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RESUMO 
 

 

Silvério, Bruna Maria Silva Silvério. O Brasil e os brasileiros no livro didático de espanhol: 

uma análise discursiva. 2014. 184 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) – Instituto 

de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

Este trabalho destina-se a analisar como se estabelece a construção das identidades dos brasileiros 

nos livros didáticos (LDs) de língua espanhola dirigidos a estudantes da educação básica no Brasil. 

Para tanto, são observadas três coleções de LDs: Vamos a Hablar (JIMÉNEZ e CÁCERES, 1990), 

Arriba (CALLEGARI e RINALDI, 2004) e Saludos (MARTIN, 2010). As três obras representam 

diferentes décadas do ensino de espanhol no Brasil, de 1990 a 2011, quando ocorreu a primeira 

edição do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que incluiu as línguas estrangeiras 

(espanhol e inglês) no processo de avaliação e distribuição de LDs aos estudantes das escolas 

públicas. Assim, a pesquisa visa a identificar as questões de identidade nos textos e atividades dos 

livros selecionados, verificar se tratam as identidades brasileiras baseando-se em preconceitos e 

visões essencialistas, além de observar se o tema modifica-se de uma época a outra. Para isso, é 

importante levar em conta a questão da identidade e diferença, discutida por Hall (2011), Silva 

(2011) e Woodward (2011). Entendendo que a identidade está estreitamente relacionada com a 

diferença, porque uma pressupõe a outra, o indivíduo, reconhecendo sua identidade, também 

reconhece o outro. A pesquisa também se baseia nos estudos acerca do ensino de línguas, 

identidade e cultura, como os realizados por Coracini (2007). As análises se fundamentam nos 

estudos de Bakhtin (2011), com relação ao conceito de gêneros do discurso, entendendo o LD 

como tal e, principalmente, em Maingueneau (2008), no que diz respeito à semântica global, 

especialmente nos planos do tema, da interdiscursividade, da intertextualidade, do vocabulário, do 

étos e estatuto do enunciador e do coenunciador e da dêixis enunciativa. A partir disso, observou-se 

que há alguns temas recorrentes nas três coleções didáticas, tais como o Brasil como atrativo 

turístico e os brasileiros associados ao futebol. Além disso, tais temas relacionam-se ao senso 

comum que circula na sociedade e que, interdiscursivamente, aparecem nos LDs. Com relação ao 

tratamento do tema nas três coleções percebeu-se uma semelhança, principalmente, no que diz 

respeito à reprodução de estereótipos. Não houve mudanças significativas de uma época a outra 

quanto à visão essencialista das identidades. Nas três coleções, o Brasil aparece constantemente 

como um país de turismo e os brasileiros como amigáveis, admirados pelos não brasileiros, e como 

jogadores de futebol. Notou-se, portanto, que as visões estereotipadas das identidades ainda estão 

muito presentes no LD de espanhol, desde aquele produzido em 1990, até o recentemente aprovado 

pelo PNLD 2011.  

Palavras-chave: Livro didático. Espanhol. Identidade. Brasil e brasileiros. 

 

 



 

 

RESUMEN 
 

 

Silvério, Bruna Maria Silva Silvério. O Brasil e os brasileiros no livro didático de espanhol: 

uma análise discursiva. 2014. 184 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) – Instituto 

de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

Este trabajo se destina a analizar cómo se establece la construcción de las identidades de los 

brasileños en libros didácticos (LDs) de lengua española dirigidos a estudiantes de educación 

básica en Brasil. Para esto, se observan tres colecciones de LDs: Vamos a Hablar (Jiménez y 

Cáceres, 1990), Arriba (CALLEGARI y Rinaldi, 2004) y Saludos (Martin, 2010). Las tres obras 

representan diferentes épocas de la enseñanza del español en Brasil, de 1990 a 2011, cuando 

ocurrió la primera edición del Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que incluyó las 

lenguas extranjeras (español e inglés) en el proceso de evaluación y reparto de LDs a los 

estudiantes de las escuelas públicas. Así, la investigación busca identificar las cuestiones de 

identidad en los textos y en las actividades de estos libros, verificar si tratan las identidades 

brasileñas a partir de prejuicios y de visiones esencialistas y, además, observar si el tema se 

modifica de una época a otra. Para esto, es importante considerar la cuestión de identidad y 

diferencia que discuten Hall (2011), Silva (2011) y Woodward (2011). Se entiende que la identidad 

está estrechamente relacionada a la diferencia, porque una presupone la otra, el individuo, al 

reconocer su identidad, también reconoce al otro. La investigación también se basa en los estudios 

acerca de la enseñanza de lenguas, identidades y cultura, como los que realiza Coracini (2007). Los 

análisis se fundamentan en los estudios de Bakhtin (2011), con relación al concepto de géneros del 

discurso, entendiendo el LD como tal y, principalmente, en Maingueneau (2008), en lo que se 

refiere a la semántica global, especialmente en los planos del tema, de la interdiscursividad, de la 

intertextualidad, del vocabulario, del etos y estatuto del enunciador y del coenunciador y de la 

deixis enunciativa. Entonces, se observó que hay algunos temas que son recurrentes en las tres 

colecciones didácticas, tales como Brasil como atractivo turístico y la asociación de los brasileños 

al fútbol. Además, tales temas se relacionan al sentido común que circula en sociedad y que, 

interdiscursivamente, aparecen en los LDs. Con relación al tratamiento del tema en las tres obras, 

se ha percibido una semejanza, principalmente, en lo que se refiere a la reproducción de 

estereotipos. No hubo cambios significativos de una época a otra en cuanto a la visión esencialista 

de las identidades. En las tres colecciones, Brasil aparece constantemente como un país de turismo 

y los brasileños como amigables, admirados por no brasileños, y como futbolistas. Se notó, por 

tanto, que las visiones esencialistas de las identidades todavía están muy presentes en el LD de 

español, desde aquel producido en  1990, hasta el recientemente aprobado por el PNLD 2011.  

Palabras-clave: Libro didáctico. Español. Identidad. Brasil y brasileños.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

A reflexão sobre o livro didático (LD) está, inevitavelmente, associada ao contexto 

histórico em que está inserido. A política, a economia, as relações sociais e o contexto do 

sistema de educação do país fazem parte tanto do processo de produção quanto de ensino 

que utiliza o LD como instrumento de trabalho. Além disso, ao pensar sobre LD, é 

necessário atentar para os diversos discursos que nele circulam, construindo uma 

determinada forma de ver o mundo. Nesse sentido, por ter um importante papel social, não 

se pode ignorar, portanto, a questão das identidades que podem ser construídas a partir do 

LD. 

Por outro lado, como um instrumento que tem como uma de suas funções apoiar o 

trabalho pedagógico do professor, o livro didático costuma representar um dos principais 

materiais de ensino e cada vez mais adquire autonomia em sala de aula. Este funciona 

como um suporte a conteúdos a serem abordados e, em muitas vezes, como a única fonte 

de leitura de alunos e de professores, como afirma Coracini (2011). 

