a realistic context. 

 

Essas orações estão na voz passiva, e não é explicitado o agente, o 

participante Ator do processo de ensinar. No entanto, como as orações estão junto 

às imagem das páginas do livro do aluno, e as circunstâncias em que o 

vocabulário e a gramática são ensinados estão evidenciadas – com abordagem 

lexical e em contextos realistas, respectivamente, pode-se concluir que no 

discurso dos produtores é o livro que ensina. Assim, é possível uma interpretação 

de que o Ator dos processos nessas orações seria o próprio livro ou a unidade do 

livro. Dessa forma, ele é o agente. 

Em termos ideacionais, são observadas ocorrências de nominalizações de 

processos do âmbito do Fazer, dos quais o livro ou elementos dele são 

participantes agentes. Isso ocorre nos anúncios das coleções Straightforward 

(anexo A) e New American Inside Out (anexo B). Seguem estas ocorrências: 

Teacher’s Book, written by Jim Scrivener, is an entire teacher training course. 

It contains (…) methodology builders.  

(do anúncio da coleção Straightforward) 
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Inductive grammar presentations  

Personalized tasks encouraging meaningful language practice. 

Ecletic approach to teaching language with an emphasis on skills development. 
(do anúncio da coleção New American Inside Out) 

 

Os termos sublinhados nesses exemplos mostram ações que seriam feitas 

pelo livro ou por algum de seus elementos. Assim, é o livro do professor, 

componente da coleção, que exerce a ação de treinar professores e também tem 

elementos que constroem uma metodologia. A unidade mostrada apresenta 

gramática, e essa gramática induz o aluno a aprender, pois ela é considerada pelos 

produtores como indutiva. As tarefas personalizadas encorajam o aluno a praticar 

a língua de maneira significativa. A abordagem eclética ensina a língua, e ainda 

enfatiza habilidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos.  

Como se vê, mesmo não aparecendo explicitamente, a figura do livro 

didático como Ator de processos materiais ou agente de outros processos do 

âmbito do Fazer, ele é representado, nestes textos, em termos ideacionais, como 

um agente no processo ensino-aprendizagem. 

Em termos interpessoais, o livro didático, ou aquilo que ele inclui, são 

também sujeitos das orações consideradas neste subitem, consequentemente 

responsabilizado pela proposição (Halliday, 1994). Assim, o livro é feito 

responsável pelo que se diz a seu respeito, ou seja, pelas ações: ensinar, funcionar, 

ajudar alunos, encorajá-los, fazê-los conversar, construir confiança no aluno, usar 

humor e imaginação, manter a motivação. São ações muitas vezes próprias de 

professores, e em última instância, então, é como se o livro fosse responsável pelo 

que acontece em sala de aula, ou pela aprendizagem dos alunos. Esta, por sua vez, 

é tida como certa, ou garantida, pois nos casos aqui mostrados, não há recursos de 

modalização de qualquer natureza, construindo-se a ideia de que o livro realmente 

age dessa forma. 

Considero ainda que, nessas sentenças, o livro ou seus elementos são 

Temas, pontos de partida da mensagem sobre ele mesmo. O discurso se organiza 

não apenas em torno do que o livro tem, mas também do que ele faz, provê ou 

oferece. Assim, ainda em termos textuais, o anúncio do catálogo revela que o livro 

é representado como elemento agente nos processos de ensino e de aprendizagem. 
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c. O livro didático como curso 

A representação do livro didático como curso ocorre em dois anúncios – o 

da coleção Straightforward (anexo A) e o da coleção English File (anexo C). Em 

ambos, aspectos ideacionais de significação promovem a construção dessa 

representação. Embora pareça ocorrer em menor grau, ela está presente também 

em outros gêneros considerados neste estudo, o que torna necessário também 

tratar de tal representação aqui. 

Inicio a exposição pelo anúncio da coleção Straightforward (anexo A). Em 

termos ideacionais, logo no início, após os nomes dos autores, o livro é anunciado 

como abordagem, classificado como tal, na expressão: a direct approach to 

English Language Teaching. Esta é a primeira caracterização da obra didática e, 

embora não seja uma oração, seria o atributo de um processo relacional atributivo: 

“Straigtforward é uma abordagem direta para o ensino de língua inglesa”.  

Em outros momentos do texto, a palavra course (curso, em inglês) indica 

atributos do livro. Refiro-me mais especificamente ao curso de treinamento para 

professor no livro a ele endereçado, e ao curso de escrita presente no livro de 

exercícios dos alunos. Seguem, abaixo, as duas ocorrências: 

 

Teacher’s Book, written by Jim Scrivener, is an entire teacher training course. 

Workbook with (…) extra reading texts and a complete writing course. 

 

Os grupos nominais sublinhados mostram que o livro didático enquanto 

fonte tem, dentre outras coisas, curso de treinamento e curso de escrita, sendo que 

o próprio livro do professor é classificado, através de um processo relacional 

atributivo, como um curso. Logo, a coleção didática é uma abordagem, parte dela 

pode ser um curso, ou ter em si um curso como conteúdo. 

Ainda em termos ideacionais, ocorre uma única vez, na menção ao volume 

Advanced, a palavra level (do inglês nível). Este volume é identificado pela 

expressão New Advanced Level, ou seja, um volume da coleção é um nível do 

curso.  

Em suma, esta representação do livro didático como curso acontece neste 

anúncio de catálogo através da utilização de determinados itens lexicais, os quais 

relacionam-se a ele como atributo, classificando-o (an approach, a course), ou 

nomeando partes dele (writing course, Advanced Level). 
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No anúncio da coleção English File (anexo C), há a identificação da coleção 

como curso. Logo abaixo do título da obra didática e dos nomes dos autores, 

aparece o seguinte grupo nominal em negrito: The four-level course that gets 

students talking. Aqui, a coleção como um todo é identificada como um curso, 

sendo a palavra course o núcleo do grupo nominal, a Coisa nos dizeres de 

Halliday (1994), a qual é identificada por um Determinante The e caracterizada 

como possuidor de quatro níveis (four-level). Estes são os quatro volumes da 

coleção – 1, 2, Intermediate e Upper-Intermediate. Afinal, há o uso da palavra 

level (= nível) para se referir aos volumes em Every level of English File builds 

confidence...  Além disso, essa coleção é um curso de língua inglesa que tem 

como qualidade um resultado expresso através da oração adjetiva na posição de 

qualificador da Coisa: that gets students talking.  

A observação das imagens mostra que, em termos de significação 

ideacional, a coleção English File é apresentada através de um processo analítico, 

como dito anteriormente. Os 4 volumes dos Student’s Books da coleção são 

posicionados um ao lado do outro numa sequência que mostra, da esquerda para a 

direita, a ordem de uso: 1, 2, Intermediate e Upper-Intermediate. Esta é uma 

forma de apresentar também o curso que se divide em níveis claramente 

demarcados por cada volume, e que tem uma sequência a ser seguida. 

 

d. O livro didático como atração 

O livro didático é também representado como uma atração para professores 

e alunos. Esta parece uma representação óbvia já que num anúncio de catálogo, 

que é uma propaganda, a intenção deveria ser justamente mostrar que o produto é 

atrativo. Entretanto, esta representação ocorre também nos demais gêneros aqui 

considerados, construída pelo uso de recursos de significação ideacionais, 

interpessoais e textuais. Muitos desses recursos de significação já foram tratados 

aqui (ver o item a desta seção: O livro didático como fonte), e são sintetizados a 

seguir, considerando os três anúncios em questão. 

Em termos ideacionais, a apresentação das coleções ocorre através de 

processo analítico em que são evidenciados seus diversos componentes – livros do 

aluno e do professor, CD-ROM, CD de áudio, CD de testes. Também são 

evidenciados, através do mesmo tipo de processo, vários elementos internos ao 
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livro do aluno – unidade, seções, conteúdo, atividades. Para os anunciantes, uma 

coleção didática como fonte de tantos recursos, conteúdos e atividades deve atrair 

o leitor. 

Em termos interpessoais, a apresentação das imagens do livro e da unidade 

expostos são mostrados objetivamente através de ângulo reto, o que possibilita ao 

leitor ver claramente o que se oferece para ser comprado. Em outras palavras, 

esses recursos de significação interpessoal, juntamente com as apreciações 

relacionadas à composição já apontadas, servem para atrair o professor leitor, 

possível adotante do livro anunciado. 

Em termos composicionais, as posições das imagens nas páginas enfatizam 

as novidades de uma edição atualizada. Essas novidades são o que mais se 

pretende mostrar como o Ideal para ser usado por professores e alunos. Além 

disso, a coleção e os componentes são bem salientados pelos negritos, pelos 

tamanhos diferentes de letras, ou ainda por imagens bem definidas, o que atrai o 

leitor para ver “mais de perto” o que está no livro. Este, mais uma vez, a fonte 

provedora de novos recursos, novas atividades e conteúdo, e por tudo que se 

oferece, ele é uma atração. 

Além disso, foi observada uma característica específica no texto referente à 

coleção New American Inside Out (anexo B) em termos de significado 

interpessoal que contribui para a construção da representação do livro como 

atração. Refiro-me às atitudes expressas pelos produtores com relação à coleção, 

seus componentes e elementos. São feitas apreciações da obra didática como as 

que se seguem. 

The best features of the original series - Personalized speaking tasks -Great topics 
Brand-new ones - Meaningful language practice 

 

Essas apreciações relacionam-se com o valor atribuído à coleção ou aos 

elementos ali mencionados: melhores características, ótimos tópicos e ainda 

outros mais novos, tarefas personalizadas (únicas), e prática significativa da 

língua estudada. Em pelo menos três deles, há amplificação desses valores através 

de elementos de gradação: best, great, brand-new. Best é forma superlativa de 

good, great é uma gradação positiva de good, como mostra a série good - very 

good - great. Brand-new, por sua vez, mostra que não se trata apenas de novos 

temas, mas de temas “totalmente novos”. Através da expressão desses valores, 
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constrói-se a representação de que o livro didático é atrativo por apresentar essas 

características. 

Ainda aponto aqui a apreciação presente no próprio título da coleção 

anunciada – New American Inside Out - e na menção à coleção New English File 

(anexo C). O vocábulo New ainda é repetido várias vezes – pelo menos cinco 

vezes no anúncio de New American Inside Out (anexo B), 10 vezes referindo-se a 

New English File (anexo C), sendo que, no anúncio da primeira coleção, o termo 

aparece com letras em tamanho grande em comparação com o restante do texto, 

minúsculas, salientadas através do negrito em preto, dentro de uma elipse de cor 

cinza bem ao centro da parte superior da primeira página – elementos esses de 

significação textual. O fato de se realçar tanto uma edição nova contribui para a 

construção da representação do livro como atração, pois é uma novidade ou uma 

coleção já conhecida do público leitor repleta de novidades. 

 

6.2. Quartas capas de livros didáticos de inglês 

6.2.1. O gênero quarta capa 

O texto da quarta capa de um livro, conhecido em inglês como “publisher’s 

blurb” (Bhatia, 2004), é composto por uma menção ao título na forma de 

manchete, uma breve descrição do(s) conteúdo(s) e das características de um 

livro, e é impresso como um anúncio “encomendado” e que endossa o livro em 

questão. Cristóvão (2007, p.102) apresenta as características do gênero quarta 

capa de livros em geral, algumas das quais se aplicam às quartas capas de livros 

didáticos de inglês: 

- o objetivo de informar o leitor sobre a obra e de incitá-lo a lê-la; 

- um plano textual global cujas partes principais são a apresentação de 

crítica veiculada pela mídia em geral e ou comentários da editora com o resumo 

da obra; 

- uma coesão nominal realizada através de anáforas pronominais e nominais; 

- uma coesão verbal realizada através de tempo presente e passado, sendo o 

presente enfatizado; 

- as vozes presentes são as da editora e da mídia; 

- uma escolha lexical em que se observa o uso de adjetivos avaliativos e 

subjetivos reveladores de julgamento de valor. 
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Entendo que o livro didático de inglês é um gênero presente na cultura 

educacional (Souza, 1999a; Halliday [1991], 2007) e consequentemente a quarta 

capa deste livro tem um contexto específico de registro envolvendo um 

determinado campo de atividade, relações estabelecidas, e o papel da linguagem 

(Hasan, 1989, in Halliday & Hasan, 1989). O campo é o ensino de língua inglesa, 

em que estão envolvidos conceitos de abordagens e de metodologia de ensino, 

aspectos afetivos, habilidades e tipos de atividades didáticas. Neste contexto 

também há um público alvo composto por professores de línguas que lecionam 

em diferentes contextos, e que compreendem os termos específicos da área. Eles 

desejam muitas das coisas ali descritas (ver Coracini, 1999), tais como atividades 

motivadoras, organização do conteúdo, variedade de recursos. Com este público é 

estabelecida uma relação de oferta, pois a editora que produz o livro em questão 

deseja vendê-lo, e o divulga a um consumidor – o professor – que por sua vez 

poderá fazê-lo chegar a vários consumidores – os alunos. A quarta capa em si, o 

papel, é o canal de veiculação deste texto promocional convencionalmente escrito 

por editores (Bhatia, 2004; Clark, 1999, p.71), ou representantes da empresa 

editorial. Este canal faz com que o texto seja conciso, com apenas uma página, 

diagramado e formatado de modo a ser mais inteligível, de fácil e rápida leitura.  

A leitura das quartas capas de livros didáticos para o ensino de inglês 

(anexos D, E, F, G e H) revela pontos comuns, embora organizados em seqüências 

diferentes e em layouts distintos. Podem ser tomados como elementos 

caracterizadores desse gênero em questão, os seguintes estágios de realização 

discursiva, não necessariamente nessa ordem: identificação do livro, 

endereçamento, descrição de componentes da coleção ou elementos de diferentes 

volumes, legitimação. Estes estágios, que compõem a estrutura esquemática 

(Eggins & Martin, 1996; Hasan 1989) desse gênero, são detalhados aqui: 

- Identificação do livro: que pode ser em forma de título / manchete, ou 

destacando o título do livro ao longo do texto com fontes em itálico ou negrito, e 

cores chamativas; 

- Endereçamento: estabelecimento do campo do saber e do público-alvo a 

que o livro didático se destina. No caso das quartas capas aqui consideradas, 

ensino de inglês para alunos em geral ou alunos brasileiros; adolescentes ou 

adultos; com determinado nível de escolaridade ou de proficiência; podendo estar 
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presente também a carga horária prevista para cumprimento do conteúdo, e ou 

menção à divisão por séries em livros produzidos para contexto brasileiro; 

- Descrição dos componentes e ou elementos: apresentação dos diversos 

componentes da coleção didática ou do pacote em que esse livro está inserido 

(resource pack, CD, cassete, teacher’s book, workbook, DVD); descrição de 

conteúdo e metodologia presentes no livro; menção aos tipos de atividades 

didáticas, ao enfoque das habilidades, à integração destas entre si; avaliação 

positiva do que pode ser encontrado no material; 

-Legitimação: com uma possível menção ao uso prévio (testagem) do 

material por profissionais durante seu planejamento; destaque ao nome da editora; 

credencial ISBN, o que confere uma chancela ao livro anunciado. 

A composição desses textos pode ou não incluir imagens, mas sempre conta 

com recursos relacionados ao valor da informação, saliência e integração entre as 

partes do texto (Kress & van Leuween, 1996). Tais recursos, em conjunto com os 

descritos anteriormente, contribuem para a construção das representações 

conforme exponho a seguir. 

 

6.2.2. As representações construídas nas quartas capas 

As cinco quartas capas de livros didáticos de inglês que compõem o corpus 

desta pesquisa são reproduzidas nos anexos D, E, F, G e H. Nelas, observei a 

presença das mesmas representações construídas nos anúncios de catálogo – fonte, 

agente, curso e atração, com a utilização de semelhantes elementos de significação 

ideacional, interpessoal e textual. Como são gêneros discursivos distintos, outros 

recursos de significação também ocorrem.  

 

a. Fonte 

A construção da representação do livro didático como fonte ocorre nos 

textos de quarta capa analisados através de aspectos ideacionais, interpessoais e 

textuais. Inicio pelas atividades neles expressos – um recurso ideacional.  

Nos cinco textos, a coleção didática ou um de seus componentes ou 

elementos contidos nestes são, em algumas orações, participantes Ator de 

processos materiais com ideia de provimento. A análise dos processos mostra que 

os elementos do livro ou componentes da coleção oferecem, dão ou provém algo 
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para o ensino: balanceamento entre input linguístico e trabalho com as 

habilidades, linguagem útil para os alunos, informações culturais, materiais 

autênticos, materiais extras, atividades diversas, dentre outros. Logo, o livro 

didático é um agente provedor, uma fonte de recursos didáticos, de conteúdos e de 

atividades. O quadro 10 retrata essas ocorrências: 

Quadro10: Ocorrências de sentenças com processos materiais indicando 

provimento em quartas capas. 

LIVRO QUANTIDADE  SENTENÇAS  

Straightforward 

Elementary 

(anexo D) 

2 Double-page lessons offer a balanced mix of 

language input, skills work and oral tasks. 

 

‘Did you know’ sections give up-to-date cultural 

infomation 

New American Inside 

Out Elementary 
(anexo E) 

6 The Student’s Book provides the skills, grammar 

and vocabulary foundation for each level. 

 

The CD-Rom provides a wealth of additional 

material. 
 

The Workbook provides revision and further 

practice of all the main points in the Student’s 

Book, …  

 

The Teacher’s Edition provides step-by-step 

teacher’s notes…activities. 

 

The new magazine-style website offers 

downloadable resources and access to the latest 

New American Inside Out online material 

 
The DVD offers authentic and engaging video 

content …  

New Ace 

(anexo H) 

2 Bonus Units oferecem material para classes 

heterogêneas, para aulas de recuperação, ... 

 

Páginas bimestrais (...) e oferecem projetos e 

oportunidades de pesquisa... 

English File Upper-

Intermediate 
(anexo F) 

3 Each level provides between 60 and 120 hours’ 

teaching materials. 

 

Vocabulary Builder: (…) topic-based bank of 

words and phrases providing the lexical 

backbone of the course. 
 

Workbook: Fully-integrated home study materials 

providing lesson-by-lesson support … 

Framework 

Intermediate 

(anexo G) 

1 Framework provides (...) with the tools to achieve 

true communicative competence. 
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As orações mostradas no quadro 10 evidenciam que uma das atividades 

exercidas pelo livro é a de prover – uma atividade do âmbito do Fazer (Martin & 

Rose, 2003) própria de uma fonte.  

Ao mesmo tempo, há ocorrências de processos do âmbito do Ser que 

indicam o que o livro ou a coleção possui, ou indicam a existência de 

componentes e ou elementos específicos na obra. Em três das cinco quartas capas 

analisadas, ocorrem, no total, 9 sentenças em que há processos relacionais 

atributivos, conforme mostrado no quadro 11. 

Quadro 11: Ocorrências de sentenças com processos relacionais atributivos 

possessivos em quartas capas 

LIVRO QUANTIDADE SENTENÇAS  

New American 

Inside Out 
Elementary  

(anexo E) 

4 It (the CD-Rom) includes practice activities, and 

material to practice listening and pronunciation. 

 

The Audio CD has extra listening practice and 

pronunciation work. 

 
The Test CD contains editable tests and the 

recordings of the listening test activities. 

 

The Audio CD set contains all the listening material 

for the Student’s Book. 

New Ace 

(anexo H) 

1 Livro do Professor em Português em cores contendo a 

página do aluno, explicações didáticas e gramaticais, 

atividades extras, notas culturais, e dois tipos de teste 

para cada unidade. 

English File 

Upper-
Intermediate 

(anexo F) 

4 It features motivating topics and texts, systematic 

vocabulary expansion, practical pronunciation 

support and a focus on using English more 

accurately. 

 
Better Pronunciation: (...) Includes English Sounds, 

an illustrated system for teaching pronunciation and 

phonemic symbols. 

 

Workbook... Includes remedial Grammar and 

vocabulary revision, extra reading, writing and 

dictionary skills. 

 

Class cassettes / Audio CDs. All the listening material 

in the Student’s Book, including the songs.  

 

Os verbos sublinhados nas sentenças denotam relação de posse, e mostram 

que falar sobre o livro neste texto de quarta capa é falar daquilo que ele contém 

além daquilo que ele provê ou oferece. Assim, mais uma vez, o livro ou a coleção 

didática como um todo é uma fonte de atividades (practice activities, listening 
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practice, ...), de conteúdo (pronunciation work, transcripts), de materiais 

(listening material, tests, recordings,...) e de instruções (teacher’s notes). 

Numa sentença da quarta capa do livro New American Inside Out 

Elementary (anexo E), utiliza-se do processo relacional circunstancial para se 

referir á existência de transcrições e notas para o professor no website da editora 

ou da coleção. 

Transcripts and teacher’s notes are also on the website. 

 

Essa sentença tem sentido semelhante a There are also transcripts and 

teacher’s notes on the website. O que se pretende mostrar em termos semântico-

discursivos é a existência desses elementos: transcrições e notas para o professor. 

Na maior parte do texto da quarta capa de English File Upper-Intermediate 

(anexo F), não há inclusão de verbos, e o que está contido na obra didática aparece 

na forma de tópicos. Mesmo nessa forma de escrever, própria de textos mais 

breves como estes, é como se ali pudesse estar um verbo característico de 

processo existencial (no inglês, there is ou there are), mostrando o que há na 

coleção. É o caso, por exemplo, de: 

(Sobre o Workbook) (There is) Fully-integrated study materials providing lesson-

by-lesson support for the Student’s Book. 
(Sobre Songs) (There are) Eight classic songs. 

(Sobre Teacher’s Book) (There are) Clear step-by-step lesson plans, extra ideas 

(…), over 60 pages of extra photocopiable activities… 

 

Em outros momentos, no mesmo texto, poderia haver a inclusão de verbos 

que denotam existência ou verbos característicos de processo relacional atributivo 

possessivo, como em: 

Vocabulary Builder (... ) (has)  topic-based bank of words and phrases... 
(The) Grammar Summary (has) an  (…) overview of the grammar syllabus. 

 

Nesses casos, os elementos entre parênteses poderiam ser incluídos no texto 

original, sem prejuízo do sentido veiculado. Às vezes, tanto verbos 

caracterizadores de processos existenciais, como outros de processos relacionais 

poderiam ser inseridos, como na sentença sobre Vocabulary Builder, a qual 

assumiria as seguintes formas. 

Vocabulary Builder: (There is) an active topic-based bank of words and phrases... 

Vocabulary Builder (is) an active topic-based bank of words and phrases... 
 

Como se vê, embora sejam processos diferentes e significados diferentes 

sejam veiculados pelas sentenças criadas acima, prevalece em ambas a ideia 
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básica de que Vocabulary Builder é um recurso provido no livro, um atributo que 

ele possui, o que é o banco de palavras e expressões.  

Ainda em termos ideacionais, a representação do livro didático como fonte 

também é construída nas quartas capas através da utilização de itens lexicais. Em 

cada texto, há uma relação estabelecida entre a coleção didática, seus 

componentes e seus elementos, ou seja, suas partes e co-partes. Os parágrafos e 

esquemas seguintes tem por base cada uma das cinco quartas capas analisadas.  

A quarta capa de New American Inside Out Elementary (anexo E) tem a 

configuração a seguir: 

Esquema 11: Relação Taxonômica: componentes e elementos da coleção New 

American Inside Out – quarta capa 

 Design 

 Content 

New American Inside Out  Grammar and vocabulary support 
 Focus on functional language 

 

 

Interactive tasks 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

New American  

Inside Out – Components 

Student’s Book 

     + 
CD-ROM 

Skills, Grammar, vocabulary 
foundation,  

Additional material, interactive 

practice activities, material to 
listening and pronunciation 

Workbook 

     

    + 
Audio CD 

Review, further practice of points 

(…) in the Student’s Book, writing 

course, short story 
Extra listening practice, 

pronunciation work 

Teacher’s edition 
 

     + 

Test CD 

Notes, practical teaching tips, 
Common European Framework 

checklists, extra photocopiable (...) 

activities. 
Tests, recordings of test activities, 

Workbook answer key 

Class Audio CD Listening material for the Student’s 

Book 
Website Downloadable resource, online 

material, online Worksheets, 

transcripts s, teacher’s notes 
DVD Video content,  

 

A coleção em questão (o todo) tem os elementos (as partes) mostrados no 

primeiro bloco: design, conteúdo, apoio, linguagem funcional e tarefas. À mesma 

coleção pertencem os componentes postos no segundo bloco, e a cada um desses 

componentes – partes - pertencem outras partes e suas co-partes, as quais são 

postas à direita.  
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Na quarta capa de Straightforward Elementary (anexo D), são mencionados 

os componentes da coleção – Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book, 

Teacher’s Resource CD, Class CD, Portifolio – e elementos do livro do aluno 

especificamente, livro este essencial para a promoção do curso de língua em 

questão. São os elementos: double-page lessons, a systematic and extensive 

lexical syllabus, a wide variety of speaking tasks, functional language lessons, a 

wide variety of reading and listening texts, ‘Did you know’ sections. 

Nota-se ainda que qualificadores são também outros componentes do livro 

didático, como mostrado a seguir:  

A balanced mix of language input, skills work and oral tasks.  

 A wide range of speaking tasks  

 A wide variety of reading and listening texts  

 Workbook without  key and CD pack  
Workbook with  key and CD pack  

Teacher’s Book (including Teacher’s notes, Resource materials & two Teacher’s 

Recource CDs) 
 

Isso mostra que a qualificação do livro se dá também por aquilo que ele 

fornece ou apresenta, ou tem para uso pelo professor e pelo aluno em sala ou não.  

Também pode ser observada uma sinonímia estabelecida neste texto com as 

qualidades expressas em alguns grupos nominais. Refiro-me especificamente a 

vocábulos que evidenciam as ideias de quantidade e variedade. Assim o livro não 

apenas é uma fonte de recursos, mas também uma fonte rica, em quantidade e 

variedade de recursos. 

Varied in its content - A balanced mix of language input, skills work and oral tasks. 

– extensive lexical syllabus - A wide range of speaking tasks -A wide variety of 
reading and listening texts -  

 

Na quarta capa de Framework Intermediate (anexo G) diz-se que o livro 

provê ferramentas para o aluno atingir a “verdadeira competência comunicativa”. 

Essas ferramentas são elencadas a seguir e são os elementos contidos no livro 

didático: appealing topics, authentic communicative tasks, high frequency 

vocabulary and expressions, inductive approach to grammar, ‘World English 

DVD, CD-ROM. 

 Além disso, há uma relação do tipo partes / co-partes entre os itens lexicais 

presentes neste texto de quarta capa.  Do total de 62 grupos nominais, 57 tem 

como núcleo elementos do livro. São os vocábulos: 
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Topics (2X) – tools – tasks – situations – vocabulary – expressions – feature – approach 

– practice – structures – DVD – Comparisons – work (2X) – tests (2X)– dictionary – 

objectives – facts (8X) – material (3X) – sections (7 X) – units (2X)  – texts – reference 
(2X) – transcripts (2X) – audio  – examples – coverage – activities (2X) – instructions – 

key – suggestions -  guide – sheets  – worksheets (2X) – exams  

 

 Os números entre parênteses indicam quantas vezes determinadas palavras 

se repetem, enquanto a ausência de números indica que a palavra aparece apenas 

uma vez. Isso não quer dizer que as palavras acima não apareçam em outra 

posição nos grupos nominais, mas em se tratando de análise em nível semântico-

discursivo, o fato de essas palavras serem núcleo dos grupos e, ainda, serem 

vocábulos que indicam elementos do livro didático, isso mostra que o livro 

didático em questão é representado como fonte provedora para o ensino de inglês. 

 Nos quadros específicos sobre os componentes desta coleção, que 

integram a segunda parte do texto (ver mais adiante recursos de significação 

textual), essa relação Todo / parte / co-parte é mais evidente. Tomo como exemplo 

o primeiro quadro (anexo G), referente ao livro do aluno (Student’s book). As 

informações ali contidas podem também ser mostradas assim: 

 Core units 12 

 ‘Takeaway English’ Sections 12 

 
      Student’s Book 

‘The Real Thing’ Sections 12 

 Listening material 2,5 hours 

 ‘World English’ DVD Sections 4 

 ‘Flashback’ review units 4 

            

Os números à direita estão presentes no texto em foco, e indicam 

quantidades de ocorrência de cada elemento. No caso de material de listening 

comprehension, indicam-se o número de horas disponíveis.  

Na quarta capa de New Ace 1 (anexo H), também os componentes ou 

elementos dos volumes da coleção didática são os núcleos de grupos nominais. 

Seguem exemplos das 14 ocorrências similares encontradas.  

Material para classes heterogêneas, para aulas de recuperação ou para prática 

adicional / Livro do Professor em Português em cores /  A página do aluno / Explicações 
didáticas e gramaticais / Dois tipos de teste para cada unidade / Website especial para 

alunos e professores / Lindos pôsteres coloridos para cada unidade / CD e fita cassete 

com diálogos gravados por falantes nativos 

 

A caracterização acontece em termos de utilidade, composição, público 

alvo. Quanto à utilidade, por exemplo, há material para aula de recuperação, 

também testes e pôsteres a serem usados para cada unidade trabalhada. Com 
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relação à composição, destaco: o livro do professor é em Português e em cores, os 

pôsteres são coloridos, as explicações são didáticas e sobre gramática, e o CD ou a 

fita cassete contém diálogos. O público-alvo é evidenciado pela caracterização do 

material extra (Bonus Units) que se destina a alunos em recuperação, pelo fato de 

estar também no livro do professor a página destinada ao aluno, e pelo fato de o 

website ser tanto para discentes quanto para docentes. 

Observando-se os itens lexicais de modo mais amplo, percebe-se que há 

neste texto também a relação Todo-partes. São enfatizados componentes da 

coleção e elementos neles contidos, os conteúdos e as atividades ali presentes, o 

que pode ser mostrado da seguinte forma. 

Esquema 12: Relação Taxonômica: componentes e elementos de New Ace 1– 

quarta capa 

 Páginas bimestrais – Temas Transversais – projetos – oportunidades de pesquisa  

 Bonus Units – material ... 

 Livro do Professor – página do aluno – explicações – atividades extras – notas 

culturais – teste  

 CD / Fita cassete – diálogos gravados 

 New Ace – Livro do Professor – Website – Pôsteres – 16 unidades – CD – fita 

cassete 

 New Ace - New Ace 1 - New Ace 2 -  New Ace 3 - New Ace 4 

 New Ace – Student’s Book – Workbook – Teacher’s Edition – Audio CD – 

Cassette  

 

Os primeiros itens à esquerda referem-se a um todo mencionado no texto 

como possuidor dos componentes ou elementos – partes – postos imediatamente a 

seguir. Os componente ou elementos, entre si, são co-partes. 

Também com relação à quarta capa de English File Upper-Intermediate 

(anexo F), percebe-se a relação todo / partes / co-partes entre os itens lexicais ali 

presentes. Segue uma versão resumida e não formatada do texto evidenciando, 

através de grifos, as palavras que indicam o que está contido na coleção didática 

ou no volume em específico. Assim, mais uma vez mostra-se que a coleção tem 

componentes que trazem elementos para professores e alunos, o que faz o livro 

didático de inglês, no discurso dos produtores, ser conhecido como uma fonte de 

conteúdo, atividades, recursos didáticos. Alguns dos itens grifados são títulos de 

seções, as quais são elementos evidenciados no texto. 

 

English File is a multi-level course for adults and young learners (…). Each level 

provides between 60-120 hours’ teaching material. 
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English File Upper-intermediate continues the series’ characteristic fun, user-

centred approach. It features motivating topics and texts, systematic vocabulary 

expansion, practical pronunciation support, and a focus on using English more 
accurately. (…) 

 

Student’s book  

 Making conversation. Students improve … focus on oral accuracy 

 Better pronunciation. A practical focus … teaching pronunciation and 

phonemic symbols. 

 Vocabulary Builder. An active … the lexical backbone to the course. 

 Read Better, Listen Better. A systematic programme… build skills and 

confidence. 

 Write Better. An integrated writing syllabus … skills and model text  

types. 

 Grammar Summary. An at-a-glance … grammar syllabus. 

 Check your progress. A one-page review… key language. 

 Songs. …songs 

 

Workbook  

 Fully-integrated home-study materials … Available in with and without 

key editions. 

 
Students’ cassette / Audio CD 

 Home-study cassette / CD…pronunciation and listening. 

 

Teacher’s Book  

 Clear step-by-step lesson plans… and end-of-course tests 

 

Class cassettes / Audio CDs 

 All the listening material… the songs and tests 

 

O campo discursivo referente a essas quartas capas parece ser aquilo que um 

livro didático oferece ou provê ou tem. Este material é apresentado através da 

explicitação de seus componentes e elementos, ou seja, ele é visto como uma 

fonte de coisas a serem utilizadas por professores e alunos no ensino e na 

aprendizagem de inglês. 

Essa representação está ligada também à periodicidade e composição do 

texto, ou seja, como as informações são ali organizadas. A quarta capa é um texto 

escrito para uma página apenas, composto por duas partes distintas, separadas por 

molduras claramente definidas (ver anexos D, E, F, G e H). A primeira parte traz 

uma apresentação e a caracterização mais geral da coleção identificando-a, em 

alguns casos, inclusive, com a sua edição anterior. Ali também são mencionados, 

elementos e características específicas do livro que corroboram o que é dito. Tudo 

isso é posto sempre em posição de Ideal, em cerca de 1/3 da página, enquanto, em 

posição de Real, está a segunda parte do texto. Nesta última, há a citação e a 
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caracterização dos vários componentes da obra, incluindo detalhamento do que 

está inserido em cada componente: tipo de insumo linguístico, cultural e de 

atividades relacionadas a determinada habilidade linguística, e o que isso 

proporciona. A apresentação e a caracterização dos componentes da coleção, 

ocupando 2/3 do tamanho da página, é mais enfatizada que a apresentação e 

caracterização geral da própria coleção. Em suma, ressalta-se, nesta posição de 

Real, o que é concreto, tangível. E isso pode se dar tanto através de sentenças 

quanto através de recursos de significação não verbal, como os quadros da quarta 

capa de Framework Intermediate (anexo G). 

Neste caso, as informações são organizadas em formas de quadro, e há mais 

destaque a eles (com elementos, quantidades, tipos de atividades, conteúdo 

veiculado) do que à visão de língua e linguagem, ao conteúdo geral da obra, ou da 

própria obra didática em si. Corrobora esta afirmação o fato de o próprio título da 

coleção aparecer nas primeiras sentenças do texto apenas em negrito, ou seja, 

pouco salientado. Os quadros, por sua vez, são salientados com o uso de cores 

distintas: preto e rosa. 

Também, em toda a extensão dos cinco textos considerados, os 

componentes da coleção ou os elementos contidos neles, ou o próprio título da 

obra didática são colocados em posição de Tema, o ponto de partida da 

informação a ser apresentada. Os Novos são sempre também elementos contidos 

ou providos pelo livro didático de inglês apresentado ali, caracterizando-o em 

termos de composição. Assim percebe-se, mais uma vez, que os textos de quarta 

capa são organizados em torno daquilo que o livro tem ou provê ao professor e ao 

aluno, como fonte que é do que se pode ter no ensino e na aprendizagem caso o 

livro seja adotado. Alguns exemplos retirados das cinco quartas capas são 

apresentados no quadro 12, na página seguinte.  
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Quadro 12: Exemplos de Temas e Novos em textos de quartas capas de livros 

didáticos de inglês 

LIVRO TEMAS  NOVOS 

New American 

Inside Out 
Elementary 

(anexo E) 

New American Inside 

Out… 

has the following components 

The Student’s Book… provides the skills, grammar and vocabulary 
foundation for each level 

It (the CD-ROM)… includes interactive practice activities, and 

material to practice listening and 
pronunciation. 

The Audio CD… has extra listening practice and 

pronunciation work. 

The Teacher’s 
Edition… 

 provides step-by-step teacher’s notes, a 
wide range of practical teaching tips, 

Common European Framework checklists, 

and a bank of extra photocopiable grammar, 

vocabulary and communicative activities. 

The Test CD… … contains editable texts and the recordings 

of the listening test activities. 

Straightforward 

Elementary 
(anexo D) 

A wide range of 

speaking tasks  

help students become flexible 

communicators in English. 

Functional language 
lessons  

present and practice language that is 

immediately useful to students in their daily 

lives. 

A wide variety of 

reading and listening 

texts  

present language in a natural and realistic 
context. 

 

‘Did you know’ 
sections  

give up-to-date cultural information. 

English File 

Upper-

intermediate 
(anexo F) 

Each level provides between 60-120 hours’ teaching 

material. 

Better pronunciation includes English Sounds: a illustrated 
system for teaching pronunciation and 

phonemic symbols. 

 

English File Upper-
intermediate… 

continues the series’ characteristic fun, 
user-centred approach 

Framework 

Intermediate 
(anexo G) 

Appealing topics and 

authentic 
communicative tasks… 

reflect real –world situations. 

 

Integrated real-world 

English DVD… 

 showing real-life situations and providing 

stimulating cross-cultural comparison 

New Ace 1 
(anexo H) 

Páginas bimestrais  
 

 

trabalham os Temas Transversais e 
oferecem projetos e oportunidades de 

pesquisa... 

Bonus Units  

 

oferecem material para classes 

heterogêneas, para aulas de recuperação, 
ou para prática adicional. 

Livro do Professor em 

Português em cores 

contendo a página do aluno, explicações 

didáticas e gramaticais, atividades extras, 

notas culturais, e dois tipos de teste para 
cada unidade. 
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Quanto aos aspectos interpessoais, atitudes de apreciação da obra didática e 

expressas nas quartas capas também mostram que o livro didático é representado 

como uma fonte. Seguem algumas ocorrências extraídas das quartas capas aqui 

consideradas: 

A wealth of additional material -A comprehensive writing course - Practical 

teaching tips - Authentic and engaging video content 

(da quarta capa de New American Inside Out Elementary) 
 

Varied in its content – A balanced mix of language input, skills work and oral 

tasks. - extensive lexical syllabus  -A wide range of speaking tasks - A wide variety of 
reading and listening texts –  

(da quarta capa de Straightforward Elementary) 

 

Authentic communicative tasks which reflect real-world situations - Integrated 
‘World English DVD - Interactive skills work - Extensive coverage of American English 

(da quarta capa de Framework Intermediate) 

 
An integrated writing syllabus - A substantial ‘Writing Bank’ of skills and model 

text types - Fully-integrated home-study materials - Extra ideas for ‘lead-ins’ and 

practice - Extra photocopiable activities 
(da quarta capa de English File Upper-Intermediate) 

 

Lindos Pôsteres coloridos para cada unidade -  Livro do Professor em Português 

em cores 
 (da quarta capa de New Ace 1) 

 

Os termos grifados evidenciam apreciações do livro ou de elementos nele 

contidos. Algumas apreciações referem-se à quantidade e variedade de conteúdo 

ou atividades principalmente, às vezes remetendo a uma riqueza de materiais 

adicionais. Outras mostram a composição em termos de complexidade  pois são 

mencionadas coisas práticas, autênticas, e integradas. Como se vê, as apreciações 

apresentadas nos textos de quartas capas, recursos de significação interpessoal em 

termos semântico-discursivos, corroboram a construção da representação do livro 

didático como uma fonte. Não apenas há o provimento de conteúdo, atividades e 

recursos, mas tal provimento acontece com riqueza, variedade, de maneira 

interativa, autêntica, integrativa, colorida e bela.  

Se este gênero é uma forma de divulgar o livro, isso então é feito de forma a 

se construir o conhecimento do que e como este livro tem, provê, do quanto há 

nele. Portanto, ele é representado como uma rica, extensa e variada fonte 

provedora, origem de recursos, conteúdo e atividades para o ensino e a 

aprendizagem de inglês.  
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b.  Agente 

Em todas as quartas capas aqui consideradas (anexos D, E, F, G,e H), o livro 

didático é também representado como agente do processo ensino-aprendizagem. 

Recursos de significação ideacional, interpessoal e textual revelam a construção 

dessa representação. 

Em termos ideacionais, existem atividades do âmbito do Fazer (Martin & 

Rose, 2003; Eggins, 2004) das quais o título da coleção ou algum outro elemento 

desta é participante agente, como mostra o quadro 14 a seguir.  

Quadro13: Processos do âmbito do Fazer em quartas capas de livros 

didáticos de inglês 

QUARTA CAPA  QUANTIDADE EXEMPLOS 
Straightforward 

Elementary 

(anexo D) 

7 de 14 A systemic and extensive lexical syllabus enriches 

students’ topic based vocabulary and… 

 

A wide range of speaking tasks help students… 

New American Inside 

Out Elementary 

(anexo E) 

9 de 14 New American Inside Out builds on the recognized 

strength and success of American Inside Out. 

 

It (New American Inside Out) combines a renewed 

commitment to meaningful presentation, meaningful 

practice and meaningful communication… 
 

The worksheet content (…) will encourage and 

enthuse eager learners. 

Framework 

Intermediate 

(anexo G) 

6 de 8 It (Framework) combines fresh, motivating topics 

with… 

 

Appealing topics and authentic communicative tasks 

reflect real-world situations 

English File Upper- 

Intermediate 

(anexo F) 

9 de 21 (English File) which genuinely understands the 

realities of both learning and teaching. 

 

This level takes students to the point they can start 

an FCE course with real confidence. 

 
Communicative tasks are supported by a substantial 

Writing Bank of skills and model text types. 

New Ace 1 

(anexo H) 

3 de 9 Páginas bimestrais trabalham os Temas 

Transversais e oferecem projetos e oportunidades 

de pesquisa na Internet com links ... 

 

Mais especificamente, o livro didático ou um elemento dele é Ator de um 

processo material, ou Sensor de um processo mental. Os números revelam a 

quantidade de sentenças desse tipo frente ao total de sentenças presentes nos 

textos. Nota-se que, em alguns casos, a metade ou a maioria delas apresenta 

processos do âmbito do Fazer, dos quais participam como agentes a coleção 
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didática ou o volume, ou mesmo componente ou elemento dele. Estão incluídos, 

nas quantidades expressas, os processos que denotam provimento descritos no 

item anterior, afinal, “prover”, “dar”, “oferecer” são verbos que indicam processos 

materiais. 

Sendo o processo um elemento nuclear da atividade, e os participantes os 

elementos centrais (Martin & Rose, 2007), percebo que o livro didático e suas 

“ações” compõem o ponto central das atividades descritas nesses textos. Sem o 

livro, ou outros componentes da coleção ou elementos nele contidos, as ações de 

prover, enriquecer, ajudar, levar, trabalhar, dentre outras, não aconteceriam, e 

estas são essenciais no processo de ensino e de aprendizagem. Para que estas 

“ações” aconteçam, inclusive em termos de discurso, o livro deve “executá-las”.  

Em todas as orações em que o livro didático ou elementos dele, ou ainda 

componentes da coleção são expressos como agente de processos do Fazer, ele é 

também, em termos interpessoais, o sujeito da oração, o responsável pela 

proposição. Ao livro são dadas as responsabilidades de prover e oferecer 

materiais, atividades, conteúdo; enfatizar características já reconhecidas da 

primeira versão da coleção; combinar uma série de coisas conhecidas e novas; e 

ainda encorajar e entusiasmar o aluno com materiais adicionais, levar o aluno a 

outro nível de aprendizagem, ajudá-lo, enriquecer seu conhecimento, dentre outras 

ações.  Assim, constrói-se para o leitor a ideia de que o livro faz tudo isso e é 

realmente capaz de tais ações, pois os verbos estão todos no presente simples do 

indicativo, denotando certeza do que se diz. Então, em termos interpessoais, 

também, constrói-se a representação do livro didático como agente. 

Como já foi mencionado no item anterior, em se tratando de significação 

textual, o livro didático ou seus elementos, também nessas orações são sempre o 

Tema. As informações do texto são organizadas em torno do livro em si e também 

do que ele faz - as informações Novas, da mesma forma como mostrado 

anteriormente com relação à construção da representação do livro didático de 

inglês como fonte. 