Ainda de acordo com Coracini (2011), o livro didático, por ser legitimado pela 

escola e pela sociedade, não só representa o principal ou único material de ensino e 

aprendizagem em sala de aula, como também pode estabelecer um perfil homogeneizador 

tanto para alunos quanto para professores. Nesse sentido, a atuação do LD exerce um 

importante e, muitas vezes, um único meio de formação não só intelectual do aluno, mas 

também social, enquanto participante de uma comunidade.  

A motivação de trabalhar com livros didáticos surgiu em uma disciplina1 cursada na 

graduação em Letras – Português/Espanhol. Nela, foi desenvolvida uma monografia na 

qual o trabalho baseou-se, basicamente, na análise de livros didáticos de espanhol. 

Verificou-se, então, como se dava o tratamento da Pluralidade Cultural – tema transversal 

proposto pelos PCNs (BRASIL/SEF, 1998) – na coleção didática selecionada. A partir 

desse trabalho, surgiu o interesse em estender a pesquisa com LDs e o tema da cultura e 

identidade para o Mestrado. 

                                                           
1 Disciplina Linguística Aplica ao Ensino de Língua Espanhola, ministrada pela Profa. Dra. Maria Del 

Carmen Daher. 
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A identidade foi eleita como tema desta pesquisa por entender que qualquer relação 

social movimenta diversas subjetividades e, portanto, estas são inerentes a todas as pessoas 

participantes de uma comunidade. A identidade dos brasileiros especificamente foi 

escolhida porque se trata de um importante aspecto social do aluno, compreendendo que 

ele está inserido na coletividade brasileira que possui, de certa forma, memórias e 

experiências em comum. Levou-se em consideração também que os LDs que serão 

analisados, apesar de terem o espanhol como língua-alvo, são destinados a alunos 

brasileiros e produzidos no Brasil e, como tal, devem abarcar os objetivos gerais da 

Educação Brasileira. No caso do Ensino Fundamental, os PCNs (BRASIL/SEF, 1998, p.7) 

indicam, dentre outros, dois que se relacionam mais diretamente ao tema aqui proposto: 

 conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões 

sociais, materiais e culturais como meio para construir 

progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o 

sentimento de pertinência ao país; 

 conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 

brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 

nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 

diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou 

outras características individuais e sociais; 

 

O livro didático foi escolhido como foco deste trabalho porque a ele é atribuída 

uma grande importância na aprendizagem da língua adicional, pois, além de representar 

um suporte para conteúdos abordados em sala de aula, nele são veiculados diversos 

discursos, que podem produzir variados efeitos de sentido, como afirma Coracini (2011). 

Levando isso em conta, entende-se que ele deve também ter a preocupação de inserir o 

aluno na sociedade em que vive como cidadão crítico e que este seja capaz de reconhecer-

se como participante da diversidade cultural do seu país. Além disso, o aluno, a partir da 

aprendizagem escolar, deve posicionar-se de forma autônoma como uma função de sua 

cidadania plena. Dessa forma, compreende-se que a escola tem a função de formar um 

cidadão crítico, que se posicione e que saiba aceitar e respeitar o outro, cuja manifestação 

mais evidente na aula de língua adicional seja a cultura diferente da sua. 

Sendo assim, o tema do presente trabalho concentra-se na construção das 

identidades do Brasil e dos brasileiros nos livros didáticos, em diferentes momentos do 

ensino de espanhol. Acredita-se que, enquanto cidadãos e já que compartilhamos, em certa 

medida, de particularidades que nos aproximam, se faz necessário abordar o assunto das 

identidades do Brasil e dos brasileiros no sentido de entender como se dão os processos de 

construção da visão do que é ser brasileiro em materiais didáticos presentes em nossas 
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escolas. Ainda, dar atenção a como se constituem as nossas identidades em LDs de língua 

espanhola abrange não só entender a forma como nos vemos, mas também como somos 

vistos por outros, pelos não brasileiros. É aí que entram as relações de identidade e 

diferença, discutidos pelos teóricos que nos guiarão e que serão abordados ao longo deste 

trabalho – Silva (2011) e Hall (2011). Dessa maneira, será uma preocupação da análise 

observar se os brasileiros aparecem em relação a outras nacionalidades e, posteriormente, 

quem é esse outro e de que maneira essa alteridade é materializada. 

Apesar de existirem muitas pesquisas que enfocam livros didáticos, poucas 

abordam a questão das identidades dos brasileiros. Pode-se citar a pesquisa de Moreno 

(2013), na qual o historiador pesquisou como os livros didáticos de História em 40 anos 

contribuíram com a construção da identidade no país e ainda a de Tilio (2006), que buscou 

verificar como o discurso em LDs de inglês influencia na construção das identidades 

sociais dos alunos, adotando, também, uma visão não essencialista das identidades. No 

entanto, com relação às identidades dos brasileiros em livros didáticos de espanhol não foi 

encontrada pesquisa alguma que abordasse o tema, conferindo, de certa maneira, um 

caráter inédito à presente pesquisa que pretende contribuir, dessa forma, com as reflexões 

acerca do ensino de língua adicional, do livro didático e das identidades culturais.  

Os objetivos gerais da pesquisa são dois: analisar como se constrói e verificar como 

se transforma a visão dos brasileiros e do Brasil em livros didáticos de língua espanhola de 

três diferentes momentos. Para tornar essa seleção possível, tomou-se como referência 

cronológica os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL/SEF, 1998) e o Programa 

Nacional do Livro Didático PNLD 2011. Eles atuam como importantes norteadores da 

educação no Brasil e foram significativos no processo de legitimação do ensino de 

espanhol nas escolas brasileiras. Ademais, como objetivos específicos, observar se o 

tratamento do tema modifica-se de uma época a outra a partir dos LDs e, assim, colaborar 

com os estudos sobre o livro didático e sobre seu papel na prática docente. 

A partir disso, pensou-se na seleção dos livros que seriam objeto desta pesquisa, 

principalmente em função das datas de publicação e do papel que tiveram no ensino de 

espanhol. As coleções selecionadas foram: Vamos a Hablar (JIMÉNEZ e CÁCERES, 

1990), Arriba (CALLEGARI, RINALDI et al, 2004) e Saludos (MARTIN, 2009).  

Vamos a Hablar (1990) foi lançada antes dos PCNs (BRASIL/SEF, 1998), a 

coleção Arriba (2004) é posterior à publicação de tais documentos e Saludos (2009) está 

no grupo dos livros aprovados pelo PNLD 2011, ano em que foi inserido o componente 
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curricular Língua Estrangeira Moderna no referido Programa. Embora tenha sido lançada 

anteriormente, a coleção foi reformulada para participar da seleção do PNLD 2011 e será 

esta a edição analisada. 