Outro elemento ideacional presente nas quartas capas e que contribui para a 

construção da representação do livro didático como agente são as nominalizações 

de processos dos quais o livro ou seus elementos são participantes agentes – 

metáforas gramaticais (Halliday, 1994; Martin & Rose, 2003, também Martin & 

Rose, 2007). Seguem algumas ocorrências: 
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It (New American Inside Out) combines a renewed commitment to meaningful 

presentation, meaningful practice and meaningful communication… 

 
New engaging content - New grammar and vocabulary support - New interactive 

tasks - The workbook provides revision and further practice… - The DVD offers authentic 

and engaging video content 
(da quarta capa de New American Inside Out – anexo E) 

 

Fresh motivating topics - Appealing topics - Stimulating cross-cultural 

comparison 
(da quarta capa de Framework Intermediate- anexo G) 

 

Casos similares foram observados nas cinco quartas capas. Os termos 

sublinhados são exemplos de metáfora gramatical em que processos são 

nominalizados e passam a ser núcleos de grupos nominais, ou epítetos. Assim, no 

que se refere ao livro New American Inside Out Elementary, por exemplo, ao se 

dizer que livro combina comprometimento renovado, os produtores constroem a 

representação do livro como agente que renova esse comprometimento já evidente 

na primeira versão (commitment), e que ele se compromete. O livro didático 

também apresenta (presentation) e pratica (practice), provavelmente aspectos 

linguísticos do inglês. Da mesma forma, há um conteúdo tanto no livro quanto no 

vídeo que engaja (engaging) alunos, o livro apóia ou auxilia (support) de maneira 

renovada o conteúdo de gramática e vocabulário. As tarefas interagem entre si ou 

promovem interação – isso não é claro no uso do adjetivo interactive. O fato de o 

workbook prover revisão (review) equivale a dizer que ele revisa pontos 

importantes do livro do aluno. Portanto, essas nominalizações de processos 

exercidos pelo livro didático contribuem para mostrar que ele é representado 

como um agente no processo de ensino e de aprendizagem. 

Através de verbos postos em formas nominais – gerúndio e infinitivo, 

escondem-se os Atores humanos de processos, enfatizando-se mais ainda a 

representação do livro didático como agente. Seguem exemplos : 

Each level provides between 60 and 120 hours’ teaching material. 

It features motivating topics, (…) and a focus on using English accurately. 

Vocabulary Builder: An active, topic-based bank of words and phrases providing 
the lexical backbone to the course. 

Home study cassette / CD with exercises to practise pronunciation and listening. 

 (…) over 60 pages of extra photocopiable activities supporting the Student’s  Book 
lessons, ... 

       (exemplos da quarta capa de English File Upper-Intermediate – anexo F) 

Lindos Pôsteres coloridos para cada unidade para facilitar a prática oral.  

(da quarta capa do livro New Ace 1) 
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Em alguns casos, o Ator do processo é o próprio livro didático ou um 

elemento seu. É o caso dos tópicos que motivam (motivating topics), do banco de 

palavras e expressões que provê (providing) a espinha dorsal da obra didática, e 

das atividades fotocopiáveis que apóiam (supporting) as lições do livro do aluno. 

Em outros casos, interpretações diferentes são possíveis, e nelas distintos Atores 

podem surgir. É o material que ensina (teaching material), ou trata-se de material 

para o professor ensinar, isto é, material para o ensino? O foco no uso correto de 

inglês, por exemplo, seria no uso da língua no livro ou o aluno a usaria 

corretamente? A página de revisão serviria para o aluno consolidar a língua ou os 

exercícios a consolidariam no aluno? A fita cassete ou o CD de áudio teriam 

exercícios para o aluno praticar a pronúncia e exercícios de escuta, mas esse aluno 

Ator não é explicitado. Os pôsteres existem para facilitar, logo eles facilitam a 

prática oral.  

O interessante nesses casos é que o apagamento do sujeito, seja ele o livro 

ou seus elementos seja ele o professor ou o aluno, faz com que o Ator que aparece 

ao longo de todo o texto seja o livro didático ou seus elementos, os quais são 

claramente expressos como já mostrado. Assim, mais uma vez o livro didático é 

representado como agente do ensino de inglês, também através do uso de 

metáforas gramaticais. 

 

c. Curso 

Três dos textos analisados mostram, também, o livro didático como curso. 

Nas primeiras sentenças das quartas capas, as coleções Straightforward (anexo 

D), Framework (anexo G) e English File (anexo F) são classificadas da seguinte 

maneira: 

 Straightforward is a multi-level course for adults and young adults. 

Framework is a multi-level English course for adults and young adults. 
English File is a multi-level course for adults and young learners… 
 

 Nestas orações o título da obra é relacionado às características principais: 

ser composta por vários volumes direcionados e igualados aos diferentes níveis, e 

ainda ser voltada para o público adulto e juvenil. Mas o título da coleção é 

relacionado a essas características no mesmo momento em que é classificado 

como curso, através do processo relacional atributivo, do âmbito do Ser, logo ele é 
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um curso. Como tal, ele é dividido em níveis, que são os volumes, e as atividades 

ou outros elementos contidos no livro constituem peças importantes para a 

execução do curso. Outras orações presentes na quarta capa do livro English File 

Upper-Intermediate (anexo F) corroboram isso. 

This level (English File Upper-Intermediate) takes students to the point where they 

can start and FCE course with real confidence. 

Vocabulary Builder: An active, topic-based bank of words and phrases providing 
the lexical backbone to the course. 

…photocopiable progress and end-of-course tests. 

 (da quarta capa do livro English File Upper-Intermediate) 

 

Ainda em termos ideacionais, o livro didático apresentado é caracterizado, 

nestes textos, pelo que se tem em um curso. Observando os itens lexicais já 

mencionados e os do texto da quarta capa da obra Straightforward Elementary 

(anexo D), a seguir, pode-se notar a relação todo-parte construída ao longo do 

texto e relacionada com a ideia de curso:  

course – multi-level – structure – methodology – content – syllabus – tasks – 

information 
(da quarta capa do livro Stragihtforward Elementary) 

 

Enquanto curso, Framework (ver anexo G) também apresenta, conforme 

seus produtores informam, uma série de recursos, componentes diferentes, postos 

em quadros e cuja descrição ocupa dois terços da página. Com relação ao que o 

livro provê ou ao que ele tem, há referência aos tópicos, às atividades, aos textos 

em geral e ao conteúdo, materiais de áudio e vídeo, livro de referências, 

dicionários, atividades extra, músicas, avaliações, sugestões, instruções e guias 

para o professor, enfim, tudo que se espera que componha um curso de inglês.  

Em termos interpessoais, são apresentadas, nestes três textos, apreciações 

relacionadas a este curso que é o livro didático. Na quarta capa de Straightforward 

Elementary (anexo D), por exemplo, foram encontrados sete termos (dentre 

palavras e ou expressões) que denotam uma apreciação do livro enquanto curso. 

São elas: 

…transparent in its structure, pragmatic in its methodology, varied in its content.   

… balanced mix of language input - A systematic and extensive lexical syllabus -  
... up-to-date cultural information - 

 

 O mesmo acontece em vários momentos nas demais quartas capas: 
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It features motivating topics and texts, systematic vocabulary expansion,  practical 

pronunciation support and a focus on using English more accurately. - Fully-

integrated study materials… - Clear step-by-step lesson plans, extra ideas 

 

(da quarta capa do livro English File Upper-Intermediate – anexo F) 

 

motivating topics - Appealing topics - Stimulating cross-cultural comparison -  

inductive approach to Grammar - Integrated ‘World English’ DVD  

 

(da quarta capa do livro Framework Intermediate – anexo G) 

 

Os termos sublinhados são apreciações relacionadas, principalmente, à 

composição da obra didática, à sua complexidade, e também contribuem para a 

construção da representação do livro como curso. Estas são características que 

também pertencem a um curso: estar estruturado de maneira clara, ser variado e 

equilibrado em termos de conteúdo, ser atual, também sistemático e pragmático 

em termos de metodologia, ter planejamento claro, tópicos e atividades (conteúdo) 

interessantes e estimulantes, ser integrativo e indutivo. 

A composição visual destas quartas capas – como de outros exemplares do 

gênero - mostra uma organização vertical do texto que, nestes casos, reforça essa 

representação do livro como curso. O texto é separado em duas partes por uma 

faixa, e no caso da quarta capa do livro Straightforward Elementary (anexo D), de 

imagens em marca d’água que atravessam a página no sentido horizontal.  

Na parte superior, em posição de Ideal, está o título da coleção, sempre 

salientado em letras maiores que as demais, ou em negrito, repetido algumas 

vezes no parágrafo que apresenta e define a obra. Também está na parte superior a 

definição do que se apresenta para ser consumido, no que foi baseado, e a quem se 

destina, além de suas características gerais. Aqui o livro é definido e caracterizado 

como curso, em termos do que se pensou durante a sua concepção da obra, o que 

se idealizou como um curso. Ao se anunciar um livro didático, então, como algo 

que se almeja que seja usado / comprado / adotado, anuncia-se também o curso de 

língua que ele proporciona, com todos os recursos disponíveis no pacote, as suas 

características, e as ações que ele pode executar. 
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d. Atração 

Em três das cinco quartas capas aqui consideradas, foi observada a 

construção da representação do livro didático como atração. São as quartas capas 

dos livros New Ace 1 (anexo H), New American Inside Out Elementary (anexo E), 

e Framework Intermediate (anexo G).  

Nas quartas capas de New Ace 1 e New American Inside Out Elementary 

(anexos H e E, respectivamente) enfatiza-se o fato de ambos serem novas versões 

de coleções didáticas já conhecidas. Isso é mostrado também na repetição de itens 

lexicais, um recurso de significação ideacional semântico-discursivo. 

Observei, por exemplo, a repetição do nome da coleção didática nos textos. O 

termo New Ace ocorre oito vezes, e ajuda a mostrar que a versão nova de uma 

coleção já conhecida está presente para ser adotada. A característica de ser nova é 

muito enfatizada no texto, pois além das oito vezes em que esse adjetivo aparece 

como parte do título da coleção, ele também aparece outras três vezes, antes dos 

itens que descrevem as páginas Extra, o Website e os Pôsteres, novidades desta 

versão da obra.  

Na quarta capa do New American Inside Out Elementary (anexo E), 

verifiquei também a repetição da palavra new, incluindo a única ocorrência de 

renewed. Pelo menos dez vezes aparece esse adjetivo, sendo que 8 ocorrências 

estão postas na parte superior da página – posição de Ideal – mostrando que 

mesmo ainda trazendo as características marcantes da coleção original, a nova 

versão é uma novidade – o adjetivo new aparece inclusive no título da obra 

didática. Além disso, o que se anuncia tem muito de novo (new improved design, 

new interactive tasks, etc...), e ainda renova o compromisso da coleção original 

(renewed commitment). Sendo uma novidade, o livro didático é apresentado como 

uma nova opção para os professores e alunos, com coisas novas.  Relacionando 

isso com outra representação construída, o livro é uma fonte provedora de 

novidades e atrações. 

Outras relações lexicais de repetição ou sinonímia estão presentes neste 

texto sobre o livro New American Inside Out Elementary, e corroboram a 

construção da representação do livro como atração.  São as seguintes: 
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Repetição meaningful presentation  meaningful practice  meaningful 

communication  

 

Repetição  meaningful practice;  interactive practice; further practice  
extra listening practice  content for practicing   

 

Sinonímia  additional material  further practice; extra listening practice a bank 
of extra photocopiable(…) activities; practicing and extending the language in the 

Student’s Book  

 

Através da repetição, salienta-se o caráter significativo que deve permear a 

aprendizagem de inglês, já que a apresentação, a prática e a comunicação 

significativas são o compromisso da coleção. Também através da repetição, 

salienta-se o que o livro traz em si e ao mesmo tempo que ele proporciona prática 

da língua, permitindo a interpretação de que a língua é aprendida através de 

prática. A recorrência de vocábulos que denotam a existência de mais quantidade 

mostra que o livro didático de inglês provê, ou oferece ou tem, não apenas o 

essencial, mas atividades e materiais complementares, uma atração para facilitar o 

trabalho do professor e ainda permitir ao aluno mais acesso à língua.  

Essas relações são construídas a partir de características que podem atrair 

professores e alunos. Assim, em todo o texto percebe-se o uso de termos ou ideias 

que se repetem com a intenção de se mostrar que o livro é uma novidade, que ele 

traz coisas significativas, recursos adicionais, promove prática da língua em vários 

aspectos, e essas são características que fazem com que o livro didático seja 

representado, então, como uma atração para professores e alunos.  

Em termos interpessoais, alguns vocábulos ou expressões mostrados e 

outros presentes nos três textos são indicadores de uma atitude de apreciação 

referente ao valor conferido à obra didática ou seus componentes e elementos, e às 

reações que podem ser provocadas nos alunos e nos professores. Também há 

vocábulos e expressões relacionados à composição do livro. Seguem exemplos: 

Recognized strength and success of American Inside Out - Meaningful practice -
New improved design - New engaging content - New interactive tasks - A wealth of 

additional material - Practical teaching tips - Authentic and engaging video content 

 
(da quarta capa de New American Inside Out Elementary – anexo E) 

 

De acordo com a nova LDB e PCNs do Ensino Fundamental - Livro do Professor 

em Português em cores - Website especial - Lindos Pôsteres coloridos - Perfeito para o 
sistema bimestral 

(da quarta capa de New Ace 1 – anexo H) 
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Fresh motivating topics - Appealing topics - Stimulating cross-cultural 

comparison 

(da quarta capa de Framework Intermediate – anexo G) 

 

Esses exemplos mostram que os valores atribuídos à coleção didática são de 

sucesso, reconhecimento, melhoria, novidade. Ao mesmo tempo, o livro ou seus 

elementos podem propiciar reações de engajamento, interação, motivação, 

estímulo, e ele também é perfeito para determinados contextos, tem coisas 

específicas ou especiais. Ainda, o livro é composto por coisas autênticas, bonitas, 

práticas, tem cores e uma riqueza inerente a ele pelo fato de ser uma fonte de 

materiais, conteúdo, atividades, etc. Essas apreciações expressas pelos próprios 

produtores contribuem, então, para atrair o público leitor desse texto, que podem 

ser professores e alunos usuários. Portanto, esse recurso interpessoal de 

significação no nível discursivo ajuda a construir a representação do livro didático 

como atração. 

Nos exemplos retirados da quarta capa do livro Framework Intermediate 

(anexo G), os adjetivos são na verdade ações do livro direcionadas ao aluno 

usuário. Parafraseando o que é dito na quarta capa deste livro, os tópicos 

motivam, apelam para situações e tarefas comunicativas que refletem a realidade 

de uso da língua, e as comparações entre culturas estimulam os alunos. Em termos 

ideacionais, esses exemplos mostram que além de atração, o livro didático é um 

agente que atrai por fazer isso.  

Em termos textuais, elementos composicionais e de periodicidade já 

mencionados em outros itens também corroboram a construção da representação 

do livro didático como atração. Nas quartas capas em geral há uma saliência 

conferida ao título – normalmente em negrito, itálico ou em outra cor. Nas quartas 

capas de livros que são novas edições, a palavra New ou “Novo” aparecem 

também salientadas em caixa alta, ou em cores distintas do restante do texto. O 

fato de a maior parte do texto ser sobre os componentes da coleção ou de 

elementos ofertados pelo livro didático também contribui para que ele seja 

entendido como uma fonte provedora de tudo aquilo ali exposto, portanto uma 

atração. 

Também, o fato de elementos ou o próprio livro didático ser Tema da 

maioria das orações que compõem o texto, portanto ponto de partida das 

informações, isso faz com que a atenção do leitor seja atraída para esses 
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elementos ou para o livro. O que é oferecido, em termos técnicos as Metas da ação 

de ofertar, são coisas que o professor terá e que na área são valorizadas atualmente 

para melhorar a aula de inglês: projetos e oportunidades de pesquisa, material 

adicional, tópicos que motivam, novidades, atividades interativas, novos designs, 

ou seja, atrações. 

 

6.3. Apresentações de livros didáticos de inglês em manuais de 
professores  

6.3.1. O manual do professor e a apresentação enquanto gêneros 
discursivos 

A apresentação de uma obra, seja ela didática ou de outra natureza pode ser 

definida como uma introdução ao conteúdo dessa obra, e pode ser elaborada pelo 

autor ou por outra pessoa competente para tal (Costa, 2008). A apresentação de 

um livro didático de inglês como língua estrangeira contida no manual do 

professor não é diferente. Nela, como acontece em apresentações desse tipo 

segundo Costa (2008), estão os objetivos da obra, as circunstâncias em que o livro 

foi produzido, o público a que se destina, e a filosofia / abordagem adotada.  

Primeiramente, convém caracterizar, ainda que brevemente, o gênero 

manual do professor em que estas apresentações aparecem. Este é um gênero 

secundário de acordo com a visão de Bakhtin (2003) ou macrogênero (Martin & 

Rose, 2006), pois nele vários gêneros se manifestam, como as apresentações, 

sugestões de procedimentos e de atividades, chaves de resposta, testes, jogos 

didáticos, transcrições, e outros. Atualmente, são encontrados manuais de 

professor publicados como volumes separados que acompanham o livro do aluno, 

ou pode um exemplar de livro de aluno ter uma parte encartada (normalmente ao 

final) destinada ao professor com as informações aqui mencionadas. Como outros 

tipos de manuais, este é um gênero em que há uma orientação para a execução ou 

o aperfeiçoamento de uma tarefa (Costa, 2008, p.131, também Martin & Rose, 

2006) – no caso, ensinar inglês com determinado livro didático e ainda este é um 

gênero que pode ter um caráter descritivo e explicativo (no caso, sobre a coleção 

didática ou um volume dela em específico), orientando o professor sobre seu uso e 

aplicação de recursos.  
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A estrutura esquemática do gênero manual de professor pode incluir: 

Introdução à obra (onde está a apresentação), descrição, sugestões, chaves de 

respostas, outros recursos. Esses elementos não ocorrem todos necessariamente 

nesta ordem em diferentes exemplares desse gênero, embora alguns elementos 

sejam de ordem fixa, como a introdução ou apresentação da obra, a qual ocorre no 

início, e outros recursos de ensino, tais como atividades fotocopiáveis, que 

geralmente localizam-se no final. 

A linguagem utilizada no manual do professor caracteriza-se pelo uso 

generalizado de imperativos nas sugestões de atividades, pelo uso de presente 

simples nas descrições, enunciados breves, léxico de fácil compreensão na 

tentativa de que não haja ambiguidades. É um gênero discursivo em que se 

pretende oferecer saberes (Costa, 2008), aconselhar e, de certa forma, influenciar 

e manipular o leitor, no caso o professor que utilizará o livro didático. Assim, é 

através do gênero manual do professor que o autor ou editor de livro didático age 

sobre o profissional usuário. 

Em se tratando especificamente de apresentações de livros didáticos de 

inglês como língua estrangeira contidos em manuais de professores, uma 

observação desse gênero em livros nacionais e estrangeiros mostra que tanto em 

textos em inglês como em português algumas características são comuns. No 

entanto, os contextos de produção são diferentes. Os livros estrangeiros são 

apresentados para um público alvo mais abrangente, isto é, de vários países em 

que a língua é ensinada, em contextos diversos. Já a apresentação do livro 

nacional destina-se especificamente a professores brasileiros que ensinam inglês 

no sistema de ensino oficial. Além disso, os livros estrangeiros são escritos por 

falantes nativos do inglês, enquanto os livros nacionais são geralmente escritos 

por professores que também aprenderam inglês como língua estrangeira.  

Porém, algumas semelhanças existem entre as apresentações de livros 

nacionais e de livros estrangeiros, independente da língua utilizada. A leitura de 

algumas apresentações em livros distintos permite a observação de algumas 

recorrências: 

- Identificação: estágio em que há destaque ao título da coleção através do 

uso de negrito, de itálico ou de fonte distinta do restante do texto; caracterização 

do público-alvo - alunos de ensino fundamental ou médio (livros nacionais), 
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alunos com determinada quantidade de horas de estudo, alunos que desejam 

prestar exames de proficiência (como CAE, FCE, por exemplo); 

- Embasamento: teorias e ou crenças relativas ao ensino e à aprendizagem 

de línguas em que se baseou a produção da coleção; as recomendações de 

documentos oficiais, tais como os PCN (Brasil), ou Common European 

Framework (livros estrangeiros), ou ainda os níveis de proficiência de certificados 

a partir de testes (FCE, Proficiency levels); também referências ao histórico de 

produção da coleção - como ela foi idealizada, por que, se se trata de uma nova 

edição; 

- Caracterização da coleção: número de volumes, relação e descrição dos 

componentes (livro do aluno, livros extra-classe, CD, Fitas cassete, DVD, manual 

do professor, livro de exercícios, material extra para professor e aluno); descrição 

e explicação de seções, atividades, conteúdos enfatizados; possibilidades de uso. 

Uma possível estrutura esquemática desse gênero, então, poderia ter os 

seguintes estágios, geralmente nesta ordem: identificação, embasamento, 

caracterização. São estes os estágios com fins comunicativos em que o gênero se 

desdobra (ver capítulo2): identificar a obra didática, legitimar e contextualizar sua 

existência, e caracterizá-la. 

Nestas apresentações pode ou não ocorrer o uso de imagens, tendo sido 

encontradas nos textos analisados para esta pesquisa, fotos de autores, fotos 

exemplificando partes das unidades, fotos dos outros componentes do pacote de 

materiais (livros, CD, DVD, ou outros recursos, como Websites), esquemas 

mostrando a organização da obra didática.  

As apresentações podem ser escritas pelos autores das coleções ou editores, 

nem sempre estando clara essa autoria. Mas, independentemente, assinado ou não, 

a pessoa que o escreve pertence ou representa a editora, ou representa os autores 

nesse momento. Os textos são destinados ao professor que utilizará o material, 

pois está dentro do manual destinado a este profissional, e com ele é estabelecida 

uma relação de oferta de informações sobre o material em questão. Por isso, 

então, a apresentação contém termos e referências mais específicos dos contextos 

de ensino e de aprendizagem.  

Se os usuários de uma língua organizam suas vidas através de gêneros 

(Martin, 2000; Martin, 1985 apud Eggins 2004; Martin & Rose, 2006), parece ser 

através dessas apresentações contidas em manuais endereçados ao professor que o 
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autor ou editor da coleção didática expressa de maneira mais completa para o 

professor o que aquela obra representa para o contexto de ensino em que for 

usada. Da mesma forma, pode ser através desse gênero discursivo que o professor 

terá mais informação (além do livro didático em si) sobre a pertinência de uso 

dessa obra em suas aulas. 

Essas apresentações não tem finalidade estritamente promocional como as 

quartas capas, e anúncios de catálogos. Mesmo escrito de modo a expor de 

maneira positiva ao professor a obra didática, e ainda sendo uma tentativa de mais 

uma vez convencer o profissional das vantagens trazidas pela adoção daquele 

material em específico, isto se faz de maneira mais extensa e detalhada. São várias 

páginas em oposição ao espaço limitado a uma página da quarta capa ou do 

anúncio em catálogos, e as informações normalmente são organizadas de maneira 

didática. O detalhamento destas permite esclarecer o possível papel do livro 

didático no cotidiano de professores e alunos, as questões teóricas e 

metodológicas que embasam o material didático, opções de atividades e recursos 

extras.  

 

6.3.2. As representações construídas nas apresentações de manuais 
do professor 

Nas apresentações dos manuais do professor dos cinco livros didáticos 

considerados neste estudo, verifiquei a construção das mesmas representações já 

apresentadas nos itens anteriores, ou seja, o livro didático como fonte, como 

agente, como curso e como atração. Tais representações também são construídas 

através do uso de semelhantes recursos de significação, como mostrarei adiante. 

No entanto, outras duas representações ocorrem – o livro didático como 

facilitador e como guia. Ainda que possam ser entendidas como subcategorias das 

representações já apresentadas devido a determinadas estruturas linguísticas, 

outros recursos de significação também concorrem para a construção dessas 

representações, o que me faz considerá-las separadamente.  

 

a. O livro como fonte 

O livro didático também é apresentado nestes textos endereçados ao 

professor como fonte provedora de recursos, atividades e conteúdos a serem 
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utilizados em sala de aula. Essa representação é construída com recursos 

ideacionais, interpessoais e textuais.  

Em se tratando de ideação, inicio pela consideração dos itens lexicais. A 

coleção didática tem componentes além do livro do aluno (Workbook, Teacher’s 

Book, CD, CD-Rom, Website, dentre outros), os quais são apresentados de 

maneira a mostrar que eles se desdobram em outros elementos, havendo, nos 

textos, relações taxonômicas do tipo Todo - partes específicas sobre cada obra 

apresentada.  Os esquemas a seguir foram construídos a partir de itens lexicais 

presentes nas apresentações e, de maneiras diferentes, mostram a ênfase nos 

componentes da coleção, ou aos elementos desses componentes. 

 

Esquema 13: Relação todo – parte: os componentes do livro Straightforward 

Elementary na apresentação do manual do professor 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straightforward 

Elementary 

 

 

Student’s 

Book 

 

 

12 units 

 
Lessons (A, B, C, D – 2 pages each); 
Language references – 2 pages; 
3 grammar sections; Vocabulary sections;  
Functional Language sections; Pronunciation 
sections;Speaking sections; Reading sections; 

Did you know sections; Review. 

Class CD Recordings of listening; 

Recordings of pronunciation exercises. 

 
 

 

 

 

Workbook 

 
Audio CD; 

 
Recordings of the workbook reading texts;  
Recordings of the Student’s book reading texts; 
dictation exercises. 

Exercises for each 

lesson of the 

Student’s Book; 

   1 page 

 

Supplementary 

Reading; 

 

 
1 page for each lesson;  
A short story. 

Writing Course.           12 double page lessons 

 
 

 

 

 

Teacher’s 

Book 

 
 

Step-by-step notes 

for each lesson 

Short lesson summaries; Answers to exercises; 
Language notes; Suggestions for alternative 
procedures; Suggestions for supplementary 
activities; Extra discussion questions; Advice for 
different class types; Supplementary cultural 
notes; Ideas for homework; Model answers. 

Photocopiable worksheets        Communicative practices. 

Teaching One Step Beyond Sections 

Resource CDs               1-tests; checklists; 

                                     2-áudio material 
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Esquema 14: Relação todo-parte: os componentes do livro English File 

Upper-Intermediate na apresentação do manual do professor 

English File Upper – Intermediate  Student’s Book, Class Cassette / CDs, 

Workbook, Teacher’s Book 

Student’s Book Files, lessons, grammar, vocabulary, skills, 
activities, texts, topics,  

Student’s Book  Sections, Check what you know, Focus on New 

Language, Build your vocabulary, Remember 
Phrasal Verbs, Better Pronunciation, Making 

Conversation, Listen Better, Songs, Read 

Better, Write Better, Study Skills 

Student’s Book  Communication, Vocabulary Builder, Writing 
Bank, Grammar Summary, Listening 

Class Cassette / CDs Listening materials 

Workbook Exercises, reading texts, study skills, grammar 
rules and exercises, pronunciation exercises. 

Teacher’s Book Supplementary materials, games, lesson plans, 

photocopiable activities, instructions, 
photocopiable tests, reference material. 

 

Esquema 15: Relação todo-parte: os componentes do livro New Ace 1 na 

apresentação do manual do professor 

 

1ª parte: carta2
  

Livro do aluno Manual do 

professor 

CD Pôsteres 

Unidades Lições Bônus 

Units 

Seções Extra  

Testes  

 

Músicas 

 

Ilustrações 

 

Cor 
Tópicos e 

situações, assuntos, 

jogos, exercícios 

 

Material 

Extra 

 

Temas 

Transversais 

 

provas, 

revisões, 

exercícios de 
recuperação 

   

 

2ª parte: sobre unidades 

Unidades (16) Unidade de revisão 

(uma a cada duas 

unidades) 

Bônus Units (16) Seção Extra (4) 

Diálogos 

Personagens 

Conteúdo Tradução 

Ilustrações 
Fotos 

Prática Vocabulário 

Gramática 

 Prática adicional 

Reforço de 

gramática e 

vocabulário 
Word games 

Puzzles 

Temas Transversais 

Projetos 

Website (?) 

                                                
2 A primeira parte do texto de apresentação do livro New Ace constitui-se de uma carta endereçada 

ao professor e assinada pelos autores. A segunda parte é uma descrição de uma unidade modelo, e 

outros elementos contidos no livro didático. 
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Esquema 16: Relação todo-parte: os componentes do livro New American 

Inside Out Elementary na apresentação do manual do professor 

 

1ª Parte: texto de apresentação 
 

Classe e co-classe – (1o parágrafo): 

New American Inside Out – material – a set of materials  

 

Todo – partes – co-partes (3o parágrafo da 1a seção): 

New American Inside Out – topics – texts - tasks 

 

Todo – partes – co-partes (2o parágrafo da 2a seção): 

New American Inside Out – new language input – high frequency language – new 

Grammar – new vocabulary – new language – different situations – new language 

 

Todo – partes – co-partes (1o parágrafo da 3a seção): 

New American Inside Out – output – speaking – tasks – functional language – sections 
entitled Useful Phrases – speaking tasks – tasks 

 

 

2ª Parte: componentes da coleção 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course 
components 

 

 

 

Student’s 

Materials 

Student’s 

Book 

    Typical Unit Pages – language menu- 
headings – texts- Grammar- 

listening practice- 
pronunciation work – 
Review A – Grammar Extra 

Cd-Rom  - Interactive practice – 

activities – listening 

material 

 

Workbook    Review – extra listening 

– pronunciation work – 

writing course – short 
story 

 

 

 

 

 

 

Teacher’s 

Materials 

Teacher’s 

Edition 

Introduction – practical 

methodology – Checklists 

– teaching notes – answer 

key – extra activities 

 

Test CD  Word Files, recordings 

for listening test activities 

 

  Class 

Audio CD 

 Dialogues – listening 

activities – songs – 

recording of texts 

 

 
Website 

 
Downloadable resource - 

information 

 
Worksheets – teacher’s notes 
& transcripts 

DVD Interviews – profiles –

tasks- documentaries – 

video diaries   
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Esquema 17: Relação todo-parte: os componentes do livro Framework 

Intermediate na apresentação do manual do professor 

 - Student’s Book Features -> Flexibility and General Structure; 

‘Language Focus’; Vocabulary; ‘The Real Thing’; Pronunciation; 

‘Takeaway English’; ‘Zoom In’; The Four Skills (listening, speaking, 
reading, writing); ‘World English’ DVD; ‘Flashback’ Units; 

Vocabulary Reference;Transcripts… 

  
- Reference Guide Features -> Grammar Reference; Vocabulary 

Reference; Transcripts… 

 

 Course  

Components 

 

 

- Workbook Features -> Grammar; Vocabulary; ‘Takeaway 
English’; ‘Zoom In’; Reading; Guided Writing; ‘How to…’; ‘Test 

Yourself’; Language Passport; Answer Key & Transcripts. 

 - Teacher’s Book Features -> Pre- Unit Review; Unit Notes  -> 

‘mixed ability’ panel, ‘alternatively panel’, ‘making the most of the 

panel’, background information panel, common mistakes panel, 
cross-referencing, transcripts… 

  

- Resource Book Features -> … 

 

 - Other components -> DVD; Student’s CD Rom and Audio Pack; 

Class CD; Website; ‘World English’ DVD ... 
 

 

Os esquemas mostram que cada componente (dispostos à esquerda ou 

acima) traz em si os elementos (postos à direita ou abaixo). Estes são itens lexicais 

retirados dos textos e mostram que os livros didáticos são apresentados como 

fontes de materiais – os componentes em si, planos, testes fotocopiáveis, etc. Eles 

também são fontes de atividades – as seções intituladas e descritas nos textos, 

jogos, exercícios. Ainda, são fontes de conteúdo – gramática, vocabulário, 

aspectos de pronúncia, etc. São também fontes de textos, incluindo músicas, 

instruções e explicações de regras gramaticais.  

As relações estabelecidas entre itens lexicais num texto são um recurso 

ideacional semântico-discursivo que retrata o campo do discurso em questão 

(Martin & Rose, 2003; também Martin & Rose, 2007): o livro didático como um 

grande provedor de recursos, conteúdos e atividades a serem usados com sucesso 

para facilitar o ensino e a aprendizagem da língua inglesa. Em se tratando de um 

texto que tem como objetivo assegurar ao professor que adotar aquele livro é uma 

boa opção, ter várias coisas a utilizar pode ser algo importante, principalmente 

considerando a ideia de que o language coursebook é o livro didático provedor 

dos materiais centrais de um curso de língua, e que tem como objetivo prover, ao 
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máximo em um único livro, trabalhos relacionados a aspectos gramaticais e 

lexicais da língua, a questões relativas à pronúncia, e ao desenvolvimento das 

habilidades de ler, ouvir, falar e escrever (Tomlinson, 2006, p.ix).  

Outro recurso ideacional presente em todos esses textos, que contribui para 

a construção dessa representação do livro como fonte provedora, diz respeito a 

algumas atividades das quais o livro ou seus elementos são participantes. Quanto 

a processos relativos ao Fazer, ele é agente de muitas ações, dentre elas, 

principalmente, a de prover algo, tais como listas de palavras, respostas dos 

exercícios, sugestões de atividades extras, mais exercícios para prática da língua, 

oportunidades de aprendizagem, informações e instruções para o professor, e 

outras coisas. O verbo provide ou verbos semelhantes como give, offer, do inglês, 

e ainda “fornecer”, “oferecer”, “proporcionar”, em português, são repetidos em 

toda a extensão dos textos de apresentação, sendo Atores desses processos o livro, 

os componentes da coleção, as atividades e as seções.  

Também verifica-se a utilização de atividades do âmbito do Ser em várias 

sentenças. Há uso do processo existencial (predominantemente o verto there is/ 

are), enfatizando que recursos existem para serem utilizados em sala de aula, ou 

em outros momentos do processo de aprendizagem, e também de processos 

relacionais atributivos (verbos como have, contain, include) enfatizando o que o 

material apresentado tem para ser utilizado. Alguns exemplos do que foi exposto 

nestes parágrafos são apresentados a seguir, bem como a quantidade de 

ocorrências dos verbos mencionados (quadro 14): 

Quadro14: Ocorrência de atividades (Fazer e Ser) em textos de apresentação 

de livros didáticos em manuais do professor. 

APRESENTAÇÃO DO MANUAL 

DO PROFESSOR  

                           ATIVIDADES 

         FAZER                                 SER 

Processo material – 

provimento 

  Posse e Existência 

Straightforward Elementary 14 51 

New American Inside Out Elementary 10 10 

New Ace 1 5  

English File Upper-Intermediate 17 18 

Framework Intermediate 40 30 

Total 86 109 

 

Os exemplos a seguir ilustram as ocorrências apresentadas no quadro 14: 

There is a wide variety of types of text,… 

Every lesson contains opportunities for communicative practice. 
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There are twelve units in the Student's Book, each of which contains four lessons 

(…) and two pages of language reference. The lessons contain two pages each. Each 
double-page is designed for approximately 90 minutes of classroom study.  

(da apresentação do manual de Straightforward Elementary) 

 
The Grammar Extra pages provide a summary of the new grammatical structures 

as well as extra practice. 

The workbook provides a review of all the main points… 

Additional support is provided in the margin. 
There is one pairwork for each unit, which offers further speaking practice. 

(da apresentação do manual de New American Inside Out Elementary) 

 
As músicas proporcionam momentos de alegria enquanto se aprende. 

New Ace oferece muitas oportunidades para a prática contextualizada... 

O Manual do Professor fornece sugestões de provas prontas para serem 
reproduzidas. 

(da apresentação do manual do livro New Ace 1) 

 

This (workbook) provides fully-integrated support materials for home study. 
English File Upper Intermediate provides over 120 hours of classroom material… 

These (Study tip boxes) (…) give practical tips which SS will put into practice… 

The two class cassettes (or Cds) contain all the listening materials for the Student’s 
Book. 

Each lesson has a clear focus which aims to make SS more accurate and 

intelligible. 

There is also an active model text section with exercises… 
There are seven Check your progress tests, one at the end of each file. 

(da apresentação do manual de  English File Upper-Intermediate) 

 
Framework offers total flexibility. 

‘Useful Language’ boxes and other prompts provide students with the necessary 

support to undertake these tasks. 
The DVD offers news bulletins from Reuters and ITV on a number of stimulating 

topics from the English speaking world 

For higher levels, there is a greater emphasis on register and tone and issues such 

as appropriacy and politeness. 
There is an answer key at the back of the book. 

The Workbook has 4 ‘Test yourself’ and 4 ‘ Language Passport’ sections which 

follow criteria set by the Common European Framework. 
These units contain 4 review sections (‘Flashback’) and 4 DVD sections (‘World 

English’). 

…The Class CDs contain all class audio… 
Each of the 12 units includes at least one writing section… 

(da apresentação do manual de Framework Intermediate) 

 

Nas apresentações dos livros New American Inside Out Elementary, New Ace 

1, e English File Upper-Intermediate, há uso de recursos não verbais para 

descrição da obra, de forma a contribuir para a construção da representação do 

livro didático como fonte, também, em termos ideacionais. Apresento aqui, de 
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maneira sintética, como se dá essa ocorrência, levando em conta pontos que esses 

textos apresentam em comum.  

Na segunda parte da apresentação de New American Inside Out Elementary, 

no livro do professor, está o título geral Components of the Course. Ali, há vários 

quadros em que são postas imagens e textos verbais. As imagens, sempre 

coloridas, são dos componentes da obra didática – os mesmos mencionados nos 

textos de catálogo e de quarta capa – e reproduções de páginas de uma unidade 

típica do livro do aluno. Assim, os significados são construídos por o que e como 

é veiculado, através de elementos verbais e não verbais. 

O mesmo acontece na apresentação do livro New Ace 1 no respectivo 

manual do professor. As diferenças são: o título, Veja como funciona uma unidade 

de NEW ACE, e a reprodução de páginas de uma unidade em preto e branco, com 

explicações e descrições à margem de cada uma.   

Há 17 molduras com imagem e texto escrito na apresentação do livro New 

American Inside Out Elemetary, e 6 na apresentação do livro New Ace 1,  como as 

reproduzidas aqui (Figuras 10 e 11). Nelas, ocorre processo analítico, através do 

qual são apresentados materiais para alunos e para professores referentes ao livro. 

Cada apresentação tem imagens dos componentes da coleção. Assim, na primeira 

moldura estão expostos o livro do aluno, o workbook e o CD-Rom, enquanto que 

na segunda moldura são mostrados o livro do professor, o CD de testes, o CD de 

áudio, e o Website. Esses outros componentes são mostrados também em separado 

em molduras específicas ao longo do texto. 

Figura 10: Parte da apresentação ao professor do livro New Ace 1 

 

 

 

ACE oferece muitas 

oportunidades para 

a prática  

contextualizada de 

cada uma das quatro 

habilidades.  

 

 

 

 

o vocabulário e um 
resumo da gramática 

são apresentados ao 

final de cada unidade 

para que o aluno 

verifique o que foi 

aprendido.  
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Figura 11: Partes da apresentação ao professor do livro New American Inside 

Out Elementary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 8 molduras que ocupam 3 páginas seguidas, mostra-se uma unidade 

modelo do livro do aluno New American Inside Out Elementary, página a página, 

incluindo atividades extras. O mesmo ocorre na apresentação do New Ace 1, mas 

em menor extensão, na seção em que se pretende mostrar, como diz o título, como 

funciona uma unidade do livro.  
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Este é um processo analítico, tanto em nível macro como em nível micro. 

Considerando todas essas imagens, são mostradas as partes / páginas da unidade 

configurando um processo analítico organizado em nível macro. Mas em cada 

uma dessas molduras são apresentadas nitidamente as várias seções que compõem 

a unidade - as explicações, as atividades, as imagens - dispostas de maneira 

organizada para o aluno e para o professor. Isto configura um processo analítico 

em nível micro. 

Cada uma das explicações aqui dadas mostram processos analíticos em cada 

moldura, em nível micro, apresentando-se as partes que compõem aquele 

elemento da obra didática. Em nível macro, todas as imagens juntas, compondo as 

segundas partes dos textos, configuram um processo analítico estruturado em que 

se mostram as partes que compõem o todo que é a obra didática apresentada. Essa 

é mais uma evidência, em termos ideacionais, de que o livro didático é 

representado como fonte. 

Já a imagem que aparece na primeira página da apresentação do livro 

English File Upper-Intermediate é um esquema que ilustra a subseção Student’s 

Book, parte da seção Course components. Reproduzo tal esquema a seguir:  

Figura 12: Esquema ilustrando a subseção Student’s Book, English File 

Upper-Intermediate, Teacher’s Book 

 

 

Na figura 12, através de um processo analítico estruturado, são mostradas as 

várias partes que compõem um todo, conforme explicações que acompanham o 

esquema. Uma File – unidade do livro – é composta das lições A, B, e C, cada 
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uma com cinco páginas, e uma página de revisão. Nessas unidades há o conteúdo 

gramatical e lexical veiculado na obra, e ainda atividades de desenvolvimento de 

habilidades linguísticas (skills). Na parte final do livro, encontram-se outros 

elementos que são explicados ao longo do texto verbal. São ao todo cinco seções 

em que conteúdos e atividades são providos. 

Esta ilustração (figura 12) é apresentada de maneira a conotar simplicidade 

e facilidade de uso, pois há formas geométricas planas - retângulos, setas, sempre 

em ângulo reto. As páginas reproduzidas demonstram com objetividade aquilo 

que é oferecido aos consumidores finais: os professores e os alunos usuários. Em 

termos interpessoais, então, procura-se mostrar ao leitor que aquilo descrito no 

texto verbal está presente de maneira organizada no livro didático apresentado. 

A composição dessa imagem mostra uma regularidade, tendo todos os 

retângulos o mesmo tamanho, representando as páginas do livro, e uma sequência 

características. Nenhum sinal de saliência é conferido a partes diferentes do livro 

ali apresentadas, não atribuindo maior ou menor importância a algum elemento do 

livro. Ilustra-se, com o esquema em questão, que o livro é realmente composto 

dessa forma, com elementos que o fazem uma fonte.  

Em termos interpessoais, nos textos de apresentação em geral, a 

representação do livro didático como fonte é construída através da expressão de 

atitudes presentes no texto verbal. Há sempre apreciações positivas referente à 

composição da obra didática, mostrando quantidade e variedade. Seguem alguns 

exemplos no quadro 15 a seguir.  

Os termos sublinhados nestes exemplos mostram que a obra é apreciada 

pela quantidade de elementos apresentados (additional, a variety of, complete, a 

wide variety of, ampliada), e pela forma como é composta (carefully controlled, 

systematically, integrated, magazine-style, structured, coloridos, diversificados).  

Foram encontradas ocorrências como essas em toda a extensão dos textos de 

introdução da obra didática ao professor, o que mostra que há uma preocupação 

em não apenas apresentá-la como uma fonte de recursos, atividades, conteúdo, 

mas também em enfatizar as características dessa fonte.  
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Quadro 15: Apreciações relacionadas à composição em apresentações de 

manuais do professor 

LIVRO EXEMPLOS DE APRECIAÇÃO RELACIONADA À 

COMPOSIÇÃO 

Straightforward 
Elementary 

a wide variety of types of tex;. The topics are varied…;  a 
wide variety of these speaking taks; a wealth of suggestions 

for ways of adapting…; The approach varies…; There are 

plenty of opportunities for students; for this variety, 

Straightforward contains a great variety of task types…  

New American Inside 

Out Elementary 

 new language input is carefully controlled; new language is 

systematically reviewed and recycled; the units provide clear 

information; Additional support is provided; The pages are 
designed to feel airy and spacious; There is a variety of 

accents;  integrated listening material;a complete self-

contained writing course; complete teaching notes; the new 

magazine-style website; the segments are structured… 

English File Upper- 

Intermediate 

This (Teacher’s Book) provides all the guidance and 

supplementary materials needed to teach the course: detailed 

lesson plans;  a variety of PRACTICE exercises;  66 pages of 
optional extra material aim to provide all the supplementary 

materials needed ;extra grammar practice exercises. 

Framework 

Intermediate 

a wide variety of accents from a wide range of countries; 

a wide range of printed and electronic supplementary 
materials;a wealth of resources;a complete ‘Language 

Passport’; a wealth of additional resources;a wide range of 

text types; countless opportunities to find out more about 

their interests 

New Ace 1 (obra) ampliada;  (testes a serem usados) de maneira variada; 

grande coleção de pôsteres coloridos e ricamente ilustrados; 

prática adicional,e trabalhos diversificados. 

 

Ainda em termos interpessoais, as imagens apresentadas e já descritas 

anteriormente neste item são dispostas ali como as partes de um todo para serem 

conhecidas pelo professor usuário. Há uso de ângulo reto denotando objetividade. 