A coleção Vamos a Hablar (1990) é uma obra pioneira no ensino de espanhol no 

Brasil após a movimento de retorno da língua às escolas, que se iniciou nos anos 80 

(FREITAS, 2010). Era destinada a alunos brasileiros, publicada por uma grande editora de 

didáticos e possuía quatro volumes, uma para cada série do que hoje se chama Anos Finais 

do Fundamental (6º ao 9º ano). Em todos os seus livros são feitas comparações entre as 

línguas espanhola e portuguesa, tentando atender às necessidades de alunos brasileiros. É 

uma coleção escrita por espanhóis, cuja apresentação, inclusive, é feita pelo Embaixador 

da Espanha da época. Uma vez que os autores apresentam a coleção como uma tentativa de 

adequar o ensino de espanhol às particularidades dos alunos brasileiros, pode-se considerar 

Vamos a Hablar um foco de interesse para a pesquisa. 

 Já a coleção Arriba (2004) foi editada posteriormente aos PCNs (1998), como já foi 

dito e, por esse motivo, diz seguir as orientações de tais documentos, como afirmam os 

autores do Manual do Professor: “Desde su publicación, en 1998, los Parâmetros 

Curriculares Nacionais sirven de orientación y apoyo a todos los que trabajan con 

educación en Brasil. Elaboramos ¡ARRIBA! en base a varios de sus preceptos” 

(CALLEGARI, RINALDI et al, 2004, p.3). Nesse sentido, a coleção se propõe também a 

dar atenção aos temas transversais e a trabalhos interdisciplinares. Por ter sido lançada 

pouco tempo depois dos PCNs e por tentar se adequar a tais orientações, esta coleção 

configura-se como uma matéria de interesse para a pesquisa. 

A terceira coleção escolhida, Saludos (2009), é a mais recente e uma das 

selecionadas pelo PNLD 2011, como já foi dito. Levou-se em consideração para a sua 

escolha, além de ser uma obra atual, o fato de estar sendo usada no momento do 

desenvolvimento desta pesquisa em diversas escolas de rede pública e privada. Por ter sido 

selecionada pelo processo de escolha e distribuição de LDs no Brasil, supõe-se que tal 

coleção esteja, em certa medida, adequada a diversos critérios exigidos pelo programa e 

aos documentos que norteiam a Educação Brasileira. Dessa maneira, Saludos se constitui a 

terceira obra que se enquadrou no interesse de pesquisa, que visa analisar como se 

constroem as identidades dos brasileiros em três momentos de ensino de espanhol no país. 

A análise será feita a partir de textos criados para fins didáticos que abordam o 

Brasil ou os brasileiros presentes nas coleções selecionadas. Em cada texto analisado, será 
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observado quem é o enunciador – brasileiro ou não brasileiro – e de que forma vê, através 

dos seus enunciados, nossas culturas e identidades. Para a construção do corpus foi feito, 

inicialmente, um levantamento quantitativo da ocorrência de referências ao Brasil e aos 

brasileiros. Logo depois, foi feita a catalogação dos dados encontrados com a finalidade de 

identificar a natureza dos textos para que, assim, fossem criados critérios para escolha 

daqueles com quais se trabalharia. Foram selecionados textos criados para fins didáticos e 

fotos – em vez de frases soltas, por exemplo – por acreditar que aqueles pudessem permitir 

uma análise mais rica sobre o tema trabalhado.  

Para observarmos como é abordada a figura dos brasileiros nos livros didáticos de 

espanhol, será preciso tomar como referência os principais autores que abordam o tema de 

cultura, identidade e ensino, a partir de uma perspectiva discursiva, como Woodward 

(2011), Hall (2011), Coracini (2007) e Silva (2011). Para Woodward (2011), a identidade 

está intimamente relacionada a sistemas simbólicos e sempre assumimos uma posição, 

mesmo sem nos darmos conta. Isso quer dizer que a identidade está presente em qualquer 

tipo de relação (principalmente nas de poder), estabelecendo sentidos e nos posicionando 

na sociedade. A autora afirma isso ao dizer: “É por meio dos significados produzidos pelas 

representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos.” (Woorward, 

2011, p. 18).  

Além disso, a análise se fundamentará em perspectivas discursivas, baseando-se em 

autores que tomam a linguagem enquanto construção social, como Bahktin (2011), 

principalmente no que diz respeito ao dialogismo,-  e Maingueneau (2011), focando-se na 

sua proposta de semântica global. Ao longo do trabalho, pretende-se fazer uma análise de 

cada coleção selecionada, entendendo que a linguagem está totalmente relacionada ao 

social e que o discurso não é só uma forma de representação do contexto social-histórico, 

mas que também, segundo Maingueneau (2011), é uma forma de ação sobre o outro. Além 

disso, deve-se considerar que todo texto está em constante diálogo com outros (BAKHTIN, 

1992) que o antecedem e o sucedem. 

Com a atenção às identidades dos brasileiros nos LDs de espanhol, espera-se não só 

contribuir com um melhor entendimento sobre a visão que se tem dos brasileiros, mas, 

também, visa a compreender como se constroem as identidades e que fatores dialogam 

com o processo de sua formação. Através de uma pesquisa que vê a identidade sob uma 

perspectiva não essencialista (WOODWARD, 2011), segundo a qual não há uma 

identidade única, imutável, pretende-se colaborar com uma prática docente com uma visão 
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menos preconceituosa (baseada em estereótipos e superficialidades), principalmente no que 

diz respeito às aula de língua adicional. A partir daí surge uma pergunta de pesquisa: nos 

LDs, o Brasil e os brasileiros aparecem a partir de uma visão essencialista? 

No capítulo destinado à contextualização, será apresentado um panorama geral do 

livro didático no Brasil, enfocando depois no LD de espanhol, nos PCNs (1998) e no 

PNLD, que servem de norteadores cronológicos desta pesquisa. Além disso, será feito um 

percorrido pelas reflexões acerca do conceito de identidade, focando o discurso e o ensino, 

a partir de autores como Woodward (2011), Hall (2011), Silva (2011) e Coracini (2003). 

No capítulo de fundamentação teórica serão abordadas as teorias em que se baseará 

a análise do corpus. Tal análise se fundamentará, principalmente, na perspectiva 

enunciativa da Análise do Discurso, no que diz respeito à teoria de Maingueneau (2008), 

focando a semântica global, e de Bakhtin (2011), com relação aos gêneros do discurso e ao 

dialogismo.  

O capítulo de análise começará com uma pequena contextualização e descrição das 

três coleções trabalhadas, incluindo a explicação de como se deu o levantamento dos livros 

didáticos para a construção do corpus. A metodologia está incluída como subitem desse 

capítulo, por entender que ela foi um processo, não só de construção do recorte de 

pesquisa, mas também colaborou na compreensão do objeto e, por isso, faz parte da 

análise. A análise será feita a partir de alguns planos da semântica global: tema, 

interdiscursividade, intertextualidade, vocabulário, estatuto do enunciador e do 

coenunciador, étos e dêixis enunciativa. A partir disso, será feita uma apreciação do que foi 

observado em cada coleção e, logo depois, uma comparação entre as três. 