Essas características mostram que através das imagens, em termos interpessoais, 

também se constrói a representação do livro didático como fonte. Esta é oferecida 

para apreciação pelo espectador, e ao mesmo tempo oferece vários elementos para 

uso também a serem apreciados. 

A análise da periodicidade dos textos de apresentação mostra também que 

são enfatizados os componentes da coleção e os elementos do livro. Isso contribui 

para que o livro didático seja representado como fonte também em termos 

textuais. A organização em torno dos componentes e elementos da obra, os quais 

são títulos de seções e subtítulos, Temas de orações, leva a entender que o livro 

didático é a fonte de recursos para uso em sala de aula ou fora dela, conteúdos 

(gramaticais e vocabulário), textos, exercícios, e atividades diversas. A maior 
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seção do texto de apresentação é sempre aquela em que se descrevem os 

componentes da obra e ou os elementos contidos naquele volume em questão. 

Assim, boa parte das informações veiculadas na apresentação ao professor refere-

se às coisas providas e oferecidas pelo livro, ou o que ele contém ou o que há nele.  

A divisão em seções e subseções claramente marcadas com subtítulos em 

destaque permite que o texto, normalmente longo, possa ser lido parcialmente, ou 

que sua leitura não seja cansativa. A seguir, apresento, como exemplo, a 

organização do texto de apresentação do livro Framework Intermediate, 

considerando seções e subseções. 

Esquema 18: Organização do texto de apresentação no manual do professor 

de Framework Intermediate 

- Course rationale: Communication as a goal; Personalisation; Induction; Topics; Text-

driven Strategies; Translation and Contrastive Analysis; Frequency of Use; Real-World 

English; Clarity of Design and Cross-Referencing; Self-assessment, Evaluation, Learner 
Autonomy. 

 

- Common European Framework. 

 
- Course Components. 

 

- Student’s Book Features: Flexibility and General Structure; ‘Language Focus’; 
Vocabulary; ‘The Real Thing’; Pronunciation; ‘Takeaway English’; ‘Zoom In’; The Four 

Skills (listening, speaking, reading, writing); ‘World English’ DVD; ‘Flashback’ Units; 

Vocabulary Reference;Transcripts. 

 
- Reference Guide Features: Grammar Reference; Vocabulary Reference; Transcripts. 

 

- Workbook Features: Grammar; Vocabulary; ‘Takeaway English’; ‘Zoom In’; Reading; 
Guided Writing; ‘How to…’; ‘Test Yourself’; Language Passport; Answer Key & 

Transcripts. 

 
- Teacher’s Book Features: Pre- Unit Review; Unit Notes (‘mixed ability’ panel, 

‘alternatively panel’, ‘making the most of the panel’, background information panel, 

common mistakes panel, cross-referencing, transcripts). 

 
- Resource Book Features. 

 

- Other components: DVD; Student’s CD Rom and Audio Pack; Class CD; Website. 
 

- ‘World English’ DVD. 

 

Cada seção ou subseção, como foi dito, é indicado por um título ou 

subtítulo, em negrito no caso, e se refere, na maioria das vezes, aos componentes 

da coleção e aos elementos presentes nesses componentes. A exceção é a seção 

sobre o Common European Framework, a qual não trata especificamente de um 
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componente da coleção. Também algumas subseções da primeira seção tratam 

mais da filosofia que permeia a obra do que de seus elementos ou componentes. 

Mesmo assim, não se deixa de fazer referência a estes.  

O desenvolvimento do texto de apresentação da obra didática ao professor é, 

então, organizado em torno do que é oferecido, disponibilizado, os componentes e 

as ideias ali contidas, as seções, as atividades, os textos, os exercícios, o trabalho 

com as quatro habilidades linguísticas, a gramática, o vocabulário, as revisões, as 

referências, as notas para o professor e os alunos, e outros mais. Essa organização 

por si, também evidencia uma relação taxonômica todo-parte – um recurso 

ideacional de significação semântico-discursivo – que contribui para a construção 

da representação do livro didático como fonte, conforme foi mostrado 

anteriormente neste item. 

A representação do livro didático como fonte também é construída através de 

outros recursos de significação textual. A utilização de imagens, por exemplo, 

denota que há um todo dividido, evidenciado pelo processo analítico já descrito 

aqui - recurso ideacional. Ao se mostrarem as páginas das unidades (ver Figuras 

10 e 11), setas mostram as partes descritas no texto verbal, promovendo interação 

entre o verbal e a imagem, e evidenciando que determinados elementos realmente 

existem.  As imagens normalmente são postas em posição de Novo – à direita, 

sendo este o que se oferece, o que se pretende mostrar e/ou ter, como na 

apresentação do livro New American Inside Out Elementary (Figura 11). Ainda, 

como ocorre na apresentação do livro New Ace 1 (Figura 10), as imagens podem 

estar destacadas em posição central, ficando as explicações à margem.  

Em suma, os textos de apresentação do livro didático de inglês ao professor, 

através do conteúdo ali posto, das relações estabelecidas e da organização que se 

faz da mensagem, mostram que a obra didática é uma fonte que provê aos seus 

usuários materiais, recursos, conteúdos, textos, atividades. Ela é a origem de tudo 

isso. 

 

b. O livro como agente 

O livro didático de inglês não é apenas provedor como exposto no item 

anterior. Em termos ideacionais, no texto de apresentação ao professor, o livro ou 

seus elementos são Atores de processos materiais como “encorajar”, “ajudar”, 
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“contrastar”, “explorar”, “permitir”, “aparecer”, “alternar”, “consolidar”, 

“enfatizar”, “focar”, dentre outros, ou seja, participantes ativos de atividades do 

âmbito do Fazer. Algumas dessas atividades são próprias de professores em sala 

de aula, do Fazer pedagógico: “apresentar”, “revisar”, “checar”, “focar” conteúdo 

ou habilidade, “enfatizar”, “dar dicas”. Seguem exemplos e quantidades de 

ocorrências de atividades deste tipo no quadro 16. 

Quadro 16: Atividades do Âmbito do Fazer em apresentações de manuais do 

professor 

APRESENTAÇÃO 

DO LIVRO 

                  PROCESSOS DO ÂMBITO DO FAZER 

QUANTIDADE EXEMPLOS 

Straightforward 

Elementary 

76 Coursebooks, (…), reflect changing fashions… 

Many of the texts focus on aspects of culture (…) 

and encourage intercultural comparison… 

… Straightforward Teacher's Book provides a 

wealth of suggestions for ways of adapting…  

New American 

Inside Out 
Elementary 

19 New American Inside Out emphasizes output,... 

 A language menu (…) summarizes the main 

teaching point. 

…a comprehensive writing course which runs 

throughout the Workbook. 
Useful Phrases give students portable toolkit of 

functional language 

New Ace 1 16 ... os exercícios... mantem o interesse dos alunos. 

... outras novidades que despertarão a motivação. 

Os jogos trazem descontração (... ) revisam 

conteúdo... 

As músicas proporcionam momentos de alegria. 

Ilustrações e fotos coloridas facilitam a 

compreensão do conteúdo. 

English File Upper-

Intermediate 

30 Files 1-7 present new material, and revise and 

contrast previously-learned language. 

(…) a one-page Check your progress revision 

which checks whether SS have assimilated the new 
grammar and vocabulary. 

 (Remember Phrasal Verbs) This regular feature 

revises all the phrasal verbs that have come up in 

the File. 

Framework 

Intermediate 

70 The cross references likewise facilitate autonomy. 

This section (‘Zoom In’) appears for the first time 

in Framework 3 & 4 and reinforces the lexical 

syllabus of the Framework series. 

These tasks (speaking tasks) work by transforming 

language input into personalised communication… 

 

Em termos interpessoais, esses exemplos mostram que o livro é também 

sujeito, o responsável pelas proposições. Conforme mostrado em casos 

semelhantes a esses, o livro é apresentado, discursivamente, como o responsável 

pelo que é dito, e em última instância, por enfatizar resultados de alunos, por 
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encorajá-los, prover materiais, atividades e conteúdo, por revisar ou focar algum 

conteúdo, e assim por diante.  

Pode-se inferir, a partir do que é mostrado, que o livro didático de inglês ou 

seus elementos, na visão dos produtores, atuará em sala de aula mais do que o 

aluno ou o professor usuários. Seria o livro, então, o responsável pela 

aprendizagem, não necessariamente o próprio aluno ou o professor. Este, por sua 

vez, pode utilizar recursos providos pela coleção, a qual é mais que uma 

ferramenta, como dito em um dos textos de apresentação analisados
3
. O livro 

didático é representado como um agente produtivo do ensino-aprendizagem. 

Em termos textuais também se constrói a representação do livro didático 

como agente. Os participantes Atores (livro didático e elementos) são também 

Temas das orações, ponto de partida das informações.  

Outros recursos de significação ideacional ainda devem ser destacados: o 

uso de orações em voz passiva, e as nominalizações. 

Quando os verbos são utilizados em voz passiva, o agente da ação não é 

expresso, e isso permite a interpretação de que o próprio livro ou um de seus 

elementos – em termos ideacionais - ou até mesmo um elemento humano – autor, 

professor, ou aluno. Esta omissão do agente ocorre nos textos em inglês (quatro 

das cinco apresentações analisadas) e nestes casos realça-se mais ainda o caráter 

agentivo do livro didático. A seguir apresento exemplos em que o livro ou seus 

componentes seriam os agentes das ações ainda que não expressos. 

 

New vocabulary items are also recycled in texts, other exercises and in the 
Workbook material.  

This language is presented through dialogues and the students are helped towards 

producing similar dialogues of their own. 
Generally speaking, students are shown the grammatical rules and patterns before 

being asked to practice them. 

(exemplos da apresentação do livro Straightforward Elementary) 
 

New grammar is presented in a realistic context, usually a dialogue or a short text. 

Additional support is provided in the margin. 

(exemplos da apresentação do livro New American Inside Out Elementary) 

The ‘core’ vocabulary of the course is recycled throughout the workbook. 
All new grammar is presented in this section with the relevant rules. 

Songs are integrated into the lessons of English File Upper-Intermediate… 

(exemplos da apresentação do livro English File Upper- Intermediate) 

 

                                                
3 Na apresentação do livro Straightforward Elementary, lê-se: “I am sure that you will come to 

value the Teacher’s Book highly as a tool for professional development...” (grifo meu) 
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The aims of each unit are always given at the beginning and clearly marked… 

Each topic-driven unit is divided into four self-contained double-page spreads… 

 All grammatical structures are first introduced in reading and listening texts … 
These sections (‘Takeaway English’) are carefully staged. 

Grammar is dealt with implicitly, with targeted structures being featured in these 

texts. 
…the DVD activities are integrated in the Student’s Book,… 

(exemplos da apresentação do livro Framework Intermediate) 

 

Nestes casos, está implícito, pelo contexto, que é o livro didático que 

exerce as ações expressas pelos verbos, pois em outras sentenças com os mesmos 

processos ou semelhantes, ele é expresso claramente como agente. Assim, seria, 

por exemplo, o mesmo que falar que é o livro ou sua unidade que se divide em 

seções ou páginas específicas, que ele apresenta atividades e conteúdos 

linguísticos, que ele retoma e recicla vocabulário e gramática, ajuda alunos, dentre 

outras coisas. 

Em outros casos, o contexto e a natureza da ação encerrada no verbo 

mostram que somente pessoas poderiam ser Atores de determinadas ações, como 

delinear páginas, adaptar, graduar e selecionar textos. Essas pessoas são, 

possivelmente, os autores da obra didática, ou ainda editores, ilustradores, enfim, 

pessoas que atuam na produção do livro didático. No entanto, esses agentes são 

omitidos nestas orações, ao passo que o livro ou elementos são explicitados ou 

recuperáveis em outras orações. Assim, enfatiza-se o livro didático como agente, 

enquanto que outros possíveis agentes são omitidos no discurso, como mostram os 

exemplos a seguir, retirados das apresentações analisadas: 

 
Each double-page is designed for approximately 90 minutes of classroom study 

… these sections (‘Did you know’ sections) are designed to encourage cross-

cultural comparison and to provide further opportunities for speaking 
 (exemplos da apresentação do livro Straightforward Elementary) 

 

The pages are designed to feel airy and spacious. 
…texts have been adapted and graded… 

They (texts) have been selected (…) for their interest and appropriacy. 

(exemplos da apresentação do livro New American Inside Out Elementary) 

 

The activities have been designed for easy use, and flexibility. 

(exemplo da apresentação do livro English File Upper- Intermediate) 

 
These topics were chosen and developed in close consultation with teachers and 

students... 

... original scripts have been adapted and re-recorded to aid comprehension. 

(exemplos da apresentação do livro  Framework Intermediate) 
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Além disso, a representação do livro como agente acontece também através 

de nominalizações de ações exercidas pelo livro didático, componentes ou 

elementos, configurando metáforas gramaticais.  Seguem alguns exemplos. 

Livro do professor em Português contendo a página do aluno, explicações didáticas 

e gramaticais... 

 (exemplo da apresentação do livro  New Ace 1) 

 

Clear presentation of new, advanced Grammar backed up by thorough revision of 

intermediate language points. 

Stimulating texts with clear focused exercises to improve reading and listening 
skills. 

A realistic but challenging upper-intermediate syllabus. 

The confidence-building approach to listening developed in Englilsh File Upper-
intermediate… 

The development of effective and efficient learning techniques is made more 

explicit … 

(exemplos da apresentação do livro English File Upper- Intermediate) 

 

Other reinforcement and extension activities… 

(exemplo da apresentação do livro Framework Intermediate) 

 
The emphasis is always on what students can do with the language... 

Motivating reading texts… 

There is also a comprehensive writing course… 

 (exemplos da apresentação do livro New American Inside Out Elementary) 

 

Os termos sublinhados são formas nominalizadas de ações executadas pelos 

componentes da coleção didática ou pelos elementos do livro didático. Em alguns 

casos, essas ações são transformadas em atributo ou circunstância. O livro do 

professor “tem explicações”, então ele “explica”. Se os textos são “motivadores”, 

eles “motivam”, outras atividades “de reforço” são aquelas que “reforçam 

determinado conteúdo”. Em outros casos, as formas nominais aparecem como 

participantes das atividades. A “ênfase” naquilo que o aluno pode fazer é também 

o fato de o livro “enfatizar” o que este aluno pode fazer, o “desenvolvimento 

efetivo” da aprendizagem é uma ação do livro, ou seja, ele a “desenvolve”. Este é, 

portanto, mais um recurso de significação ideacional que mostra que o livro 

didático é representado como agente do ensino de inglês. 

O uso de formas nominais como as destacadas também faz com que seja 

apagado do discurso o elemento humano responsável pelas ações encerradas. 

Mostra-se que o livro didático em questão é agente que apresenta a gramática, que 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



6 
O Discurso dos Produtores 208 

seus textos estimulam alunos, que os exercícios focalizam os textos. Ainda mais, 

pode-se dizer que o conteúdo “desafia”, que a abordagem veiculada “constrói” 

confiança nas atividades de compreensão oral, e que explicitamente é o livro que 

“desenvolve” técnicas de aprendizagem. Mais uma vez, vê-se que o livro é 

representado como o agente do ato de ensinar, o promotor da aprendizagem, 

sendo desconsiderados, no discurso, o professor e o aluno. 

 

c. O livro como facilitador 

O livro didático de inglês é um agente facilitador, representação esta 

presente em três das cinco apresentações analisadas. Recursos de significação 

ideacional e interpessoal contribuem para a construção da idéia de que o livro 

didático facilita o trabalho do professor e também contribui para tornar mais fácil 

a aprendizagem da língua por parte dos aprendizes. 

A obra didática é participante Ator de processos materiais que implicam em 

ajuda e ou facilidade: help, facilitate, aid (do inglês), “ajudar” e “facilitar” (em 

português). Essas ações são direcionadas a alunos e professores, como mostram as 

orações retiradas dos textos. 

Such an approach encourages cross cultural comparisons and helps to present a 
contemporary version of the English language … 

The cross references likewise facilitate autonomy. 

key cultural issues which help students gain an insight into fundamental aspects of 
‘World English’ culture. 

Some of the original scripts have been adapted and re-recorded to aid 

comprehension. 

(exemplos da apresentação do livro Framework Intermediate) 
 

They (Test before you teach tasks )will help students to see the purpose of the 

language items when they come to study them. 
… and the students are helped towards producing similar dialogues of their own. 

Secondly, they are motivational, i.e. they help students to realize for themselves 

what they can or can't do. (…) This may help them to see the purpose of the language 
items when they come to study them 

These sections aim to be both informative and inspiring. They can help you find 

new ways to really exploit material and get the most out of your learners.  

(exemplos da apresentação do livro Straightforward Elementary) 
 

Para ajudar o trabalho do professor em sala de aula, New Ace conta também com 

uma grande coleção de pôsteres coloridos em cores e ricamente ilustrados. 
A cada duas unidades, uma unidade de revisão consolida e ajuda a preparar o 

aluno para as provas. 

Ilustrações e fotos coloridas facilitam a compreensão do conteúdo. 
(exemplos da apresentação do livro New Ace 1) 
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A ocorrência desses tipos de atividades ao longo de alguns textos de 

apresentação sugere uma preocupação em se mostrar para o professor leitor que 

uma das ações do livro didático em questão é ajudar no ensinar e no aprender a 

língua.  

Além desse fato, o livro é também um facilitador na medida em que exerce 

ações como essas identificadas na apresentação do livro New Ace 1. Ele atende 

uma demanda (Esta obra ... foi revisada e ampliada para melhor atender às 

necessidades dos tempos atuais), motiva (os exercícios ... mantém o interesse e 

atenção dos alunos / Outras novidades que certamente despertarão a motivação 

dos alunos são jogos e as músicas),  oferece algo (New Ace oferece oportunidades 

... / Dezesseis Bonus Units ... oferecem não só prática adicional, reforço de 

gramática e vocabulário, ...). Verifica-se que a coleção e seus componentes e 

elementos são apresentados como facilitadores do trabalho docente fazendo algo 

que seria esperado do próprio professor: motivar, atender ao aluno, dar 

oportunidade, reforçar conteúdo. Além disso, a versão apresentada pode ser 

entendida como facilitadora do trabalho do professor por exigir dele um mínimo 

de preparação, como exposto neste texto, e também em outras apresentações 

consideradas aqui. 

Straighforward sets out to make life for teachers as easy as possible. 
 

(exemplo da apresentação do livro Straightforward Elementary) 

 
Framework is a breath of fresh air for the (...) teacher 

The Reference Guide is designed to be an at-a-glance resource for students 

 

(exemplos da apresentação do livro Framework Intermediate) 

 

A ideia do livro didático como facilitador também é expressa nesse gênero 

discursivo em termos interpessoais. Com o uso de certos itens lexicais, e a 

gradação a eles conferida em alguns casos, se expressa para o leitor uma 

apreciação positiva relacionada ao fato de o livro ter características que o fazem 

um facilitador. Nos exemplos a seguir, tais itens lexicais são destacados. 

Framework is a breath of fresh air for the (...) teacher and (…) structured to aid 
classroom use. 

The incorporation of these frequently used and formulaic expressions makes the 

studying of abstract grammatical categories more accessible. 
Throughout the student’s book, learner autonomy is promoted via clear cross-

referencing to… 

The aims of each unit are always given at the beginning and clearly marked… 
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We have avoided long interviews, stories and conversations in favour of shorter, 

punchier extracts, mini-dialogues and soundbites which are both more accessible and 

enable students to use them more easily as models. 
Student’s Book tasks are very well supported by more systematic guided writing 

activities… 

The Reference Guide is designed to be an at-a-glance resource for students (…) 
students can refer quickly and easily while working on unit activities. 

The Grammar Reference is more straightforward for quick consultation. 

Transcripts: They include the answers highlighted for ease of reference on the 

teacher’s part. 
Collins Cobuild monolingual dictionary: This dictionary offers (…) an easy to use 

layout which guides the user more quickly and easily to relevant word. 

 
(exemplos da apresentação do livro Framework Intermediate) 

 

Straighforward sets out to make life for teachers as easy as possible. Each lesson is 
presented (…), easy-to-use way, with each section labelled … 

I am sure that you will come to value the Teacher's Book highly as a tool for 

professional development. 

A simple coding system indicates how common, and therefore how useful to learn, 
the words are. Both students and teachers will find the word lists useful for revision 

purposes. 

Scripts for the listening texts can be found at the back of the book, (…). The scripts 
will also be useful in some mixed ability classes … 

It is well known that regular extensive reading is also of enormous help.  

 

(exemplos da apresentação do livro Straightforward Elementary) 

 

Nestes exemplos, os itens lexicais sublinhados denotam facilidade (more 

easily, ease), ajuda (well supported, guided), praticidade e comodidade (at-a-

glance, quickly, more accessible, a breath of fresh air, more straightforward), 

clareza (clear, highlighted). Estas são ideias relacionadas ao fato de o livro 

didático ser produzido de modo a tornar mais fácil e cômodo o trabalho de alunos 

e professores, e o aprendizado da língua. Estes termos também expressam uma 

atitude positiva com relação ao livro apresentado. Ele é valorizado por poder 

facilitar o dia-a-dia do professor, ser de fácil utilização, ter elementos úteis, e de 

enorme ajuda, para o aluno e para situações de sala de aula. Assim, também 

através de recursos de significação interpessoal, tenta-se construir para o professor 

leitor a representação do livro didático como facilitador. 

Além disso, há repetição, em cada texto, de termos como useful, assim 

como o uso de sinônimos relacionados à noção de facilidade. Isso mostra que os 

itens lexicais concorrem para a construção dessa representação do livro didático 

como um facilitador em termos ideacionais e interpessoais.  
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d. O livro como curso 

A construção da representação do livro didático de inglês como curso ocorre 

em quatro das cinco apresentações que compõem o corpus de pesquisa. Nos 

manuais destinados aos professores dos livros Straightforward Elementary, New 

American Inside Out Elementary, English File Upper-Intermediate e Framework 

Intermediate, há recursos de significação ideacional e textual que mostram isso.  

Em termos ideacionais, em três dessas apresentações, o livro didático, ou a 

coleção em si, é definido e classificado como um curso de inglês geral para 

adultos e jovens, da mesma forma que nos textos de quarta capa. Seguem as 

ocorrências:  

Straightforward is a general English course aimed at adults and young adults. 

 
Framework is a multilevel course for adults and young adults. 

 

English File Upper-Intermediate responds to what we believe both teachers and 
upper-intermediate students want from a course. 

 

Através de processos relacionais atributivos, as coleções Straightforward e 

Framework são apresentadas de modo a serem reconhecidas como curso de inglês 

direcionado a adultos e jovens, com diferentes estágios. O livro English File 

Upper-Intermediate é o agente da ação de “responder” e ao mesmo tempo 

fenômeno do processo mental “querer” cujos sensores são professores e alunos. 

Precedido de um artigo indefinido no grupo nominal (a course), ele é categorizado 

como tal. 

Já na apresentação do livro New American Inside Out Elementary há uma 

definição, através do dêitico the, deste material como curso no título da segunda e 

maior seção: Components of the course. Assim, the course, na verdade é New 

American Inside Out, a obra didática ali apresentada e descrita. Em termos 

textuais, a palavra course, ocorrendo num título de seção, leva a entender que ali 

onde são apresentados os componentes e elementos da obra didática está aquilo 

que compõe um curso. Logo, o texto está apresentando um curso.  

Quanto à utilização de itens lexicais nestes textos, um recurso de 

significação ideacional, é importante considerar que a palavra course é repetida 

várias vezes ao longo desses textos.  No caso da apresentação do livro English 

File Upper-Intermediate, além das três vezes em que aparece nos títulos das 
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seções, esse vocábulo é utilizado mais 8 vezes, totalizando 11 ocorrências. Em 

toda extensão do texto de apresentação do livro Straightforward Elementary – 7 

páginas – a palavra course aparece 5 vezes, na maioria referindo-se ao livro 

didático em questão. Na apresentação de Framework Intermediate, por sua vez, a 

palavra course é repetida em 15 momentos. Seguem alguns exemplos: 

All the supplementary materials needed to teach the course. ) 

These pages provide the ‘core’ vocabulary of the course. (Sobre Vocabulary 

Builder) 

The ‘core’ vocabulary of the course is recylcled throughout the Workbook.  
This provides all the guidance and supplementary materials needed to teach the 

course. (sobre Teacher’s Book) 

 
(exemplos da apresentação do livro English File Upper-Intermediate) 

 

Here are the basic criteria which lie at the heart of the course. 
The thrust behind Framework has been the need to create a stimulating course. 

Framework has its own website, which completes the course material. 

 

(exemplos da apresentação do livro Framework Intermediate) 
 

The Straightforward writing course consists of twelve double-page lesson… 

…the relationships between these characters develop as the course progresses. 
… many teachers will want to integrate work on pronunciation at other times 

during the course. 

(exemplos da apresentação do livro Straightforward Elementary) 

 

Já no texto sobre New American Inside Out Elementary, a repetição ocorre 

na moldura sobre o Website - a penúltima (Figura 13). O leitor é convidado a 

visitar a página na Internet para conhecer mais sobre o curso (to find out more 

details about the course and the authors). Novamente, em termos ideacionais, a 

palavra course é precedida do determinante definido, sendo que na verdade, fala-

se do livro didático em todo o texto, também tratando-o como curso. Na imagem 

do Website em si, é possível ler o texto ali veiculado. O texto é sobre a coleção 

New Inside Out, mas é dito que ali há recursos para o New American Inside Out.  

Aqui também o termo course é usado para designar a coleção didática e 

demais materiais como software (CD-ROM), material de áudio e vídeo, dentre 

outros. Tal palavra é repetida nesta imagem pelo menos cinco vezes, o que reforça 

a designação apontada aqui (Course = New American Inside Out), contribuindo, 

em termos ideacionais, para a representação do livro didático de inglês como 

curso. 
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Figura 13: Moldura sobre website - da apresentação de New American Inside 

Out Elementary 

 

 

 

Complementando o exposto nos parágrafos anteriores, há também a 

referência aos volumes das coleções como levels (níveis, em inglês). Isso acontece 

pelo menos quatro vezes nesta imagem (Figura 13), que reproduz - em processo 

analítico estruturado - os volumes Beginner e Elementary. Ali, lê-se Beginner and 

Elementary levels – New for 2007. As demais ocorrências são listadas a seguir: 

Download CEF checklists for each level of New Inside Out! 

Download Laguage Companions from the Beginner level of Inside Out. 

Download worksheets for the story in the workbook for Inside Out Beginner level 
now available! 

 

O mesmo acontece nas demais apresentações aqui mencionadas, como 

mostram as sentenças a seguir: 

This problem (Listening difficulty) is addressed in English File Upper-

Intermediate, with a larger amount of listening material than in the previous levels, … 
 

(da apresentação de English File Upper-Intermediate) 
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Framework is a multilevel course for adults and young adults. 

 

(da apresentação de Framework Intermediate) 
 

 All the levels share the same basic design, but the approaches to the teaching of 

grammar and the assumptions about students’ independence, for example, are not exactly 
the same from one level to the next.  

(da apresentação de Straightforward Elementary) 

 

No caso da apresentação de Straightforward Elementary, a obra é portadora 

de uma abordagem, e isso é evidenciado pelas 10 vezes que a palavra approach é 

repetida apenas no primeiro parágrafo. Outras vezes essa mesma palavra aparece 

no texto ora para referir-se à abordagem do livro didático apresentado, ora para 

referir-se à abordagem de trabalho adotada pelo professor. Seguem exemplos em 

que approach refere-se à abordagem do livro: 

The topics are varied and the approaches to them are lively 

The approach to the presentation of grammar in Straightforward varies… 

 

Enquanto curso, a obra didática é apresentada como possuidora de uma 

abordagem específica (a straightforward approach) e ao mesmo tempo carrega 

em si diferentes abordagens para conteúdos específicos (approach to the 

presentation of grammar, different approaches to language teaching). 

A análise da periodicidade dos textos de apresentação dessas obras didáticas 

mostra que, em termos textuais, constrói-se a representação do livro didático 

como curso. O texto de apresentação de Englifh File Upper-Intermediate, por 

exemplo, é dividido em quatro seções, das quais três tem a palavra course como 

qualificador: Course aims, Course components, Course lenghth, Special Features. 

Embora a última seção não traga em seu título a palavra course, ela se subdivide 

em Student’s Book, Teacher’s Book e Tests, componentes da coleção que são 

também subtítulos da seção Course components: Student’s Book, Class Cassettes / 

CD, Workbook, Teacher’s Book. 

A primeira parte do texto sobre Framework Intermediate é intitulada Course 

Rationale. Ali, são apresentados os princípios que guiaram a criação da coleção 

didática Framework. A palavra course aqui também se liga ao livro didático em 

si, e o fato de se apresentar tais princípios na primeira seção dando a ela este título 

implica em organizar o discurso e direcionar o leitor para o entendimento do livro 

didático como sendo o curso. Mais adiante, na exposição dos componentes da 

coleção, esta é novamente classificada na primeira linha da seção como a 
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multilevel course for adults and young adults. Reforça-se, com isso, a ideia de que 

o livro didático é o curso de inglês em si.  

A primeira parte do texto sobre Straightforward Elementary é organizada 

em torno da palavra approach. O primeiro parágrafo é desenvolvido de modo a 

apresentar as informações do mais geral ao mais específico. O autor inicia falando 

da mudança de abordagens ao longo do tempo e menciona algumas das mais 

importantes (Grammar-translation approach, functional-situational approach, 

communicative approach, ...). Em seguida, há menção ao fato de atualmente se 

considerar a condição de pós-método, que vem justificar que a melhor abordagem 

seria aquela que teria elementos das diversas existentes. Por fim, caracteriza-se a 

coleção Straightforward como detentora de uma abordagem desse tipo, eclética, 

como já mostrado em exemplo aqui mencionado.   

Ainda quanto às questões de periodicidade, verifiquei que os textos de 

apresentação contidos no manual do professor são organizados de modo a sempre 

justificar o curso que é o livro. Reforça-se a ideia de livro como tal através de um 

ritmo de desenvolvimento do texto em que, na maioria das vezes, há sempre uma 

justificativa acompanhando a descrição da obra ou de algum elemento dela. Em 

termos macro e micro o texto e seus parágrafos são organizados de modo que isso 

seja recorrente. A seguir, apresento alguns parágrafos retirados da primeira parte 

do texto de apresentação do livro Straightforward Elementary.  

 

As teachers, we face many challenges in our working lives and 

finding the time for all that we have to do, let alone what we would like 

to do, is often difficult. Straighforward sets out to make life for teachers 

as easy as possible. Each lesson is presented on a double page in a 

clear, easy-to-use way, with each section labelled so that students know 

exactly what they should be focusing on. The exercises and activities are 
designed and written so that teachers may go into their classrooms with 

a minimum of preparation and come out at the end without having 

encountered any unpleasant surprises along the way. They do not need 

spend valuable time figuring out in advance what a particular activity 

involves.  

 

It would be wrong, however, to pretend that a coursebook can 

provide all of the answers all of the time. Particular students, particular 

classrooms and particular schools vary too greatly for it to be possible 

to provide one 'route map’ that will be appropriate to everybody. For 

this reason, Straightforward Teacher's Book provides a wealth of 

suggestions for ways of adapting, extending and abridging the material 
in the Student's Book. Even when things work very well, we still need to 

vary our approach from time to time so that we keep fresh, so that we 

keep experimenting and learning, and so that we continue to develop 

ourselves. So even though it won't matter if you forget to bring the 

Teacher's Book into class with you, I am sure that you will come to 

value the Teacher's Book highly as a tool for professional development.  

 

 

Justificativa 

 

 
 

Descrição 

Justificativa 

 

 

Descrição 

 

Justificativa 
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Considerando o fluxo da informação das mensagens veiculadas nessas 

apresentações, na maioria das vezes os Temas das orações são elementos do livro 

didático. Exemplifico, a seguir, com um parágrafo retirado do texto sobre o livro 

English File Upper-Intermediate.  

 

 Workbook  

This provides fully-integrated support materials for home- study. For each lesson in the 

Student's Book there there are three pages in the Workbook. These provide grammar and 

vocabulary exercises, reading texts, and study skills exercises to back up each lesson. 
They also contain grammar rules and exercises for any revision grammar points focused on 

in the lessons 

 

Os termos sublinhados neste parágrafo são os Temas das orações, pontos de 

partida das informações veiculadas no texto. Todos eles são elementos do livro 

didático. No caso, sobre o livro de exercícios, o dêitico this refere-se ao Workbook 

em si, subtítulo da seção, posto imediatamente antes. Na segunda oração, é posto 

como Tema um termo que indica o que há no livro do aluno, lições, e a 

informação nova veiculada é a existência de três páginas de exercícios no 

Workbook para cada uma dessas lições. Os pronomes These e They,  Temas das 

orações seguintes, referem-se a essas três páginas.  

Essa análise aqui apresentada para alguns parágrafos apenas de algumas 

apresentações reflete o que ocorre em quase todos os cinco exemplares desse 

gênero levados em conta nesta pesquisa. Isso mostra, juntamente com os aspectos 

ideacionais já descritos, que a organização textual da apresentação do livro 

didático de inglês no manual do professor considera que este material didático é o 

curso de inglês em si.  

 

e. O livro como atração 

A construção da representação do livro didático como atração também 

acontece através de elementos de significação ideacional e interpessoal presentes 

em quatro das cinco apresentações consideradas. O livro é apresentado como algo 

que atrairá o professor e seus alunos devido ao que ele tem, a como ele é e ao que 

ele pode provocar. 

Em termos ideacionais, enfatizo o uso de metáforas gramaticais que apelam 

para reações de usuários professores ou alunos. São alguns exemplos: 
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Enjoyable and clearly focused lessons giving a sense of progress. - Stimulating 

texts... - Stimulating topics... - Challenging upper-intermediate syllabus... 

(exemplos da apresentação de English File Upper-Intermediate) 
 

Groundbreaking features. - They (reading and listening texts) are all intended to 

be personally engaging in some way. - Entertaining and interactive way (of revising 
structures)- (Texts should prove) motivating and interesting for students. – 

(exemplos da apresentação de Framework Intermediate) 

 

Esses exemplos mostram também que o livro didático é representado como 

agente, mas aqui, especificamente, enfatizo que ele é, apresentado como um 

agente que atrai, excita, interessa na medida em que pode ser apreciado, tem 

textos e tópicos estimulantes ou motivantes, e um conteúdo que desafia o aluno 

usuário, e engajando-o. 

Outro recurso de significação ideacional observado, e relacionado às 

atividades, diz respeito às Metas das ações exercidas pelo livro ou seus elementos. 

Essas Metas são, ao mesmo tempo, objetivos do livro didático, ou reações dos 

alunos, como mostram os exemplos a seguir: 

... os exercícios que (...) mantém o interesse e atenção dos alunos. 

... novidades que certamente despertarão a motivação dos alunos. 
Os jogos trazem descontração e envolvimento. 

As músicas proporcionam momentos de alegria... 

(exemplos da apresentação de New Ace 1) 

 

Ao mesmo tempo, itens lexicais mostram a construção da representação do 

livro enquanto atração. Em termos ideacionais, há nos textos repetições e uso de 

sinônimos, o que também, em termos interpessoais, realizam a expressão de 

atitudes com relação à obra didática ou de seus componentes ou elementos, 

conforme mostrado adiante. 

A repetição do termo new ou do correspondente em português ocorre nas 

apresentações de livros que tem esse vocábulo como epíteto no próprio título, 

como em New Ace e New American Inside Out. O uso repetitivo desse termo e o 

de sinônimos – recursos de significação ideacional - ora enfatizam o caráter novo 

da versão apresentada, ora referem-se a como novos conteúdos são apresentados 

no livro. Considero, aqui, inclusive, o título da coleção, também repetido ao longo 

dos textos, enfatizando tanto o fato de ser algo já conhecido e bem sucedido, 

como o fato de ser uma nova versão.  

Welcome to New American Inside Out... 

In New American Inside Out, we’ve drawn on our classroom experience… 
In New American Inside Out, new language input is carefully controlled… 
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Students are encouraged to notice new grammar and new vocabulary… 

…opportunities to manipulate the new language… 

The new language is systematically reviewed… 
New American Inside Out emphasizes output… 

New American Inside Out Elementary includes an average of two grammar 

sections… 
New grammar is presented in a realistic context… 

…choral repetition of the new language. 

Students focus on the way the new language works. 

…a summary of the new grammatical structures… 
The new magazine-style website… 

…more information about New American Inside Out. 

(exemplos da apresentação de New American Inside Out Elementary) 

 

Obrigado por ter escolhido New Ace - que você goste das novidades - esta nova 

versão - novos desafios \- outras novidades - New Ace conta com ... coleção de pôsteres - 

... que New Ace seja um instrumento... - novo conteúdo; novos pontos gramaticais - New 

Ace oferece; 
(exemplos da apresentação de New Ace 1) 

 

Outros itens lexicais, como os mostrados a seguir, extraídos da apresentação 

de English File Upper-Intermediate, também se repetem, contribuindo para a 

construção da representação do livro como atração. 

Clearly focused lessons - Clear presentation of new advanced grammar. -A strong 
focus on oral accuracy - Fully-integrated support materials - ...an at-a-glance overview 

of all the new grammar taught… - A regular exercise which revises the intermediate 

grammar… 

(exemplos da apresentação do livro English File Upper-Intermediate) 

 

Nestes exemplos, vê-se a ideia de facilidade (at-a-glance, clear), eficiência 

(strong), composição (fully-integrated), frequência e regularidade (regular). Estas 

são também características da obra que contribuem para que ela seja vista pelos 

leitores como algo atraente.  

Em suma, ser uma novidade ou trazer novidades para o ensino e a 

aprendizagem de inglês, motivar alunos, entreter e ensinar ao mesmo tempo, ser 

claro e prático, tudo isso pode atrair o professor leitor, muitas vezes ávido por 

aquilo que poderá renovar sua prática cotidiana em sala de aula.                  

Muitos dos termos apresentados aqui também contribuem para a construção 

da representação do livro didático como atração em termos interpessoais. Há 

termos que expressam apreciações relacionadas às reações provocadas nos 

usuários do livro (Stimulating, motivating, entertaining), existem outros que 

indicam a composição do material apresentado (fully integrated, clear), e ainda 

valor atribuído à obra (new).  
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Outras apreciações positivas são expressas nos textos de apresentação do 

manual do professor e relacionadas tanto à composição quanto ao valor e à reação 

causada nos usuários. Elas também contribuem para a construção da representação 

do livro didático como atração, mas alguns termos também contribuem para a 

construção de outras representações, como fonte e agente. Cito alguns itens 

presentes na apresentação de New Inside Out Elementary: 

Composição: complete, new-magazine style website, …the segments are 
structured – a huge number of tasks – clear information, comprehensive writing course – 

etc. 

Valor: a realistic context – personalized practice - …to develop real-life listening 

skills – a useful bank of vocabulary – …a review of all the main points –  

 

Reação: Motivating reading texts… - Speaking tasks (…) encourage students (…) 

to talk about things that actually matters to them – sections designed to be fun and 
engaging.  

 

Também, a atitude de afeto às vezes se faz presente. Através de verbos 

como “gostar”, “sentir prazer”, na apresentação de New Ace, por exemplo, 

apresenta-se a atitude com relação à obra não só dos autores que assinam o texto, 

mas também dos possíveis usuários, ou seja, professores e alunos, configurando 

heteroglossia (Martin & Rose, 2003). Os autores deste livro didático dizem que 

gostaram de tê-lo escrito e desejam que professores e alunos gostem de trabalhar 

com ele, como expresso no último parágrafo. Neste caso, retomam-se as mesmas 

atitudes postas no primeiro parágrafo, em que dizem: Esperamos que você goste 

das novidades da nossa coleção e que seus alunos sintam prazer em aprender 

inglês. Além disso, os elementos da obra são caracterizados, no segundo parágrafo 

da carta, como tópicos e situações de que os alunos comprovadamente gostam, 

exercícios (...) que mantém o interesse dos alunos.  

Considerando os itens lexicais em termos ideacionais e interpessoais, e 

outros recursos de significação aqui apresentados, vê-se que a representação do 

livro como uma atração liga-se a outras representações do livro didático de inglês 

já tratadas neste capítulo. A quantidade de coisas que compõem o todo que é a 

coleção ou o volume em si, e ainda a grande quantidade de elementos (as partes e 

co-partes) de cada componente atraem o professor, pois ele terá uma considerável 

quantidade de contéudo estruturado, atividades, e de recursos, podendo estes ser 

impressos, disponíveis em meio eletrônico, gravações, filmagens, dentre outros. 

Levando em conta a necessidade de se ter contato o máximo possível com a 
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língua, o que caracteriza muitos contextos de ensino de inglês, o livro didático 

atrai por ser uma fonte que provê formas diferentes de alunos e professores terem 

contato com a língua escrita e falada. Corroboram essa interpretação também as 

análises das imagens já mencionadas neste capítulo. 

O livro didático também atrai por ser um agente ativo nos processos de 

ensino e de aprendizagem ao qual é atribuída a responsabilidade de exercer ações 

essenciais para que o ensino e a aprendizagem aconteçam: ensinar, apresentar, 

focar, prover, estimular, facilitar, ajudar, guiar, dentre outras. Sendo um agente, 

então, incluindo um agente facilitador, o livro didático também é representado 

como atração. 

 

f.  O livro como guia 

Apenas no texto de apresentação do livro Framework Intermediate foi 

observada a construção da representação do livro didático como guia. No entanto, 

parece-me importante considerá-la visto que esta é uma representação recorrente 

no discurso dos usuários, como mostrado no capítulo seguinte. Recursos de 

significação ideacional contribuem para a construção dessa representação.  

A palavra guide ou guided aparece 7 vezes na apresentação deste livro 

contida no manual do professor. Seja como verbo, seja como adjetivo, o termo 

mostra que o livro didático ou seus elementos se propõem a direcionar o aluno em 

sua aprendizagem, como exposto na seção Course Rationale: 

It is very important for students to be guided to discovering things by themselves. 

 

Além dessa repetição, observa-se que o livro ou seus elementos são 

participantes Atores de processos materiais relacionados a guiamento ou 

direcionamento, ações que são tipicamente exercidas por professores e alunos no 

contexto pedagógico. Servem para exemplificar isso as orações já citadas, e ainda: 

In this way, they (students) are led to discover rules by themselves... 
Students are led from the reading texts (where relevant) to staged writing section. 

…students are then guided towards producing their own text. 

 

Nestes três exemplos destaco o uso de voz passiva em que os alunos são 

receptores da ação de conduzir ou guiar, cujo Ator não expresso verbalmente é 

uma seção ou atividade do livro didático Framework. No caso, os Atores seriam, 

respectivamente, a atividade em que os alunos completam os quadros de 
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‘Language Focus’ a partir do que é apresentado em textos, e as atividades de 

Guided Writing. Isso liga-se à representação do livro didático como agente, pois 

uma ação  a ele atribuída, dentre as outras já expostas neste capítulo, é a de guiar 

tanto o trabalho docente como o discente.  

 

6.4. Considerações finais do capítulo 

Neste capítulo, foram descritos gêneros discursivos relacionados ao livro 

didático com o objetivo de divulgá-lo, e apresentá-lo, escritos por produtores 

desse material didático. Estes gêneros circulam na cultura educacional, pois são 

direcionados principalmente a professores e a outros profissionais (pedagogos, 

coordenadores), os responsáveis pela avaliação, seleção, adoção e uso do livro 

didático. Ao considerar os anúncios de catálogos de editoras, quartas capas, e 

apresentações de manuais de professores referentes a livros didáticos diferentes, 

procurei ressaltar as características mais recorrentes e marcantes desses gêneros, 

observadas empiricamente, e que podem compor a estrutura de cada um. Também 

apresentei análises discursivas de exemplares desses gêneros tendo em vista as 

diferentes representações construídas no discurso através de recursos ideacionais, 

interpessoais e textuais de significação semântico-discursiva. 

Há uma recorrência desses recursos nos diferentes textos analisados. Assim, 

as representações do livro didático como fonte, agente, curso, atração, facilitador e 

guia são construídas através da recorrência de padrões verbais e não verbais de 

construção de significados nos gêneros aqui considerados. Com isso, através do 

discurso, constroem-se os conhecimentos / as representações (Jodelet, 1995) do 

livro didático de inglês como uma fonte de recursos, de atividades e de conteúdo; 

de que ele também tem um papel ativo no ensino e na aprendizagem da língua; 

que ele é o próprio curso em si; e ainda algo que facilita o ensinar e o aprender, 

que atrai e guia professores e alunos.  

Mas os recursos de significação apontados contribuem para a construção de 

mais de uma representação ao mesmo tempo. O fato de o livro didático ser um 

facilitador, por exemplo, é, dentre outras razões, devido a ele ser, no discurso dos 

produtores, um agente que facilita o ensinar e o aprender. Os recursos de 

significação também se alternam na construção de significados ideacionais, 

interpessoais e textuais, podendo um mesmo item lexical, por exemplo, ser uma 
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metáfora gramatical indicando ações do livro como um de seus atributos, e ao 

mesmo tempo ser a expressão de uma atitude de apreciação indicando possível 

reação dos usuários, como é o caso de Motivating texts. Aplica-se, aqui então, o 

conceito de topologia, prevendo proximidade entre os elementos de significação 

nos gêneros (Martin & Rose, 2006), e na descrição da construção das 

representações, ao invés de uma distinção tipológica, categorizando-as de maneira 

mais rígida. 

A partir do que foi demonstrado neste capítulo, entendo que a construção 

das representações no discurso dos produtores se faz ora por meio de objetivação, 

ora por meio de ancoragem (Moscovici, 2003; Moscovici, 2010).  

A representação do livro didático de inglês como curso, por exemplo, 

realiza-se através de uma objetivação: ele é a materialização do curso de inglês 

idealizado. Assim, o curso que existe na ideia dos produtores (autores e editores) é 

concretizado na figura do livro didático – classificado, identificado e caracterizado 

como tal, e por meio dele e de suas ações, este curso pode acontecer. 

Isso também remete à denominação desse material de ensino na língua 

inglesa, pois o livro didático de língua é, em inglês, o Course book, o livro de 

curso, ou o livro curso (Tomlinson, 1998), diferente de livros didáticos de outras 

disciplinas os quais são denominados textbooks, “livros-texto” ou “livros de 

texto”. Mais que apresentar sobre a língua ou elementos da língua o Course book 

possui a carga de definir o curso, seu conteúdo, sua metodologia, o papel do 

professor, as atividades em que os alunos serão envolvidos, e consequentemente o 

papel desses alunos.  

O livro didático de inglês, sendo representado como atração, é a objetivação 

de desejos e qualidades consideradas importantes para o ensino e a aprendizagem 

deste idioma na atualidade. Se o livro didático ou seus elementos, ou ainda os 

componentes da coleção que o acompanham, motivam, engajam alunos, são novos 

ou trazem em si novidades, prazer, provocam interesse, e outras reações que se 

espera dos alunos, se ele fornece clareza para o processo, regularidade, além de 

ser uma fonte com uma quantidade quase inesgotável de recursos, atividades e 

conteúdo, tudo isso o destaca, e consequentemente faz do livro didático de inglês 

um elemento que atrai professores e alunos. Estes procuram tais coisas no ensinar 

e no aprender inglês (ver capítulo seguinte), e os produtores, ao se referirem e 

enfatizarem certas características e ações do material, constroem a representação 
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deste material como um objeto que pode satisfazer desejos e expectativas, 

portanto, um atrativo para seus usuários.  

As representações do livro didático como fonte, agente, facilitador e guia 

por sua vez, acontecem através do processo de ancoragem (Moscovici, 2003; 

Moscovici, 2010). Ao se descrever o livro didático ou a coleção didática em 

termos do que ele ou ela tem, ou ressaltando elementos ali existentes, enfatizando 

como esses elementos estão organizados, e ainda em termos do que essa obra 

provê, oferece, dá ao aluno e ao professor, ancora-se nos conhecimentos já 

existentes na sociedade sobre o que é uma fonte. Ao escreverem sobre o livro 

didático ou ao retratá-lo em imagens, os produtores enfatizam suas partes, sua 

composição como um todo, expressam atitudes de apreciação em termos de 

quantidade, variedade, completude, e assim esses produtores desse material de 

ensino também se ancoram na ideia de fonte. Eles representam o livro didático 

como a origem de elementos a serem providos, o local onde eles existem 

originariamente, e por isso, aquilo que fornece o que é necessário para o ensino e 

a aprendizagem de inglês.  

O mesmo raciocínio serve para mostrar a ancoragem na construção da 

representação do livro didático como agente, facilitador, e guia. Se ele mostra, 

apresenta, focaliza, traz coisas para a sala de aula, orienta, facilita, ajuda, motiva, 

guia, ele age como um participante ativo do processo de ensinar e aprender. A ele 

é dada a responsabilidade de exercer ações que são conhecidas no contexto 

pedagógico, normalmente próprias do professor (trazer coisas para sala de aula, 

orientar, motivar, guiar, mostrar, dentre outras), de alunos (um ajudar o outro, 

trazer coisas e experiências para a aula), ou de outros profissionais que podem 

agir em direção ao professor ou em direção ao aluno – pedagogos, consultores, 

pesquisadores. Mas, se o próprio livro didático ou a coleção em si executa ações 

desse tipo, já conhecidas, e se gramaticalmente, é o que exerce a ação expressa no 

verbo, ou em termos sistêmicos, é o participante ativo de processos, há então uma 

ancoragem no conhecimento dessas ações para se referir ao livro didático, 

fazendo-se dele um agente ativo do ensinar e do aprender inglês. 

Finalizando, neste capítulo respondi parcialmente à pergunta de pesquisa 

deste estudo, apresentando representações do livro didático de inglês construídas 

no discurso de produtores. Analisei de maneira descritiva e interpretativa o 

discurso de produtores de cinco livros didáticos utilizados por professores e 
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alunos de diferentes níveis de formação, e com realidades muito peculiares, 

atuantes em diferentes contextos de ensino de duas cidades brasileiras. Para se ter, 

então, uma visão mais completa das representações construídas na sociedade 

sobre este material de ensino, considero o discurso desses usuários, cuja análise, 

nos mesmos moldes aqui apresentados, constitui o próximo capítulo. 
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Semelhantemente ao capítulo anterior, este apresenta a análise do discurso 

de professores e de alunos usuários dos livros didáticos de inglês considerados na 

investigação desta tese. Também, da mesma forma, considero os instrumentos de 

coleta de informações - entrevistas e questionários - como gêneros discursivos na 

perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional. Esses instrumentos, comumente 

usados em pesquisas sobre representações (capítulos 3 e 5), foram considerados os 

meios mais adequados de acesso ao discurso de professores e alunos. Tanto as 

entrevistas quanto os questionários versaram sobre os mesmos assuntos: descrição 

do livro didático utilizado, sua utilização dentro e fora de sala de aula, avaliação 

do material com relação à sua pertinência ao contexto de ensino em questão,  

contribuições para o ensino e para a aprendizagem, e o que ele representa para 

esses usuários.  

A análise discursiva destes textos leva em conta elementos de significação 

ideacional, interpessoal e textual, relevantes para mostrar as representações em 

questão. Como foi mencionado nesta tese, as categorias foram denominadas a 

partir de vocábulos presentes no corpus. 

 

7.1. O que dizem os professores 

7.1.1. A entrevista como gênero discursivo 

Costa (2008) define o gênero entrevista como uma conversa entre pessoas 

em local combinado com o objetivo por parte do(s) entrevistador(es) de se obter 

algum esclarecimento, avaliações, ou opiniões. Sendo uma conversa, ainda que 

controlada, é um gênero oral, que pode ser veiculada tanto oralmente através de 

vídeos e gravações por meio de televisão, rádio, ou pela Internet, quanto por 

escrito, uma vez transcrita, como as entrevistas publicadas em revistas, jornais, e 

as entrevistas utilizadas em pesquisas científicas. Mesmo neste último caso, 

originalmente a entrevista acontece oralmente em primeiro momento, e a escrita 

I have always felt that the true textbook for the pupil is his teacher.  
M.K. Gandhi, The Story of my Experiments with Truth 
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assemelha-se a ou apresenta-se na forma de diálogo. Esse é, em termos da 

Linguística Sistêmico-Funcional, o Modo, ou seja, a variável do contexto de 

registro relacionado à maneira como ocorre a construção do texto. 

A entrevista pode ser considerada uma constelação de eventos (Hoffnagel, 

2007), na qual se incluem entrevista para emprego, entrevista jornalística, 

entrevista médica, entrevista científica, cada uma com características específicas 

de acordo com sua finalidade, eventos distintos cujos objetivos e pontos tratados 

em muito se diferenciam. Assim se configura o campo da atividade humana a que 

a entrevista está relacionada 

A entrevista para fins de pesquisa é o tópico dessa seção e, como as  

entrevistas em geral, tem uma estrutura comum do tipo pergunta-resposta. No 

caso de uma entrevista científica, as respostas são dados para a elucidação do que 

se pretende investigar (Hoffnagel, 2007, p.183). Espera-se, neste caso, que o 

entrevistado contribua com o seu conhecimento sobre algo, suas atitudes e valores 

sobre um objeto, fato ou assunto, interpretações de eventos, experiências, opiniões 

(Silverman, 2009). No entanto, o sucesso no alcance disso nas respostas depende 

da qualidade da entrevista, mais precisamente, do seu planejamento, o que 

envolve a elaboração das perguntas, a forma de perguntar, a ordem mais ou menos 

fixa de questionamentos, a escolha de um local apropriado e domínio na utilização 

de equipamentos.  

Dependendo da natureza e do objetivo da pesquisa, uma entrevista pode 

ser, segundo Noaks & Wincup (2004) apud Silveman (2009), estruturada, semi-

estruturada ou aberta, e isso depende das relações construídas entre os 

participantes naquele evento. Uma entrevista estruturada caracteriza-se por uma 

ausência de estímulo ao entrevistado, evitando-se improvisações na expectativa de 

que todos respondam às mesmas perguntas da mesma forma, garantindo-se 

consistência das respostas e uma esperada neutralidade. As entrevistas semi-

estruturadas caracterizam-se por uma interação mais flexível, o entrevistador 

demonstra interesse nas respostas e faz esclarecimentos sobre os objetivos da 

pesquisa em questão. Já a entrevista aberta apresenta maior grau de flexibilidade, 

com pouca interferência do entrevistador para que a conversa flua de maneira 

mais espontânea  

Uma estrutura esquemática (Hasan, 1989) de uma entrevista para pesquisa 

pode incluir os seguintes elementos: apresentação, consentimento, “quebra gelo”, 
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perguntas e respostas sobre o assunto, fechamento. Esta ordem de elementos é 

parcialmente fixa, pois a apresentação sempre acontece no início assim como o 

fechamento (como o próprio termo diz) acontece ao final. As perguntas iniciais 

tem objetivo de deixar o entrevistado à vontade com a situação (“quebrar o gelo”). 

Quanto às perguntas sobre o que se pesquisa dependerão da natureza da 

entrevista: elas podem ser de ordem mais fixa se a entrevista é estruturada ou 

menos fixa se as entrevistas forem semi-estruturadas, ou podem se constituir 

apenas de tópicos postos para discussão ou apreciação do(s) entrevistado(s). O 

consentimento do entrevistado pode acontecer antes ou depois da entrevista, ou 

nos dois momentos, sendo que em um deles convém que seja registrado por 

escrito ou gravado. A seguir caracterizo cada elemento com base nas entrevistas 

feitas para a pesquisa em tela.  

A apresentação inclui não apenas apresentação pessoal do entrevistador e 

do entrevistado, mas pode incluir também explicação sobre o projeto de pesquisa 

em andamento, apresentação do roteiro ao entrevistado, apresentação do 

procedimento de entrevista – se será estruturada, aberta ou semi-estruturada, se 

será gravada ou não, se em áudio e/ou em vídeo. Essa apresentação pode ser 

gravada ou não. 

O consentimento é a explicitação da permissão do entrevistado para uso e 

ou publicação das respostadas dadas por ele. Como foi dito, pode ocorrer no início 

ou mais próximo do final da entrevista, ser registrado por escrito ou gravado. 

Normalmente, já há um consentimento prévio quando o entrevistado concorda em 

participar da entrevista, mas é recomendado que isso seja verificado após as 

perguntas, pois pode haver uma mudança de opinião a partir do que foi 

perguntado e respondido. No caso das entrevistas desta pesquisa, ao final sempre 

foi perguntado se o professor concordava com o uso daquela entrevista na 

pesquisa de doutorado ora apresentada. 

“Quebra gelo” é um termo utilizado para o momento próximo do início em 

que são apresentadas perguntas não muito relacionadas ao tópico pesquisado em 

si, mas que servem para deixar a pessoa entrevistada mais à vontade com a 

situação de entrevista. Além desse objetivo, essas perguntas podem gerar 

respostas importantes para o entendimento das respostas dadas em seguida sobre o 

tópico pesquisado, ou ajudar o pesquisador na interpretação das informações. No 

caso das entrevistas feitas para a pesquisa aqui apresentada, solicitei que os 
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professores entrevistados descrevessem seus contextos de trabalho, e falassem 

sobre suas formações profissionais.  

As perguntas e respostas sobre o assunto formam a maior parte do corpo 

da entrevista, e constituem o estágio em que o objetivo principal do evento 

entrevista é ou não alcançado. É quando as informações principais esperadas na 

pesquisa emergem. Dependendo do tipo de entrevista, o entrevistador pode ou não 

reformular as perguntas não respondidas satisfatoriamente ou mudar a ordem das 

entrevistas para que a conversa seja mais natural. As respostas podem ser mais 

curtas ou mais longas dependendo do que e como se pergunta, e também do 

entrevistado estar mais ou menos à vontade na situação.  

O fechamento pode acontecer simplesmente com o agradecimento por 

parte do entrevistador, ou pode ser antecipado, na forma de uma pergunta mais 

genérica sobre o tópico, uma opinião de caráter mais amplo, a retomada de um 

ponto não esclarecido. Como em uma conversa, a entrevista é um evento 

colaborativo, um gênero co-construído pelo entrevistador e pelo entrevistado, e 

normalmente há sinalizações do fechamento da conversa / entrevista. 

Por fim, levando em conta que os gêneros se modificam de acordo com o 

contexto de cultura, atualmente tem surgido e se tornado comum um tipo de 

entrevista sem interação oral. É a entrevista via Internet, em que uma lista de 

perguntas é apresentada ao entrevistado via correio eletrônico, e este responde e as 

envia novamente ao entrevistador. Caso haja pontos a serem esclarecidos nas 

respostas, o entrevistador faz novo questionamento ao entrevistado para que ele 

possa dizer mais a respeito. Não se pode dizer que é simplesmente um 

questionário dada a possibilidade de retomada de pontos em outro momento 

(Lankshear & Knobel, 2008). 

 

7.1.2. Caracterização dos docentes 

Os doze professores entrevistados eram, na época das entrevistas, usuários 

dos diferentes livros didáticos considerados neste estudo, atuando em contextos 

distintos. Uma descrição dos contextos, incluindo o livro didático adotado em 

cada um, já foi apresentada no capítulo 5. Aqui, limito-me a caracterizar os 

profissionais, e para tanto utilizo as informações expostas no quadro 17. 
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Quadro17: Informações sobre os docentes entrevistados. 

PROFESSOR - 

CONTEXTO  

MASC 

OU FEM. 

FORMAÇÃO  

INICIAL 

TEMPO DE 

PROFISSÃO
1
 

GRAU MÁXIMO 

DE FORMAÇÃO 

VNV1 F Letras – PUC-

Minas 

+25 anos Pós-graduação 

Lato Sensu 

GMM1 F Letras – PUC-
Minas 

+25 anos Mestrado 

SLTA1 F Letras - UFOP +20 anos Mestrado 

CLM2 M Letras – PUC-
Minas 

+30 anos Graduação 

CCS2 F Letras - UFMG +10 anos Graduação 

RRC3 F Não mencionou +30 anos Não mencionou 

DAS3 F Letras - UERJ +20 anos Doutorado em 

andamento 

MLMF3 M Letras - UFRJ +30 anos Graduação 

MON4 F Letras – PUC-

SP 

+25 anos Doutorado em 

andamento 

AN4 F Pedagogia Não mencionou Doutorado 

CM5 F Letras - UFMG +20 anos Pós-graduação 
Lato Sensu em 

andamento 

MRDF5 F Letras – PUC-

Minas 

+20 anos Pós-graduação 

Lato Sensu 

  

Essas informações mostram que os professores tem larga experiência 

profissional, com média de 23 anos de profissão. Todos possuem graduação, e a 

maioria transpôs esse nível de formação em cursos de pós-graduação Lato e 

Stricto Sensu. Tais informações são importantes para mostrar que a maioria das 

representações reveladas a seguir na análise discursiva são recorrentes nas 

entrevistas concedidas por profissionais de diferentes formações acadêmicas, e 

com atuações em contextos de ensino também diversificados. Isso corrobora a 

afirmação de que representações do livro didático de inglês são construídas pelos 

docentes em geral, independentemente de sua formação inicial e de seus contextos 

de atuação profissional. 

 

                                                
1 As informações sobre tempo de trabalho foi expressa pelos professores de maneira aproximada, 

utilizando termos como “há mais de ... anos”, ou “eu acho que há uns ... anos”. 
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7.1.3. As representações do livro didático de inglês no discurso dos 
professores 

a. O livro didático como fonte 

Para os professores, o livro é uma fonte de recursos, de conteúdo, de 

atividades e de pesquisa. Duas docentes que trabalham em contextos distintos e 

com livros diferentes, assim classificam este material em trechos de suas falas: 

Bom, eu acho que o livro didático de inglês ele é uma fonte pro professor como 

pesquisa como meio também de elaborar as aulas.  

(da entrevista com SLTA1) 

..., (...), o material do ele—do Inside Out tem alguns vídeos, né. Então, por 

exemplo, e exercício que eu vou formular, é, outras fontes que eu vou recorrer de 
material, o livro me dá uma ideia, me dá uma referência, né, do que eu posso, que 

material que eu conheço que eu posso acrescentar, sabe,... 

R- Esse material é aquele material que tá dentro do pacote do material do Inside 
Out ou não? Esse material que você utiliza além do livro. 

C- Também, como vídeo, e também outros materiais que eu conheço, alguns outros 

livros, né, ou exercícios que a gente formula a partir de outras fontes também, né. (...)A 

gente vai recorrer a outros li— a outras fontes, né, pra trabalhar. 
 

Então ele é uma fonte que até me possibilita pegar, né, até criticar e pegar outras é 

é recorrer a outras a outros recursos, a outras fontes, outro material, né. Então pra mim 
é uma fonte de pesquisa também. Não só um material que eu chego, ou um instrumento, 

uma ferramenta que eu uso pra passar as informações pro aluno, e os alunos vão me 

acompanhar. Não! É mais que isso, é uma fonte de pesquisa. Então, através dele eu 
posso conhecer mil coisas, conhecer, -- tem até as curiosidades pra poder buscar 

conhecimento de História, de algum ponto que está aí, cultural, (...)  

(da entrevista com CCS2) 

 

Nesses trechos, as professoras usam sentenças com processo relacional 

atributivo intensivo para classificar o livro didático como uma fonte, inclusive 

fonte de pesquisa: ele é uma fonte (ver grifos). Além disso, CCS2 refere-se a 

outros recursos, outros materiais, outras fontes (Internet, gramáticas, dicionários, 

outros livros, por exemplo), a partir dos quais pode formular outras atividades. Ao 

fazer isso, essa professora considera que o livro é uma das várias fontes a que ela 

pode recorrer.  

Ainda ressalto o trecho abaixo, retirado da entrevista com GMM1: 

Eu procuro usar porque se ele existe é porque ele é importante. É ele vai fazer 
parte daquela construção do idioma, então ele é um alimento para que o aluno use a 

língua. Então eu procuro usar todos.  
      (da entrevista com GMM1) 
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Neste caso, a professora utiliza um processo relacional atributivo – do 

âmbito do Ser – e classifica as atividades como “alimento” necessário para que o 

aluno use a língua, ou para que haja aprendizagem. Para esta professora, então, o 

livro didático de inglês fornece recursos importantes e essenciais na formação 

linguística do aluno, e isso justifica o uso que faz do material. Assim, se o 

material fornece esse “alimento”, ele é a fonte que provê o que é necessário para 

que o ensino e a aprendizagem aconteçam. 

Outros recursos de significação ideacional também estão presentes nestes e 

em outros trechos dessas entrevistas e nas entrevistas dos demais profissionais. 

Menciono, primeiramente, recursos relacionados à análise das atividades 

expressas pelos professores.  

Nas entrevistas os professores utilizaram, com certa frequência, processos 

existenciais e processos relacionais atributivos possessivos para descreverem e 

avaliarem o livro didático que utilizam, para se referirem ao processo de seleção 

desse material, ou ao que ele representa em geral. A utilização de tais processos 

do âmbito do Ser (Martin & Rose, 2003) contribui para a representação do livro 

como fonte provedora, entidade que tem ou deve ter alguma coisa, ou em que 

existe algo para uso no processo de ensino e aprendizagem.  

O quadro 18 sintetiza a quantidade de ocorrências em cada entrevista. 

Também são apresentados trechos em que os professores descrevem o livro, 

avaliam o que é dito sobre ele nos textos dos produtores, e criticam algo do livro. 

As orações sublinhadas mostram o livro como detentor de coisas a serem 

utilizadas em sala de aula. Isso quer dizer que ele é caracterizado como entidade 

portadora de atributos numa relação de posse ou através da existência de 

determinados elementos nele, pois em diversos momentos das entrevistas há 

menção por parte de todos os docentes entrevistados aos atributos possuídos pelo 

livro ou nele existentes.  
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Quadro 18: Quantidade de processos do âmbito do Ser indicando posse e 

existências nas entrevistas com professores 

PROFESSOR  QUANTIDADE  EXEMPLOS DE SENTENÇAS COM 

PROCESSOS INDICANDO POSSE E 

EXISTÊNCIA 

SLTA1 30 (...) mas ele tem uma boa parte de listening...  

ele tem um modelo de atividades nas unidades, então 

isso num varia muito não.  

VNV1 28 (...) esse workbook tem, extra reading texts tem também, 

né, é inclusive no finalzinho do workbook também tem  

uma short story bem adaptado mesmo, ... 

DAS3 21 E o material de apoio (...)  tem bastante exercício pro 

aluno. 

...esses recursos que tem pro professor, né, essas coisas 

extra, em acho que são muito importantes também... 

GMM1 18 E outra, ele tem duas coisas é que eu acho interessante 

que é um CD Rom, um livro de exercícios e tudo, mas 

tem o CD Rom e um website que é um bom suporte para 

o professor e pro aluno, pra ele exercitar mais. 

MLMF3 16 Ah, é, mas existem partes que são muito iguais sempre. 
A parte estrutural é sempre apresentada dentro de uma 

Box, aonde tem todas as regras e isso é seguido de um 

practice exercise. 

CCS2 15 É, sem ficar no gramaticismo, mas eu acho que deve ter 

uma orientação gramatical. 

O que que tem nesse livro, né? (...)Então, é assim como 

o livro—no princípio da lição tem os objetivos, então 

qual o objetivo desse livro pra o professor? Tá aqui na 

capa, né. O que esse livro tem? 

MON4 15 Ele é dividido. Ele tem 12 unidades, ele tem DVD 

inserido. (...). Ele tem um lexical approach, e (...). Ele 

tem bastante, várias imagens,  

MRDF5 15 Então o livro tem um programa corretinho,... 

Tem os textos. Ó os textos são bons porque eles são 

pequenos, porque texto grande, né, até cansa. Esse livro 
é bom porque tem os textos pequenos. 

... ele tem coisas fáceis que todo mundo pega, e tem os 

textos que que são fáceis também, entendeu, (...)? 

Porque tem a parte de exercícios que você pratica, ...  

RRC3 13 Acho que é um livro bem estruturado no sentido de de 

conter partes, né, por exempo, tem a parte de listening, 

de speaking, ele é dividido né, Grammar and functions, 

parte de writing. 

 (Sobre teacher’s guide)ele dá exemplos, ele tem toda 

uma parte de Grammar lá no próprio livro do aluno, 

AN4 6 ... a gente fez toda uma análise do livro, e fez análise de 

toda a parte porque tem— é um material muito--  tem 

várias possibilidades.  

CLM2 5 Então, ele tem lá um conteúdo muito bom de de 
listening, de speaking, né 

Hoje todo e qualquer material tem um CD-Rom e e 

especificamente este do Inside Out que eu conheço é um 

material adicional muito importante 

CM5 5 Tem, tem uns desafios, sabe, então já vem uns desenhos 

prontos e aí, fala lá na fita aé os meninos tem que 

marcar. Eles acham assim ótimo, né. 

 O manual do professor, inclusive, (...), tem uma 

sugestão de você trabalhar aquele assunto, trabalhar 

aquela aula. 
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Alguns dos exemplos apresentados no quadro mostram que o verbo “ter” é 

usado tanto em processos existenciais – no sentido de “existir” – quanto em 

processos relacionais atributivos possessivos – indicando relação de posse. Isso 

significa, por exemplo, que os recursos que existem para professor e alunos são 

importantes. Com base nesses exemplos e ocorrências similares, pode-se dizer que 

o livro didático é o que é devido àquilo que ele tem ou que nele existe, sendo, 

portanto, fonte de pesquisa e de recursos, de textos, de conteúdos, de atividades, 

de sugestões, de orientações para o professor.  

As informações do quadro mostram que mesmo sendo mais presentes em 

algumas entrevistas do que em outras, essas orações revelam que, ao falar do livro 

didático, o professor parece ter em mente o que o material possui, ou o que nele 

existe. Isso, mais uma vez, corrobora a afirmação anterior de que o livro didático é 

uma fonte provedora para o professor. 

Além dessas atividades com processos do âmbito do Ser, em algumas 

entrevistas verifiquei que o livro didático é participante Ator de processos 

materiais que denotam provimento e que são do âmbito do Fazer: ele dá, traz, 

fornece ou oferece algo, como mostram os exemplos a seguir. Atividades dessa 

natureza não são recorrentes em todas as entrevistas, mas contribuem para a 

construção, no discurso, da ideia do livro didático como fonte provedora. 

Ainda que não estejam presentes em todas as entrevistas, estas ocorrências 

me parecem significativas. O fato de ser o livro didático participante Ator de 

processos denotados pelos verbos marcados nestes exemplos mostra que este é, 

para os professores, uma fonte provedora, o que é muito presente no discurso dos 

produtores. O livro é aquele que traz material para o professor e para o aluno, e 

aquele que provê ou não (dá ou não) determinados itens de conteúdo. Ele é 

representado também como aquele que age no ensino e na aprendizagem dando 

ideias, dicas, assunto, coisas a serem faladas, trazendo sugestões, seções 

organizadas, oferecendo atividades, trabalho com as quatro habilidades 

linguísticas, outros recursos, portanto, representado como um agente provedor de 

tudo isso. Ao mesmo tempo, é a origem dessas coisas que são trazidas, oferecidas, 

disponibilizadas, fornecidas, dadas, ou ainda a causa, isto é, o porquê dessas 

coisas estarem presentes no ensino: porque é o livro que as provê. 
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Quadro 19: Quantidade e exemplos de sentenças com processos materiais 

indicando provimento em entrevistas com professores 

PROFESSOR  QUANTIDADE  EXEMPLOS DE SENTENÇAS COM 

PROCESSOS MATERIAIS NDICANDO 

PROVIMENTO 

MON4 16 Agora, assim, é um livro muito rico e às vezes a gente 

num dá conta de cumprir todas as coisas, os recuros que 

ele utiliza, ele disponibiliza. 

...eu uso o filme que ele oferece mas não significa que eu 

uso sempre todos os filmes que ele oferece. 

AN4 14 ...é um livro que me oferece muita coisa. 

...ele traz várias variedades é do inglês com pronúncias 

de estrangeiros. 

CCS2 14 então o livro vai me dar tudo o que eu posso falar, né, 

vai me dar ideias... 

... ele traz,é, sugestões de atividades que são é é 

disponíveis para serem copiados... 

CLM2 10 fomos exatamente examinando o que o livro oferece em 

termos de ensino das 4 habilidades de língua, né. Então, 

ele tem lá um conteúdo muito bom de de listening, de 
speaking, né. Oferece muito, é, desempenho de speaking 

principalmente. 

Ele oferece outras coisas mais, tipo vídeo, né, DVD, e 

etc, que a gente tá sempre usando como uma forma 

alternativa de ilustrar ou complementar o nosso 

trabalho 

SLTA1 8 É um manual que traz informações extra, ele traz um 

conteúdo de metodologia de abordagem e é um material 

que realmente dá suporte quando você vai trabalhar,... 

VNV1 8 um teacher’s guide muito completo (...), de trazer 

algumas coisas teóricas algumas partes de teoria e a a 

explicitação da própria proposta do material trazia é 

material extra eu acho que ele foi atrativo prá gente 
também nesse aspecto. 

GMM1 5 ele tem primeiro uma boa imagem porque ele traz fotos  

...hoje em dia é é eu olho se se o livro traz um CD Rom 

MLMF3 3 Mas o livro não provê isso (vocabulário da área 

específica). O livro é um livro de inglês geral que vai 

dar a eles, nem base, porque base eles já deveriam ter. , 

uma expansão das habilidades básicas tanto a nível 

escrito, oral, na oral. 

O livro te provê com um material extensivo, você tem 

que escolher o que você quer usar. Isso é muito bom. 

RRC3 2 Eu acho que é um livro que traz um bom material de 

apoio pro professor... 

Essa edição nova já tá trazendo CD Rom, tem tem 

vídeos, já tem bem mais recursos para serem utilizados 
em cima. 

 

É interessante notar que nas entrevistas de alguns professores, o número de 

sentenças com processos materiais indicando provimento é inversamente 

proporcional à quantidade de sentenças com processos do âmbito do Ser 

denotando posse ou existência (quadro 18). Na entrevista com AN4 e CLM2 

foram contadas, respectivamente, 14 e 10 sentenças com processos materiais 
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denotando provimento, em comparação a seis e cinco sentenças com processos 

relacionais possessivos ou existenciais.  Da mesma forma, há professores em cuja 

entrevista utilizaram mais processos do âmbito do Ser indicando posse ou 

existência e menos processos materiais indicando provimento, como SLTA 1, 

VNV1, MLMF3, por exemplo. Essa comparação revela que, de uma forma ou de 

outra, falar do livro didático de inglês para o professor é referir-se a ele como a 

fonte provedora de atividades, conteúdo e recursos didáticos, seja sendo a origem 

disso enquanto aquilo que tem essas coisas ou em que elas existem, seja como 

aquele que as provê. 

Ainda em termos ideacionais, as entrevistas mostram que os professores 

sempre mencionam os componentes e elementos da obra didática. Isso ocorre em 

diversos momentos das entrevistas, seja quando descrevem o livro, ou quando o 

avaliam com relação ao texto de catálogo e à quarta capa, seja quando dizem o 

que ele representa, ou mesmo quando descrevem o uso do livro. Essa recorrência 

mostra que o discurso dos professores sobre o livro tem como campo os 

componentes e elementos da obra didática, ou seja, sua composição. Seguem 

algumas relações taxonômicas identificadas em algumas das entrevistas a partir 

dos itens lexicais utilizados pelos professores. 

 

Ele tem uma boa imagem - Ele traz fotos  - Não tem muitas coisas - Ele tem o essencial - 

Vários exercícios interativos – CD Rom – Website - O modo como ele apresenta o 
conteúdo - E as atividades - Eu uso muito o CD - O que o livro apresenta - O que o CD 

apresenta - As atividades – Unidades – Lições -(...) 

(da entrevista com GMM1) 

Livro – diálogo – reading – speaking – atividade ligada a speaking – reading – writing – 
trabalho com vocabulário – um tipo oral drills – listening – desafios – desenhos prontos -  

fita – os textos – situações que são apresentadas – o visual do livro – conteúdo 

sistematizado – conteúdo – livro do professor – sugestão – assunto – bônus – umas 

unidades – os exercícios  
(da entrevista com CM5) 

 

Livro – uma parte – um programa corretinho – os textos – um programa – a matéria – 
outros recursos – o CD – parte de listening – os textos - material para classe 

heterogênea – o livro do professor – coisas fáceis – os textos que são fáceis – a parte de 

exercícios – os pôsteres – parte da casa, de de e roupas, fruta - ... 
(da entrevista com MRDF5) 

 

 

Livro- muita coisa – várias variedades do inglês – muita possibilidade- ... 
Os textos – algumas imagens- exercícios – vídeo – temas .. 

(da entrevista com AN4) 
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Verifica-se que ao livro (o todo), estão ligados diversos elementos (partes) a 

ele pertencentes, como diálogos, trabalhos com as habilidades, conteúdos, textos, 

atividades, unidades e seções. Às vezes, o termo “livro” refere-se à coleção 

didática, também um todo, à qual estão ligados os componentes como livro do 

aluno, livro de atividades (workbook), CD, livro do professor, e que por sua vez 

contém outras partes, como atividades, layout, imagens, listenings, sugestões, 

assuntos. No último bloco, há também uma sinonímia: AN4 diz que o livro tem 

“muita coisa”, o que se assemelha aos termos “várias variedades” e “muita 

possibilidade”, sendo que essas “muitas coisas” são, dentre outras, os textos, 

exercícios, temas, vídeos. 

O campo do discurso, então, é composto pelos elementos internos do livro – 

aquilo que está no livro do aluno - e os componentes da coleção como um todo. 

Estes são o Student’s Book, o Workbook, o Teacher’s Book, os CD, o CD ROM, o 

Website, o Portfolio. Como elementos, refiro-me àquilo que está dentro desses 

componentes: unidades, lições, atividades, exercícios interativos, textos orais e 

escritos, seções, conteúdo, fotos, gravuras, atividades extra, testes, atividades de 

leitura extra, chave de respostas, e outros. 

Além desses recursos de significação ideacional, outros de cunho 

interpessoal também contribuem para a construção da representação do livro 

didático como fonte no discurso dos professores participantes da pesquisa. Em 

primeiro lugar, refiro-me, à expressão da atitude com relação à obra didática 

utilizada de modo mais amplo, e precisamente à apreciação desta com ênfase na 

sua composição. Em segundo lugar, considero o fato de o livro didático, 

componentes da coleção como um todo, ou elementos ali contidos serem sujeitos 

de muitas das orações, como as já apresentadas.  

Em todas as entrevistas podem ser encontradas expressões de atitude que 

mostram o livro didático enquanto fonte. Há apreciações relacionadas à 

composição do livro, isto é, com relação ao que ele tem ou como estão ali postas. 

São exemplos as mesmas orações mencionadas nesta análise como exemplificação 

dos recursos ideacionais. Como mostram os exemplos, livro didático é 

caracterizado por aquilo que ele tem ou o que há nele através de processos 

relacionais atributivos possessivos e existenciais, e são enfatizados atributos do 

material. O fato de o livro ser assim caracterizado não deixa de ser uma 

apreciação em termos de sua composição, mas ainda há outras maneiras através 
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das quais os professores expressam esse tipo de apreciação. Cito alguns exemplos 

a seguir. 

que ele num é poluído ele num é carregado. / bem, e a maneira que ele divide as 
unidades e as lições. E elas são unidades e lições bem condensadas também elas não são 

aquelas unidades que você demora pra trabalhar, né. / uma mistura muito grande que 

eles colocam ali de abordagem / -- ele é balanceado com relação a as habilidades que 

ele trabalha, ao conteúdo / Eu acho a explicação gramatical muito clara  
            (da entrevista com SLTA1) 

 

eu acho que é um livro atrativo, sabe... é é de boa qualidade, /  com muitas 
gravuras, ilustrações e figuras /  um livro durável, /Acho que é um livro bem estruturado 

no sentido de de conter partes / os livros importados eles são muito ricos em fotos,  

                                                                                  (da entrevista com VNV1) 
...ele é um livro mais prático de trabalhar... / ...o livro é bem colorido,  /. Num tem 

muito acúmulo, muita informação no livro. É tudo é bem informado, mas sem acumular 

informação. / New American Inside Out está mais completo que os anteriores, / mas de 

uma maneira bem estruturada, resumida, sem ficar pesando muita informação, ... 
      (da entrevista com CCS2) 

 

O workbook desse material é muito rico, exatamente no sentido de que ele oferece 
uma prática ou uma fixação maior, e é bastante extenso e é realmente uma revisão boa 

do que se foi trabalhado na unidade. / Class Audio CD também, material bastante rico de 

listening e .... 
    (da entrevista com CLM2) 

 

... eu acho que é um livro rico. 

(da entrevista com RCC3) 
 

ele tem parte bem estruturada de vocabulário e redação no final do livro, né. / tem 

bastante exercício pro aluno. / eu acho que a parte visual do livro, né, é um livro que não 
seja confuso de você entender, visualmente poluído, ou cheio, né. (sobre como avalia 

livros didáticos) 

(da entrevista com DAS3) 

 
Ah, é, mas existem partes que são muito iguais sempre. / O livro te provê com um 

material extensivo, / Seria uma expansão do que já existe e é muito bom.  

                                                                              (da entrevista com MLMF3) 
 

Porque ele é muito rico, né, tem muito material pra ser utilizado, né. / Mas ele 

tem uma variedade boa na minha opinião, de accents. / Ele ele tem esse lexical approach, 
ele é muito rico em termos de de temas... / os listenings são muito variados  

(da entrevista com MON4) 

 

Os textos, eu acho que são ricos também / que ele traz várias variedades é do 
inglês com pronúncias de estrangeiros. / é um material muito--  tem várias 

possibilidades. /Eu acho os listenings muito ricos. Ricos linguisticamente, lexicalmente, é 

em todas as possibilidades de pronúncia. Eu acho muito rico. 
(da entrevista com AN4)  

 

Os termos sublinhados nestes exemplos são todos referentes à apreciação do 

livro didático e referem-se à composição da obra em termos de quantidade e 

variedade (muito ricos, com muitas gravuras..., balanceado, extensivo, com 
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muitos ..., muito colorido) e também em termos de sua complexidade (num é 

carregado, num é poluído, testes fracos, uma mistura muito grande, bem 

estruturado, não é confuso, visualmente poluído, unidades condensadas).  

Elementos como esses são recorrentes em todas as entrevistas em maior ou 

em menor quantidade.  

Ainda em se tratando de atitudes, os atributos das coleções didáticas, ou de 

componentes e elementos destas são apreciados de forma positiva e às vezes 

negativa. É o que mostram os exemplos a seguir: 

Mas eu considero as atividades desse livro muito interessantes pra trabalhar. Eu 

gosto do livro de exercícios. Eu acho que ele é um bom complemento pros alunos.  

        (...)é um material que realmente dá suporte quando você vai trabalhar, você vai 
preparar aula. 

                                                                              (da entrevista com SLTA1) 

 
 ... ele tem primeiro uma boa imagem porque ele traz fotos ... 

E outra, ele tem duas coisas é que eu acho interessante que é um CD Rom, um 

livro de exercícios e tudo, mas tem o CD Rom e um website que é um bom suporte para o 
professor e pro aluno, ... 

           (da entrevista com GMM1) 

 

normalmente os livros importados eles são muito ricos em fotos, né, e fotos muito 
bonitas por sinal. 

eu acho que os testes são fracos. 

                                                                                (da entrevista com VNV1) 

 

E os recursos, esses photocopiable, que tem aqui no livro também, são 

interessantes, eu gosto de usar. 
                                                                                (da entrevista com DAS3) 

 

Parte de Better Pronunciation, eu acho que às vezes é é um pouco chata (...). (...) A 
parte do Vocabulary Building, eu acho que é uma das melhores coisas que o livro tem. 

\(...), mas o livro desenvolve habilidade de reading e habilidade de listening sem sombra 

de dúvida. (...). A parte de Write Better também é uma parte muito boa,. (...). Então, e no 
final tem um resumo da ópera, digamos assim, que pro aluno é muito bom. 

                                                                              (da entrevista com MLMF3) 

 

a maioria do livro apresenta fotografias, uma coisa bem tecnológica e atual no 
mundo de hoje.  

(da entrevista com MON4) 

 
...tem que ser um livro em que os exercícios não sejam maçantes, sejam 

interessantes. 

então já vem uns desenhos prontos e aí, fala lá na fita até os meninos tem que 
marcar. Eles acham assim ótimo, 

Acaba sendo repetir as estruturas que já são... Acho que a única parte assim mais 

falha do livro, né 

(da entrevista com CM5) 
 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



7 
O discurso dos usuários 239 

os textos são bons porque eles são pequenos, porque texto grande até cansa. Esse 

livro é bom porque tem os textos pequenos. 

E outra coisa interessante também são os posters,  coloridos, é legal também 
 

(da entrevista com MRDF5) 

 

Ainda que haja apreciações negativas de alguns dos elementos, na maioria 

das vezes os componentes da coleção e os elementos do livro (conteúdo, divisões, 

atividades, imagens) são avaliados de forma positiva pelos docentes: eles são bons 

ou muito bons, as imagens são bonitas, os desenhos são ótimos, há coisas 

interessantes, e ainda elementos ou componentes que cumprem a função de dar 

suporte ou de desenvolver determinada habilidade linguística da forma esperada. 

Isso evidencia que o livro didático não somente é a fonte de recursos, conteúdo e 

atividades, mas é uma fonte que tem ou traz coisas de valor positivo.   

Em alguns casos, os professores assumem suas apreciações (e também seus 

afetos como posto adiante), e dessa forma se fazem sujeitos de seu próprio 

discurso. Em outros momentos, atribuem as apreciações feitas em suas falas aos 

seus alunos. CM5 diz que os alunos acham ótimos os exercícios de compreensão 

oral. GMM1, SLTA1 e MLMF3 apreciam elementos do livro que utilizam com 

relação ao aluno, ou melhor, com relação ao que é bom ou não para o aluno: para 

GMM1 o website é um bom suporte para o aluno e para o professor, o livro de 

exercícios é um bom complemento para o aluno na ótica de SLTA1, o resumo do 

conteúdo é muito bom para os alunos de MLMF3. Assim, justificam suas 

apreciações tendo em mente o outro usuário, o aluno, mais uma vez posicionando-

se como sujeito de seu próprio discurso, capaz de avaliar e expressar suas atitudes 

com relação ao outro (o aluno).  

Junto às apreciações relativas ao valor do livro didático e à sua composição, 

nestes trechos há também exemplos de expressão de afeto do professor com 

relação a algum componente ou elemento do livro. SLTA1 diz gostar do 

workbook, assim como DAS3 diz gostar das atividades fotocopiáveis, por 

exemplo. Essas expressões, ainda que poucas, também contribuem para a 

construção da representação do livro didático como fonte. 

Ainda em termos interpessoais, é necessário dizer que o livro didático, 

componentes ou elementos dele aparecem como sujeito em muitas das orações até 

aqui mostradas. Esse fato recorrente no discurso dos professores entrevistados 

acontece em conjunto com os significados ideacionais apontados e com os 
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significados textuais mencionados a seguir, e mostram que o livro em si, ou na 

figura de um componente da coleção ou elemento de um desses componentes é 

feito, no discurso, responsável pelas proposições. Em outras palavras, o livro em 

si não só tem ou provê coisas para o ensino, mas ao mesmo tempo é 

responsabilizado por isso no discurso. Ao se falar que o livro tem ou provê, não se 

diz, por exemplo, que no livro didático em questão o autor incluiu algo a ser usado 

em sala de aula. A figura do autor é apagada nas falas dos professores enquanto o 

livro é ressaltado e feito sujeito das orações em que se expressa sobre os atributos 

do livro. 

Em termos textuais, observo que em alguns momentos nas entrevistas, 

principalmente quando os professores descrevem elementos do livro didático, ou 

falam de como os utilizam, tais elementos aparecem como Temas das orações. A 

seguir, apresento exemplos retirados das doze entrevistas: 

 

E e as atividades, eu considero as atividades interessantes... 

As atividades extra também do manual do professor ... são atividades 
interessantes.  

                                                                                (da entrevista com SLTA1) 

 

É... o teacher’s guide eu acho importante, ta?. 
Com relação à apresentação dele, eu acho que é um livro atrativo, (...) é de boa 

qualidade,  

 (da entrevista com VNV1) 

 
Esse livro, a orientação gramatical dele, ele num fica só lá na página—tem uma 

parte separada pra tratar,... 
(da entrevista com CCS2) 

 

Os testes desse CD também temos lá todas as provas prontas unidade por 
unidade,.. 

(da entrevista com CLM2) 

 

E o material de apoio que eles tem em termos de teacher’s guide, né, 

photocopiable, são muito bons também, tem bastante exercício pro aluno. 

(da entrevista com DAS3) 

 

Então muita coisa do livro eu não uso. 