Ao final, apresentam-se considerações nas quais se buscará refletir sobre os 

resultados e implicações desta pesquisa. 

  



17 
 

 

 

 

 

 

1  O LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL E AS QUESTÕES IDENTITÁRIAS 

 

 

Como este é um trabalho que se dedica a analisar a questão da identidade em livros 

didáticos, é importante que se faça uma contextualização, a fim de situar os temas 

trabalhados. Primeiramente será feito um recorrido sobre o livro didático (LD) e sua 

trajetória política e histórica no Brasil, incluindo, claro, o LD de espanhol. Em seguida, 

será abordada a questão da identidade, focando a sua importância no ensino. 

 

 

1.1  O livro didático no Brasil 

 

 Para trabalhar com o livro didático como constituinte desta pesquisa, é importante 

levar em conta a sua definição. Apoiando-se em Richaudeau, o livro didático pode ser 

entendido como “um material impresso, estruturado, destinado ou adequado a ser utilizado 

num processo de aprendizagem ou formação.” (apud OLIVEIRA, GUIMARÃES e 

BOMENY, 1984, p.11) Por outro lado, o livro didático, enquanto instrumento da 

instituição escolar, pode ser definido como um “lugar de estabilização”, como afirma 

Coracini (2011), ou seja, como um controlador de pensamentos e ideias divergentes. Esse 

perfil constitui-se no LD por este herdar os moldes escolares de censura, no qual apenas a 

razão e o conhecimento lógico adquirem importância, legitimados, inclusive, pelos órgãos 

governamentais e programas criados ao longo da história. 

 Nesse sentido, o LD representa muito mais que um material didático para o ensino 

e aprendizagem de determinados conteúdos, mas também pode ser visto como um material 

que apresenta diversas formas de ver o mundo, podendo influenciar, efetivamente, o aluno: 

O livro didático também é importante por seu aspecto político e cultural, 

na medida em que reproduz e representa os valores da sociedade em 

relação à sua visão de ciência, da história, da interpretação dos fatos e do 

próprio processo de transmissão do conhecimento. (OLIVEIRA, 

GUIMARÃES e BOMENY 1984, p.11)  
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Dessa forma, ao conhecer a história do LD no Brasil e o contexto político de cada 

época, tornam-se mais claros os problemas dos materiais didáticos atuais, que ainda 

apresentam vestígios das determinações políticas anteriores. Nesse sentido, os modelos de 

ensino, que inibem a reflexão, a heterogeneidade, a multiplicidade de ideias – e que são tão 

criticados hoje em dia – incoerentemente, ainda aparecem nos livros didáticos brasileiros. 

De acordo com Coracini (2011), o aluno, muitas vezes, se depara com a impossibilidade de 

refletir e opinar, pois os LDs trazem verdades e valores já construídos, que lhes são 

impostos: 

[...] que liberdade e que autonomia se raramente o aluno se depara com 

situações que ele mesmo tem de resolver, com momentos em que tem de 

refletir e opinar, criticando, posicionando-se, envolvendo-se, decidindo; 

se as verdades, os valores já estão construídos e, de certa maneira, lhes 

são impostos, de modo a que incorporem, naturalizando o que é 

construído num sistema político e econômico onde impera a ética do 

capitalismo, que culmina com o fenômeno da globalização, cujos valores 

são o lucro, a utilidade imediata, o servilismo de uns em proveito do 

poder de outros? (p. 41) 

 

O problema da padronização do ensino pelo LD torna-se mais grave se atentarmos 

para o fato de que o livro didático, muitas vezes, é a única fonte de leitura e informação de 

professores e alunos, como afirma Coracini (2011). Com isso, se um livro faz uma 

representação preconceituosa acerca de uma cultura e identidade, isso pode repercutir de 

forma negativa nas relações sociais do aluno. 

No Brasil, atualmente, o livro didático ganha cada vez mais importância no 

contexto educacional, político e econômico, principalmente depois da criação do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) que institucionalizou a avaliação e democratizou a 

distribuição de LDs no país.  

A seguir, será feita uma contextualização da história do livro didático no Brasil, a 

fim de que se compreenda o andamento de suas políticas e sua emancipação até a 

atualidade. 

 

1.1.1  A história e a política do livro didático no Brasil 

 Como um trabalho que se dedica a analisar livros didáticos, julga-se importante 

fazer uma contextualização histórica e política acerca de tal material no Brasil. De acordo 

com Freitag, Costa e Motta (1993), a história do LD no Brasil está diretamente associada a 

sua política, pois, segundo os autores, em nosso país não há o que se pode chamar de uma 
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história própria do LD, mas sim um conjunto de leis e decretos que irão delinear seu trajeto 

no sistema educacional brasileiro. Dessa forma, o desenvolvimento do livro didático no 

Brasil está igualmente relacionado ao contexto do nosso sistema educacional, no sentido de 

que um sofre influência do outro. 

 Com relação à atual política do livro didático, podemos contar com o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), que se encarrega de avaliar e selecionar coleções 

inscritas no edital, além de distribuir as obras selecionadas às escolas públicas de todo o 

Brasil. Essa seleção é coordenada por universidades brasileiras e garantem, em certa 

medida, a qualidade dos LDs que serão usados. No entanto, ainda de acordo com Freitag, 

Costa e Motta (1993), as escolhas dos livros didáticos não estiveram sempre asseguradas e 

regulamentadas por políticas educativas que estivessem atentas às necessidades do 

contexto educacional brasileiro. 

 A produção de livros didáticos no Brasil se deu de forma tardia, visto que por muito 

tempo foram fornecidos por editoras europeias. De acordo com Vazquez (2010), somente 

em 1808, com a chegada da Corte portuguesa e com a instalação da Imprensa Régia no Rio 

de Janeiro, que a produção de livros nacionais torna-se possível. Mesmo assim, como 

afirma Freitag, Costa e Mello (1993), o livro didático passa a desenvolver uma história 

própria quando, em 1937, foi criado o Instituto Nacional do Livro (INL), que tinha a 

função de instaurar convênios com instituições e órgãos que possibilitassem a elaboração e 

distribuição dos livros no nosso país. Dessa forma, de acordo com os autores, pela primeira 

vez é definido, a partir do Decreto-lei 1.006 de 30/12/1938, o que se entende por livro 

didático: 

Art. 2º Para os efeitos da presente lei, são considerados livros didáticos 

os compêndios e os livros de leitura de classe. § 1º Compêndios são os 

livros que exponham, total ou parcialmente, a matéria das disciplinas 

constantes dos programas escolares. § 2º Livros de leitura de classe são 

os livros usados para leitura dos alunos em aula. (BRASIL, 1938) 

 

 No mesmo decreto foi criada uma comissão – Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD) – que seria responsável pela análise e julgamento dos livros didáticos, 

além da promoção da abertura de concurso para tipos de LDs que ainda não existissem no 

Brasil e possuía as seguintes atribuições: 

a) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados, e proferir 

julgamento favorável ou contrário à autorização de seu uso; 

b) estimular a produção e orientar a importação de livros didáticos; 

c) indicar os livros didáticos estrangeiros de notável valor, que mereçam 

ser traduzidos e editados pelos poderes públicos, bem como sugerir-lhes a 
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abertura de concurso para a produção de determinadas espécies de livros 

didáticos de sensível necessidade e ainda não existentes no país; 

d) promover, periodicamente, a organização de exposições nacionais dos 

livros didáticos cujo uso tenha sido autorizado na forma desta lei. 