Os textos, eu acho que são ricos também 
Algumas imagens o grupo não se interessa tanto,  

                 (da entrevista com AN4) 

 

Esse CD Rom talvez tenha que ser mais é reelaborado ... 
as várias coisas do livro eu dei, mas a maneira como eu dei (...)a maneira como 

eu dou aquilo é diferente. 

                                                                                        (da entrevista com MON4) 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



7 
O discurso dos usuários 241 

 

... o conteúdo sistematizado, eu acho que isso ajuda muito, quando você tem um 

livro didático,... 
         (da entrevista com CM5) 

 
  (...)Esse livro do professor não recebi,  (...) 

                                 (da entrevista com MRDF5) 

 

 

Esses exemplos e outros similares, inclusive alguns dos já citados, 

demonstram que em determinados momentos, os elementos do livro didático são o 

ponto de partida daquilo que os professores dizem sobre o material ou sobre sua 

prática com ele. O discurso, então, parece se organizar em determinados 

momentos a partir do que há no livro didático, o que faz também com que ele seja 

entendido, conhecido ou representado como uma fonte. Em outras palavras, as 

informações fluem no discurso dos professores de modo a salientar sempre o que 

é provido pelo livro, ou o que ele tem.   

 

b. O livro didático como agente 

Em todas as entrevistas, os professores utilizam recursos de significação 

ideacional, interpessoal e textual que contribuem para a construção da 

representação do livro didático como agente. Em diferentes momentos de suas 

entrevistas, há, em termos ideacionais, orações em que a coleção didática, seus 

componentes ou elementos são participantes agentes de atividades do âmbito do 

Fazer, principalmente processos materiais (quadro 20), e de atividades do âmbito 

do sentir e do dizer (Martin & Rose, 2003). Embora haja poucas ocorrências em 

algumas entrevistas (DAS3 e MRDF5), em seis das doze entrevistas (50%), foram 

contadas mais de 20 (vinte) ocorrências. Seguem também alguns exemplos: 
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Quadro 20: Sentenças com processos do âmbito do Fazer nas entrevistas com 

professores – livro didático como agente 

PROFESSOR  QUANTIDADE  EXEMPLOS  
SLTA1 41 Acho que um material didático complementa o outro, né. 

(...)E eu acho que os materiais atuais eles estão dando 

mais enfoque nessa parte... 

Mas o material didático ele já te ajuda a isso. 

MON4 33 Ele tenta apresentar accents (...) há sotaque britânico, 

mas ele tenta apresentar por exemplo um American, ele 

tenta apresentar um brasileiro falando inglês... 

Ele só vai aparecer mais quando assim o livro 
considerar, que aquele aluno já tá preparado pra ter uma 

regra dele... 

GMM1 28 ... eu vou olhar primeiro se aquele material, (...), se vai 

trabalhar realmente as 4 habilidades, e (...), se ele vai 

construir o vocabulário no aluno pra depois trabalhar 

gramática. 

AN4 27 ... ele pode lançar um primeiro tópico,... 

Então, é um livro que gera muita possibilidade. 

(...) você faz toda uma interação com esse livro. Esse 

livro parece que conversa com você. 

...  não necessariamente ele vai me dar a mesma resposta, 

né, parece que o livro vai falando. 

quando você abre um livro o livro fala ... 
O livro vai te dizer pra que público é. 

CM5 26 ele começa sempre com um diálogo, (...) e dali ele passa 

a explorar reading(...) 

é um livro que permite você trabalhar certas habilidades. 

(...) 

o conteúdo sistematizado, eu acho que isso ajuda muito 

CCS2 26 desde o Beginner até o avançado ele abrange toda  a 

parte gramatical... 

ele situa o aluno e o professor também quanto ao objetivo 

da lição. 

...então o livro vai me dar tudo o que eu posso falar, né, 

vai me dar ideias... 

MLMF3 18 ele é um livro que sempre começa  fazendo com que os 

alunos discutam... 

É a yellow Box que apresenta aquela gramática. 

CLM2 15 o New American Inside Out é um material que busca 
trabalhar a metodologia comunicativa da língua, que 

ajuda a promover também uma interação muito grande 

entre aluno e professor. Também, apresenta atividades 

que oferecem (...)uma certa autonomia no aprendizado. 

Grammar, nós temos uma apresentação muito pequena, 

mas que sugere aqui uma possibilidade do aluno 

aprender por ele mesmo. 

RRC3 14 é um livro que atende ainda, dentro do que foi feito de 

planejamento curricular, de sumário de disciplina, é um 

livro que atende muito bem a essas exigências. 

E tanto funciona que tá até hoje aqui na Escola, né 

VNV1 14 atividades que promovam a prática da habilidade oral.  

... uma lição fala da Casabranca... 

MRDF5 7 Ele (o livro) apresenta a matéria mesmo que você tem que 
dar, entendeu?(...)  

... o livro vai ensinando a parte de Simple Past, 

DAS3 4 Eu vejo quais (atividades) que acho que vão se adaptar 

bem pro que eu quero,... 

 ... no final do livro, tem a parte que ensina a escrever,... 
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Em alguns desses trechos, o livro didático ou elementos dele são Atores de 

processos materiais relacionados ao fazer pedagógico. O livro leva o aluno a fazer 

algo, atende à escola, provê material, faz com que os alunos discutam, uma parte 

dele ensina a escrever, outra apresenta a gramática. Organizar, unificar o trabalho 

são também ações atribuídas ao livro didático (ver como exemplo trecho da 

entrevista com RRC3, capítulo 4). Pode-se dizer que, em suma, o livro é algo que 

funciona na escola na medida em que exerce ações próprias das pessoas que ali 

estão. Ele age na escola e mais especificamente nas aulas, portanto é agente do 

processo ensino-aprendizagem. 

Em seu discurso, os professores também atribuem ao livro um papel de 

agente humano na medida em que ele, por exemplo, considera, fala, conversa, 

explica, ensina. Considerando que pelo menos um participante de processos 

mentais e verbais deve ser humano (Halliday & Mathiessen, 2004) - o sensor e o 

dizente, e ainda que determinadas ações de cunho material são mais próprias de 

seres humanos (como por exemplo, ensinar), há, no discurso desses docentes, a 

representação do livro didático de inglês como agente ativo no processo ensino-

aprendizagem. 

Nestas orações em que o livro didático ou seus elementos aparecem como 

agente, em termos interpessoais, ele é o sujeito das orações, responsável, então 

pela proposição. Como o que é dito é o que “acontece” no ensino e na  

aprendizagem, em última instância o livro é um agente atuante e, no discurso, 

responsabilizado pelas ações que ali acontecem.  

Também contribui para a representação do livro como agente do ensino e da 

aprendizagem de inglês o fato de, no discurso desses profissionais, o livro ou seus 

elementos serem postos em posição temática em orações como as citadas na 

exemplificação. Além de agente que faz e que é responsabilizado pelo que faz e o 

que acontece, o livro é o ponto de partida das mensagens dos professores nesses 

momentos. Isso significa dizer que, da mesma forma como acontece no que se 

refere à representação do livro didático como fonte, ele também é realçado no 

discurso enquanto agente, conduzindo também a organização das informações nas 

falas dos docentes. 

Outro recurso de significação ideacional contribui para a construção dessa 

representação no discurso de alguns professores. São as nominalizações de 
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processos em diversos momentos das entrevistas, configurando uso de metáfora 

gramatical. Seguem exemplos: 

Eu procuro usar porque se ele existe é porque ele é importante. E ele vai fazer 
parte daquela da construção do idioma, (...)Então eu procuro usar todos. 

           (da entrevista com GMM1) 

 

Eu gosto do livro de exercícios. Eu acho que ele é um bom complemento pros 
alunos.  

                                                                                (da entrevista com SLTA1) 

 
Com relação à apresentação dele, eu acho que é um livro atrativo, (...)com muitas 

gravuras, ilustrações e figuras, é... um livro durável, ... 

                                                                                  (da entrevista com VNV1) 
 

Num tem muita acúmulo, muita informação no livro.  

o livro do professor, ele traz sugestões de atividades que são disponíveis para 

serem copiadas,  
Esse livro, a orientação gramatical dele, (...) tem uma parte separada pra tratar, 

mas de uma maneira bem estruturada, 

(da entrevista com CCS2) 
 

È aquilo que eu lhe falei sobre Grammar, nós temos uma apresentação muito 

pequena, mas que sugere aqui uma possibilidade do aluno aprender por ele mesmo. 
As ilustrações, que são importante, que são autênticas, bastante motivantes,..  

... que eu acho muito importante, que é a questão do encorajamento do aluno pra 

falar.  

(da entrevista com CLM2) 

 

Todos os termos sublinhados nestas ocorrências são nominalizações de 

processos que, nas orações, são atributos (a orientação dele, durável, atrativo, 

acúmulo, apresentação, motivantes), Meta (sugestões), Fenômeno (a questão do 

encorajamento). Essas sentenças assumiriam as seguintes formas congruentes na 

língua portuguesa: 

Ele faz parte da construção do idioma = Ele também constrói o idioma... 
...é um bom complemento = Ele complementa 

A apresentação dele = Ele se apresenta. 

... é um livro atrativo = ... é um livro que atrai. 

...é um livro durável = ...é um livro que dura. 
Num tem muito acúmulo =  O livro não acumula. 

O livro do professor traz sugestões = O livro do professor sugere... 

Nós temos uma apresentação muito pequena = O livro apresenta a gramática de 
maneira reduzida. 

As ilustrações são motivantes =As ilustrações motivam. 

A questão do encorajamento do aluno. = O livro encoraja o aluno. 

 

Nas formas mais congruentes, fica claro que o livro é o participante agente 

dos processos do âmbito do Fazer presentes de forma nominalizada nas falas dos 
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professores. Assim, percebe-se, através de mais esse recurso de ideação, a 

representação do livro didático como agente.  

 Também estão presentes, mas em menor quantidade de ocorrência e 

especificamente nas entrevistas com os professores do contexto 3, orações postas 

na voz passiva como as que se seguem 

 
Tem alguns problemas de pronúncia que são explorados no livro não são do aluno 

brasileiro. 
               (da entrevista com DAS3) 

 

ele é um livro que sempre começa ah fazendo com que os alunos discutam de uma 
forma bem bem geral o tópico que vai ser abordado na File em si. Claro que a File é 

dividida em diferentes partes... 

A parte estrutural é sempre apresentada dentro de uma Box, aonde tem todas as 

regras e isso é seguido de um practice exercise. 
as Focus Boxes que falam sobre a regra gramatical que tá sendo trabalhada. 

eles tem um Writing Bank com modelos, são apresentados, desenvolvidos em sala 

de aula. 
(da entrevista com MLMF3) 

 

O uso da voz passiva com verbos que denotam processos materiais, como os 

que aparecem nos exemplos em questão, são mais freqüentes na entrevista com 

MLMF3 (6 ocorrências), em comparação com as outras duas entrevistas – DAS3 

(2 ocorrências) e RCC3 (nenhuma ocorrência). Mesmo assim, considero que esses 

exemplos servem para mostrar que estes professores tendem, em alguns 

momentos, a omitir o agente humano de ações das quais o livro ou seus elementos 

são Meta. Assim, o tópico vai ser abordado por quem: o livro, o autor, o 

professor? A File é dividida provavelmente pelo autor, mas ele não aparece na 

oração. A parte estrutural é sempre apresentada numa Box, mas por quem? Os 

problemas de pronúncia são explorados também provavelmente pelo autor, mas 

ele não é ali expresso.  

Com a utilização de passiva, então, percebo o apagamento, em determinados 

momentos do discurso dos professores, de outros Atores agentes que não o livro 

didático. Não é dito explicitamente que a divisão de unidades e lições, a 

exploração de problemas de pronúncia, por exemplo, são ou foram feitos pelo 

autor. Também não é explicitado que o desenvolvimento e a apresentação de 

tópicos para escrita e de outros conteúdos são ações do professor em sala de aula. 
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c. O livro didático como guia 

Nas entrevistas em geral, acontece a construção da representação do livro 

didático como guia da prática docente. Em termos ideacionais, pode-se mostrar 

isso pela classificação deste material didático como guia, ponto de partida, mapa 

ou similar através do uso de processos relacionais atributivos intensivos. Isso 

ocorre principalmente quando os professores respondem sobre o que o livro 

utilizado representa para eles seja em seu contexto de trabalho, seja em termos 

mais gerais. Seguem algumas ocorrências nos diferentes contextos. 

Primeiro ele é um guia, né, acho que é um suporte básico, (...), uma bibliografia 

básica que você pode seguir. 

(da entrevista com VNV1) 

 
...ele é um norteador, né, é um gancho norteador, quer dizer um mapa, né, eu vou 

passar por aqui, por aqui, por lá, é o meu mapa, (...) e também é no que a escola requer 

pra cada bimestre pré-estabelecido ali a unidade que você vai dar em cada bimestre...  
 

G – Um mapa. 

R – Por que? 
G – Um mapa porque eu tenho que saber onde que eu estou. 

R – Hum hum. 

G – E onde eu quero chegar, né. Então, é um norteamento , Ele norteia. Eu posso 

sair dele, eu posso tomar outro rumo ou não, mas tem um norteamento e isso é 
importante. É um gancho né. 

R – Hum hum. E a que horas que você fala que pode sair? 

G – Uma estrada, ele é uma estrada, um caminho. 
R – Um caminho, e que horas que você fala que pode sair pode entrar por ele? 

G – Hum hum , quando ele não atender o suficiente pra o aluno compreender e 

usar esse conteúdo ou quando ele é já cumpriu o que tinha—o objetivo, e pode ser dado 
mais, pode ampliar, e ele não amplia, por exemplo. 

                     (da entrevista com GMM1) 

 

Olha, é, (...), eu acho que pra todo professor, pra mim também, principalmente, ele 
é um guia, né. Ele é um guia. 

... então o livro vai me dar tudo o que eu posso falar, né, vai me dar ideias, é um 

guia. 
Ó, pra mim, o livro é importante, tá, o livro é importante porque ele serve de 

parâmetro. Como eu falei, ele é um guia e ele serve de parâmetro até mesmo pra eu 

buscar outros recurso (...). Ele é um guia, ... 

(da entrevista com CCS2) 
 

 Um ponto de partida. Pra eu poder guiar o que eu vou fazer com a turma durante 

o período, entendeu? Eu preciso ter alguma coisa concreta, tá? (...) Eu num gosto de 
trabalhar assim do nada. Tem que ter alguma coisa concreta. Eu acho que é um ponto de 

partida 

(da entrevista com DAS3) 
 

... eu acho que o livro (...) ele é um ponto de partida. 

(da entrevista com AN4) 

Olha, eu acho que sempre é um guia,... 
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Então pra mim ele é esse guia, mas ele não é só. E ele é esse guia mas minha 

aula não é só ele, ... 

Então, ele funciona como um guia, como ideias também que eu que eu utilizo 
(da entrevista com MON4) 

  

quando você tem um livro didático, porque é aquela coisa de você dar uma 
sequência no conteúdo, de estar sempre trabalhando e voltar àquilo que já foi visto 

antes, né. 

(da entrevista com CM5) 

.... Passa um texto, conversa com eles, sim, ali, Mas aquilo ali é como se fosse é um 
roteiro. 

(da entrevista com MRDF5) 

 

Outro fato que também contribui para a representação do livro didático 

como guia é o caráter de agente que ele tem no discurso dos professores. Ele é 

Ator de processos materiais específicos relacionados à ideia de guiamento. 

Seguem alguns trechos das entrevistas em que isso ocorre. 

 

Ele norteia. (...), mas tem um norteamento 

(da entrevista com GMM1) 
 

Ele situa, isso eu achei muito importante, ele situa o aluno e o professor também 

quanto ao objetivo da lição. 
(da entrevista com CCS2) 

 

...toda a parte do teacher’s guide é muito boa, dá uma boa orientação pro 

professor. A aula vem quase que pronta pro professor. Então a gente segue muito a 
orientação do teacher’s guide, ele dá exemplos, ele tem toda uma parte de Grammar lá 

no próprio livro do aluno, (...). Então eu acho que o livro  (...)  organiza as coisas então 

unifica o trabalho, porque senão cada um dá, vai dar a matéria de um jeito. (...) 
(da entrevista com RCC3) 

 

O mesmo pode ser pensado quando se consideram as metáforas gramaticais 

com termos também relacionados à ideia de guiamento. Quando CCS2, por 

exemplo, diz que a orientação gramatical do livro é boa, ou quando RCC3 diz que 

também é boa a orientação do livro do professor, em forma mais congruente isso 

quer dizer que o livro orienta bem. Também, quando GMM1 diz que o livro é um 

norteamento, ela mesma complementa que ele norteia. Os exemplos de 

nominalização e de verbos denotando ideia de guiamento mostram que o livro 

direciona a ação docente, mas de modo a guiar, e não determinar, conforme os 

professores dizem. 

Mas, também levo em conta, aqui, a identificação que CCS2 faz, já 

apresentada nos exemplos anteriores: ele é o que eu tenho pra falar pro aluno, o 

que eu tenho pra dizer. Esse exemplo especificamente mostra que o livro 

direciona a ação verbal da professora, ele é e determina o que se fala na medida 
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em que é identificado como aquilo que se fala, segundo a Linguística Sistêmico-

Funcional, a verbiagem. Esse caso isolado também corrobora a ideia da 

construção da representação do livro didático como agente e guia. Ao mesmo 

tempo, ele é um agente guiador da expressão da professora, como se fosse sua 

voz. 

Ressalto, ainda, outras atividades exercidas por alunos e professores e que  

são direcionadas ao livro didático. Enquanto Meta, então, ele é elemento essencial 

para que a ação aconteça, portanto, é o condutor de muito do que acontece. 

Mostram isso os trechos a seguir: 

Então eu acho que todo mundo utilizando o mesmo material ajuda no sentido de 

unificar o trabalho, economizar tempo, ter um material pronto, ter um livro bom de apoio 

que é o teacher’s guide, ter um livro de exercícios que a gente pode lançar mão pra eles 

fazerem um trabalho em casa, 
(da entrevista com RCC3) 

 

Trabalhar o que, como, então se você tem um framework é muito mais você 
analisar o que ali está, adequar isso às realidades dos seus alunos, e à necessidade de 

cada um deles, do que você ter que decidir o que que você vai fazer, como e porque. Aí 

vira caos. Então, todo professor espera que haja um livro didático que lhe forneça essa 
essa framework, que não é necessariamente uma straight jacket. 

                                                                              (da entrevista com MLMF3) 

 
Bem aqui eu utilizo o livro como roteiro, (...), cada série tem uma parte que a 

gente tem que lecionar. Então o livro tem um programa corretinho,... Eu sigo o livro e 

acrescento as coisas como música, texto de revista, de jornal, tiro no computador, ... 

 (...) Só que todo livro a gente num pode seguir só um livro. (...) mas não é só o 

livro. Mas eu sigo, porque, inclusive, se eu não seguir o livro, tem pais que reclamam.  
Tem. Inclusive, eu tenho aluno que fez o livro todinho. Tem uns que não 

conseguiram ainda. Porque não deu prá gente fazer. Tem aluno que fez. Inclusive, eu vou 

te mostrar aqui, o menino entregou hoje o restante do livro todo pronto.  
(da entrevista com MRDF5) 

 

 Tinha uma outra professora  de quinta série à tarde que ela adotou esse livro é, eu 
trabalhava até então com outro livro. Aí depois a gente conversando e prá dá uma 

continuidade no trabalho e tal e aí passei a adotar esse livro. (...)  

(da entrevista com CM5) 

 

 

Nos exemplos acima, o livro é Meta de verbos como “usar”, “fazer”, 

“seguir”, “utilizar”, da mesma forma que elementos do livro são Meta de outros 

processos: o conteúdo do livro é analisado ou adequado pelo professor. Assim, 

pode-se dizer que o livro guia certas ações de alguns professores. Uma professora 

também diz que os alunos fazem ou um deles fez o livro todo (“todinho”) como se 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



7 
O discurso dos usuários 249 

essa ação fosse o esperado. O livro didático, então, guia o que se faz na escola 

com relação ao inglês. 

Os exemplos aqui apresentados revelam que o livro é um ou o roteiro, um ou 

o programa, um apoio, um mapa, um guia, é uma framework, um ponto de partida, 

a base. Ele também ajuda a dar sequência ao conteúdo, tem sempre um mesmo 

esquema, dá orientação, norteamento, guia, situa, orienta. Observando esses e 

outros itens lexicais presentes nas entrevistas, percebo que em algumas entrevistas 

há sinonímia e/ou repetição, como as que se seguem. 

Repetição:  

Norteia – nortear – norteamento 

(da entrevista com GMM1) 

  

Ele situa, - ele situa o aluno e o professor também -o aluno se situa,  
– deve ter uma orientação gramatical – a orientação gramatical desse livro 

...  ele é um guia, né - Ele é um guia....vai me dar ideias, é um guia. - Mas o livro é 

o guia – Como eu falei, ele é um guia e ele serve de parâmetro até mesmo pra eu buscar 
outros recursos, né. (...) Ele é um guia, ... 

(da entrevista com CCS2) 

 
ele é esse guia, - E ele é esse guia mas - ele funciona como um guia,  

(da entrevista com MON4) 

 

Sinonímia: 

 
Guia -  mapa – norteador 
Estrada – caminho- rumo 

(da entrevista com GMM1) 

        
 Situa o aluno – qual a direção ele tem que tomar – para ele se direcionar -  pra ele se 

organizar – 

       Um guia –uma referência – a base – me serve de parâmetro– um gerenciador... 
(da entrevista com CCS2) 

 

      é um terreno seguro (safe ground), mostra aonde chegar, não deixa o professor solto 

no espaço, uma delimitação (framework).  
(da entrevista com MLMF3) 

 

ele é um ponto de partida. - é um guia,... 
(da entrevista com AN4) 

 

Um aspecto interpessoal contribui para a construção dessa representação nas 

entrevistas de alguns professores. Em alguns momentos em que eles utilizam os 

termos aqui apresentados em sua fala, também expressam atitudes positivas 

relacionadas ao valor do fato de o livro ser um guia, ou dar uma orientação ou 

uma direção, e daí por diante. Parafraseando, CCS2, por exemplo, o livro situa o 

aluno com a explicitação dos objetivos no início de cada lição, e ela considera isso 
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“muito importante”. Para ela, também, a orientação gramatical do livro é bem 

estruturada. Ainda, o livro é importante porque ele serve de parâmetro. Como se 

vê, esta professora, ao expressar sua apreciação, agrega valor ao fato de o livro 

didático ser um guia. Logo, também através de significados interpessoais, esta 

representação é construída no discurso dessa professora.  

Nas entrevistas das professoras do contexto 5, isso também acontece. 

MRDF5, por exemplo, diz que o livro tem um programa “corretinho”, e CM5 diz 

que um livro didático é “aquela coisa de dar sequência ao conteúdo”. Na verdade, 

o livro é apreciado como um esquema a ser seguido, em última instância, aquilo 

que direciona o trabalho de ensinar inglês na escola. 

Os professores do contexto 3 avaliam sempre positivamente o fato de se ter 

um livro como guia, expressam afetos, e apreciações positivas com relação ao 

livro ou componentes da obra didática, ou ainda julgamentos sobre as ações dos 

próprios professores ou as ações que o livro faz. RCC3 faz um julgamento  

positivo ao dizer que utilizar o mesmo livro didático ajuda a organizar o trabalho, 

e também aprecia positivamente sempre enfatizando que o livro ou o manual do 

professor é bom. DAS3 expressa o afeto quando diz que não gosta de não ter algo 

mais concreto e que precisa disso para suas aulas. MLMF3 julga que se o 

professor tiver que decidir tudo (o que, como e porque fazer) chega-se ao caos, e 

também compara os atos de adequação e decisão sendo este mais difícil que 

aquele. Este professor também expressa seu afeto positivo relacionado à 

segurança que tem trabalhando com esse livro neste contexto, e para professores 

em geral (safe ground, “trabalhar com segurança”).  

Acrescento que esses pontos apresentados a partir dos trechos transcritos 

são também presentes em outros momentos das entrevistas. MLMF3, por 

exemplo, diz que a forma como o livro trabalha a habilidade de escrita deixa o 

aluno seguro – uma expressão de afeto, e ainda que as seções de revisão 

economizam tempo do professor – apreciação da seção com recursos de 

significação ideacional. RCC3, por sua vez, enfatiza em alguns momentos que o 

livro é um apoio para o professor, repetindo algumas vezes essa palavra. DAS3 

expressa afeto ao dizer que gostou de saber que trabalharia com o mesmo livro 

que já conhecia em outro contexto – afeto relacionado a segurança. Tudo isso, 

então, mostra que o livro didático é representado como guia do trabalho dos 
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professores entrevistados, dando ao mesmo tempo suporte e apoio para tal 

trabalho. 

 

d. O livro didático como facilitador 

Como já foi exposto, o livro didático é representado como um agente, uma 

vez que, em termos ideacionais, é participante agente de várias atividades. Dentre 

elas, as atividades de facilitar e ajudar. Este e outros recursos de significação 

percebidos nas entrevistas em três contextos (1, 2 e 5) podem mostrar que os 

professores também constroem a representação do livro didático como facilitador.  

Em termos ideacionais, dentre as atividades mencionadas por CM5 e 

MRDF5 que mostram que o livro é um agente facilitador, estão: ajudar a motivar 

alunos, a sistematizar conteúdo, facilitar e agilizar o trabalho dos docentes.  

Nas entrevistas com duas professoras do contexto 1 ocorrem os mesmos 

recursos de significação ideacional. SLTA1, por exemplo, ao dizer sobre o 

processo de avaliação do livro Straightforward Elementary, revela que talvez 

tenha sido mais relevante naquele momento a percepção de que o material que ele 

vai facilitar também o aprendizado na sala de aula porque é uma escola pública. Ao 

mencionar materiais mais recentes, o enfoque que apresentam às questões 

culturais, e a necessidade de o professor pesquisar sobre tais questões, esta 

professora volta a usar o mesmo verbo dizendo Mas o material didático ele já te 

ajuda a isso. (...) 

No contexto 2, CLM2, durante a entrevista, utiliza pelo menos uma oração 

com processo material que mostra que o livro é um facilitador: 

... o New American Inside Out é um material que busca trabalhar a metodologia 

comunicativa da língua, que ajuda a promover também uma interação muito grande 
entre aluno e professor. 

(da entrevista com CLM2) 

 

O livro didático é o Ator da ação de ajudar a promover interação entre aluno 

e professor, e isso é dito sobre o livro enquanto ele é descrito. Enquanto agente, o 

livro didático é também um facilitador do trabalho docente: ele facilita o 

pesquisas, ou cumpre as responsabilidades de prover, promover, agilizar o ensino 

de inglês.  Tais ações poderiam estar a cargo do professor caso o livro didático 

não fosse adotado naquele contexto, ou se não existisse.  
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Em outros momentos, percebo que essa representação é construída também 

nas ações do professor. Analisando algumas orações como as apresentadas a 

seguir, percebo que o livro é a Meta das ações de CLM2. 

Ele também oferece um CD com testes e não são os melhores mas a gente utiliza 

grande parte deles pra fazer nossas avaliações 
 

Os testes desse CD também temos lá todas as provas prontas unidade por unidade, 

é testes semestrais, teste ao fim de cada ano, e uma certa qualidade. Eu uso, 
sinceramente, uso bastante coisa dele. Class Audio CD também, material bastante rico 

de listening e também é utilizado o mesmo material—Class Audio CD é utilizado pra 

fazer as provas de listening. Dele mesmo a gente retira os listenings que são sugeridos no 

teste, no CD de teste. 
(da entrevista com CLM2) 

 

Estes trechos mostram que o livro didático é a fonte que provê recursos, os 

quais o professor utiliza de modo a facilitar seu trabalho. Ao invés de elaboração 

de instrumentos de avaliações, são adotados testes prontos e textos gravados 

ofertados no pacote de materiais que é a coleção, ou seja, as coisas que já estão 

prontas. Assim, o fato de o livro didático ser uma fonte provedora de recursos, 

atividades, textos e conteúdo é algo que também o faz facilitador do trabalho 

docente. Também corroboram esta afirmação alguns termos utilizados como Meta 

do processo de “oferecer”, do qual o livro é Ator, o que ocorre nas orações a 

seguir:  

Ele oferece outras coisas mais, tipo vídeo, né, DVD, e etc, que a gente tá sempre 

usando como uma forma alternativa de ilustrar ou complementar o nosso trabalho. 

 

O teacher’s, OK, oferece um apoio muito grande sim, em termos de de atividades 
fotocopiáveis e extra, que a gente usa muito em sala de aula. E aí envolve tudo, não 

simplesmente gramática, mas vocabulário, atividades mesmo de comunicação. 

(da entrevista com CLM2) 

 

Ao oferecer coisas a mais, o livro é um facilitador do trabalho em sala de 

aula, porque são justamente as coisas que o professor utiliza, como ele mesmo diz, 

como forma alternativa. Em outras palavras, essa oferta feita pelo livro o ajuda a 

não ficar preso apenas ao livro do aluno. Esse é o apoio que o livro do professor 

também oferece: atividades fotocopiáveis e extra para uso em sala de aula.  

 Ainda em termos ideacionais, considero a utilização de alguns itens 

lexicais. Uma observação detalhada destes nas entrevistas mostrou que o livro é 

representado como facilitador. Uma relação de repetição de um termo específico 

utilizado por CLM2 é apresentada a seguir, como exemplo. 
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Bom, ele representa na verdade a ferramenta primeira, tá, ou seja, seria a 

primeira ferramenta que a gente tem—lança mão dela, né. Embora eu esteja sempre 

argumentando que é um material muito bom, (...), a gente sempre precisa de inserir 

alguma coisa, (...) Mas pra mim ele é a primeira ferramenta, entendeu? Num é somente 

nele, a gente num pode ficar preso somente a ele .. 
... é a ferramenta primeira que a gente lança mão, né, ... 

(Sobre o que representa o livro didático para ele) 

C- uma primeira ferramenta.(...) eu sempre digo que é a primeira ferramenta, 
porque se a gente ficar só preso nele a gente num consegue, é, fazer um trabalho não. 

 

Estes trechos são de respostas à pergunta sobre o que o livro utilizado 

representa para o professor naquele contexto, e também, de modo mais amplo, o 

que ele representa em si. O professor repete, pelo menos seis vezes, a palavra 

“ferramenta” sempre acompanhada do termo “primeira”. Assim, ele caracteriza e 

identifica o livro como uma ou a “ferramenta primeira” utilizada por ele para 

lecionar. Se ferramenta é um instrumento que auxilia alguém na execução de uma 

tarefa, às vezes essencial para que esta seja cumprida, ela é um instrumento que 

facilita. Logo, o livro didático é um facilitador. 

Além disso, o fato de o professor caracterizar ou identificar esta ferramenta 

como a primeira implica em colocá-lo em destaque, sendo, num rol de recursos 

que podem ajudar no seu trabalho, o primeiro instrumento, o mais importante ou o 

essencial. Como o próprio professor CLM2 diz, ao ser solicitado a justificar o 

termo “ferramenta”: Primeiro recurso didático a estar trabalhando, (...), como 

ensino da língua. 

Outras repetições e sinonímias são recorrentes ao longo de outras 

entrevistas. Seguem, como exemplo, as relações delineadas a partir dos vocábulos 

presentes nas entrevistas com as professoras do contexto 5: 

Repetição: 

 ... ajuda no aprendizado – acho que isso (o conteúdo sistematizado) ajuda muito – 

Ajuda também – ajudar na motivação dos alunos – ajudar no conteúdo sistematizado -... 

Acho que é um apoio, acho que é um apoio pra gente. – o livro é um apoio nesse 
sentido – É mais um apoio – É esse apoio mesmo, né – É um apoio mesmo...  

 

Sinonímia: 
Apoio – facilitar – ajudar –  

(da entrevista com CM5) 

Repetição: 
Trabalho atualizado, são até mais fáceis,  – essa parte aí é muito fácil – o que  ele 

tem que facilita o trabalho   

esse livro pra mim é de grande ajuda. –– ele ajuda a parte de exercício –  

(da entrevista com MRDF5) 
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Em termos interpessoais, esses termos grifados são também apreciações dos 

docentes com relação ao livro didático utilizado. Essa apreciação está relacionada 

ao valor da obra por ser algo que facilita, ajuda, e também há apreciações 

relacionadas à composição, mais especificamente à complexidade da obra: mais 

fáceis, muito fácil, conteúdo sistematizado.  

SLTA1 lembra, em outro momento da entrevista, das falas dos professores 

quando avaliam materiais para adoção. Tentando reproduzir essas falas, esta 

professora utiliza termos que mostram que o livro deveria ser um facilitador, logo, 

ele é representado como tal.  

Eu lembro que os nossos livros a gente falava “não esse aqui ele num explica 

bem,(...) são livros que tem umas atividades meio complicadas. Não são bem explicados. 

O layout é muito confuso pros alunos. Não tem muitas atividades de listening ou 

speaking.” 

(da entrevista com SLTA1) 

Considerando aspectos de significação interpessoal, neste trecho em 

específico a professora faz uso de itens lexicais que denotam uma apreciação 

contrária à idéia de facilitador, como “complicadas” e “confusos”. Também é 

usado o elemento de polaridade negando características que seriam positivas, 

criando assim as apreciações negativas, como em “num explica bem”, e “não são 

bem explicados”. Isso quer dizer que o livro a ser escolhido na época deveria 

facilitar, não complicar. 

GMM1 também avalia o livro utilizando itens lexicais relacionados ao 

campo semântico de facilidade, e que mostram sua apreciação positiva do material 

em questão. Na sua descrição, a professora diz que ele é um livro mais fácil pra 

que eu dê uma abordagem mais comunicativa e também que haja uma 

comunicação. O mesmo ocorre quando a professora diz sobre a adequação do 

livro ao contexto de trabalho, afirmando que o modo como ele apresenta o 

conteúdo e a e as atividades é, fica mais fácil pra eu atender -  eu como são uma 

classe super-heterogênea, super. E em seguida ela reafirma: Fica mais fácil. 

Observa-se que essa apreciação é também composta pelo elemento de gradação 

mais em todos os exemplos. 

Como se vê, os termos utilizados são, ao mesmo tempo, elementos de 

significação ideacional e interpessoal. O livro é apreciado pelo fato de ser fácil, de 

facilitar, ajudar, a ele também são conferidos atributos e atividades com essa ideia. 
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Em termos interpessoais, essas são realizações de atitudes de apreciações positivas 

do material por parte dos professores.  

O mesmo pode ser dito com relação aos trechos da entrevista com CLM2 

aqui citados. Para este professor, o livro em si é um material que ajuda a promover 

a interação entre professor e aluno; ele é a “primeira ferramenta” do professor; o 

livro do professor oferece um apoio muito grande; o material de áudio é bastante 

rico, o CD-ROM é um material adicional muito importante. De modo amplo, as 

coisas ofertadas pelo livro e o próprio livro são apreciadas de maneira positiva 

pelo professor enquanto facilitador, ressaltando sua composição e valor.  

Acrescento que também confirmam isso, as apreciações expressas pelos 

professores aos componentes ou elementos da coleção didática e que, neste 

trabalho, apresentei como contribuintes da construção do livro didático como 

fonte. Se ele é um facilitador também por aquilo que ele oferece, e pelo fato de ter 

coisas, enquanto fonte provedora o livro didático de inglês é apreciado como uma 

facilidade ou um facilitador. 

 

e. O livro didático como atração 

A análise das entrevistas realizadas em três contextos (1, 4 e 5) revela que 

elementos ideacionais e interpessoais ajudam na construção da representação do 

livro didático como atração.  

Em termos ideacionais, algumas vezes há utilização de processos do âmbito 

do Ser relacionando-se o livro a atributos que denotam a qualidade de ser atrativo. 

E isso é justificado, nas falas dos docentes, pela presença de alguma coisa como 

desafios, textos, imagens – fotos, gravuras – ou de outro aspecto não verbal, como 

o layout. VNV1, por exemplo, ao descrever o livro, inicia dizendo que ele é um 

livro atrativo e consequentemente de boa qualidade pelo fato de, dentre outras 

coisas, conter gravuras, ilustrações e figuras. A mesma professora diz que presta 

atenção no layout do livro no processo de seleção e avaliação de livros didáticos, e 

se o livro é atrativo para os alunos.  

 As duas outras professoras desse mesmo contexto também utilizam recursos 

de significação que ajudam a construir a representação do livro como atração 

quando o descrevem. Para SLTA1, o livro tem um layout não poluído, não é 

carregado, os temas não são chatos, as atividades são interessantes.  GMM1 inicia 
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sua descrição do livro dizendo que ele tem primeiro uma boa imagem porque ele 

traz fotos.  

Seguem outros exemplos das entrevistas com docentes dos contextos 4 e 5: 

Acho ele um livro bom porque ele tem muitas imagens e isso facilita muito o 

desenvolvimento da parte oral, (...) do speaking. 
(da entrevista com AN4) 

 

.. os textos são bons porque eles são pequenos, porque texto grande até cansa. Esse 
livro é bom porque tem os textos pequenos. 

essa parte aqui é “material para classe heterogênea” é interessante. Esse livro é 

bom. 

(da entrevista com MRDF5) 

 

Os exemplos mostram que o livro didático é uma atração para as professoras 

pelos atributos a ele conferidos. MRDF5, por exemplo, considera o livro 

interessante, que não é cansativo e, portanto, atrai. Ela também repete várias vezes 

que o livro é bom - 11 vezes ao longo de toda a entrevista – na maioria dos 

momentos referindo-se ao livro em si, em outros momentos referindo-se aos 

textos. Algumas vezes esse termo aparece com gradações: “muito bom”, “um dos 

melhores”. 

Em outros momentos nas entrevistas destes contextos, é enfatizado o 

atributo “rico” conferido ao livro, o que também sugere que ele atrai pelo fato de 

ter muitas coisas, e coisas variadas. Também é mencionado um elemento do livro 

ou alguma característica que o faz uma atração. 

E eu acho que o visual do livro  atrai muito os alunos. É um elemento de motivação 

também,  

eu acho que tem que ser um livro assim atraente, (...) tem que ser um livro em que os 
exercícios não sejam maçantes, sejam interessantes. Tem que ser um livro que trabalha 

aquilo que você pretende trabalhar. 

(da entrevista com CM5) 
Eu acho o livro interessante. 

essa parte aqui é “material para classe heterogênea”  é interessante. Esse livro é 

bom. 

Esse aqui ( o livro New Ace) é atualizado. Muito bom! Muito bom 
(da entrevista com MRDF5) 

 

As atividades do listening eu acho excelentes. Na minha opinião elas são muito 

boas porque eu acho que ele traz várias variedades é do inglês com pronúncias de 

estrangeiros. 
Eu acho os listenings muito ricos. Ricos linguisticamente, lexicalmente, é em 

todas as possibilidades de pronúncia. Eu acho muito rico.   

(da entrevista com AN4) 
 

...ele é um livro assim, na minha opinião, eu gosto muito do livro. Ah, os temas 

são muito ricos, e levando em consideração os alunos que eu tenho. 
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São temas bastante atuais e eu tenho usado o livro já há 3 anos e meio mais ou menos, e 

eu acredito que os temas continuam atuais, então não vi nenhuma desatualização nesses 

temas. E os alunos se interessam, acho que eles continuam interessados. As turmas 
mudam e eles continuam bastante interessados no material. Isso é o que eu tenho 

percebido. 

(da entrevista com MON4) 

 

Ao ser questionada sobre o que faz um livro ser atrativo para o aluno, 

VNV1 responde:  

Normalmente ele gosta de gravuras desenho, né, não só ilustrações mas fotos, né, 

e normalmente os livros importados eles são muito ricos em fotos, né, e fotos muito 

bonitas por sinal. É eu acho que o aluno olha muito isso.  

 

E ainda acrescenta ao final da entrevista:  

Eu acho particularmente, que os (...) de editoras internacionais, eu acho eles 

muito atrativos no sentido de trazer aspectos culturais, sabe?  
(da entrevista com VNV1) 

 

Esses exemplos mostram, em termos interpessoais, que certas apreciações 

do livro feitas pelos professores referem-se às reações provocadas nelas ou nos 

alunos. Mas, de modo mais amplo, o livro é interessante – ele interessa e provoca 

interesse, é atraente – ele atrai, é um elemento de motivação – ele motiva. Essas 

metáforas gramaticais ideacionais são também recursos para expressão de 

apreciações que mostram que o livro é uma atração. Além disso, há também 

apreciações que indicam valores: “bom”, “muito bom”, “um dos melhores”, “é 

importante” (MRDF5), “ótimo”, “um livro bom” (CM5). 

Ainda em se tratando das atitudes concernentes ao livro didático, em alguns 

momentos é presente a expressão de afeto e de apreciações tanto das professoras 

como dos alunos com relação ao livro. Nos trechos já citados, as professoras usam 

termos como “eu gosto”, “os alunos se interessam”, “eles gostam”, 

“interessantes”, “motivam”, “bom”, “muito bom”, dentre outros. Seguem outros 

exemplos além dos já mencionados: 

C – Eu gostei, né, então eu acho também que se eu não tivesse gostado, né, se não 

tivesse achado que o livro fosse adequado, né, também não adotaria, né. Eu acho que é 
um livro bom, é um livro que permite você trabalhar certas habilidades. Os meninos 

adoram listening, né, (...) mas eles adoram o livro, menino. Tem uns desafios, então já 

vem uns desenhos prontos e aí, fala lá na fita aí os meninos tem que marcar. Eles acham 

assim ótimo, né. Então, assim, aquela coisa assim de “acabei”, “ah eu consegui”. Então 
eles sentem motivados, né.  

(da entrevista com CM5) 
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Apesar desses aí ser dos melhores do que eu já vi, entendeu? Mas deveriam ser 

mais direcionados a eles mesmos. O que eles gostam de fazer? O que o adolescente gosta 

de fazer? Devia ter texto relacionado. 
É, eu acho o livro super importante. Eu adoro livro, (...) eu nunca estudei sem 

livro. Acho que ninguém tem que fazer—Por exemplo, nunca estudar sem ele. 

(da entrevista com MRDF5) 

  

Os trechos mostram que as professoras expressam afeto e apreciações 

relativos ao livro didático devido às qualidades que ele tem, e às coisas que ele 

provê. Em outras palavras, o livro é uma atração por ser uma rica e extensa fonte 

provedora de conteúdo, textos, imagens e atividades.  

Além disso, esse afeto pode determinar a adoção do livro didático, como 

expressa CM5, por exemplo. Ela diz que um fator para a adoção foi o fato de ela 

ter gostado do livro, e mostra como os alunos se sentem com relação a algumas 

atividades: ela utiliza um termo com gradação (“adoram”). O mesmo verbo é 

utilizado por MRDF5 (“eu adoro livro”) e chega a expressar um julgamento no 

último trecho de que ninguém deveria estudar sem ele. É o que mostra também o 

trecho a seguir retirado da entrevista com AN4. 

e nisso chegou o Framework. Aí a Ma chamou várias editoras, e a Moderna, , 

não na época era a Richmond mesmo. Ela trouxe o livro e a gente se encantou pelo livro. 

Porque realmente é a quantidade de possibilidade, a variedade, não a quantidade, mas a 
variedade de possibilidades.  

 

Considerando “encantar” como um verbo que denota ação, posso dizer que 

ele seria do âmbito do Fazer (Martin & Rose, 2003), e a sua ação reflete numa 

atitude nos professores. Isso equivale a dizer que as professoras encantam-se e são 

encantadas pelo livro e, ao mesmo tempo, esse verbo denota uma atitude de afeto 

positiva com gradação positiva (“gostar muito de”).   

Com o exposto, acredito que recursos de significação ideacional e 

interpessoal concorrem, ao mesmo tempo, para a construção da representação do 

livro didático como atração. Também há uma relação dessa representação com 

outras já mencionadas, como agente e fonte, por exemplo, como acontece com 

outras já expostas, ou seja, facilitador e agente, guia e agente, agente e fonte, fonte 

e facillitador. 
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f. O livro didático como suporte 

O livro didático de inglês também é representado como suporte pelas 

professoras entrevistadas de dois contextos distintos: 1 e 4. Essa representação 

assemelha-se e relaciona-se às ideias de facilitador e de fonte já apresentadas, mas 

parece ser mais específica. Suporte é definido como  

aquilo que serve de sustentáculo a alguma coisa; aquilo em que alguma coisa se  
assenta ou se firma; base de sustentação; apoio. (Luft, C.P. et al., 1992)   

 

Em alguns momentos das entrevistas o termo “suporte” é usado como uma 

classe da qual o livro didático é membro, ou também como a identidade desse 

material. Isso mostra o que as professoras acreditam ser este um dos papéis do 

livro didático no processo de ensino e aprendizagem. Segundo dizem, o livro é o 

suporte para o professor trabalhar o texto (SLTA1), é um suporte básico, (...) 

uma bibliografia básica que você pode seguir (VNV1), ou é igualado a suporte 

quando VNV1 diz da utilização do Workbook com chave de respostas para alunos: 

...ele (o aluno) tem todo aquele suporte ali com a chave de respostas 

(da entrevista com VNV1) 

 

Neste caso específico, a palavra suporte está sendo utilizada no lugar da 

palavra livro ou material. O mesmo acontece no trecho a seguir em que GMM1 

identifica um componente do livro (o website) como suporte, e ainda o avalia 

positivamente. 

E outra, ele tem duas coisas que eu acho interessante que é um CD ROM, um livro 

de exercícios e tudo, mas tem o CD ROM e um website que é um bom suporte para o 

professor e pro aluno, pra ele exercitar mais. 
(da entrevista com GMM1) 

 

Através de processos relacionais, ao dizerem sobre o que este material em 

específico representa para elas no trabalho desenvolvido no contexto 4 ou de 

modo mais geral como professoras, AN4 e MON4 classificam o livro como um 

suporte. Seguem trechos com as oito ocorrências da palavra suporte em ambas as 

entrevistas: 

 

A gente tem um livro e tenta adaptar aquele livro pra você ter um suporte, mas eu 

gosto quando o aluno me traz. 
 (...), eu acho que o livro é um ponto de partida, ele é ali uma bengalinha que 

depois solta, vai andando. Então, é que tipo de suporte que esse livro vai te dar naquele 

momento. Porque eu acho que o livro é isso, então quando eu exploro então eu acho—
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que quais são esses suportes? Por exemplo, são as fotos que estão lançadas ali? Pode 

ser. São as imagens no caso do Framework? Pode ser. (...) 

Eu acho que é um suporte, vou repetir. Por que eu acho um suporte? Porque não 
acho necessário ter um livro prá dar aula. É eu acho que o livro ele facilita, uma vez que 

ele te oferece  o tópico, isso eu acho importante, o tópico, a imagem... 

Exatamente, um suporte neste sentido. Num é suporte onde eu me apoio pra dar 
aula. Mas ele é, eu acho que ele é uma ferramenta, como é que eu vou te falar? Um elo 

de ligação ele é, num sei. Uma caixinha que você vai tirando várias coisas não 

necessariamente você vai usar aquela caixinha inteira. Você pode abrir a caixinha e 

falar “hoje eu quero essa fichinha, ah hoje eu vou usar essa imagem,” e porque é um 
livro muito rico, ele abre várias possibilidades. Então um suporte nesse sentido, não um 

apoio de só usá-lo... 

(da entrevista com AN4) 
 

Ele representa um suporte pra mim em termos de ideias de um guiding que eu 

tenho. Eu acho importante você ter um guia. Agora, eu acho que a gente usa o livro como 
aquele suporte, mas ele num é o fundamento da minha aula. 

(da entrevista com MON4) 

 

Na maioria das ocorrências, há utilização de processos relacionais 

atributivos, sendo o termo suporte usado como atributo do livro ou de um de seus 

elementos. O material didático é classificado como algo que sustenta o ensino seja 

fornecendo recursos, dando oportunidades ou possibilidades, seja direcionando o 

trabalho docente. Nestes exemplos, a ideia do livro didático como suporte também 

está ligada a outras representações: ele é uma fonte (a caixinha de onde são tirados 

os recursos desejados), é um guia (como na fala de MON4 e na adaptação 

mencionada por AN4), ele é uma possibilidade, um facilitador. Mas ainda que 

discretamente, num trecho da entrevista com AN4, mesmo a professora negando 

isso, o livro didático é tido como um suporte em strictu sensu: a bengalinha que 

depois solta, vai andando. Ele ainda é um apoio para a professora, que usa 

também este termo, mas que tenta passar a ideia de fonte e possibilidade. 

No discurso dessas cinco professoras, configura-se uma repetição da palavra 

“suporte”, um recurso de significação ideacional revelador do fato de o livro ser 

para elas a base de sustentação para o ato de lecionar. 

Outra palavra também é utilizada por GMM1 para denotar a ideia de 

suporte. Esta professora diz que qualquer livro é um gancho, classifica o livro 

Straightforward como um gancho norteador, e apresenta a apreciação positiva 

desse suporte ao dizer que ele é um bom gancho.  

Acredito que o uso do termo “gancho” remete à construção da representação 

do livro didático como suporte, pois gancho é algo em que se pode sustentar 

alguma coisa ainda que pendente, usado, segundo o dicionário Aurélio, “para 
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alçar, suspender ou agarrar fardos ou qualquer peso” (Ferreira, 2009). Parece ser o 

livro o suporte em que a prática da professora se sustenta, ou pelo qual se orienta 

já que é “norteador”.  

Em outros momentos as professoras afirmam que o livro didático “dá 

suporte” para o professor ou o aluno. O termo “suporte”, nesse caso é a Meta da 

ação do livro didático. É o caso em:  

... o suporte que o material vai dar pro aluno pra ele poder também estudar 
sozinho  

Então eu acho que todo esse material didático dá um suporte pra gente... 

       (da entrevista com SLTA1) 
 

É... o teacher’s guide eu acho importante, ta? Eu acho assim o tanto que ele puder 

dar suporte pro professor na questão de metodologia, né, eu acho importante. 

         (da entrevista com VNV1) 

 

Estes trechos referem-se, ao processo de avaliação do livro didático em 

questão, e ao material didático disponibilizado pelas editoras de livros didáticos 

na Internet e a eles relacionados. Segundo estas professoras, é importante que o 

livro dê suporte, e sendo esta uma Meta de suas ações, o livro é visto como que o 

provedor desse suporte, ao mesmo tempo em que ele também é o suporte em si.  

 

g. Outras representações 

Algumas representações foram percebidas no discurso dos professores 

entrevistados, mas limitam-se a contextos específicos. O livro didático é visto 

como organizador nas entrevistas com professoras do contexto 1 apenas, enquanto 

que a representação do livro como mercadoria e possibilidade aparecem, 

respectivamente, nas falas das professoras dos contextos 5 e 4. Já a representação 

do livro didático como curso aparece apenas na entrevista com SLTA1, e como 

uma representação, conforme relatado pela professora, presente nas atitudes dos 

professores daquele contexto. 

A representação do livro didático como organizador está presente nas 

entrevistas com as três professoras do contexto 1 quando dizem, por exemplo: 

 

Eu acho que é um livro que ele tem o layout (...) é um livro que eu acho que ele 

num é poluído ele num é carregado. Ele é até bom de trabalhar se você for olhar ele é 
bom de trabalhar nesse aspecto. Porque eu acho que ele atende bem, e a maneira que ele 

divide as unidades e as lições. 

Eu acho que ele até organiza o curso.  
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...ele é balanceado com relação a as habilidades que ele trabalha, ao conteúdo, a 

maneira que ele apresenta o conteúdo.  
(da entrevista com SLTA1) 

 
Acho que é um livro bem estruturado no sentido de de conter partes, por exemplo, 

tem a parte de listening, de speaking, ele é dividido, Grammar and functions, parte de 

writing. Então eu acho ele bem estruturado também.  
... mas para o professor é importante a questão dele estar bem estruturado, como 

fala, na questão das habilidades trabalhadas. Eu acho que o Straightforward ele é bem 

estruturado nesse ponto, ... 
Eu acho que é uma forma de você ter também organizado o conteúdo que você vai 

ministrar numa série.Você já tem aquilo organizado. É então está bem direcionado, você 

não tem que correr muito atrás de ...  
Double-page lessons ... essa questão, inclusive eu acho que ele vem bem 

estruturado que a gente nem pensa nessa questão porque ele tem uma unidade e cada 

unidade tem 4 lições, e essas lições elas vem double-page.  

      (da entrevista com VNV1) 

 
... uma coisa boa (...)cada unidade ela tem 4 lições, e cada uma dessas lições tem 

duas páginas. Isso é, elas são direcionadas pra ser dadas em uma hora em uma aula, 
então, e sobra espaço ainda pra as atividades de conversação, pra que a aula seja toda 

em inglês, não precisa falar português, pra que haja espaço pra mais exercício, pra 

compreensão, pra tirar dúvida, ...  
(da entrevista com GMM1) 

 

A representação do livro didático como organizador da prática docente está 

presente no discurso dessas professoras pelo fato de ele ser um participante Ator 

dos processos materiais de organizar o curso de língua inglesa, e de dividir as 

unidades e lições. Mas, além disso, a representação também é sugerida nos 

atributos relacionados ao livro didático, mais especificamente, nas caracterizações 

de “não poluído”, “não carregado”, “bem estruturado”, à menção da divisão em 

partes apresentada no livro, e ainda à definição do livro como uma forma de se ter 

o conteúdo organizado.  Também há repetição de alguns itens lexicais 

relacionados a essa ideia nestes trechos e uso de sinônimos como mostrado a 

seguir. 

Sinonímia: Num é poluído – num é carregado – balanceado -   
(da entrevista com SLTA1) 

 

Repetição: Um livro bem estruturado – bem estruturado nesse ponto – a questão 

dele estar bem estruturado – ele é bem estruturado nesse ponto – ele vem bem 

estruturado...  

Repetição: Ter organizado o conteúdo – aquilo organizado -   

Sinonímia: Organizado – estruturado – direcionado -   

(da entrevista com VNV1) 
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Esses elementos ideacionais também são apreciações positivas - 

significados interpessoais - e estão relacionados à composição da obra didática. 

Assim, o livro didático é um organizador, ao mesmo tempo em que é uma fonte 

provedora estruturada e um guia do trabalho desenvolvido em sala de aula. 

Novamente, então, as representações se relacionam umas com as outras. 

Nas entrevistas com ambas as professoras do contexto 5 foi observada a 

construção da representação do livro didático de inglês como mercadoria. 

Considerando aspectos de significação ideacional, o livro didático aparece como 

Meta do processo material de “comprar”, ou de sinônimos como “adquirir”. Os 

Atores desses processos, por sua vez, podem ser pais de alunos, ou instituições 

como a escola, ou poder público, já que a escola em que trabalham é pública. Em 

ambas as entrevistas isso é recorrente em momentos em que falam sobre a adoção 

do livro, a aquisição, e utilização. Seguem alguns trechos que exemplificam isso. 

 

Bem, primeiro lugar foi isso, que a professora queria que tivesse uma 
continuidade, e outra porque aqui as condições pra gente adquirir um livro são muito 

difíceis. Os meninos não tem condições de comprar o livro, então a gente tem que 

aproveitar muito o que está mais fácil pra escola. Então, na época, eu até não tinha 
mudado meu livro porque tinham muitos volumes aqui na biblioteca à disposição. E 

depois, já que eles compraram o livro à tarde, e tinha os livros aí disponíveis, então a 

gente achou melhor,  optar pelo... 

R- Tá, então esse livro foi comprado pela escola. 
C- A escola comprou um número determinado de livros, então a gente utilizava. 

R- Hum, hum, esses livros são emprestados pros alunos? 

C- São emprestados. Assim, é, tem meninos que compram. Muitos até compraram 
o livro. Mas grande parte utiliza o livro de empréstimo da escola. 

(da entrevista com CM5) 

 

Esta professora também fala que seu contato com a editora foi para a aquisição 

do livro: 

..., na época que eu tomei conhecimento do material, mas assim não foi bem a 
editora. Essa professora que tinha o material, e ela tinha o interesse, então ela me 

apresentou, deu o material. Depois eu tive contato com a editora, ... 

R – Pra aquisição? 

C – É pra aquisição do livro, que eles tem uma edição especial pros meninos, que 
é mais barato, e tal. 

(da entrevista com CM5) 

 

Neste trecho há também ocorrência de uma metáfora gramatical quando a 

professora utiliza a nominalização “aquisição” e não o verbo “adquirir”. Mesmo 

assim, o livro, que passa a ser qualificador desse nome aparece, teria o mesmo 

papel de Meta de um processo.  
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Na entrevista com MRDF5, o livro didático, além de mercadoria, é um objeto 

de posse. Ele aparece como o elemento possuído (ou, no caso, não possuído) em 

processos relacionais atributivos possessivos ou processos existenciais. Isso 

reforça ainda mais, em termos ideacionais, a representação do livro como 

mercadoria, como objeto de valor que precisa ser possuído pelo aluno para que ele 

tenha sucesso na aprendizagem de língua. 

... os primeiros livros os meninos compraram e a escola pediu pra eles devolver, 
entendeu? Até nessa sala mesmo tem uma aluna que comprou o livro dela, ela responde 

no próprio livro, entendeu? Mas é  o pai, ele compra. 

Pelo menos os meninos não receberam não. A não ser que eles compraram.  
...sabe porque eu acho que eles (representantes da editora) sumiram? É porque 

antigamente a P. num comprava livros. Como o inglês num é uma matéria assim (...) que 

a P. ela não compra o livro de inglês prá todas as escolas. Tem escola que a gente pede, 

pede, eles não compram. Mas assim, a escola que eu trabalho à tarde, por exemplo, é 
compra 35 livros pra aquela série. O aluno não tem um dicionário em casa, muitos não 

tem. Não tem um livro didático em casa, é... (...)É como é que eles vão estudar,  se eles 

não tem, sabe? Não tem condições! A maioria não tem computador. Pelo menos os 
meninos aqui da periferia não tem! A maioria não tem computador. Então o livro é para 

eles levarem pra casa, (...) Leva pra casa, pra estudar. Você tem que ter material de 

apoio.  
Por isso que esses alunos não  estão aprendendo. Porque não tem jeito! É, eu acho 

que não tem jeito, sabe, se não tem material em casa não adianta não. Até na biblioteca 

não tem! E inglês é muito raro 

(da entrevista com MRDF5) 
 

Também observo nestes trechos que o verbo “comprar” é repetido 10 vezes, 

e ainda que há utilização do sinônimo “adquirir”. Tal recorrência também mostra, 

em termos ideacionais, que esta representação do livro didático enquanto um 

objeto de valor econômico é relevante no cotidiano dessas professoras. Isso 

equivale a dizer que o livro didático é um objeto de valor comercial, tanto quanto 

de uso pedagógico. Tê-lo significa estar em conformidade com o ideal, como 

MRDF5 diz se não tem material em casa não adianta. 

A representação do livro didático como possibilidade foi observada nas 

entrevistas com as professoras do contexto 4. Há uma ênfase no discurso de 

ambas, principalmente na entrevista com AN4, ao termo “possibilidades”, o qual 

ocorre 20 vezes nesta entrevista, em diversos momentos. Seguem alguns: 

... essas unidades com tantas possibilidades ... 

... a gente se encantou pelo livro. Porque realmente é a quantidade de 

possibilidade, a variedade, né, não a quantidade, mas a variedade de possibilidades, né. 

A - Ah eu acho que ele representa uma possibilidade, assim, uma possiblidade 

dentre muitas possibilidades. 
R – Possibilidade de ? 

A – De de você dar aula, né, uma possibilidade de --  na realidade, num é nem de 

dar aula, é uma possibilidade de você interagir com aquele aluno, né... 
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Quer dizer tem essas possibilidades então, eu acho que ele é uma possibilidade, 

uma possibilidade boa de abrir debates. Agora onde você vai parar com isso eu 

realmente num sei. 

(da entrevista com AN4) 

A professora utiliza o termo para qualificar elementos do livro (“as unidades 

com tantas possibilidades”), para justificar seu afeto pelo livro (o encantamento 

pelas possibilidades), e ainda para dizer o que o livro representa para si através de 

um processo relacional atributivo, classificando-o como uma possibilidade.   

MON4, por sua vez, não utiliza tanto este mesmo termo, mas em alguns 

momentos de sua entrevista ela diz que algo do livro pode ou não ser usado o que 

indica a ideia de possibilidade. 

...eu uso o filme que ele oferece mas não significa que eu uso sempre todos os 

filmes que ele oferece. Pode ser que pra aquela turma seja adequado eu usar outro tipo 
de filme, outro, por exemplo, clipe, outro tipo de atividade. 

Então são recursos que eu acho que o livro tem mas que você às vezes não precisa 

usar em termos de ficar usando ele em sala de aula. 

(da entrevista com MON4) 

 

Esta professora utiliza elementos modalizadores em sua fala - um aspecto 

interpessoal - para transmitir a ideia de que o livro tem possibilidades e também é 

uma possibilidade que pode ou não ser usada em sala de aula. 

Assim, parece haver a construção de uma representação do livro didático 

como uma fonte de possibilidade, e ao mesmo tempo como uma possibilidade, 

seja ela de atividades, de recursos, trabalho, interação. As professoras não veem o 

livro como o único fundamento de suas aulas, como dizem, e uma chega a dizer 

que ele não é um elemento necessário em sala de aula quando o descreve.  

Eu acho importante você ter um guia. Agora, eu acho que a gente usa o livro como 

aquele suporte, mas ele num é o fundamento da minha aula. Eu não uso só ele pra minha 
aula. (...) muitas vezes o material que ele oferece (...) não é adequado pra minha turma. 

(da entrevista com MON4) 

 
Porque eu acho que o livro ele na realidade ele é um ponto de partida. Quando eu 

falo pra você “poderia ficar no Framework de cabo a rabo”. Só que eu acho que não é 

isso. Eu acho que o livro é uma possibilidade. Então eu acho desnecessário porque não é 
ele que vai fazer a aula ser melhor ou pior. Ele só pode ser uma ferramenta que facilita 

ou dificulta, porque às vezes ele dificulta muito. 

(da entrevista como AN4) 

 

Neste último trecho, a professora diz que o livro é uma possibilidade, 

classificando-o como uma dentre outras, e para tentar explicar isso, lança mão de 

outras classificações que dariam a ideia de possibilidade em sua fala (“ponto de 

partida” e “uma ferramenta que facilita ou dificulta”). Se considerarmos que o 
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livro didático é um guia e um facilitador como já dito antes, ele também é uma 

possibilidade de direcionamento e de promoção da facilidade em sala de aula. 

Já a representação do livro didático como curso não aparece no discurso dos 

docentes de maneira explícita como acontece no discurso dos produtores. Como 

dito, esta representação aparece relatada na entrevista de apenas uma professora 

(SLTA1), ao responder sobre o que o livro didático Straightforward Elementary 

representa para si naquele contexto de trabalho. Ela diz: 

 

 Ele é um orientador pra gente. Eu acho que ele até organiza o curso, né. Tem um 

livro didático você tem a noção do conteúdo que você vai trabalhar, você tem um suporte 

pra suas aulas. É um livro que pode ter problemas mas é um livro que foi elaborado por 
pessoas que estão trabalhando nessa área. Eu acho que mescla um pouco essa teoria 

com a prática de sala de aula. Então é algo que eu acho que contribui muito pra prática 

da gente e o professor também ele precisa desses materiais bem elaborados como suporte 
da aula dele. Ele não tem tempo de ficar o tempo todo preparando o material. E muitas 

vezes o professor nem é formado pra isso, infelizmente a gente não tem muito essa 

formação de elaborador de material. Então os materiais que são bem elaborados, pra 
gente contribuem muito pra prática. Agora eu acho que nós aqui, (...), eu acho que nós 

estamos um pouco equivocados com relação ao uso de material didático porque pra mim 

ele é um suporte do curso, mas aqui ele se tornou o curso. (...) na verdade, o objetivo que 

eu acho que é fundamental que nós temos que atingir aqui (...) é de formar os leitores, 
leitores críticos, pessoas que sejam capazes de sair daqui do ensino médio integrado e 

possam ler textos em diferentes áreas e diferentes maneiras. 

(da entrevista com SLTA1) 

 

O grifo no trecho em questão mostra que a professora classifica o livro 

como um suporte através de processo relacional atributivo, e logo em seguida 

critica o pensamento corrente entre os colegas, afirmando que para eles o material 

tornara-se o curso. Interessante notar que nessa afirmação a professora utiliza 

processo material e um dêitico determinador. Em sua fala, ao tentar reproduzir o 

pensamento de outros, a professora identifica o material ao curso como julga que 

seus colegas o fazem. Ao mesmo tempo em que há significação ideacional 

construída, a professora também faz julgamento dessa ideia dos colegas, ao dizer 

que há equívoco nesse pensamento – um recurso de significação interpessoal. 

Aqui, pelo discurso sabe-se que o livro pode ser o curso devido às atitudes dos 

professores, conforme relatado pela professora entrevistada. 

Embora apenas nesta entrevista haja referência a esta representação do livro 

como curso, parece-me importante, pois esta é uma das representações recorrentes 

no discurso dos produtores de livros didáticos, conforme apresentei no capítulo 

anterior.  
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7.2. O que escrevem os alunos 

7.2.1. Questionários como gêneros discursivos 

Questionários, de modo geral, são listas ou sequências de questões escritas 

para serem respondidas por escrito ou que podem servir de guia a uma atividade 

(Costa, 2008). Eles podem ser úteis a propósitos diversos dependendo do campo 

da atividade humana a que se relacionam. Podem ter propósitos pedagógicos 

como atividade de fixação, verificação de conteúdo, guia de pesquisa escolar, ou 

ter fins investigativos, como em pesquisa de opinião, pesquisa sobre 

representações, pesquisa de recenseamento, pesquisa de amostragem, pesquisa 

sobre hábitos e relacionada à saúde. Outros usos, dentre muitos, são: questionário 

em revistas para verificar o perfil do leitor, questionário para testar conhecimento, 

questionários para entretenimento sobre preferências e hábitos. 

Rudio (1997) diz que o questionário para uma pesquisa se diferencia de 

uma entrevista por ser respondido por escrito, enquanto as respostas às entrevistas 

são construídas numa interação oral. Em termos sistêmico-funcionais, o Modo 

como o texto se constrói, o canal pelo qual é veiculado e o papel da linguagem 

também ajudam a definir o questionário como tal.  

Assim como a entrevista, o questionário de pesquisa também exige 

planejamento, envolvendo decisões sobre o tipo de pergunta a ser usada – se 

aberta, fechada, ou ambas, as alternativas de respostas se for o caso, e sobre a 

apresentação ao respondente na forma de uma introdução. Isto está relacionado à 

natureza da investigação, ao campo da atividade humana em que ela se insere, ao 

público respondente pretendido, e às possibilidades de coleta de informações – 

mais ou menos tempo, local de aplicação, interesse dos participantes, quem será o 

aplicador. Assim são estabelecidas relações entre o pesquisador e público 

pesquisado (respondentes): o pesquisador apresenta respostas para serem 

marcadas, demandando pouca expressão por parte dos respondentes, ou requer 

que eles se expressem mais ou menos livremente; o pesquisador dirige-se ou não 

explicitamente ao respondente no questionário, e ainda no momento de aplicação.  

Uma estrutura esquemática de um questionário de pesquisa pode levar em 

conta: identificação do questionário, apresentação, questões de identificação do 

respondente, perguntas sobre o tópico investigado, consentimento. Descrevo cada 
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componente desta estrutura tendo como exemplo o questionário utilizado nesta 

pesquisa de doutorado (ref. Capítulo 5 – Metodologia). 

A identificação do questionário de pesquisa tem como propósito mostrar 

que ele existe enquanto instrumento metodológico vinculado a uma instituição 

(universidade, órgão governamental, escola, associação). De certa forma, tal 

identificação pode contribuir para a legitimação do exemplar do gênero utilizado 

dando credibilidade ao pesquisador e à pesquisa. Também pode estar presente o 

título da pesquisa, o nome do pesquisador ou dos pesquisadores, e ou das pessoas 

que elaboraram o questionário. 

Na apresentação, espera-se que, brevemente, seja dito a que pesquisa o 

questionário se refere - acadêmica, de opinião, etc - de que área, o respondente 

deve ou não se identificar, e como as respostas devem ser dadas - marcando uma 

só resposta, até duas ou qualquer quantidade, à tinta ou a lápis, respondidas com 

poucas palavras ou não.  

Na identificação do respondente, há possibilidade ou não de explicitação 

do nome. Também, de acordo com a natureza da pesquisa, o tópico investigado e 

o propósito, podem fazer parte desta identificação: informações sobre escola, 

nível de ensino, turma, idade, sexo, profissão, nacionalidade, naturalidade, algum 

outro grupo a que pertença o respondente (fumante ou não-fumante, hipertenso ou 

não, diabético ou não, professor de escola pública ou privada, aluno ou professor, 

etc).  

As perguntas sobre o tópico investigado podem ser de duas naturezas: 

abertas ou fechadas (Rudio, 1997). As primeiras assemelham-se às perguntas de 

uma entrevista, mas são feitas para serem respondidas por escrito, e devem ser 

elaboradas de modo a não suscitar dúvidas, pois um questionário pode não ser 

aplicado por quem o elaborou. Também deve haver cuidado para não se estimular 

respostas que poderiam ser diferentes se a pergunta fosse feita de outra forma. No 

caso da pesquisa aqui apresentada, optei por perguntas abertas como termos 

nominalizados do tipo “Como é a utilização desse livro de inglês em sala de 

aula?” A intenção era que as respostas dos alunos não fossem induzidas, como 

poderiam ser se a mesma pergunta fosse “Como o seu professor de inglês utiliza 

esse livro?” Neste caso, está implícito na pergunta que a utilização ocorre apenas 

por intermédio do professor, e as respostas sempre o colocariam como 

participante Ator do processo “usar”.  
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As perguntas fechadas, por sua vez, são respondidas através da marcação 

de sim ou não, ou marcando uma ou mais alternativas (Rudio, 1997). Cautela na 

elaboração destas é também necessária para que não sejam ambíguas, não 

apresentem mais de uma resposta possível, e que as instruções para o respondente 

sejam claras. 

 É possível que o questionário tenha esses dois tipos de perguntas, desde que 

esteja em consonância com o tópico pesquisado e os propósitos da investigação. 

Também pode acontecer uma divisão em seções deste estágio do questionário, 

separando as questões de acordo com um determinado tópico, ou função a que 

prestam, ou ainda de acordo com suas próprias características. No questionário 

utilizado com alunos nesta pesquisa sobre representações do livro didático de 

inglês, optei pelo agrupamento das questões em: “identificação”, “descrição do 

livro didático”, “utilização”, “avaliação do livro”.  

O consentimento, da mesma forma que na entrevista, pode acontecer 

informalmente e implicitamente, uma vez que há uma concordância prévia do 

participante em responder a um questionário de pesquisa. No entanto, convém ter 

registrado tal concordância, e tal registro pode acontecer na forma de reposta a 

uma única pergunta como: “Você concorda com a utilização das respostas em 

pesquisa acadêmica? ( ) sim ( ) não”. 

 

7.2.2. As representações do livro didático de inglês nas respostas 
dos alunos 

Nos cinco contextos, alunos responderam ao questionário com relação ao 

livro didático que utilizam, como já mostrado no capítulo 5. Dado que cada 

questionário compõe-se de seis perguntas, houve um total de 696 respostas (6 

respostas de 116 alunos). Segue uma descrição quantitativa dos questionários. 

Quadro 21: Quantidade de alunos respondentes nos diferentes contextos 

CONTEXTO ANO / SÉRIE / NÍVEL Nº DE ALUNOS 

RESPONDENTES 

1 1ª e 2ª séries Ensino Médio e Técnico 29 

2 Básico 22 

3 2º ano – Superior 29 

4 Avançado 1 e 2 8 

5 7º, 8º, 9º anos do Ensino Fundamental 28 

Total                     116  X 6 respostas = 696 respostas 
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As respostas dos questionários respondidos pelos alunos dos cinco contextos 

revelam quatro representações com relação ao livro didático de inglês. A seguir, 

de maneira similar ao que já apresentei até então, mostro como se dá a construção, 

no discurso dos alunos, das representações do livro didático como fonte, agente, 

guia e facilitador. 

 

a. O livro didático como fonte 

A construção dessa representação pode ser observada em quase todas as 

respostas dos alunos sobre diferentes aspectos: descrição do livro, utilização dele 

dentro e fora de sala de aula, avaliação dele por parte do aluno, importância e 

contribuições desse material para a aprendizagem de inglês. 

Em termos ideacionais, considerando os itens lexicais utilizados nas 

respostas dos alunos, em muitas delas são mencionados o livro enquanto coleção 

didática (o todo), componentes desta coleção (partes e co-partes), ou elementos do 

volume utilizado (partes e co-partes). Apresento, no quadro 22, uma síntese 

numérica da recorrência disso por contexto, com exemplos. Foram consideradas 

as respostas dadas às diferentes perguntas do questionário.   

No quadro, os números equivalem, em média, a 45% do total de respostas. 

Isso mostra que é recorrente a menção aos elementos do livro didático adotado ou 

aos componentes da coleção didática. Isto sugere que, ao escreverem sobre o livro 

didático de inglês utilizado, seja para descrevê-lo, seja para avaliá-lo, ou ainda 

para dizer sobre como ele é utilizado, os alunos em geral tem em mente o que há 

no livro, ou na coleção. Isso vem contribuir para a construção, no discurso desses 

alunos, da representação do livro como fonte. 
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Quadro 22: Respostas dos questionários com referência ao livro didático, 

componente da obra ou elementos do volume utilizado 

CONTEXTO  QUANTIDADE  EXEMPLOS 

2 69 de 132 

respostas= 52,2% 

>O livro consiste de pequenos textos interativos com 

exercícios vem com um CD de áudio e um CD Rom há 

também um caderno de exercícios (aluno 8- descrevendo 

o livro) 

>Muito importante. Porque nem sempre conseguimos 

absorver o que o professor diz sem ter imagens e 

exercícios.  (aluno 1- sobre importância do livro) 

1 86 de 174 
respostas = 49,4% 

>O livro didático de inglês possui textos para leitura e 
questões referentes aos mesmos. Há também imagens 

relacionadas à matéria e exercícios de prática oral e 

conversações para escutar. O livro conta também com 

alguns exercícios de fazer tradução de frases em inglês. 

(aluno 25 - descrevendo o livro) 

>O livro é bom. Possui diálogos, gramática, 

figura.(aluno 12- avaliando o livro) 

4 23 de 48 

respostas= 47,9% 

>O material didático que utilizamos é composto por um 

livro temático, um de exercícios, um CD com exercícios, 

dicionário e diálogos em audio além de um pequeno 

livro de referência em gramática. (aluno 3 –descrevendo 

o livro) 
>No Reference Guide a gramática é bem didática e 

objetiva. No text book os assuntos e temas bem variados. 

(aluno 2, - avaliando o livro) 

3 75 de 174 

respostas= 43,1% 

>É feita mais a parte de gramática e vocabulário, as 

demais partes são pouco utilizadas por falta de tempo. 

(aluno 3 resposta 2 - sobre utilização em sala de aula) 

>Usado somente na parte dos boxes, writing bank e 

check your progres. Partes mais resumidas dos assuntos 

(aluno 1- sobre utilização fora de sala de aula) 

5 56 de 168 

respostas= 33,3% 

>Ele é bom, tem coisas boas para nos ensinar. Ele não é 

muito grosso, ele tem 16 unidades, e um vocabulário 

para nós ajudar. (aluno 9 –  resposta 1 - descrição) 

>(Sim) Por que ele tem ótimos textos e figuras coriosas 

e faz com que descobra o que está escrito e assim você 
aprende muito. (aluno 27 –sobre importância do livro) 

 

Seguindo a ordem dos exemplos apresentados, para cada um pode-se 

mostrar a relação Todo – partes – co-partes. Como exemplificação, apresento 

apenas algumas relacionadas a uma resposta de cada contexto. 

 

Sobre o livro New American Inside Out Elementary  - contexto 2 

O livro - pequenos textos interativos - exercícios - um CD de áudio - CD Rom - 

caderno de exercícios (aluno 8, resposta 1 descrevendo o livro) 

 

Sobre o livro Straightforward Elementary  - contexto 1 

livro didático de inglês - textos para leitura e questões referentes - imagens - 
matéria - exercícios de prática oral e conversações –  exercícios de fazer tradução  

(aluno 25, resposta 1- descrevendo o livro) 
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Sobre o livro Framework 3 – contexto 4 

O material didático - um livro temático - um de exercícios, - CD com exercícios-

dicionário -diálogos em audio -livro de referência em gramática. (aluno 3 – resposta 1 – 
descrevendo o livro) 

 

Sobre o livro English File Upper-Intermediate – contexto 3 
Partes mais resumidas- boxes - writing bank  -  check your progres. (aluno 1- resposta 

3 - sobre utilização fora de sala de aula) 

 

Sobre o livro New Ace – contexto 5 
Ele(o livro) -  coisas boas para nos ensinar - 16 unidades-  um vocabulário.  

(aluno 9 –  resposta 1 - descrição) 

 

Esta recorrência da menção aos componentes da obra didática e ainda aos 

seus elementos mostra que o livro didático de inglês é, para estes alunos, uma 

fonte de conteúdo, textos, atividades, recursos, imagens, como ele é para seus 

produtores e para os professores desses alunos. Parece que a ideia do livro 

didático como o repositório ou a origem das coisas a serem utilizadas nas aulas de 

inglês é consensual entre produtores e usuários do livro didático. 

Ainda em termos ideacionais, considerando as atividades em que o livro 

está envolvido nas respostas dos alunos, há recorrentes usos de orações com 

processos relacionais atributivos possessivos e processos existenciais – processos 

do âmbito do Ser (Martin & Rose, 2003. Apresento, a seguir, uma síntese em 

termos numéricos, acompanhada de uma resposta obtida em cada contexto a título 

de exemplo (quadro 23, página seguinte). 

Orações como as mostradas neste quadro ocorrem em todos os momentos 

dos questionários, como dito, mas a maioria delas estão nas respostas 1, 4 e 5, 

respectivamente sobre descrição do livro utilizado, avaliação do livro pelo aluno e 

sobre a importância desse material para a aprendizagem de inglês. Isso sugere que 

escrever sobre o livro, descrevê-lo e avaliá-lo, implica considerar o que ele tem, e 

por tal fato ele é o que é. Assim, ele é uma fonte de recursos, textos, conteúdo, 

atividades, imagens.  

 

 

 

 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



7 
O discurso dos usuários 273 

Quadro 23: Respostas dos questionários com processos do âmbito do Ser 

CONTEXTO  QUANTIDADE  EXEMPLOS 

5 23 de 168 = 
13,6% 

>(Bom, muito bom) Ele contém textos legais e figuras 
ligadas ao texto, atividades em todos capítulos e 

unidades. (aluno 23 – resposta 4 - avaliação do livro) 

1 21 de 174  = 

12% 

>O livro didático de inglês possui textos para leitura e 

questões referentes aos mesmos. Há também imagens 

relacionadas à matéria e exercícios de prática oral e 

conversações para escutar. O livro conta também com 

alguns exercícios de fazer tradução de frases em inglês. 

(aluno 25, resposta 1 – descrevendo o livro) 

2 13 de 132 = 

9,8% 

>O livro que utilizamos é bem prático e objetivo com a 

matéria que é proposta no capítulo, há exercícios de 

listening, speaking, writing, reading, e vocabulary, há 

também diálogos e os conteúdos utilizados como por 

exemplos entrevistas são recentes. (aluno 17, resposta 1, 

descrevendo o livro) 

3 17 de 174 = 
9,7% 

>Muito boa, pois possui diversos e interessantes 
assuntos o que desperta a atenção e contribui muito para 

o aprendizado. (aluno 27, sobre utilização do livro em 

sala) 

4 4 de 48 =  

8,3% 

>O material didático que utilizamos é composto por um 

livro temático, um de exercícios, um CD com exercícios, 

dicionário e diálogos em audio além de um pequeno 

livro de referência em gramática. (aluno 3- resposta 1 – 

descrevendo o livro) 

 

Ajuda a comprovar essa representação, também, o fato de alguns alunos dos 

contextos 1, 3 e 4 terem classificado e/ou identificado o livro didático de inglês 

como uma fonte de maneira explícita. As nove ocorrências são mostradas e 

explicadas no quadro 24 (página seguinte). Alguns alunos usam outros recursos de 

significação ideacional para classificar ou identificar o livro didático como fonte. 

Há também uso de uma circunstância de meio, através de comparação (Halliday & 

Mathiessen, 2004, p 262), numa resposta que poderia ser parafraseada através de 

um processo relacional atributivo intensivo (= “O livro é uma fonte para os 

exercícios feitos em casa.”) ou processo relacional identificador (= “O livro é a 

fonte para os / dos exercícios feitos em casa). Outro caso é a classificação do livro 

didático como uma fonte em meio a outras para o estudo de gramática.  

Em suma, as informações do quadro 24 mostram que o livro didático de 

inglês é representado explicitamente por alguns alunos como o que estes alunos 

tem para prover-lhes de teoria, gramática, informações, conteúdos, exercícios, ou 

ainda a origem de onde surgem as coisas a serem estudadas. 
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Quadro 24: Identificação e classificação do livro didático de inglês como 

fonte pelos alunos 

LIVRO RESPOSTA EXPLICAÇÃO 

 

 

 

 

Straightforward 

Elementary – 

contexto 1 

Porque é um material para consulta, que 

permite o acesso à matéria mesmo fora da 

sala de aula. (aluno 25, resposta 5 – sobre 

importância do livro) 

 

 

classificações do livro 

didático como fonte 
(alunos 25, 26 e 13) 

 

 
 

identificação do livro 

como fonte de estudo 
(aluno 3) 

Pois é uma boa fonte de consulta. (aluno 16, 

resposta 5– sobre importância do livro) 

Pois faço cursinho de inglês, porém para 

uma pessoa que nunca faz é uma grande 

fonte. (aluno 13, resposta 5– sobre 

importância do livro) 

Contribui para meu aprendizado pois é 

minha fonte de estudo mas penso que 

poderia ser melhor se não fosse todo em 

inglês.(aluno 3, resposta 6– sobre 
contribuições  do livro para aprendizagem) 

 

 

English File 

Upper-

Intermediate – 

contexto 3 

 

Utilizo o livro para estudo e como fonte de 

consulta para os exercícios feitos em casa. 

(aluno 18, resposta 3- sobre utilização do 

livro fora de sala) 

 

o livro em circunstância de 

meio, comparação (alunos 

18 e 23) 
 

 

classificação do livro como 
uma fonte rica e única 

(aluno 8) 

 
Identificação do livro 

como provedor de teoria 

(aluno11) 

É utilizado como fonte de revisão das aulas 

ministradas, fonte de informação e como 

base de exercícios (aluno 23, resposta 3 - 

sobre utilização do livro fora de sala de aula) 

Muito pois para quem não possui a chance 

de fazer um curso de inglês, o livro passa a 

ser uma fonte rica e única de aperfeiçoar a 

língua. (aluno 8 – resposta 6 - sobre 

contribuições do livro para aprendizagem) 

É a fonte teórica que possuo. (aluno 11 – 
resposta 6 - sobre contribuições do livro para 

aprendizagem) 

 

Framework-

Intermediate – 

contexto 4 
 

A parte de vocabulário sempre estudo 

utilizando-o. Mas em relação à parte 

gramatical, sempre consulto outras fontes, 

principalmente gramáticas. (aluno 8 – 

questão 3 – sobre utilização do livro fora de 

sala de aula) 

livro didático classificado 

como uma fonte para o 

estudo de gramática em 
meio a outras fontes  

 

Ainda considerando as atividades presentes nas respostas dos questionários, 

em alguns dos contextos houve respostas em que o livro didático, componentes da 

coleção, ou elementos são postos como agentes de processos materiais (do âmbito 

do Fazer, segundo Martin & Rose, 2003), e relacionados à ideia de provimento. 

Embora em número menos expressivo, essas respostas servem também para 

mostrar que o livro é uma fonte provedora. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



7 
O discurso dos usuários 275 

Nos dizeres de alguns alunos do contexto 3
2
, o livro didático proporciona 

uma boa aula (aluno 23, resposta 4 - avaliando o livro), traz uma revisão (aluno 

27, resposta 4 - avaliando o livro), dá base ao estudo (aluno 9, resposta 5 - sobre 

importância do livro para aprendizagem), fornece boa base de conhecimento 

(aluno 23, resposta 5 -  sobre importância do livro para aprendizagem), fornece 

conceitos básicos (aluno 23, resposta 6 - sobre contribuições do livro para 

aprendizagem).  

Por fim, incluo aqui alguns exemplos desse mesmo contexto em que os 

alunos nominalizam processos tanto do âmbito do Ser quanto do Fazer que 

indicam a representação do livro didático como fonte provedora. 

Todos os recursos fornecidos são utilizados, como listenings, exercícios, 
vocabulário extra e etc (aluno 8, resposta 2 - sobre utilização do livro em sala de aula) 

 

Bom, utilizando todos os recursos dispostos no livro (aluno 22, idem) 
 

Muito bom, quando bem aproveitado pelo professor. As matérias, os exemplos 

dados como parâmetro, os textos e o vocabulário. (aluno 2, resposta 4 - avaliando o livro) 

 
Bom e direto. Devido ao conteúdo vasto contido no livro. (aluno 4, idem) 

 

Os termos sublinhados são nominalizações dos processos há pouco 

mencionados, configurando metáfora gramatical ideacional. O livro fornece e 

dispõe recursos, dá matéria e exemplos, sendo assim, participante Ator de 

processos materiais com idéia de provimento, o que o faz agente provedor, ou 

seja, fonte cuja função é prover. O livro também contém um conteúdo vasto, 

ocorrendo, no último exemplo, nominalização de processo relacional atributivo 

possessivo. 

Em termos interpessoais, as apreciações feitas pelos alunos em vários 

momentos dos questionários, e nos diferentes contextos, são positivas e referem-

se, na maioria das vezes, à composição da obra didática, ou ao valor atribuído a 

ela ou seus componentes e elementos. Segue uma contagem das respostas em que 

isso ocorre, por contexto, juntamente com alguns exemplos. 

 

 

                                                
2 Outros exemplos ocorrem em outros contextos, e podem ser verificados em outros momentos 

dessa análise. 
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Quadro 25: Atitudes positivas relacionadas à composição da obra didática – 

quantidade e exemplos 

CONTEXTO  QUANTIDADE EXEMPLOS 

4 21 de 48 = 

43,7% 

>O livro é muito bom. Gosto da didática e dos recursos 

audiovisuais que oferece. (aluno 4 - descrevendo o livro) 

>No Reference Guide a gramática é bem didática e 

objetiva. No text book os assuntos e temas bem variados. 

(aluno 2– avaliando o livro) 

>O livro tem uma abordagem criativa e variada para 

tratar dos conteúdos gramaticais e inserir novo 
vocabulário. (aluno3,– avaliando o livro) 

>Contribui principalmente como um guia. Posso 

relembrar o que estudei na Cultura Inglesa com 

facilidade. Gosto muito também das sessões “language 

focus” and “zoom in”. Sugestão: ter uma página na 

internet com outros exercícios, testes e gravações 

disponíveis para exercitar o “listening”. (aluno 5 - 

contribuições do livro para aprendizagem) 

2 32 de 132 = 

24,2% 

>O livro é bem ilustrado e as atividades são 

interessantes; apenas o espaço destinado para praticar é 

insuficiente. (aluno 10 - descrevendo o livro) 

>Um bom livro, contendo toda a matéria necessária, 
ajudando com diálogos. (aluno 12 - descrevendo o livro) 

>O livro tem matérias com temas variados e dentro 

desses temas ha questões relacionadas ao vocabulário e a 

gramática. (aluno 20 - descrevendo o livro) 

>Pois transmite gramática / vocabulário de forma clara. 

(aluno 21 - sobre importância do livro) 

>Agrega conteúdo às aulas de forma dinâmica e 

interessante. (aluno 8 - sobre contribuições do livro) 

3 32 de 174 = 

18,3% 

>Bom e direto. Devido ao conteúdo vasto contido no 

livro. (aluno 4 – avaliando o livro) 

>Muito pois para quem não possui a chance de fazer um 

curso de inglês, o livro passa a ser uma fonte rica e única 

de aperfeiçoar a língua. (aluno 8-  sobre contribuições do 
livro para aprendizagem) 

1 25 de 174  = 

14,3% 

>Trata-se de um livro simples e elaborado de forma 

básica para transmitir um alicerce para que possamos 

começar a estudar e arriscar algumas palavras em inglês, 

com atividades bem simples para a fixação da matéria. 