(BRASIL, 1938) 

 

No entanto a legitimidade de tal comissão – inicialmente composta por sete 

membros que, posteriormente, foi duplicado – passa a ser questionada, motivada pela 

desconfiança de que o objetivo da Comissão seria mais de controlar ideologias políticas do 

que examinar didaticamente as obras, como confirmam Freitag, Costa e Mello (1993). 

Vivia-se a Ditatura do Estado Novo (1937-1945), imposta por Getúlio Vargas, e que tinha 

como característica o populismo, o autoritarismo e o nacionalismo, com forte intervenção 

na cultura e na educação.  

Sendo assim, são iniciadas algumas ações que tentaram anular a legalidade da 

Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD). Porém ela consegue manter-se em prática 

ainda durante bastante tempo, centralizando cada vez mais o processo de produção, escolha 

e distribuição dos LDs. 

Segundo os autores (FREITAG, COSTA e MELLO, 1993), a política do LD estava 

completamente entregue às decisões do Estado, sem nenhuma intervenção de professores, 

pesquisadores, editoras ou pais e alunos, ficando, muitas vezes, a cargo da burocracia 

governamental decidir sobre esse importante instrumento de ensino. Além disso, a 

preocupação com o LD no Brasil, surgiu muito depois de que outros países já haviam 

avançado significativamente em suas pesquisas e críticas: 

Enquanto nos países economicamente mais avançados a pesquisa 

científica e a crítica do livro didático já se encontram perfeitamente 

institucionalizados, redirecionando periodicamente o conteúdo e o uso do 

livro didático, no Brasil a pesquisa sobre o livro e sua crítica se 

limitaram, por longas décadas, a estudos isolados de pós-graduação, que 

via de regra permaneceram engavetados, sem merecer a atenção dos 

técnicos, assessores e burocratas que vinham fazendo a política do livro 

didático no Brasil. (FREITAG, COSTA e MELLO, 1993, p. 23-24) 

 

A partir disso, pode-se chegar à conclusão de que a institucionalização do livro 

didático no nosso país se deu de forma tardia talvez por uma questão de interesses políticos 

que estivessem privilegiando determinadas classes ou empresas envolvidas no processo. 

 Na época do Estado Novo o LD foi inserido como um elemento das políticas 

educacionais de tal governo, sendo criada a Comissão do Livro Didático. A criação da 

Comissão, que poderia parecer uma maior atenção à questão do instrumento de ensino de 

nossas escolas, na verdade, fazia parte de um conjunto de medidas que pretendiam 
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reestruturar e controlar ideológica e politicamente os materiais de ensino da época, 

segundo Freitag, Costa e Mello (1993).  

Posteriormente, o governo militar seguiu orientações semelhantes às do governo 

Vargas. Tal regime assinou acordos chamados de MEC/USAID (Ministério da Educação/ 

Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional) que, criando a Comissão 

do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED) e associados ao modelo de ensino norte-

americano, considerava o sistema educacional de forma unificada, sem dar possibilidade 

para medidas isoladas. Com esses acordos, foram criadas desde instruções até cartilhas que 

reformularam o sistema educacional brasileiro. Essas medidas educativas eram 

consideradas ideais para a época, visto que os objetivos eram, estritamente, avanços de 

cunho econômico e técnico, sem dar margem à politização e à liberdade ideológica dos 

alunos. Mais tarde, foi denunciado por críticos da educação brasileira como uma forma de 

a USAID – logo, os EUA – controlar também o nosso mercado livreiro. Dessa forma, em 

1971, sob o Decreto nº 68.728 (BRASIL, 1971) a COLTED foi extinta, dando lugar ao 

Programa do Livro Didático (PLID), que ficava a cargo da Fundação Nacional de Material 

Escolar (FENAME), criada em 1968 pelo MEC. 

De acordo com Freitag, Costa e Mello (1993), dentre as atribuições da FENAME 

estava a definição de diretrizes para a produção do material didático, a formulação de 

programas editoriais e a cooperação com as instituições educacionais e científicas para a 

execução de interesses comuns, ou seja, todo o processo que determinava o uso e 

distribuição do LD em nosso país. Com a criação da FENAME, a preocupação com o 

aluno carente surge pela primeira vez junto às diretrizes básicas do Programa do Livro 

Didático – Ensino Fundamental (PLIDEF), em 1980. Dessa forma, uma das intenções do 

programa era dar assistência ao aluno ao colaborar política e culturalmente com o nosso 

país.  

Logo depois, em 1983, foi criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), 

órgão subordinado ao MEC, que substituiu a FENAME e tinha a finalidade de assistir 

estudantes desde a educação infantil até o então 2º grau, para ajudar no processo didático, 

ficando responsável também pelo PLIDEF. Junto a esse órgão surgem novos programas 

voltados para o livro didático, gerando, porém, críticas que alertaram sobre o problema da 

centralização do assistencialismo político – erro que não poderia mais ocorrer, se 

considerar as inúmeras críticas ao governo centralizador militar no passado. Com isso 

foram feitas propostas que delegavam o processo de escolha do livro didático também aos 
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professores e a ideia da utilização de livros reutilizáveis, avançando em direção a uma 

política comprometida com o contexto e as necessidades do sistema educacional brasileiro. 

Atualmente, contamos com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), criado 

em 1985 pelo Ministério da Educação (MEC) que veio para substituir o PLIDEF e 

funciona como uma maneira de avaliar o livro didático que chega às nossas escolas. De 

acordo com Daher, Freitas e Sant’Anna (2013), a criação do PNLD gera uma mudança que 

estabelece a reutilização de LDs. Ainda, segundo as autoras, o processo de escolha iniciou-

se sob o controle da FAE e, em 1997, essa responsabilidade recaiu sobre o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação-FNDE. O Decreto nº 91.542, de 19 de agosto de 1985 

indica: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional do Livro Didático, com a 

finalidade de distribuir livros escolares aos estudantes matriculados nas 

escolas públicas de 1º Grau. Art. 2º O Programa Nacional do Livro 

Didático será desenvolvido com a participação dos professores do ensino 

de 1º Grau, mediante análise e indicação dos títulos dos livros a serem 

adotados. § 1º A seleção far-se-á escola, série e componente curricular, 

devendo atender às peculiaridades regionais do País.§ 2º Os professores 

procederão a permanentes avaliações dos livros adotados, de modo a 

aprimorar o processo de seleção. 