(aluno 6 - descrição) 

>Este livro é quase completo, bem ilustrado e com 

exercícios abundantes. Mas falta mais explicações sobre a 

matéria de vocabulário e de verbos. (aluno 16, - 

descrição) 

5 13 de 168 =  
7,7% 

>O livro de inglês é um livro prático e fácil de se usar; 

tem boas atividades e os exemplos nos ajuda bastante. 

(aluno 3 –descrição) 
>Eu acho o livro bonito e organizado. (aluno 4 –-  

descrição) 

>Muito bom! Porque tem muitos textos e além disso 

várias explicações e também nos ajuda a tirar muitas 

dúvidas. (aluno 17 –avaliação) 

 
 

Com base nos exemplos, é possível afirmar que o livro é avaliado pelos 

alunos em termos daquilo que ele contem: bem ilustrado (= tem boas ilustrações); 
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bem explicativo (= tem boas explicações); a aparência, os tópicos e as atividades 

são interessantes; gramática e vocabulário são apresentados de forma clara; o livro 

é organizado; conteúdo de forma fácil, criativa e interessante. Ainda, o livro é 

bom porque contem muitas coisas (exercícios diversos, matéria necessária, 

imagens, textos, explicações), porque o que ele tem é interessante, bom, claro, 

variado, bem explicado. Assim, o livro é avaliado em termos de sua composição 

com itens lexicais específicos a este aspecto (“variado”, “de forma clara”, 

“muitos”) e ainda com apreciações de valor daquilo que ele tem (ilustrações, 

explicações, gramática, vocabulário, imagens, aparência, atividades). Essas 

apreciações referem-se, então, à quantidade, à variedade, e à complexidade da 

composição do livro didático. Em outras palavras, as atitudes expressas pelos 

alunos indicam que o livro é a fonte rica e variada provedora do conteúdo a ser 

ensinado e aprendido, e do que será usado para que ele seja ensinado e aprendido.  

Além disso, os exemplos mostram também afeto com relação ao que o livro 

traz (Gosto das sessões, por exemplo). A expressão de afeto também refere-se a 

algo pertencente ao livro didático ou por ele provido (as sessões, a didática), e 

sugere também que as atitudes expressas pelos alunos, em muito do que escrevem 

sobre o livro, estão relacionadas ao fato de o livro ser uma fonte de textos, 

recursos didáticos, atividades, conteúdo. Assim, essas atitudes expressas pelos 

alunos - recursos de significação interpessoal - contribuem com a construção da 

representação do livro didático como fonte.  

Essa fonte é entendida, aqui, como a origem de recursos, conteúdo, textos, 

atividades, pois é o livro didático que os tem, possui, ou é nele que essas coisas 

existem. Ao mesmo tempo, o livro é o responsável por prover esses elementos 

para o processo de aprender, visto que é ele que dá, fornece, tem completude, 

variedade, riqueza, vastidão. Se consideradas em conjunto com as demais 

ocorrências já mencionadas neste trabalho nos discursos dos produtores e dos 

professores, os exemplos deste item se prestam também para mostrar que o livro 

didático é visto como esse provedor de modo amplo entre os atores sociais que o 

produzem e o utilizam. 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812833/CA



7 
O discurso dos usuários 278 

b. O livro didático como agente 

Outra representação expressiva nas respostas dos alunos dos cinco contextos 

é a do livro didático como agente. Sua existência e construção acontecem em 

termos ideacionais, interpessoais e textuais. 

Em termos ideacionais, o livro didático é expresso como participante agente 

de processos do âmbito do Fazer, ou do Dizer / Sentir (Martin & Rose, 2003). Isso 

se dá na menção ao título do livro didático em si, aos diferentes elementos nele 

contidos ou a diferentes componentes da coleção como tal participante. Segue 

uma síntese da recorrência desse recurso de significação em termos quantitativos, 

e com exemplos (quadro 26, página seguinte). 

Além das ações apresentadas no quadro 26, outras também foram 

encontradas nos questionários. De maneira sintética, segundo os alunos, o livro 

supre necessidades, os auxilia, transmite a matéria, faz aprender, leva a fixar e 

agrega conteúdo. Ao avaliarem o livro didático, os alunos dizem que o livro é 

bom porque concilia o áudio e a escrita, e expõe de forma clara a matéria. 

Considerando as avaliações negativas, o livro didático foge do assunto, repete 

muito as matérias, apresenta diversos exemplos. Ao responderem sobre a 

importância do livro para a aprendizagem de inglês e ainda sobre em que 

especificamente os alunos consideram que o livro contribui para a aprendizagem, 

eles dizem que o livro didático ensina e permite contato com vocabulário, permite 

o acesso à matéria mesmo fora de sala de aula, reforça, facilita e expõe de forma 

clara e rápida a matéria, auxilia na realização das atividades, motiva e direciona (o 

aluno) ao aprendizado, coloca-o próximo da realidade do inglês, dá uma boa base 

de gramática e vocabulário, enriquece o vocabulário, dentre outras coisas.  

Os dados deste quadro sugerem que essa recorrência é expressiva no 

discurso dos alunos, pois a média é de 28% das respostas. Mais interessante, 

porém, é atentar-se para os processos dos quais o livro didático é feito agente no 

discurso dos alunos. Em alguns desses exemplos, ele é Ator de processos 

materiais, pois ajuda, desenvolve a capacidade de aprender, ensina, traz (neste 

caso também como fonte), dá direcionamento (também como guia), permite treino 

apurado. Ele é, às vezes, Dizente de processos verbais, pois explica, esclarece, 

propõe. Ele é também o agente que promove a execução de processos mentais e 
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comportamentais por parte do respondente, pois leva o aluno a refletir, estimula-o 

a estudar, ensina como conviver, falar, comportar-se.  

Quadro 26: O livro didático como participante agente de processos do Fazer 

ou do Dizer / Sentir em respostas de alunos – quantidade e exemplos 

CONTEXTO  QUANTIDADE EXEMPLOS 

4 17 de 48 = 
35,4% 

>O livro abrange diversos temas ... (aluno 8, descrevendo 
o livro) 

>(O livro) traz textos atuais, abordando as diferentes 

áreas do conhecimento. (aluno 4,  avaliando o livro) 

>(Os temas e o livro de gramática) estimulam o interesse 

por outros assuntos. (aluno 7, avaliando o livro) 

2 39 de 132 = 

29,5% 

>... considero que este livro preenche os requisitos 

pedagógicos. Ele é fundamental, pois dá um 

direcionamento nas atividades durante o curso. (aluno 7, 

descrevendo o livro) 

>Fazemos tudo o que o livro nos propõe, para um melhor 

aproveitamento. (aluno 1, sobre utilização em sala de 

aula) 

>O livro vem acompanhado de um CD, que é bem 
interessante, pois permite o treino mais apurado com 

relação à pronúncia das palavras. (aluno 5, sobre 

utilização fora de sala de aula) 

 >Porque ensina as questões importantes do nosso dia-a-

dia, como nos comportar, conviver, falar, etc... (aluno 22, 

sobre importância do livro) 

>O livro está desenvolvendo a minha capacidade 

aprendizagem em aprender a língua inglesa. (...). Ele me 

leva a refletir e pesquisar. .... (aluno 7, sobre 

contribuições do livro) 

1 49 de 174 = 
28,1% 

>O livro mostra a matéria bem sintetizada e fácil de 

entender. (aluno 11, descrevendo o livro) 
>É um livro que contém textos e ilustração bem editados 

e que facilitam o entendimento mas não ressalta muito a 

gramática.(aluno 15, idem) 

>O livro é bom, aborda vários assuntos mas é muito 

superficial, não aprofunda muito nos assuntos. (aluno 20, 

idem) 

3 46 de 174 = 

26,4% 

>Ele é muito bom, analisa a gramática e na interpretação 

e quando utilizado, os exercícios são proveitosos. (aluno 

3, descrevendo o livro) 

>O livro faz uma análise situacional da língua inglesa em 

cada capítulo, inserindo tópicos gramaticais e 

vocabulários relativos a cada situação analisada. (aluno 
8,  descrevendo o livro) 

>Não exercita a prática oral e o treino para escutar e 

entender a língua inglesa. (aluno 5,  avaliando o livro) 

5 40 de 168 =  

23,8% 

>Ele é bom, porque ele ensina bem tem dicionário atrás 

do livro, para ajudar o desenvolvimento da gente, ... 

(aluno 7, descrevendo o livro) 

>O livro (...) nos garante um ótimo estudo sobre língua 

estrangeira. (aluno 16 – resposta 1 descrevendo o livro) 

Um livro bom, explica a matéria com textos explicativos. 

(aluno 18 – idem) 

>(Bom) Porque esclarece dúvidas e ensina.(aluno 3, 

avaliando o livro) 
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Algumas respostas sugerem ações do livro na aprendizagem desses alunos 

que seriam próprias de professores e/ ou de alunos colegas: explicar, analisar, 

inserir, motivar, expor, permitir e estimular. Assim, o livro didático é representado 

como agente capaz de agir na aprendizagem como se fosse um professor ou outro 

aluno. Essas são também as mesmas ações mencionadas pelos produtores e pelos 

professores em seus discursos, o que sugere que de modo mais geral na sociedade, 

o livro didático de inglês é visto como um definidor do ensinar e do aprender. 

Em termos interpessoais, nessas e em outras orações semelhantes, o livro 

didático, componentes da coleção, ou seus elementos são sujeitos. Isso faz com 

que ele seja, então, o responsável pela proposição (Halliday, 1994; Halliday & 

Mathiessen 2004). À medida que isso acontece, é o livro o agente realizador da 

ação expressa, aquele que se diz fazer. Além disso, as ações são expressas de 

maneira assertiva, no presente, sem modalizações, de modo a deixar a entender 

que o livro didático realmente age no aprendizado de inglês desses alunos através 

do que faz ou se diz que ele faz. Os alunos não escrevem, por exemplo, que o 

professor pode estimulá-los a estudar através do livro didático ou do que nele é 

veiculado. Também não dizem, ainda como exemplo, que o autor, através do 

livro, enfoca determinado conteúdo ou determinada atividade. Ao contrário, 

alguns chegam a dizer que o livro desenvolve a aprendizagem, ou garante ótimo 

desempenho, permite treino apurado, atribuindo, através dessas ações uma 

autoridade ao livro didático (Souza, 1999 a). O mesmo acontece também, como já 

foi mostrado, com relação ao discurso de produtores dos livros em questão e dos 

professores desses alunos. 

Outro aspecto interpessoal reforça a representação do livro didático como 

agente no discurso dos alunos participantes desta pesquisa. Em muitas orações, há 

atitudes expressas em alguns itens lexicais de ação – verbos como “facilitar”, 

“propiciar”, “cumprir”, “estimular”, “motivar”, por exemplo. Essas ações também 

indicam atitudes positivas, uma apreciação referente ao valor do livro para os 

alunos. Parece-me que fazer isso é esperado pelos alunos, e o livro é avaliado na 

medida em que os alunos o percebem como o agente dessas ações. 

Além de participante agente desses processos e sujeito dessas orações, em 

termos textuais, o livro didático encontra-se em posição temática, o que ressalta 

ainda mais seu papel de agente. A obra didática ou seus elementos é o assunto 

principal, o ponto de partida da mensagem encerrada na escrita de muitos alunos. 
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Mesmo quando não expresso, sujeito oculto, ele é facilmente recuperado, pois nas 

perguntas o livro é sempre mencionado e, portanto, é sobre ele que o aluno diz. 

Exemplos disso são todos os já mostrados neste item, e como ilustração, apresento 

três retirados dos questionários de alunos do contexto 1, sobre o livro 

Straightforward Elementary: 

Um livro com matéria e um outro de exercícios,(o livro) aborda muitas situações 

mas foge um pouco da matéria (aluno 7- resposta 1, descrevendo o livro) 

 

(O livro)Trata de temas que não me desperta o menor interesse, os exercícios são 
fáceis e não explica o conteúdo. (aluno 10) - Tema marcado elíptico 

 

O livro mostra a matéria bem sintetizada e fácil de entender) .(aluno 11) 

 

Outro recurso ideacional mostra a construção dessa representação do livro 

didático como agente nos questionários respondidos pelos alunos. São as 

nominalizações de processos do âmbito do Fazer que teriam o livro didático ou 

seus componentes e elementos como agentes. São casos de metáfora gramatical 

(Halliday, 1994; Halliday & Mathiessen, 2004; Martin & Rose, 2003, Martin & 

Rose, 2007), e elas ocorrem em 19 respostas das 174 (quase 11%) nos 

questionários dos alunos do contexto 1, em 9 das 132 respostas (6,8%) dos alunos 

do contexto 2, e em 10 respostas do total de 174 (5,7%) dos alunos do contexto 3.  

Apresento paráfrases de algumas dessas nominalizações, mostrando que o 

livro ou partes dele agem na aprendizagem mesmo como atributos ou 

circunstâncias no discurso dos alunos. O livro didático distribui bem as atividades 

(com boa distribuição), o seu CD-ROM auxilia (com auxílio do CD-ROM), o 

livro ajuda na execução dos exercícios (como ajuda para os exercícios), ele tem 

atividades que complementam o aprendizado (atividades complementares), o livro 

explica bem (ele é bem explicativo), ele facilita a visualização e treina a escrita 

(facilidade e treino), e o livro reforça a matéria dada (pelo reforço da matéria 

dada em sala), treina escrita (treino de escrita).  O livro abrange a matéria 

necessária (abrangente), ele aumenta o vocabulário e conhecimentos (aumento), 

mas também pode repetir assuntos e atividades (é repetitivo), pode cansar o aluno 

(é cansativo), e assim por diante.  

Concluindo, é necessário dizer que como agente, é recorrente nas respostas 

dos alunos o papel de facilitador e de guia. Sendo agente do processo de 

aprendizagem desses alunos, o livro utilizado por eles, segundo muitas respostas, 
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ajuda, auxilia, dá direcionamento, dá segurança e discernimento, como escrevem 

alguns alunos. Entretanto, outros recursos de significação também contribuem 

para essas representações, as quais constituem os próximos itens.  

 

c. O livro didático como facilitador 

Dentre as várias ações atribuídas pelos alunos ao livro didático de inglês 

como agente em sala de aula está a de facilitar a aprendizagem, o que o faz um 

facilitador. Nas respostas dos alunos, é frequente o fato de o livro ou seus 

componentes serem o participante Ator de processos como “facilitar”, “auxiliar” 

ou “ajudar”, tendo como Meta o aprendizado ou o entendimento por parte dos 

alunos. O quadro 27 mostra a recorrência desse recurso de significação em termos 

de quantidade e alguns exemplos. A quantidade está expressa em relação aos 

demais processos do âmbito do Fazer. 

Quadro 27: Livro didático como agente de processos que denotam facilitação 

– quantidade e exemplos 

CONTEXTO  QUANTIDADE  EXEMPLOS 

5 23 de 40= 57,5% >Ele é bom, porque ele ensina bem tem dicionário atrás 

do livro, para ajudar o desenvolvimento da gente, e as 

coisas que temos dúvidas podemos olhar lá. (aluno 7, 

resposta 1 – descrição do livro) 

>Com o vocabulário que temos atrás do livro nos ajuda 

muito a estudar para as provas de inglês. (aluno 9, 

resposta 3, sobre utilização do livro fora de sala de aula) 

2 15 de 39 = 

38,4% 

>Um bom livro, contendo toda a matéria necessária, 

ajudando com diálogos (aluno 12, resposta 1 – descrição 

do livro) 

>Ajuda na aula, como é bem ilustrado nos auxilia para 

melhor entendimento. (aluno 11, resposta 4 – avaliação do 

livro) 

1 11 de 49 = 
22,4% 

 >É um livro que facilita a aprendizagem.(aluno 2, 
resposta 1, descrevendo o livro) 

>Porque ajuda na compreensão de textos. (aluno 15, 

resposta 5, sobre importância do livro para aprendizagem) 

>Ele me auxilia na realização de atividades. (aluno 2, 

resposta 6, sobre contribuições do livro para 

aprendizagem) 

3  9 de 46 = 18,7% >Ajuda na absorção da gramática prática e vocabulário. 

(aluno 10, sobre importância do livro) 

>...como já mencionado, não me auxilia na prática oral. 

(aluno 5, sobre contribuições do livro) 

>Na sistematização, facilitando assim o acompanhamento 

da matéria (aluno 26, sobre contribuições do livro) 

4 1 de 17= 5,8% >.... Gosto bastante do livro de gramática, uma que é 
sucinto e direto e, por ter tais características, facilita que 

o carregue p/ outros lugares e possa estudá-lo. (aluno 7, 

resposta 3, sobre utilização do livro fora de sala de aula) 
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Os números expostos no quadro sugerem que “ajudar”, “auxiliar” ou 

“facilitar” são as ações mais atribuídas ao livro didático de inglês pelos alunos, 

sendo que em dois contextos, esses processos são mais de 30% em relação aos 

demais processos do âmbito do Fazer.  

Os exemplos mostram que o livro é o participante que age (daí ser um 

agente) ajudando / auxiliando e facilitando o aprendizado. Mesmo quando tal ação 

é negada, ela o é porque se espera que o livro fizesse isso, e no caso do aluno 5 do 

contexto 3, esperava-se que o livro o auxiliasse na parte oral. Assim, até mesmo 

por essa ação de facilitar e ajudar ser esperada do livro didático, ele é representado 

como facilitador, aquele que deveria agir como tal. 

Ainda em termos ideacionais, a noção de facilitador também é presente em 

respostas em que ocorrem processos relacionais. Menciono aqui exemplos de dois 

contextos. Algumas vezes, os alunos do contexto 1 caracterizam o livro como 

bom, de fácil compreensão (aluno 5, resposta 1), e de fácil entendimento (aluno 6, 

resposta 5), ou um livro bom de modo geral porque é fácil de aprender com ele 

(aluno 20, resposta 4), ou ainda o livro é de grande ajuda (aluno 22, resposta 4). 

Para alguns alunos do contexto 3, o livro tem uma linguagem interessante e fácil 

de trabalhar (aluno 13, descrevendo o livro), é de fácil utilização (aluno 21, sobre 

utilização do livro fora de sala de aula).  

Alguns alunos utilizam termos que sugerem a facilidade promovida pelo 

livro didático ora em atributos do material ou de seus elementos, ora em 

circunstâncias (ver grifos no parágrafo anterior). Em termos ideacionais, isso 

possibilita afirmar que, no discurso dos alunos, há uma recorrência de itens 

lexicais que indicam que o livro didático é um facilitador. As relações a seguir, 

elaboradas a partir das respostas de diferentes alunos de cada contexto, indicam 

repetição e a utilização de sinônimos em suas respostas. 

 

De alunos do contexto 1 -  livro Straightforward Elementary 

Repetição: Facilita a aprendizagem – de fácil compreensão – facilitam – 

facilitando entendimento – permitindo um fácil entendimento – é muito fácil – é fácil de 
aprender com ele - ... 

Sinonímia: Facilita – auxilia – ajuda - permitindo um fácil entendimento ... 

 

De alunos do contexto 2 - livro New American Inside Out Elementary 

Repetição:Livro de fácil compreensão - as explicações são boas fácil de entender - 

Um livro de compreensão fácil. - Uma linguagem fácil - Possui imagens que facilitam o 

aprendizado - facilita a aprendizagem ... 
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Repetição:Muitos exercícios que ajudam na fixação – ajudando com diálogos –e 

ajuda para os exercícios –- ... 

Repetição: com o auxílio do CD-Rom – nos auxilia para melhor entendimento, ... 

 

De alunos do contexto 3 - livro English File Upper-Intermediate 

Repetição: fácil de trabalhar - De fácil utilização. – facilitando assim o 
acompanhamento da matéria... 

Repetição: Me ajuda a fixação dos conceitos- Ajuda na absorção da gramática 

prática e vocabulário... 

Sinonímia: Me ajuda a fixação dos conceitos - não me auxilia na prática oral... 
 

De alunos do contexto 4 - livro Framework 3 

Repetição: facilita que o carregue - nem sempre são facilmente contextualizadas - 
consigo fixar o vocabulário e a gramática com mais facilidade... 

 

De alunos do contexto 5 - livro New Ace 

Repetição:ele é de grande ajuda - com ajuda dele - ajuda com o estudo de inglês - 

ajuda o desenvolvimento de alunos - ele ajuda com o dicionário – (os textos do livro) 

ajudam muito no aprendizado, (o livro) ajuda a tirar dúvidas,- ajuda a compreender 
melhor -  ajuda muito a traduzir as palavras... 

 

Essas repetições e sinonímias entre itens lexicais que ocorrem em diversos 

momentos nos questionários mostram, em termos ideacionais de significação 

discursiva, que a facilidade inerente ao livro ou promovida por ele é algo 

representativo para os alunos. Ora o livro ajuda ou auxilia (o Fazer), ora ele tem 

traços de facilidade (o Ser).  

Ainda em se tratando de significação ideacional, enfatizo uma única 

resposta apresentada por um aluno do contexto 3, sobre a utilização do livro fora 

de sala de aula. Embora este seja um caso isolado, ele torna-se interessante por ser 

semelhante ao que diz um professor de outro contexto. Eis a resposta do aluno: 

 

É a ferramenta de estudo para as provas. (aluno 16, contexto 3) 

 

Através do processo relacional identificador o aluno iguala o livro didático 

de inglês a uma “ferramenta”, a qual é utilizada para estudar para as provas. 

Considerando que ferramenta é o instrumento que auxilia alguém em uma tarefa, 

pode-se dizer que aqui ele também é representado como um facilitador. Isso é 

exemplo de ancoragem: algo conhecido é usado para representar uma coisa ou 

fenômeno devido a proximidades entre os dois objetos. Assim, o aluno e o 

professor CLM2 ancoram-se na ideia de ajuda que uma ferramenta proporciona 

para identificar o livro. 

Considero que os termos citados neste item indicam também uma 

apreciação da obra didática ou de elementos específicos dela – um recurso de 
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significação interpessoal. Os alunos, em sua maioria, tem uma atitude positiva ao 

apreciarem o livro (ou elementos) como fácil, ao dizerem que ele facilita, ajuda, 

auxilia, ou faz outras coisas de modo a facilitar a aprendizagem. Essas são 

apreciações relacionadas à composição – “fácil” refere-se à complexidade, e ainda 

ao valor – “facilitar”, “ajudar” e “auxiliar” são ações reveladoras do valor do livro 

para esses alunos. 

Isso quer dizer que os termos linguísticos utilizados para indicar processos, 

atributos ou circunstâncias em termos ideacionais, indicam também atitudes de 

apreciações dos alunos. Portanto, essa representação do livro didático como 

facilitador é construída em termos ideacionais e interpessoais ao mesmo tempo, 

como acontece com as demais representações já apresentadas nesta tese. 

 

d. O livro didático como guia 

Como dito anteriormente, o livro didático, enquanto agente do processo de 

aprendizagem no discurso dos alunos, é também um guia. Isso pode ser percebido 

pelas ações que ele executa nas respostas de alguns alunos nos contextos, e ainda 

por outros recursos de significação ideacional e interpessoal.  

 Primeiramente, trato da utilização de orações em que o livro didático é 

participante Ator de processos relacionados a guiamento. Seguem alguns 

exemplos de dois contextos e paráfrases de respostas de alunos do contexto 3: 

De alunos do contexto 1 - livro Straightforward Elementary 

Pois sem o livro para orientar, o aprendizado se dificulta. (aluno 5, resposta 5, 

sobre importância do livro para aprendizagem) 
Ele me ajuda a estabelecer um roteiro durante a aula assim como estabelece uma 

seqüência no avanço da aprendizagem. (aluno 21, resposta 5, idem) 

Me direciona ao aprendizado através de atividades. (aluno 21, resposta 6, sobre 

contribuições do livro para aprendizagem) 

 

De alunos do contexto 2 - livro New American Inside Out Elementary 

Eu como aluno iniciante, o livro de inglês é fundamental. Dá uma visão ampla na 
sequência do curso. (aluno 6, resposta 1, sobre descrição do livro) 

O livro me dá segurança, discernimento, entendimento. (aluno 6, resposta 5, sobre 

importância do livro) 
Porque é um guia para o aprendizado, levando o aluno a fixar o conteúdo (aluno 

8, resposta 5, sobre importância do livro) 

 

Às vezes a ideia de guiamento está na ação expressa pelo verbo (por 

exemplo, “direcionar”, “orientar”), outras vezes ela é complementada pelo 

Participante Meta (como em “estabelecer sequencia”, “estabelecer roteiro”, “dar 
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visão ampla”). Ao ser o agente que executa essas atividades, o livro didático é 

aquele que guia tanto o que acontece na aula, portanto o ensino, como aquilo que 

o aluno aprende, sendo também ele aquele que conduz de maneira segura o 

entendimento e a fixação do conteúdo. 

Além dos exemplos desses dois contextos, todos eles em que o livro ou 

algum de seus elementos são participantes Atores de processos materiais 

relacionados a guiamento, alunos do contexto 3 também dizem que o livro 

“autoconduz uma aula” (aluno14, avaliando o livro), “dá bastante base” (aluno 9, 

sobre importância do livro), “o livro direciona o estudo” (aluno 19, sobre 

importância do livro), “norteia o estudo sistematizado” (aluno 26, sobre 

importância do livro). 

Nestes casos em que o livro didático é agente de processos do âmbito do 

Fazer, ele é Ator dos atos de direcionar, dar visão ampla da língua como um 

mapa, dar segurança e discernimento como um orientador, dar direcionamento, 

levar o aluno a alguma ação como um condutor. Portanto, o livro didático é um 

guia, aquele que conduz, que direciona, orienta. 

Também foi observado que, em quase todas as respostas às perguntas 2 e 3, 

sobre utilização do livro dentro e fora de sala de aula, os alunos de todos os 

contextos mencionam o livro, ou seus elementos. Com isso, os componentes ou 

elementos do livro são a Meta das ações de alunos e professores, ou seja, estas são 

direcionadas a ele. Assim, são os elementos do livro que movem os processos nas 

respostas de alunos do contexto 1, por exemplo: fazer as atividades, ouvir 

diálogos do CD, fazer os exercícios, ler os textos, realizar atividades de escrita ou  

orais, estudar a matéria. O que acontece em sala de aula é proporcionado pelo 

livro didático ou elementos que ele traz. Adiante, apresento mais exemplos de 

outros três contextos: 

 

De alunos do contexto 2 - livro New American Inside Out Elementary 

O livro vai sendo utilizado conforme a matéria vai sendo explicada pelo 

professor... (aluno 5, resposta 2, sobre utilização do livro em sala de aula) 
 

Fazemos os exercícios, lemos o textos presentes. (aluno 16, idem) 

 
Nós acompanhamos o livro, fazendo todos os exercícios propostos, ouvindo todos 

os listenings, e ... (aluno 19, ibidem) 

 

Refaço as lições e os exercícios acompanhando com o CD que vem junto com 
livro. (aluno 3, sobre utilização do livro fora de sala de aula) 
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Quando tenho uma dúvida ou tenho que estudar para a prova da escola (...) me 

recorro a este livro. (aluno 17, idem) 
 

Utilizo o livro lendo as lições e fazendo as atividades do “workbook”. (aluno 21, 

ibidem) 

 

De alunos do contexto 3 - livro English File Upper-Intermediate 
A professora utiliza o livro aproveitando exemplos práticos e os recursos 

multimídia do livro. (aluno 10, sobre utilização do livro em sala de aula) 
 
A aula é ministrada seguindo a seqüência de atividades do livro, para cada 

conteúdo. O livro é sempre utilizado em aula. (aluno 23, sobre utilização em sala) 

 
Utilizo mais a parte de gramática do workbook. Dou pouca atenção aos textos e 

pronúncia. (aluno 3, sobre utilização do livro fora de sala) 

 

Uso-o como único recurso de estudo. (aluno 9, sobre utilização fora de sala) 

 

De alunos do contexto 5 - livro New Ace 
Fazendo as atividades do livro (aluno 4, sobre utilização em sala de aula) 
 

Todos os dias usamos o livro de inglês. (aluno 7, sobre utilização em sala de aula) 

 
Eu faço as atividades nele. Uso o vocabulário dele para fazer as atividades, etc. 

(aluno 9, sobre utilização em sala de aula) 

 

Lemos os textos que são passados e depois nós fazemos as atividades propostas 
pelo livro. (aluno 13, sobre utilização em sala de aula) 

 

Nós utilizamos ele em todas as aulas. (aluno 17,sobre utilização em sala de aula) 
 

Eu utilizo o livro na hora de atividades em casa e quando preciso. (aluno 3, sobre 

utilização fora de sala de aula) 
 

Os exemplos mostram que alunos e professores são Atores dos processos, 

agentes, diferentemente do que ocorre mais costumeiramente no discurso dos 

produtores e dos professores, em que há uma tendência a priorizar o caráter 

agentivo do livro didático. Ainda assim, as ações desses agentes – alunos e 

professores – são voltadas ou direcionadas ao livro didático e ou seus elementos, e 

isso ainda é reforçado pelas circunstâncias expressas (“sempre”, “todos os dias”) 

ou outros elementos quantificadores (“todos os exercícios”, “todo o livro”).  

Ainda em termos de atividades, ocorrem, em diferentes contextos, respostas 

em que o livro é identificado ou classificado à figura de um guia. Os alunos 

utilizam orações com processo relacional atributivo para tal. Seguem algumas das 

ocorrências: 
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De alunos do contexto 2 -  livro New American Inside Out Elementary 

Porque é um guia pra o aprendizado, levando o aluno a fixar o conteúdo (aluno 8, 

sobre importância do livro) 
 

Muito, o livro é o guia para minha aprendizagem e contribui muito no aspecto 

vocabulário, gramática, leitura, etc. (aluno 18, sobre contribuições do livro) 

 

De alunos do contexto 4 - livro Framework 3 

Funciona como um guia e consigo “trabalhar” sozinha em casa. (aluno 5, sobre 

importância do livro) 
 

Serve como base, guia para aprendermos inglês... (aluno 8, sobre importância do 

livro) 
 

... tem servido como guia para que eu procure em gramáticas a parte gramatical 

que cada unidade trata. (aluno 8, contribuições do livro para aprendizagem) 

 

De alunos do contexto 5 – livro New Ace 

É um dos meios que temos para aprender a língua estrangeira.  (aluno 16, 

avaliação do livro) 

 

Essas ocorrências, embora poucas dentro do universo de respostas, são 

semelhantes a o que alguns dos professores dizem do livro didático. Este é  

classificado ou identificado como guia ou, em outras palavras, aquilo que 

direciona. Ressalto que os verbos “funcionar” e “servir” são arrolados por 

Halliday & Mathiessen (2004, p.238) como verbos que servem como processos 

relacionais em orações intensivas indicando papel assumido pelo participante 

identificado. Nos exemplos em questão, esse participante é o livro didático 

embora não expresso diretamente, mas implicitamente retomado pela questão.  

Em algumas poucas respostas é dito que as ações acontecem tendo o livro 

como ponto de partida (A partir do livro você começa a ter uma noção de 

palavras e objetos), ou ele é meio para a realização de certos processos (Porque é 

nele que me baseio o meu estudo.), ou ainda o considera uma presença necessária 

(Pois sem o livro para orientar, o aprendizado se dificulta).  

Ainda considero a utilização de sinônimos e as repetições levando em conta 

diferentes respostas dos alunos: 

 

De alunos do contexto 1- livro Straightforward Elementary 
a utilização ocorre em todas as aulas – basicamente em todas as aulas – é 

utilizado todas as aulas (este último em 7 respostas) 

 

De alunos do contexto 2 - livro New American Inside Out Elementary 

dá uma visão ampla – dá um direcionamento – dá segurança, discernimento  

  

é um guia – é o guia para a minha aprendizagem...  
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Fazemos tudo o que o livro nos propõe – utilizamos o tempo todo – utilizado 

sempre – seguimos o livro ordenadamente – fazendo todos os exercícios propostos – 
utiliza todo o livro – 100% da aula é utilizado o livro - ... 

 

De alunos do contexto 3 - livro English File Upper-Intermediate 
Em maior parte da aula - amplamente em todas as aulas - Intensa, a aula é 

totalmente voltada ao livro - Intenso, ocupa bem o período da aula - A aula gira em 

torno do livro - O tempo todo. -Constante -  

 
Autoconduz – orienta (pelo menos três vezes) – direciona – dá base (pelo menos 

três vezes) – norteia – ... 

 

De alunos do contexto 5 -  livro New Ace 
Toda a aula de inglês usamos o livro – Todos os dias usamos o livro de inglês – Eu 

sempre uso o livro ... – Em todas as aulas faço a utilização dele. (8 vezes) –  
 

A maioria das atividades são feitas com o livro – faço a maioria das atividades no 

livro - ... suas atividades são todas realizadas – para fazer as atividades 

 

Os termos grifados relacionam-se entre si por indicarem que o livro didático 

direciona a aprendizagem de inglês desses alunos. Alguns desses termos 

sublinhados mostram que se faz, sempre e em toda aula, o que está no livro em 

sua maioria.   

Considerando a metafunção interpessoal, alguns desses mesmos termos são 

modalizações de alto ou médio grau de intensidade e de frequencia (“totalmente” 

– “amplamente” – “intenso” – “bem”). Esta utilização pelos alunos mostra que o 

livro ocupa um papel importante no aprendizado estando não apenas presente, 

mas muito e sempre presente, o que acontece em função da ação de guiar e ou do 

atributo de guia a ele conferido.  

Ainda em termos interpessoais, esses termos modalizadores também 

indicam uma atitude de apreciação da ação de usá-lo (Martin & Rose, 2003; 

Martin & Rose, 2007) no processo de ensino e de aprendizagem. Eles mostram a 

gradação do fato de se usar o livro em sala ou fora dela: este uso é intenso, 

constante, total, frequente. Assim, o livro didático, no discurso dos alunos, não 

apenas executa a ação de guiar aula, aprendizado, entendimento, mas o faz de 

maneira considerada positiva pelos alunos.  

Portanto, a representação do livro didático como guia é construída no 

discurso dos alunos não apenas em termos ideacionais, considerando as análises 

das atividades e de itens lexicais, mas também em termos interpessoais. Além 
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disso, ela acontece no discurso dos alunos de maneira similar como acontece no 

discurso dos professores. 

 

7.3. Considerações finais do capítulo 

Analisei, em termos semântico-discursivos, um conjunto de entrevistas com 

professores, e respostas em questionários aplicados a seus alunos, usuários de 

diferentes livros didáticos em cinco contextos de ensino: três em Belo Horizonte e 

dois no Rio de Janeiro. Com a análise, foi possível traçar, de modo sistemático, as 

representações presentes nos discursos desses usuários de livros didáticos de 

inglês: ele é fonte de recursos, atividades e conteúdo; agente do ensino e da 

aprendizagem; facilitador; e guia. Para os professores o livro didático é também 

um suporte, um organizador, uma atração, uma possibilidade, uma mercadoria, e 

ainda o curso. Essas são algumas das mesmas representações presentes no 

discurso dos produtores como revelado no capítulo 6.   

Enquanto fonte e agente, o livro é responsabilizado por ações que 

acontecem no ensino de língua inglesa: o provimento de recursos, conteúdo 

linguístico, trabalho com habilidades linguísticas, informações sobre cultura, 

estratégias, dentre outros para que o aprendizado ocorra; também, guiar e facilitar 

o trabalho docente e discente, e ainda apresentar, mostrar, ensinar, explicar, 

abordar temas, permitir aprendizagem, estimular interesse, motivar, além de 

outras ações. Isso o firma como o curso de língua, e daí o seu nome em inglês, e a 

sua definição (Tomlinson, 2006): course book – o livro-curso que traz os 

elementos importantes e estruturantes de um curso de inglês. Por tudo isso, ele é 

um objeto de valor material, também uma atração por trazer e ter aquilo que os 

usuários necessitam ou desejam, ele ainda possibilita interações (em última 

instância, que a aula aconteça), ao mesmo tempo em que organiza por ser 

organizado. 

Os padrões linguísticos são os mesmos revelados na análise do discurso dos 

produtores de livros didáticos, e é pertinente dizer que, no discurso dos usuários, 

também, as representações são construídas através dos processos de objetivação e 

ancoragem como descrito no capítulo 6. Em suma, este material é, de acordo com 

a análise do discurso de seus usuários, a objetivação do que se deseja para as aulas 

– atrações, motivação, interesse, e ainda organização, riqueza, dinamismo, dentre 
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outros. Ao mesmo tempo, algumas representações aqui mostradas são construídas 

por ancoragem aos conhecimentos já existentes na sociedade, como sobre 

facilidade, ou facilitador (por exemplo, a ferramenta); sobre fonte – a origem de 

tudo, aquilo que provê; a noção de guia – o que orienta e direciona; a ideia de 

agente – aquele que faz, e de suporte – a base em que se assenta algo, no caso o 

ensino.  

Como já dito, as análises mostram que algumas dessas representações são as 

mesmas encontradas nos discursos de produtores (autores e ou editores de livro 

didático). No anúncio do livro no catálogo da editora, na quarta capa do livro, e na 

introdução do manual do professor – textos dos produtores – assim como nas 

entrevistas com professores e nos questionários de alunos essas representações são 

materializadas na língua (inglês ou português) e em imagens ou outros recursos 

imagéticos através de recursos de significação semelhantes. Ressalto que esta 

recorrência acontece nos diferentes gêneros discursivos aqui tomados em conta, e 

ainda na realização desses gêneros por diferentes pessoas (a maioria 

desconhecidas entre si) referindo-se a diferentes livros didáticos. Tal fato permite-

me dizer que através do uso de recursos de significação semelhantes seres 

humanos diferentes, pertencentes a contextos e esferas sociais distintas, revelam, 

no discurso, a construção de conhecimentos semelhantes do livro didático de 

inglês. 

Essas significações comuns entre sujeitos usuários e produtores, em outras 

palavras, essas representações sociais do livro didático, regulam ações 

(Moscovici, 2003; Jodelet, 1995) de alunos e professores que são guiadas e 

determinadas pelo livro que é visto como um guia, um agente, um provedor. 

Também parecem regular a divulgação que os produtores fazem do livro 

realçando que ele age no ensino talvez até mais que o professor, estando o aluno 

numa posição mais passiva; a descrição desse material como a fonte de tudo que 

se precisa saber na língua (conteúdo) e do que pretende para o ensino e a 

aprendizagem (recursos, atividades); a definição que se faz desse material de 

ensino no cotidiano quando se divulga, se apresenta, se diz a seu respeito a outra 

pessoa. 

Uma reflexão sobre o que esses discursos parecem revelar é assunto do 

capítulo 8. 
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8  
Reflexões 

Neste capítulo, reflito sobre o que foi apresentado nos Capítulos 6 e 7, 

estabelecendo relações com as noções teóricas que embasam esta tese, incluindo a 

consideração do livro didático de inglês como gênero discursivo e como objeto de 

representação. Primeiramente, sintetizo as representações e a construção destas na 

e pela linguagem nos discursos de produtores (autores e editores) e de usuários 

(professores e alunos) de livros didáticos de inglês. Juntamente com esta síntese, 

mostro a adequação da adoção do conceito de topologia (Martin & Rose, 2006; 

Martin,1997) tendo em vista a recorrência de semelhantes recursos de significação 

ideacional, interpessoal e textual na construção das representações nos diferentes 

gêneros analisados, e ainda defendo a ampliação deste conceito ao mostrar as 

inter-relações existentes entre as representações em si. Em seguida, considero a 

complementariedade entre estudos de Linguística Sistêmico-Funcional e de 

representação que pode ser deduzido pelo que foi mostrado nesta tese. Ainda, 

defendo que as representações, por regularem as práticas cotidianas (Moscovici, 

2003; Jodelet, 1995), podem ser determinadoras de práticas sociais com o livro 

didático no que se refere tanto aos produtores quanto aos usuários. Por fim, faço 

uma rápida reflexão sobre a possível influência do discurso de produtores no 

discurso e na prática dos usuários deste material de ensino de inglês. 

 

8.1. Síntese das representações sobre o livro didático de inglês e o 
conceito de topologia 

A construção de representações dos livros didáticos de inglês acontece nos 

discursos de produtores e de usuários via ancoragem e via objetivação 

(Moscovici, 2003, Moscovici, 2010), através dos mesmos ou semelhantes 

recursos de significação ideacional, interpessoal e textual (ref. Linguística 

Sistêmico-Funcional) presentes nos vários exemplares de gêneros analisados nesta 

tese. O livro didático é representado como fonte, agente, curso, atração, guia e 

facilitador, de modo mais geral, e como organizador, mercadoria, suporte, 

Se de tudo fica um pouco, mas por que não ficaria um pouco de mim? (...) um 

pouco, não está nos livros.  
Carlos Drummond de Andrade. Residuo, In. A Rosa do Povo. 
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possibilidade e curso por alguns professores ou grupos deles em específico. A 

figura 14 mostra essa síntese.  

 

Figura 14: Representações do livro didático de inglês nos discursos de 

produtores e usuários.  
 

  
 

 

Esta figura foi construída a partir da figura 1 (ref. Introdução) em que 

procurei mostrar o delineamento da pesquisa proposta neste estudo. Na figura 14, 

estão as representações construídas no e pelo uso da linguagem nos diferentes 

gêneros discursivos que configuram os discursos de produtores e de usuários, e é 

evidenciado que algumas representações repetem-se nos diferentes gêneros 

analisados. Isso se deve à recorrência de recursos de significação semântico-

discursivos em textos escritos por diferentes produtores e relativos a livros 

didáticos distintos, nas entrevistas com diferentes docentes que utilizam tais 

livros, e em respostas escritas por vários alunos desses professores. Os quadros 28 

e 29 mostram isso mais claramente.  

 
 

 

 

 

 
Livro 

Didático 

de Inglês 

Quartas capas  

Apresentação no 

Manual do professor 

Entrevistas com 

professores  

Questionários 

com Alunos 

 Fonte – Agente - Atração - Curso 

 Fonte - Agente – Atração –  

Curso – Facilitador -  Guia     

 

Fonte - Agente –  

Guia - Facilitador  

Anúncios de 
catálogo 

Fonte - Agente - 

Atração - Curso 

Fonte – Agente- 

Facilitador - Suporte -
Organizador  -  

Atração - Guia -  

Curso  -  Mercadoria - 

Possibilidade -  

Discurso dos produtores      Discurso dos usuários 
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Quadro 28: O Discurso de Produtores de Livros Didáticos de Inglês 

DISCURSO DE PRODUTORES DE LIVROS DIDÁTICOS DE INGLÊS 

GÊNEROS: Anúncios de catálogos, quartas capas e apresentações de manuais do professor 

REPRESENTAÇÕES RECURSOS DE SIGNIFICAÇÃO  

   IDEACIONAL          INTERPESSOAL     TEXTUAL 

Fonte Imagem: processo analí-
tico estruturado ou não. 

Língua: Relação todo 

partes; Atividades do 
âmbito do Ser: Proc. 

relacionais atrib. posses-
sivos, proc. existenciais; 

Livro como Ator de 
proc. material (provi-

mento) 

Imagem: Oferta 
Objetividade: 

ângulo reto;  

Língua: 
Apreciações 

positivas relativas à 
composição 

(quantidade, 
variedade, 

complexidade) 

Composição: Ideal – 
caracterização da 

obra; Real – descrição 

ou fotos de compo-
nentes disponíveis da 

coleção. Saliência: 
cores e tamanhos de 

letras diferentes. 
Periodicidade: 

organização do geral 
para o específico: 

coleção - volumes e 
componentes -  

conteúdo  e atividades. 
Livro, componentes e 

elementos como temas 
de orações e títulos de 

seções. 

Agente  Nominalizações de 

processos cujo Ator é a 
obra didática ou compo-

nente dela; componentes 
ou elementos da coleção 

didática como partici-
pantes agentes de proc. 

do Fazer 

Componentes ou 

elementos da co-
leção como sujeitos 

de orações: respon-
sáveis pela propo-

sição e pela ação. 

Coleção, componentes 

ou elementos como 
Tema. 

Curso  Proc. relacional atribu-
tivo: classificação; rela-

ção Todo – parte; 
repetição  

  

Atração  Imagem: proc. analítico 
– evidenciação dos 

componentes e elemen-
tos. 

Língua: repetição e si-
nonímia; nominali-

zações de processos que 
se referem a reações de 

usuários 

Língua: Atitude de 
apreciação rela-

cionada a valor 
(great, brand-new), 

gradações.  

Organização Vertical: 
Ideal – caracterização 

da obra; Real – fotos 
de componentes 

disponíveis; Saliência: 
negrito 

Facilitador* Livro didático, compo-

nente ou elementos co-
mo participantes Atores 

de proc. materiais rela-

cionados a facilitação; 
repetição e sinonímia 

Atitude de apre-

ciação positiva – 
valor  

 

Guia*
1
 Repetição; Livro Dida-

tico, componente ou 

elementos como Ator de 
proc. materiais – uso de 

passiva  

  

 

                                                
1 Representações presentes apenas nas apresentações de manuais do professor. 
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Quadro 29: O Discurso de Usuários de Livros Didáticos de Inglês 

DISCURSO DE USUÁRIOS DE LIVROS DIDÁTICOS DE INGLÊS 

GÊNEROS: Entrevistas com professores e questionários com alunos 

REPRESENTAÇÕES RECURSOS DE SIGNIFICAÇÃO 

 IDEACIONAL              INTERPESSOAL      TEXTUAL 

Fonte Rel. todo- partes. Ativida-
des do âmbito do Ser: proc. 

relac. atrib. possessivos; 
proc. existenciais, proc. 

relac. atrib. intensivos. 
Livro como Ator de proc. 

material (provimento) 

Apreciações po-
sitivas: compo-

sição (quantidade, 
variedade, comple-

xidade) 

Periodicidade: refe-
rência aos compo-

nentes e elementos 
da obra didática em 

vá-rios momentos. 
Livro como Tema. 

Agente Componentes ou elemen-

tos da coleção didática co-
mo agentes de proc. do 

Fazer. Nominalizações de 
processos cujo Ator é a 

obra didática ou compo-
nente dela. 

Componentes ou 

elementos da co-
leção como sujei-

tos de orações: 
responsáveis pela 

proposição e pela 
ação. 

Coleção, 

componentes ou 
elementos como 

Tema. 

Facilitador Livro didático, compo-

nente ou elementos como 
Ator de proc. materiais re-

lacionados a facilitação. 
Proc. relac. atributivos. 

Repetição e sinonímia 

Atitude de apre-

ciação: comple-
xidade e valor 

Coleção, 

componentes ou 
elementos como 

Tema. 

Guia Repetição e sinonímia. 

Livro didático, componente 
ou elementos como Ator de 

proc. materiais (direcio-
namento);  Nominalizações 

de proc. materiais.   

Atitude de aprecia-

ção: valor  

Coleção, 

componentes ou 
elementos como 

Tema. 

Atração*  Repetição; sinonímia. Proc. 

relac. atributivos 

Atitude de apre-

ciação: valor; afeto 

 

Suporte* Proc. relac. atributivo in-
tensivo. Repetição e sino-

nímia 

  

Curso* Proc. relac. identificador  Julgamento: critica  

Organizador* Livro didático, compo-

nente ou elemento como 
Ator em orações com proc. 

do âmbito do Fazer (or-
ganização). Atributos do 

livro em orações com proc. 
relac; Repetição, sinonímia 

Atitude de aprecia-

ção: composição  

 

Mercadoria* Livro didático como Meta 
de proc. material: “com-

prar”, “adquirir”. Nomina-
lização de processos seme-

lhantes a aquisição. Atri-
buto possuído em orações 

com proc. relac. atrib. pos-
sessivos. Repetição  

  

Possibilidade*
2
 Repetição  Modalização: 

possibilidade  
 

 

                                                
2 * Representações presentes apenas no discurso de professores. 
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Nestes quadros, pode ser percebido, por exemplo, que o livro didático de 

inglês é um agente, tanto para produtores quanto para usuários, devido às várias 

ações que “executa”, e ao mesmo tempo ele também é Ator de processos que 

indicam provimento, o que o faz ser conhecido como uma fonte de recursos, 

conteúdos, e atividades. Mas outros recursos ideacionais, interpessoais e textuais 

de significação contribuem para a construção dessa representação do livro como 

agente: em termos interpessoais, ele é muitas vezes sujeito das orações, 

responsável pelo que é dito sobre ele mesmo, ou seja, pelo fato de executar ações. 

Como fonte, ele é rico, completo, tem muitas coisas - apreciações.  Continuando o 

raciocínio, o livro didático é um facilitador e guia por ser Ator de processos como 

ajudar, facilitar, guiar, nortear, o que o faz também agente; mas outros recursos o 

fazem um facilitador ou guia, como atributos a ele conferidos: “fácil”, “de grande 

ajuda”, é “um norteador”, “é um mapa”. Estes termos também são apreciações, 

um aspecto interpessoal. Outras explicações como essas são possíveis: o livro 

didático de inglês atrai por algumas ações que “realiza” e por ser uma fonte rica e 

completa; ele é o curso de língua inglesa em si que se divide em níveis / volumes, 

e como tal ele provê (como fonte e agente) conteúdo, atividades e recursos 

materiais, ainda motiva, atrai, é fácil e organizado.   

 Ao sintetizar as análises apresentadas nos Capítulos 6 e 7, os quadros 28 e 

29 também revelam que uma representação é construída não apenas através de 

recursos de significação ideacional em termos sistêmico-funcionais, mas, em 

conjunto com significados interpessoais e textuais materializados nos dizeres de 

produtores e usuários de livros didáticos de inglês. Assim, a representação do 

livro didático como fonte, por exemplo, não apenas acontece devido ao fato de ser 

classificado como tal, ou por possuir conteúdos, atividades e recursos, mas 

também é mostrada nas apreciações em termos de sua composição (quantidade, 

variedade e complexidade). Ele também é representado como fonte através das 

imagens que configuram processos analíticos, e em termos textuais, na 

composição de quartas capas e anúncios de catálogos, mais especificamente na 

organização das informações, na saliência conferida aos elementos e componentes 

da obra. Outro fato que pode exemplificar também é a representação do livro 

didático como agente. Ele é Ator de processos materiais e participante ativo de 

outros processos (falar, por exemplo, que é processo verbal) em termos 

ideacionais, mas também, é, em termos interpessoais, o sujeito em muitas das 
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orações em que ele é esse “fazedor”, discursivamente responsabilizado pelo que é 

dito sobre si. Mais ainda, produtores e usuários utilizam tempo presente, sem itens 

lexicais modalizadores, indicando a veracidade e certeza do caráter agentivo do 

livro didático de inglês. Essa agência também é revelado textualmente pelo fato de 

o livro didático constituir-se no elemento mais proeminente nas orações – o Tema. 

Com isso, ao invés de uma categorização distintiva entre os recursos de 

significação e entre as representações, parece ser pertinente a consideração da 

existência de proximidades. Assim, este estudo contribui com uma possível 

ampliação do conceito de topologia (Martin 1997; Martin & Rose, 2006), sendo 

este entendido não apenas com relação às categorias de análises, mas também na 

distinção de representações. As representações aproximam-se ou afastam-se umas 

das outras de acordo com os recursos de significação que participam de suas 

construções. Ao mesmo tempo, estes recursos de significação estão mais 

próximos, ora de um significado ideacional, ora de um significado interpessoal ou 

textual, mas conjuntamente contribuindo com a construção das representações.  

 

8.2. Complementaridade entre teoria sistêmico-funcional da 
linguagem e estudos de representações 

Ao sistematizar as representações do livro didático de inglês a partir de uma 

teoria da linguagem e de estudos sobre representações que em comum encerram 

uma visão de socioconstrução da realidade (Berger & Luckmann, 2009), mostrei, 

cientificamente, como se dá essa construção sobre o livro didático através da 

linguagem. A partir do material empírico analisado, nomeei as representações, 

mostrando, na análise semântico-discursiva, que elas são construídas na e pela 

linguagem pelos usos ideacional, interpessoal e textual desta (ref. Linguística 

Sistêmico-Funcional). Essa sistematização e a nomeação das representações (ref, 

capítulos 6 e7) mostram como o livro didático é conhecido no cotidiano de seus 

produtores e usuários, e não foi encontrado trabalho semelhante nos mesmos 

moldes até então. Embora termos como “fonte”, “facilitador”, “curso”, “guia”, 

“suporte”, “organizador” sejam comumente usados nos discursos de produtores e 

usuários, e de maneira intuitiva ou até mesmo inconsciente, nesta tese, através de 

uma pesquisa de caráter construtivista, não apenas confirmo isso, mas mostro 

como se dá a materialização dessas ideias no âmbito do uso da linguagem 
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cotidiana, através de ações que fazem parte do dia-a-dia de produtores e usuários, 

isto é, divulgar e apresentar livros didáticos, conversar, escrever sobre ele 

descrevendo-o, se posicionando com relação a ele, avaliando-o. Para tanto, tomo 

como base teorias sobre representações.   

Em termos teóricos, então, há pertinência e complementaridade na adoção 

da teoria sistêmico-funcional da linguagem para o entendimento de representações 

construídas em torno de um objeto. Também a visão de representações adotada 

ajuda na compreensão do fenômeno como um todo: o uso da língua se faz pela 

construção de significados / conhecimentos, e consequentemente representações 

são construídas. Acredito, então, estar contribuindo para que cada vez mais 

pesquisas relacionadas a livros didáticos de inglês (e de outras áreas), estejam 

integradas aos conhecimentos produzidos em outros campos do saber. Ao mesmo 

tempo, visto que os estudos de representações se pautam pela análise discursiva 

enfatizando o conteúdo (Spink, 2004; Sá, 2004; Moscovici, 2003; Hall 1997), a 

Linguística Sistêmico-Funcional parece contribuir, pois enfatiza os estratos 

linguísticos do conteúdo, isto é, a léxico-gramática e a semântica do discurso, 

considerando a inter-relação linguagem e contexto social.  

Neste estudo, entendo ter mapeado parte da cultura educacional (Halliday 

[1991], 2007), mais precisamente no que tange o principal ou mais importante 

material de ensino de inglês, que é o livro didático.  Na Linguística Sistêmico-

Funcional, o gênero discursivo, pertencente ao contexto de cultura, é uma 

atividade social orientada ao propósito geral de uma interação, organizada em 

estágios, na qual as pessoas se engajam como membros de uma cultura (Eggins, 

2004).  Cultura é entendida como um conjunto de sistemas de significação que se 

inter-relacionam (Halliday, 1989), um conjunto de processos sociais dinâmicos, 

conhecimento aprendido fruto do contexto sócio-histórico (Motta-Roth, 2005 

apud Ferreira, 2010, p. 73).  

Segundo Moscovici (2003), as representações circulam através de várias 

atividades, como respostas à necessidade humana de coerência para se referir a 

pessoas, coisas e acontecimentos. Elas estão, então, intimamente relacionadas com 

a linguagem porque, por serem sociais, são manifestadas no uso desta, o que é 

uma ação social (Halliday, 1994). Logo, nos discursos, há criação de pontos de 

estabilidade e recorrência (Moscovici, 2003), uma base de significância comum a 

produtores e usuários no caso dessa tese, e isso permite que essas pessoas 
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compartilhem formas de conhecimentos comuns ou semelhantes. Cria-se, assim, 

na cultura educacional, um consenso em torno do livro didático de inglês como 

objeto representado, por seus produtores e usuários, na medida em que ele é 

representado por esses dois grupos como fonte, agente, atração e facilitador. A 

semelhança em seus pronunciamentos leva à consideração de que pensam de 

maneira semelhante (Sá [1993], 2004, p. 27) sobre o mesmo material de ensino e 

de aprendizagem.  

Há, portanto, uma ligação entre representações enquanto frutos das ações do 

ser humano como ser social, e gêneros discursivos enquanto atividades sociais 

culturalmente situadas. Por serem conhecimentos práticos socialmente elaborados 

e compartilhados no cotidiano (Jodelet, 1995), as representações estão presentes 

nas ações que fazem parte do dia-a-dia de produtores e usuários dos livros 

didáticos de inglês, logo nos gêneros discursivos que configuram suas atividades 

sociais, “fazendo e dando sentido” a essas práticas (Spink [1993], 2004, p. 9). Os 

gêneros veiculam as representações, fazem-nas circularem, e com isso torna-se 

importante, como feito nesta tese, estudá-los para se chegar às representações 

construídas através de um objeto relevante na sociedade, como é o caso do livro 

didático de inglês.  

 

8.3. Representações e a regulação de práticas com o livro didático 

As representações também regulam a prática cotidiana (Jodelet, 1995; 

Moscovici, 2003), e com isso, pode-se pensar que as apontadas neste trabalho 

sobre o livro didático de inglês determinam práticas com esse material. Assim, 

esta tese também contribui para possível entendimento dessa prática. 

Se o livro didático de inglês é representado como uma fonte provedora de 

conteúdos, atividades e recursos, dizer algo sobre ele (descrevê-lo, avaliá-lo, 

apresentá-lo, divulgá-lo) implica dizer o que e como ele tem, o que e como ele 

fornece, que ele é rico, completo, variado, ou ainda mostrá-lo como possuidor de 

diferentes recursos materiais, elementos linguísticos e didáticos. Ele é considerado 

a origem do que é ensinado, de como se ensina, e com o que se ensina e se 

aprende inglês. Ele é repositório de “tudo” o que se julga necessário, importante e 

interessante para o ensino e a aprendizagem da língua. Tanto autores e editores 

por um lado, quanto professores e alunos por outro, percebem que essa é uma 
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função essencial do livro didático (prover e conter as coisas a serem usadas no 

ensino), e assim ele se torna um elemento de primeira necessidade (Oliveira et al., 

1984) para quem o usa. É preciso tê-lo com sua variedade e riqueza de coisas para 

se ensinar e aprender, ou  em outros termos, quanto mais ele prover, melhor! 

Também o livro didático é representado como um agente, aquele que faz ou 

deve fazer. A ele é atribuída a responsabilidade de agir dentro ou fora de sala de 

aula. O discurso do produtor é uma tentativa de se convencer o professor leitor de 

que o livro é eficiente executando ações como prover, ajudar, apresentar, focar, 

direcionar, facilitar, ajudar, orientar, e outras. Pode-se inferir, a partir desse 

discurso, que os sujeitos humanos do processo de ensinar e de aprender se 

posicionam como passivos frente ao livro didático de inglês ao reconhecerem, em 

seus discursos, que ele executa também ações esperadas de serem próprias de seus 

usuários, como motivar, ensinar, explicar, considerar, dentre outras. O livro 

didático de inglês é representado como executor de ações de modo que até mesmo 

o seu autor é apagado no discurso de produtores e de usuários. Dessa forma, é o 

livro que apresenta temas interessantes, por exemplo, ou é ele que se organiza em 

unidades, e não o autor que pensou em tal organização e assim delineou ou 

escolheu os temas que julgasse interessantes ou importantes. Ao livro didático 

também é dado o poder de permitir que atividades se realizem, pois produtores e 

usuários dizem que ele permite que coisas sejam facilitadas, ou que elas 

aconteçam. Ao livro didático é dada não apenas a autoridade do saber sacralizado 

(Souza, 1999 a), mas também a autoridade de agir no ensinar e no aprender inglês: 

é ele quem faz! 

Enquanto agente, no discurso dos usuários, o livro didático de inglês facilita 

e guia o que deve ocorrer em sala de aula. Assim, ele é representado como 

norteador – guia da prática escolar, e como um instrumento necessário - uma 

ferramenta - para tornar o ensino e a aprendizagem fáceis frente a tantos percalços  

tomados como premissa pelos produtores para os diferentes contextos de ensino 

onde o livro pode ser usado: professores atarefados, com pouca ou parca 

formação, professores e alunos desmotivados, alunos insatisfeitos, 

desinteressados, escassez e dificuldades de aquisição de materiais. Estes fatos 

também contribuem para que ele se torne, ainda hoje, um elemento de primeira 

necessidade (Oliveira et al., 1984) para seus usuários, que muitas vezes defendem 

o uso do livro didático frente a essas dificuldades.  
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Contudo, são essas representações do livro didático como facilitador e guia 

elementos diferenciadores do discurso de usuários com relação ao discurso de 

produtores. Nos capítulos de análise foi mostrado que essas duas representações 

não são tão recorrentes no discurso de produtores, aparecendo timidamente em 

poucos textos de apresentação do livro em manuais do professor – mais 

precisamente, os gêneros discursivos que efetivamente se destinam ao professor
3
. 

No discurso dos usuários, no entanto, essas representações são recorrentes tanto 

nas falas dos professores como nas respostas escritas por seus alunos. Isso mostra 

que mesmo podendo estar reproduzindo o discurso de produtores com relação às 

demais representações, esses usuários ainda reconhecem em seus discursos que o 

livro existe como um guia, um facilitador, não um determinador do ensino e da 

aprendizagem. Ele não é definido ou classificado por esses usuários como curso 

de língua como fazem os produtores, apesar de uma professora dizer que percebe, 

em seu contexto, que o livro se torna o curso. Na medida em que dizem que o 

livro é um guia e um facilitador, os professores e alunos parecem ainda considerar 

que são eles os agentes responsáveis pelo ensinar e pelo aprender.  

Ao ser representado como atração no discurso dos produtores, o livro 

didático regula o que será visto, estudado, o que deve motivar, e ainda, regula as 

reações. Segundo os produtores, os livros motivarão, engajarão alunos, 

promoverão descontração e aprendizagem ao mesmo tempo, por executarem essas 

ações ou por serem apreciados com base nas reações que devem causar nos seus 

usuários. O discurso dos produtores sugere que o aluno deve ver a língua e o 

ensino desta como algo atrativo, novo, ao passo que o professor deve pautar suas 

aulas pelas novidades, pelas atrações, pelo que é retratado como bonito, 

harmonioso, atraente.  O que atrai não necessariamente condiz com a realidade de 

professores e alunos brasileiros ou até mesmo de outros países para onde os livros 

são exportados. Nem sempre docentes e aprendizes são motivados, ou veem a 

realidade como algo desejado, pacífico e harmonioso como o que é mostrado nos 

livros didáticos de inglês. 

                                                
3 Considero que anúncios de catálogos e quartas capas também se destinam ao professor, mas 

quando a seleção do material não é feita pelo docente diretamente, e ele pode não necessariamente 

ter contato prévio com esses gêneros na seleção do livro didático. Todavia, pelo menos a 

apresentação do manual do professor é destinada diretamente a ele, e possivelmente será lida por 

ele. 
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Mas ao representarem o livro didático como uma atração, professores 

mostram sua necessidade de ter algo que venha atrair seus alunos, o que revela a 

busca por algo que seja interessante, novo, atual, motivador. Ou ainda revelam 

que gostam dessa novidade, desse algo atrativo, motivador, interessante. Mas, ao 

mesmo tempo, ser atrativo é sinônimo de ser uma fonte quase inesgotável de 

possibilidades em termos de recursos, atividades, conteúdo. E assim, novamente, 

as facilidades que o livro didático promove também são o que o faz uma atração. 

A representação do livro didático de inglês como suporte presente no 

discurso dos docentes faz supor que os professores estão ligados a este material 

como se fosse o sustentáculo de suas aulas. A ele depositam confiança, nele 

baseiam suas ações, suas falas. Enquanto fonte provedora do que e como ensinar, 

enquanto agente do que deve ser feito nesses processos, ele apoia o professor 

provendo, motivando, ajudando, explicando, facilitando, apresentando, guiando, 

ensinando, dando e sendo uma possibilidade. Se as representações regulam as 

atividades no cotidiano, o livro didático enquanto suporte é agente que executa 

essas ações aqui mencionadas e expressas nos discursos de produtores e usuários, 

e por isso, também, é amplamente usado nas aulas de inglês, afinal, ele é a base de 

sustentação! 

Mas o livro didático de inglês, como outros livros didáticos, é um objeto de 

valor comercial, uma mercadoria, não apenas um objeto de valor pedagógico, 

cultural e acadêmico. Ele é comprado por pais, alunos, e instituições, como é o 

caso das instituições públicas a que pertencem alunos e professores participantes 

deste estudo. Por causa de seu alto custo, principalmente os importados, não é 

fácil e ágil trocar um livro didático de inglês, ou pelo menos adotar sempre uma 

versão mais atual. Por isso, como mostrado neste estudo, em algumas instituições 

ainda são utilizadas versões mais antigas de livros didáticos que foram 

comprados, e que atualmente são reeditados como New, Third Edition, Super ou 

outro epíteto que encerra a mesma noção. Também por ser o livro didático de 

inglês uma mercadoria de custo considerável, o professor pensa que ele deve ser 

usado, e em toda sua extensão, afinal, o aluno pagou por ele. Assim, ele se 

concretiza mais ainda como um curso, em determinador caso essa utilização 

realmente aconteça dessa forma. Enquanto uma mercadoria, um livro será 

escolhido por aquilo que se diz que ele provê, por aquilo que é dito como um 

atrativo, pelas ações que se diz que ele executa, e ainda se ele se mostrar uma 
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possível base de sustentação do ensino e da aprendizagem, facilitando e guiando 

esses processos. Enfim, ele será escolhido por seu valor pedagógico comparado 

com seu valor econômico (Freitag et al., 1993). 

 A representação do livro didático de inglês como curso mostra que os 

produtores se interessam pela manutenção da visão de que ele ainda é a 

possibilidade única ou principal que se faz presente de maneira intensiva no 

ensino e na aprendizagem da língua, mesmo em meio a outros materiais. Seria 

igual a pensar que, se ele é adotado e seguido como está estruturado, o curso se 

concretiza, o professor terá ensinado e o aluno terá aprendido: como se o sucesso 

fosse garantido! Assim, os produtores direcionam suas ações ao usarem a língua 

para descrevê-lo, divulgá-lo e apresentá-lo de modo que ele seja visto como “o 

curso”, o regulador do ensino e da aprendizagem, o provedor e determinador de 

conteúdo, metodologia, recursos, nivelamentos, o que não parece ser admitido 

explicitamente pelos usuários quando não o representam como tal no discurso, 

mas sim como guia, facilitador, e organizador. Porém, visto que nenhum professor 

entrevistado ou aluno revelou no discurso que o livro é um curso, torna-se 

necessário investigar as ações do professor e de alunos para se verificar se na 

prática pedagógica ele não é mesmo “o curso” como percebido por uma 

professora participante em seu contexto específico.  

Essa representação do livro como curso por parte dos produtores tem como 

objetivo manter o status quo de autores e editores, já que se está contribuindo para 

que o livro didático seja representado como um produto lucrativo, necessário para 

que o ensino de inglês se efetue, afinal, ele é o curso de inglês idealizado ora feito 

objeto. Como defende Littlejohn (1992), ao detectar uma recorrente estrutura 

interna aos livros didáticos de inglês evidenciada pela análise sobre conteúdo e 

atividades, e sua organização, nesta tese defendo, com base nos discursos sobre o 

livro didático, que é criada a demanda por tais materiais na cultura educacional, ao 

se dizer que eles promoverão apoio e guiamento, ao mesmo tempo em que se 

promove organização e padronização do ensino, fazendo de professores e alunos 

consumidores de “soluções” prontas, as quais são legitimadas pelo 

reconhecimento da necessidade de utilização do livro didático. Assim, este 

trabalho e o de Littlejohn parecem se complementar na medida em que revelam 

possibilidades de interpretação semelhantes no que se refere ao que é veiculado 
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internamente no livro didático (Littlejohn, 1992), e no que é dito sobre o livro de 

inglês (esta tese).  

A representação do livro didático como curso, em conjunto com as outras 

mostradas neste estudo, então, corrobora a definição de livro didático de inglês 

como coursebook (livro de curso), sendo ele produzido para ser usado como único 

material provedor do máximo de coisas importantes para o ensino e a 

aprendizagem (Tomlinson, 1998), e ao mesmo tempo, legitimando sua própria 

importância. 

 

8.4. Influência do discurso de produtores no discurso de usuários: 
apenas uma questão 

Segundo estudiosos sobre representação na área de Psicologia Social, a 

comunicação de massa ajuda a criar e transformar representações uma vez que 

ordena forma e conteúdo do que se diz (Farr, 1995; Jodelet, 1995; Moscovici, 

2003, dentre outros – ref. Capítulo 3). A partir disso, é possível questionar, devido 

às semelhanças que perpassam os discursos analisados nesta tese, se as 

representações de usuários não são, de certa forma, influenciadas pelas 

representações veiculadas no discurso dos produtores. As editoras detem os meios 

de veiculação do que se diz sobre o livro didático nos gêneros escritos analisados 

nesta tese (anúncios de catálogo, quartas capas, apresentações em manuais do 

professor). Neste caso, a divulgação escrita e visual do material, que é o que 

primeiro chega aos usuários, principalmente ao professor, pode fazer com que o 

discurso de usuários seja influenciado pelo que dizem autores e editores. Ainda 

pode acontecer que a conversa entre profissionais e representantes das editoras 

também esteja pautada no que é veiculado em catálogos, quartas capas e até 

mesmo nas apresentações de manuais de professores. Também complementa isso 

o fato de os gêneros se inter-relacionarem numa cultura, e de um gênero 

discursivo promover o surgimento e a realização de outros como mostrado nesta 

tese (ref Capítulo 2). Assim, se poderia explicar porque produtores e usuários 

representam o livro didático de inglês de maneiras tão semelhantes em seus 

discursos. 

A resposta a esse questionamento, no entanto, pode ser apenas presumida 

pelo que foi exposto no parágrafo anterior. Uma investigação mais específica é 
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necessária para se ter essa resposta, analisando-se, nos mesmos moldes que fiz 

neste estudo, a interação dos usuários de livros didáticos de inglês com 

profissionais que divulgam esses livros mais diretamente nas escolas, ou ainda 

questionando professores sobre porque representam o livro didático de 

determinada maneira.  

 

8.5. Considerações finais do capítulo. 

Este capítulo apresenta algumas reflexões acerca do que foi apresentado nos 

capítulos anteriores (Capítulo 6 e7), nos quais analisei o discurso de produtores e 

de usuários de livros didáticos de inglês para detectar as representações 

construídas por esses atores sociais sobre este material de ensino. Essas reflexões 

são decorrentes da análise descritiva e interpretativa do uso da linguagem para se 

referir ao livro didático, e mostram a existência de semelhanças e diferenças com 

relação a esses discursos. Isso faz com que seja propício adotar uma perspectiva 

topológica no entendimento das representações e de suas construções na e pela 

linguagem. Também foi mostrado aqui que as análises dos discursos de 

produtores e usuários, nos moldes como foram feitas neste estudo, contribuem 

para uma complementaridade entre os conceitos e os procedimentos de análise 

discursiva de base sistêmico-funcional e os conhecimentos sobre representações 

apresentados nesta tese. Mostrei ainda, através das reflexões, que o entendimento 

de representações construídas sobre o livro didático por seus produtores e usuários 

pode ser importante para o entendimento das práticas sociais em que ele está 

envolvido, de maneira especial a prática pedagógica. Por fim, lanço um 

questionamento sobre a possível influência do discurso de produtores sobre o 

discurso dos usuários. No entanto, outros questionamentos, limitações e 

implicações deste estudo são também possíveis, os quais menciono, juntamente 

com possíveis contribuições deste estudo, na conclusão que se segue.  
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Neste estudo me propus a responder à seguinte pergunta de pesquisa: Que 

representações acerca de livros didáticos de inglês são construídas na sociedade 

por pessoas responsáveis pela sua produção (autores e editores), e por usuários 

(professores e alunos)? (ref. Introdução). Esta pergunta foi motivada pela 

percepção da importância que tem o livro didático de inglês no cotidiano de 

professores e alunos.  Para responder a este questionamento, tomei como base a 

teoria Sistêmico-Funcional da linguagem (Halliday & Hasan, 1989; Halliday, 

1994; Halliday & Mathiessen, 2004; Eggins, 1994 e Eggins, 2004, e outros), mais 

especificamente a proposta de análise semântico-discursiva de Martin & Rose, 

(2003; também Martin & Rose, 2007) e a Gramática do Design Visual, de Kress 

& van Leeuwen (1996). Segundo essa teoria, o uso da linguagem constitui-se na 

construção de significados ideacionais, interpessoais e textuais pelos seres 

humanos de acordo com o contexto sociocultural em que se inserem (ref. Capítulo 

2). Também adotei uma visão de representações levando em conta saberes das 

áreas de Estudos Culturais e da Psicologia Social (ref. Capítulo 3), considerando 

representações como tipos de conhecimentos práticos, construídos no meio social, 

voltados para a comunicação e a compreensão do contexto social, material e 

ideativo em que se insere o ser humano (Jodelet, 1995; Moscovici, 2003, Sá, 

2003, e outros). Assim, em termos teóricos, nesta tese assumo que a realidade é 

construída socialmente pelos seres humanos pertencentes a uma determinada 

cultura (Berger & Luckmann, 2009). Para a concretização dessa proposta, e sendo 

coerente com a pergunta inicial, assumi ser esta uma investigação qualitativa 

baseada em entendimentos sobre um paradigma construtivista de pesquisa (Guba 

& Lincoln, 1994) (ref. Capítulo 5).  

O livro didático de inglês é, em geral, definido de diferentes formas, e neste 

estudo considero-o um gênero discursivo secundário (Bakhtin, 2003) e objeto de 

representação (Sá, 1998). Como gênero, ele está relacionado a, e incorpora em si, 

outros gêneros que são produzidos a partir ou por causa dele. Alguns desses fazem 

A hora do encontro é também despedida. 

M. Nascimento & F. Brant, Encontros e Despedidas. 
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parte do próprio livro didático, como a quarta capa e a apresentação do manual do 

professor, além de atividades, explicações, e por isso ele é um macro-gênero 

(Martin & Rose, 2006). Outros gêneros são referentes ao livro, como os anúncios 

de catálogos de editoras e depoimentos de usuários. Através do livro didático, 

autores, professores e alunos organizam suas vidas para atingirem objetivos em 

diferentes estágios. O livro didático de inglês também é um objeto de 

representações devido à sua relevância na cultura educacional em geral, sendo não 

apenas importante em termos pedagógicos para quem ensina e quem aprende, mas 

também tem importância política, econômica e cultural. De modo mais amplo, o 

livro didático de inglês reflete em si, tanto pelo que veicula como por ser o que é, 

a maneira como a sociedade atual se organiza, isto é, em torno de uma visão 

capitalista, pautando-se pelos processos de  padronização e centralização 

(Littlejohn, 1992). 

O seu contexto de produção caracteriza-se pela multiplicidade de agentes 

envolvidos, com atividades específicas (Littlejohn, 1992; Clark, 1999), e também, 

por uma postura editorial visando mais o lucro que as inovações advindas de 

pesquisas (Littlejohn, 1992). Afinal, o livro didático de inglês é um produto 

altamente lucrativo, riscos de mercado são indesejados, e sua produção emprega 

diversas pessoas. Em termos políticos, ele é uma estratégia para que alguns países 

produtores sejam fornecedores a outros dependentes, não apenas desses materiais, 

mas também de visões culturais e pedagógicas veiculadas através deles. Também, 

a partir do livro didático, exerce-se o poder sobre o professor e sobre o aluno. 

Através do livro didático de inglês, sendo ele uma espécie de cartão-postal do país 

onde a língua é falada (Bolognini, 1991), promove-se a cultura de certos países e 

desconsidera-se a de outros. Também, ao se veicular a cultura de outros povos, 

nos livros didáticos, isso pode ser feito de maneira reducionista, limitando-se a 

estereótipos, e não mostrando a cultura de minorias (Coracini, & Peruchi, 2003). 

Pertencente à cultura educacional, o livro didático de inglês também está 

relacionado a uma série de ações de diferentes sujeitos (ref. Capítulo 4).De 

maneira ampla, ao livro didático em geral e também ao de inglês, é dada uma 

autoridade no fazer pedagógico (Souza, 1999 a), o que o faz ter poder frente a 

professores, alunos e até mesmo frente ao seu autor.  

Em se tratando da cultura educacional (Halliday, [1991] 2007) então, o livro 

didático de inglês está presente nas ações e atitudes de pessoas envolvidas no 
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ensinar e no aprender. Ele faz parte do cotidiano dessas pessoas, assim como 

outros gêneros a ele ligados e analisados nesta tese, que constituem atividades 

sociais: divulgar e apresentar livros didáticos a possíveis usuários em anúncios, 

quartas capas e no manual do professor; conversar sobre um livro com outro 

professor mesmo em entrevista; avaliá-lo e descrevê-lo para um professor-

pesquisador através de um questionário. Sendo assim, nessas atividades, as 

representações são construídas, como mostro nos capítulos 6 e 7, ora objetivando-

se algum conhecimento abstrato via a figura do livro didático, ora referindo-se a 

ele de modo a  ancorar-se em conhecimentos já construídos na sociedade. 

Entretanto, estudos sobre o livro didático de inglês (ou em geral) tem 

enfatizado seu conteúdo linguístico, cultural ou ideológico (Silva, 2010; Choppin, 

2004; Batista & Rojo, 2005), configurando-se como estudos sobre algum aspecto 

do ensino através de sua inserção no livro didático, mais que sobre o livro didático 

em si (Choppin, 2004). Essas pesquisas tomam como provável que, uma vez 

inserido no livro didático, determinado conteúdo fará parte do ensino e da 

aprendizagem. Trabalhos envolvendo a produção e a recepção desse material de 

ensino ainda são poucos, embora venham sendo realizados atualmente (ref. 

Capítulo 4).  

A pergunta de pesquisa foi respondida nos capítulos 6 e 7, permitindo as 

reflexões apresentadas no capítulo 8. Através dos processos de ancoragem e 

objetivação (Moscovici, 2003, Moscovici, 2010), e com os mesmos ou similares 

recursos de significação ideacional, interpessoal e textual (ref. Linguística 

Sistêmico-Funcional), o livro didático é representado como fonte, agente, curso, 

atração, guia e facilitador, de modo mais geral, e como organizador, mercadoria, 

suporte, possibilidade e curso por alguns professores em específico. A semelhança 

entre os discursos de produtores e de usuários de livros didáticos de inglês leva à 

consideração da existência de um consenso em torno deste material de ensino e de 

aprendizagem de inglês na cultura educacional. As diferenças, entretanto, sugerem 

a existência de pontos de vista diferentes decorrentes de objetivos distintos em 

contextos de atuação social diferenciados. Se os produtores representam o livro 

didático de inglês como o curso, consequentemente sendo uma fonte inesgotável, 

um agente que, dentre várias ações, facilita e guia o trabalho do professor e do 

aluno, isso é porque esses produtores almejam, primeiramente, vender este objeto. 

Essa ênfase ao valor pedagógico do material tenta justificar o seu valor 
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econômico. No discurso dos usuários, o valor pedagógico é mais enfatizado no 

discurso, a ponto de serem mais recorrentes do que no discurso dos produtores as 

representações do livro como facilitador, guia, suporte, e não ser explicitada a 

representação do livro como curso (ref. Capítulo 8).  

Este estudo sugere a necessária conscientização sobre o livro didático e 

sobre o que se diz dele a quem o utiliza ou o escolhe, pois representações regulam 

as práticas cotidianas. A consulta a catálogos e quartas capas de livros didáticos 

para análise e possível adoção do material, assim como à apresentação do manual 

do professor, pode acontecer de modo que não apenas se conheça sobre o 

material, mas também se atente para o discurso sobre este material, nesses gêneros 

discursivos, que são atividades sociais (ref. definição de gêneros discursivos na 

Linguística Sistêmico-Funcional, capítulo 2). Assim, acredito poder haver 

entendimento mais substancial e conscientização discursiva e pedagógica com 

relação ao material nas aulas de inglês e sobre o que ele em si significa para quem 

o produz e o utiliza. Esta tese, então, pode ser uma contribuição para 

“empoderamento” discursivo, inclusive por trazer em si a consideração, a 

descrição e a análise de gêneros discursivos pouco explorados em estudos 

acadêmicos, mas comuns no cotidiano das pessoas que lidam com o livro didático. 

Tais gêneros são os anúncios de catálogos de editoras, quartas capas e 

apresentações de manuais do professor.  

Se este estudo chegar a autores, editores, professores e alunos, poderá 

proporcionar-lhes conhecimento sobre como representam o livro didático de 

inglês, talvez propiciando intravisões (insights) sobre sua forma de falar, de agir 

com relação ao livro didático de inglês, e ainda com relação ao papel importante a 

ele conferido por outras pessoas relacionadas ao ensino e à aprendizagem, e 

consequentemente às suas atividades com ele. Aos professores, por exemplo, uma 

conscientização do discurso em torno do livro didático de inglês pode levar à 

conscientização de sua prática na medida em que utilizam tal material em sala de 

aula. Aos alunos, tal conscientização pode ser propulsora de ações e atitudes que 

os capacitem a serem mais autônomos e responsáveis pela sua própria 

aprendizagem. Aos produtores, uma conscientização sobre o que dizem ao 

divulgarem e apresentarem o livro didático de inglês pode contribuir para que tais 

ações sejam diferentes, tentando mostrar o livro didático mais como um suporte 

aos seus usuários (Littlejohn, 1992) que como um determinador. 
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Este estudo também pode contribuir para que cursos de formação (inicial e 

continuada) de professores, ao destacarem a importância do livro didático de 

inglês, não se limitem a receitas de como avaliar e escolher tais materiais. Além 

dos critérios imprescindíveis para a realização dessas ações, é importante e 

necessário que o professor se conscientize sobre o livro didático em si, os papéis 

que lhe são atribuídos não apenas no ensino, mas na sociedade em geral, 

atentando-se para sua importância pedagógica, política, econômica e cultural, as 

quais se fazem refletir no discurso de usuários e produtores através da construção 

de representações, as quais são sociais. Afinal, que tipo de profissional é formado 

para lecionar inglês no Brasil e em outros países: aquele que domina mais a 

língua, mas cujas aulas são meras reproduções das lições ou unidades do livro 

didático, ou aquele cuja formação equilibra conhecimentos linguísticos, 

pedagógicos, e conscientização do ato de ensinar? Nessa conscientização, acredito 

estarem envolvidos entendimentos sobre o que este material didático representa, 

em outros termos, como é conhecido na cultura educacional. Ainda estão 

envolvidos saberes sobre o papel social de quem ensina, de quem aprende, e de 

diversos agentes sociais como autores, editores, diretores de escola, 

coordenadores, todos que, de alguma forma, atuam na cultura educacional. 

Há limitações neste trabalho, o que faz surgir alguns questionamentos que 

podem guiar investigações futuras, as quais complementariam os conhecimentos 

produzidos nesta tese. Alguns desses questionamentos são:  

 Embora professores afirmem que o planejamento das aulas e do curso 

não é baseado apenas no livro didático de inglês utilizado, uma 

observação da prática confirmaria isso, ou mostraria que o livro didático 

adotado define conteúdo, metodologia, e também os papéis de docentes e 

discentes?  

 Que outros materiais são usados ou estão disponibilizados para uso por 

parte de alunos e professores além do livro didático e dos recursos 

providos por ele? E como são usados? Ou seria essa utilização de outros 

recursos e materiais (mencionada por alunos e professores) a simples 

utilização de atividades e recursos adicionais providos pela editora com 

relação à obra didática? 

 Será o professor usuário de livros didáticos de inglês um criador de ideias 

novas em suas aulas, teria um olhar de pesquisador, testando, aplicando, 
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observando enquanto leciona, ou seria ele repetidor de conteúdos e 

atividades fornecidos pelo livro didático? Em outras palavras, o livro 

didático de inglês pode realmente ser um instrumento podador da 

criatividade e da atuação de professores e alunos? 

 A semelhança entre o discurso do aluno e o discurso de seus professores, 

e ainda com o de produtores dos livros didáticos, pode ser entendida 

como influência das representações destes? Por que e como isso 

acontece? Uma possível reflexão sobre isso foi iniciada na seção 8.4.  

 

Essas e outras possíveis perguntas necessitam de investigações empíricas, 

que provavelmente tivessem suas reflexões e conclusões direcionadas pelo que 

emerge a partir de dados realmente observados no cotidiano da cultura 

educacional, mais do que dados que se adequem a modelos teórico-metodológicos 

prontos, ou que testem hipóteses. Quero dizer, com isso, que há muito da 

realidade da cultura escolar a ser conhecido no que se refere ao principal material 

didático de inglês utilizado, que é o livro didático, quando não o único.  

Entretanto, tão importante e necessário como as pesquisas é fazer com que elas 

cheguem efetivamente a professores, alunos, autores, editores, e outros 

profissionais envolvidos com o livro didático de inglês. Este ainda é um grande 

desafio para pesquisadores das áreas de Linguística Aplicada e de Educação.  

Assim sendo, ressalto a necessidade de pesquisas sobre o livro didático de 

inglês que envolvam outros profissionais, tais como ilustradores, designers, 

representantes de editoras, vendedores, os quais estão fora do contexto escolar, 

mas que atuam na cultura educacional ao lidarem com o livro didático de inglês. 

Em contexto pedagógico, as pesquisas relacionadas a este material (e de outras 

disciplinas) ainda podem envolver pais de alunos, bibliotecários, ex-usuários de 

livros didáticos (alunos e professores). Isso significa que investigações 

relacionadas ao livro didático podem ir além do espaço físico da sala de aula, 

envolvendo sujeitos e instituições que também se relacionam com o meio 

educacional, como faço nesta tese. Assim, torna-se interessante e necessário que 

os estudiosos da Linguística Aplicada e da Educação naveguem em outras áreas 

do conhecimento ao tratarem do livro didático de inglês. 

Outras pesquisas para o futuro, usando a mesma base teórica parecem 

possíveis, como, por exemplo, investigar como as representações aqui 
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apresentadas se manifestam nas ações cotidianas de uso que professores e alunos 

fazem deste material em sala de aula e fora dela. Para uma pesquisa dessa 

natureza, que corroboraria ou complementaria esta ora apresentada, a observação 

da prática escolar seria necessária, e permitiria comparar discursos e ações. Outra 

investigação possível seria sobre as representações do livro didático de inglês e de 

outros em geral nos estudos das áreas de Linguística Aplicada e Educação. Aqui 

estaria a compreensão de que as representações são fruto dos conhecimentos 

veiculados no universo reificado da ciência (Sá 1998; Moscovici, 2003; Sá, 2004), 

o que poderia ampliar ainda mais o que é mostrado nesta tese.  

Indo mais além, também poderia haver pesquisas em que sejam comparados 

discursos de diferentes professores e alunos em áreas distintas: o que se diz dos 

livros didáticos de português, matemática, história, inglês, espanhol, enfim, de 

livros didáticos em geral, é influenciado pelo discurso de pesquisadores? Os 

produtores também teriam seu discurso influenciado pelo conhecimento 

produzido no meio acadêmico? Ainda, com relação aos livros didáticos de outras 

disciplinas, eles são representados nos discursos da forma como o livro didático 

de inglês o é? O discurso dos produtores desses livros didáticos também se 

assemelha ao discurso de seus usuários como revelado neste estudo com relação 

ao livro didático de inglês? Em que pontos também há diferenças? 

Como dito na epígrafe deste último capítulo, este é o momento de encontro 

do que se revela nesta tese com as possibilidades de ações concretas, e ao mesmo 

tempo, a despedida em que procuro mostrar novos caminhos a serem trilhados. 

Como sugere um poeta veterano a outro mais jovem, é preciso abrir a camisa e 

sair para o grande encontro
1
. Enfim, com esta tese, acredito ter contribuído para o 

entendimento do livro didático de inglês enquanto elemento relevante na cultura 

educacional, compreendendo sua importância na sociedade revelada no e pelo uso 

da linguagem por parte de seus produtores e usuários que constroem 

representações / conhecimentos sobre ele. Espero que este trabalho nos motive 

como pesquisadores, e principalmente como professores de inglês, a olharmos 

para o livro didático como agentes que somos e fazendo “crescer nossa voz”, e 

não como reprodutores desse material que, sabendo a “lição” de cor, ainda “nos 

resta aprender”. 

                                                
1 Refiro-me à crônica “A um jovem poeta”, de Vinícius de Moraes, publicada em Para uma 

menina com uma flor, 6 ed, Rio de Janeiro, Livraria José Olímpio Editora, 1974, p. 151-152.  
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Anexo A: Anúncio da coleção Straightforward, catálogo Editora Macmillan, 

2008 / 2009  
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Anexo B: Anúncio da coleção New American Inside Out, catálogo Editora Macmillan, 2008 / 2009  
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Anexo C: Anúncio da coleção English File, catálogo Editora Oxford University 

Press, 2005 / 2006.  
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Anexo D: Quarta capa do livro Straightforward Elementary, Editora 

Macmillan 
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Anexo E: Quarta capa do livro New Anerican Inside Out Elementary, Editora 

Macmillan 
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Anexo F: Quarta capa do livro English File Upper Intermediate, Editora 

Oxford University Press 
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Anexo G: Quarta capa do livro Framework 3 Intermediate, Editora 

Richmond 
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Anexo H: Quarta capa do livro New Ace 1, Editora Longman Pearson 

Education. 
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