 

De acordo com Cassiano (2007), a criação do Programa se deu como uma forma de 

redemocratizar o país e centralizar no governo um processo que vai desde o planejamento 

até a distribuição gratuita de livros didáticos para alunos de ensino fundamental de quase 

todo território nacional. No início do programa os livros eram distribuídos apenas a 

estudantes do então chamado 1º Grau e as disciplinas de Língua Estrangeira não faziam 

parte do rol presente em edital. 

Além disso, ao ser criado o PNLD, não foi mencionada nenhuma ligação com os 

programas anteriores a ele. É como se esse programa – que passa a distribuir livros 

didáticos gratuitos em abrangência nacional – representasse uma qualidade inovadora do 

novo governo, totalmente independente da ditadura, assim como confirma Cassiano 

(2007):  

[…] a produção de um novo programa para o livro didático e o 

consequente apagamento do já existente condizem com uma estratégia 

política em que o objetivo é o de agregar valor positivo a determinado 

governo, que não quer ter sua imagem política associada ao governo 

anterior, que neste caso, era uma ditadura. (CASSIANO, 2007, p.) 

 

No entanto, de acordo com Souza (2011), programas de avaliação do LD como o 

PNLD, apesar de supostamente garantir uma melhor qualidade para o material que será 

usado em sala de aula, também pode ser considerado um “gesto de censura”, pois, de uma 
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certa forma, há um controle do que será ensinado, além da “destituição da autoridade do 

professor, de sua condição de sujeito social capaz de produzir sentidos, de interpretar” 

(SOUZA, 2011, p. 63). Nesse sentido, parafraseando Vazquez (2010), o livro didático 

supervaloriza-se e o professor atua como um mero utilizador desse instrumento, perdendo 

a sua autonomia. Com isso, pode-se sugerir que o LD acaba sendo um veículo das ideias 

do Estado dentro das instituições de ensino, limitando, de certa forma, os discursos às 

imagens que o governo deseja que seja vinculado ao próprio país, revelando, assim, um 

gesto de censura. Dessa forma, cria-se o questionamento: o LD poderia ter outra função a 

não ser a de propagador das ideias de Estado? 

 O PNLD passou por duas fases: a primeira, logo na sua criação, tinha como função 

principal a compra e distribuição de livros didáticos para as escolas públicas. Em 1996 

iniciou-se a II Fase do PNLD, que configurou a decisão do MEC de também avaliar os 

LDs que chegavam às escolas, visto que muitos apresentavam problemas que poderiam 

prejudicar a educação dos alunos e o trabalho do professor, assim como afirma Vazquez 

(2010). 

De acordo com Cassiano (2007), com o passar dos anos, em função de algumas 

reformas da educação brasileira que deram mais importância ao material didático – como a 

que promoveu a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação da Nacional (Lei nº 9.394 de 

20/12/1996) – o PNLD sofre ampliações. Cria-se o Programa Nacional do Livro Didático 

para o Ensino Médio (PNLEM), em 2003, que abrange o processo de avaliação e 

distribuição também para os três anos do ensino médio, assim como a distribuição de 

dicionários e também de materiais didáticos especiais para alunos com deficiência visual e 

auditiva. 

Com o crescente número de livros distribuídos por todo o país, surge cada vez mais 

o interesse de editoras nacionais e estrangeiras pelo mercado de LDs no Brasil, chamando 

a atenção, inclusive da Espanha: 

Esse panorama atrai a atenção das editoras espanholas, que já estavam 

consolidadas na maior parte dos demais países da América Latina, mas 

que ainda não haviam entrado no Brasil, cujo mercado editorial 

representa aproximadamente 40% da região latino-americana. Esse 

interesse se justifica tanto pelos números da educação brasileira, como 

pelo seu potencial de crescimento (democratização de ensino e a extensão 

da escolarização obrigatória), uma vez que lá as possibilidades para isso 

são poucas e, particularmente no caso das editoras espanholas, 

vislumbrou-se também a possibilidade da criação de um novo nicho de 

negócios, como a eminência da introdução da língua espanhola no 

currículo oficial das escolas do ensino médio do Brasil, o que se 

consolidaria legalmente em 2005. (CASSIANO, 2007, p. 3) 
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Segundo Cassiano (2007), com a criação do PNLD houve um grande aumento do 

investimento no livro didático no Brasil, fazendo com que a escola – principal motivadora 

da produção e compra de LDs - se tornasse um alvo de mercado das editoras brasileiras e, 

também, estrangeiras. De acordo com a autora, a comercialização de livros didáticos no 

Brasil passa a movimentar grandes investimentos, chamando a atenção de editoras que 

antes não faziam parte desse seguimento:  

[...] entre 1994 e 2005, o governo federal adquiriu, por meio do PNLD, 

para serem usados nos anos letivos de 1995 a 2005, 1,206 bilhão de livros 

didáticos, que foram distribuídos a uma média anual de 30,8 milhões de 

alunos, matriculados em cerca de 173 mil escolas públicas brasileiras. O 

investimento no programa, nesse período, alcançou R$ 3,8 bilhões. 

(CASSIANO, 2007, p.) 

 

 Esse mesmo processo do aumento da comercialização de livros didáticos também 

está relacionado com o LD de espanhol, visto que com sua inserção no processo do PNLD, 

o interesse das editoras por essa disciplina também aumentou. A seguir, será feita uma 

explicação sobre a história e a situação do livro didático de espanhol no Brasil. 

 

1.1.2  O livro didático de espanhol no Brasil 

Apesar de algumas línguas modernas – francês, inglês, alemão e italiano – já 

estarem presentes nas escolas brasileiras desde 1854, instituídas através da Reforma Couto 

Ferraz, de acordo com Daher, Freitas e Sant’Anna (2013), o espanhol só entrou para o 

currículo escolar em 1942, com a Reforma Capanema. 

Ainda segundo as autoras, só em 2005 o governo federal deu os primeiros passos 

no investimento de LDs de língua estrangeira, adquirindo, assim, materiais de espanhol 

para professores do ensino médio, por motivação da Lei 11.161/2005, que instituiu a 

obrigatoriedade da oferta de espanhol para o ensino médio: 

 Art. 1o O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e 

de matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, 

nos currículos plenos do ensino médio. § 1o O processo de implantação 

deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a partir da implantação 

desta Lei. § 2o É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos 

plenos do ensino fundamental de 5a a 8a séries. Art. 2o A oferta da língua 

espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita no horário 

regular de aula dos alunos. 

 

Assim como na seção anterior, aqui será feito um breve percurso sobre a história do 

livro didático de espanhol no Brasil. No entanto, as pesquisas sobre esse tema são muito 

escassas e incipientes. Foram encontradas apenas as pesquisas de Freitas (2013) e de 
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Guimarães (2013), além de artigos de Abio e Barandela (2003) e de Sebold (1999). 

Algumas referências também são encontradas em Picanço (2003). Dessa forma, esta seção 

não traz dados originais, mas se baseia nesses trabalhos, especialmente em Freitas (2013).  

O levantamento quantitativo realizado por Freitas (2013) mostra que as publicações 

de LDs de espanhol no Brasil ao longo do século XX concentram-se na região Sul e 

Sudeste, que apresentam maior renda, e nas regiões fronteiriças com países hispânicos. 

Além disso, mostra-se que a primeira publicação foi feita na década de 20, havendo 

dezessete na década de 40, três em cada nas décadas de 50, 60, 70 e 80, e trinta na década 

de 90. De acordo com a autora, esses números estão proporcionalmente relacionados com a 

oferta de língua espanhola nas escolas brasileiras. 

O primeiro livro de espanhol encontrado, a Gramática da língua espanhola para uso 

dos brasileiros, de Antenor Nascestes, aparece após a inclusão da disciplina no Colégio 

Pedro II, em 1925. Na década de 30 não houve publicação alguma, mas na década de 40 

foram editados diversos livros de espanhol em virtude da inclusão da língua como 

disciplina obrigatória em 1942, sob a Lei Orgânica do Ensino Secundário n. 4.244/42 

(BRASIL, 1942). No entanto, é observado que nos anos 50 houve poucas publicações, 

apenas três, mesmo com a obrigatoriedade do ensino de espanhol, talvez em função de 

reedições de obras lançadas na década anterior. 

Na década de 60, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

n. 4.024 (BRASIL, 1961), determinando a não obrigatoriedade das línguas estrangeiras nas 

escolas. Com isso, o espanhol praticamente desaparece da educação básica e, assim, 

explica-se a pequena quantidade de publicações entre os anos 60 e 80. Na mesma década é 

publicado pelo governo federal um LD de espanhol: a Gramática da Língua Espanhola. 

Antologia e exercícios (CARVALHO; CARNEIRO, 1969), editada pela FENAME.  

Já nos anos 90, há um grande aumento de publicações, chegando a 30, como foi 

dito anteriormente, o que está diretamente associado à ascensão da língua espanhola no 

Brasil. Depois do primeiro período de obrigatoriedade do espanhol, que foi de 1942 a 

1961, só em 2005 foi promulgada a Lei 11.161, como já foi mencionado, tendo um prazo 

de cumprimento até 2010. Freitas (2013) observa que antes dessa última lei a oferta da 

língua espanhola era facultativa. Isso se dava pelo fato de a Lei n. 9.394/96 (BRASIL, 

1996) determinar que a partir da quinta série do Ensino Fundamental deve ser incluído no 

currículo o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, ficando a cargo da 

instituição escolar a sua escolha: “§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, 
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obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição”. No Ensino Médio, duas línguas deveriam ser oferecidas: uma obrigatória e 

outra optativa, que também seriam escolhidas pela comunidade. Assim, como observa 

Freitas (2013), a preferência era pelo inglês, mas, mesmo assim, em especial a partir dos 

anos 80, o espanhol era ensinado em algumas instituições, principalmente no estado do Rio 

de Janeiro. 

 Ao longo dos anos, surgiram diversas propostas metodológicas para o ensino de 

línguas estrangeiras. Cada proposta correspondia a uma determinada visão de língua e de 

ensino e, consequentemente, o livro didático apresenta funções diferentes, com maior ou 

menor autonomia a depender também do papel do professor, como afirma Vazquez (2010). 

Ou seja, a utilização do livro didático de LE sempre esteve relacionada aos métodos e 

abordagens adotadas ao longo da história, que passam, para citar alguns, pelos métodos da 

gramática e tradução, direto, audiolingual e enfoques como o comunicativo. Em cada 

método o LD se diferencia, ganhando novos objetivos e formas de tratar a língua2. 

 O ensino de língua estrangeira nas escolas brasileiras, ao longo dos anos, muitas 

vezes, utiliza-se dos métodos e materiais empregados em cursos de idiomas. No entanto, o 

objetivo do ensino de línguas em cursos é diferente do seu papel na escola. Não é objetivo 

da educação escolar que o aluno aprenda uma língua com objetivos instrumentais, mas sim 

que, assim como sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais, é fundamental que a LE 

garanta ao aluno “seu engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e 

envolver outros no discurso.” (BRASIL/SEF, 1998a, p.19). Além disso, é importante que a 

língua estrangeira auxilie também no letramento do aluno e na sua formação como cidadão 

crítico. Dessa forma, em certa medida, o LD usado nas escolas também deve garantir isso, 

assim como consta no Guia de Livros Didáticos do PNLD 2011: “o livro precisa contribuir 

para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, desprovidos de preconceitos, capazes de 

respeitar a si mesmos e a outros, a sua própria cultura e as dos outros, partindo de 

experiências críticas e reflexivas com a língua estrangeira.” (MEC, 2010, p.12-13) 

 Em 2011, o espanhol e inglês passam a integrar a lista de disciplinas avaliadas e 

selecionadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Esse marco pode ser 

considerado um avanço na difusão e na importância dada ao material didático de língua 

espanhola no nosso país. Na próxima seção será feita uma contextualização sobre o PNLD 

                                                           
2 Como não é o objetivo deste trabalho, não vamos aprofundar essa questão. 
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2011, que configura uma importante medida educativa para o ensino de espanhol no Brasil 

e que serviu como referência cronológica para a construção do objeto desta pesquisa. 

 

1.1.3 O Programa Nacional do Livro Didático e as línguas estrangeiras 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), sob o Decreto nº 91.542, de 

19/8/85 (BRASIL, 1985), tem como principal objetivo selecionar os livros didáticos a 

serem distribuídos na rede pública de escolas brasileiras, bem como de prover o ensino 

fundamental e médio regular com tais livros. Vale ressaltar que o PNLD também está 

responsável por atender aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), alunos do 1º 

ao 5º ano do ensino fundamental que estudam em escolas públicas consideradas rurais – 

oferecendo obras específicas ao seu contexto social (PNLD CAMPO) –, alunos do 1º ao 3º 

ano do ensino fundamental, com o objetivo de complementar a alfabetização (PNLD 

OBRAS COMPLEMENTARES) e para alunos do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, oferecendo materiais para a alfabetização em Português e Matemática de 

crianças até oito anos de idade. Além disso, são distribuídas versões acessíveis – em áudio, 

Braille e MecDaisy3 – dos livros aprovados no Programa.   

A seleção dos livros didáticos ocorre de forma trienal, ou seja, a cada três anos um 

determinado segmento de ensino é atendido com a distribuição de novos livros escolhidos 

pelo programa. Isso quer dizer que, a cada ano, o FNDE se responsabiliza pela distribuição 

do LDs a uma determinada etapa de ensino, que abrange os anos iniciais ou finais do 

ensino fundamental e anos iniciais ou finais do ensino médio. Além de livros didáticos, o 

PNLD é responsável também por livros paradidáticos, obras complementares e dicionários. 

Depois que é feita a avaliação dos livros didáticos, os que foram selecionados são 

apresentados no Guia de Livros Didáticos, que contém uma apresentação do processo e 

resenhas dos LDs que poderão ser utilizados nas escolas públicas. Dentre os livros 

indicados no Guia, o professor tem autonomia em escolher o LD que mais se enquadra nos 

seus planejamentos pedagógicos. Dessa forma, entende-se que a escolha é feita por um tipo 

de parceria entre o MEC e as instituições públicas de ensino. 

No portal do Ministério da Educação e Cultura (MEC), apresenta-se o PNLD como 

um auxílio ao trabalho pedagógico dos professores, através da distribuição de livros 

didáticos a alunos da educação básica. O livro didático é entendido como um importante 

                                                           
3 Segundo o portal do FNDE, MecDaisy é uma ferramenta tecnológica que permite a produção de livros em 

formato digital acessível. Tornando possível a elaboração de livros digitais falados e sua reprodução em 

áudio, gravado ou sintetizado e apresenta facilidade de navegação pelo texto. 
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suporte aos conteúdos tratados em sala de aula e auxilia e subsidia o trabalho do professor. 

Dessa forma, o PNLD vem para dar mais um apoio ao trabalho docente, tornando a escolha 

dos livros regulamentada por políticas educativas. O MEC afirma, ainda, que, além de 

estar de acordo com o projeto político-pedagógico da escola, os livros didáticos devem 

estar adequados à relação professor e aluno e à realidade sociocultural das instituições. 

 O livro didático de língua estrangeira, tanto o de inglês quanto o de espanhol, 

como já foi visto, não entraram no programa logo no seu início. Somente depois de dez 

anos da criação do Programa, através da Resolução nº 3 de 11 de janeiro de 2008, no que 

dispõe sobre a execução do PNLD, “fica definido para o componente curricular de Língua 

Estrangeira o atendimento a partir do PNLD 2011, com livros de inglês ou espanhol, para 

os anos finais do ensino fundamental” (Diário Oficial da União, 14 de janeiro de 2008). Ou 

seja, apenas no edital de 2011, Língua Estrangeira (inglês e espanhol) passa a integrar a 

lista de disciplinas contempladas pelo PNLD.  

No Guia de Livros Didáticos – PNLD 2011, de Língua Estrangeira Moderna, 

encontra-se a seguinte consideração: 

Trata-se, portanto, de um momento importante na história do ensino de 

LEM nas escolas públicas brasileiras, que reflete um reconhecimento do 

papel que esse componente curricular tem na formação dos estudantes. 

No caso específico de Espanhol, esse momento pode significar, também, 

uma ampliação do número de escolas que oferecem essa língua, 

considerando que sua inclusão no ensino público é um fato recente. Em 

suma, a universalização da distribuição dos livros de Espanhol e Inglês 

significa um avanço na qualidade do ensino público brasileiro. 

(MEC/SEB, 2010) 

 

Isto é, o momento não é só de ingresso das disciplinas de língua estrangeira no 

Programa do FNDE para a escolha dos livros didáticos para o ensino público básico, mas 

também representou uma perspectiva de que o espanhol seja mais difundido entre as 

escolas, já que havia pouco tempo fora estabelecida a obrigatoriedade de oferta desta 

disciplina para o ensino médio. 

 Os livros de língua estrangeira são consumíveis, ou seja, apresentam espaços para a 

realização de exercícios propostos, inviabilizando a sua reutilização. Além disso, de acordo 

com o edital de convocação para inscrição no processo de avaliação e seleção de coleções 

didáticas para o PNLD 2011, todos acompanham um CD de áudio, supostamente 

possibilitando a prática e desenvolvimento das quatro habilidades comunicativas: “Esse 

material deve dar ao aluno condições de aprender a ler, escrever, ouvir e falar na língua 

estrangeira.” (BRASIL/MEC, 2010, p.9). 
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 Além de garantir que os alunos de escolas públicas tenham o direito igual de 

aprender as habilidades comunicativas de uma língua estrangeira, possibilitando levar a 

esses alunos o que antes era considerado um privilégio das camadas sociais mais 

favorecidas, o Guia de Lívros Didáticos aponta como um dos critérios do PNLD “a 

importância do caráter educativo da aprendizagem de línguas, que pode oportunizar o 

conhecimento sobre o outro e sobre si mesmo, sobre culturas locais e globais.”(MEC/SEB, 

2010) Isso reflete uma preocupação com o reconhecimento das identidades e diferenças 

como uma característica essencial não só dos brasileiros, mas sim de toda comunidade 

global. Dessa forma, através da língua o aluno consegue entender, aceitar e atuar de forma 

positiva na sua relação com o outro. 

 A coleção Saludos (MARTIN, 2010) foi uma das duas de espanhol selecionadas 

pelo PNLD 2011, por responder positivamente aos critérios gerais e específicos 

estabelecidos pelo Programa. Os critérios vão desde o respeito às legislações, diretrizes e 

normas relativas ao Ensino Fundamental, até questões éticas de convívio e adequação aos 

estudos que vêm sendo realizados acerca do assunto, como a formação do aluno autônomo 

e o reconhecimento de sua identidade nacional: 

Finalmente, uma das preocupações das coleções didáticas, segundo o 

Edital, deveria ser a de reconhecer as marcas identitárias dos diversos 

alunos brasileiros, tais como gênero, raça e classe social, entre outras, 

além da diversidade de contextos de ensino e aprendizagem do Brasil, 

prevendo a diversidade do público alvo ao qual ele se destina. O livro 

didático influencia a formação das identidades dos indivíduos, que são 

construídas e reconstruídas a partir da relação com o outro. Portanto, é 

fundamental que os livros contribuam para a desnaturalização das 

desigualdades e promovam o respeito às diferenças. Em síntese, o livro 

precisa contribuir para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, 

desprovidos de preconceitos, capazes de respeitar a si mesmos e a outros, 

a sua própria cultura e as dos outros, partindo de experiências críticas e 

reflexivas com a língua estrangeira. (MEC/SEB, 2010) 

 

Com isso, o PNLD assume que o livro didático pode atuar diretamente na formação 

da identidade do aluno e, consequentemente, nas suas relações sociais com o outro. Não 

há, portanto, um LD isento de discursos que influenciem o aluno enquanto sujeito. Como 

um instrumento que faz parte de uma comunidade, o livro didático traz formas de ver o 

mundo que podem carregar, também, um ponto de vista preconceituoso sobre alguma 

identidade. 

Para que fique claro o conceito de identidade com o qual se trabalhará na pesquisa, 

a seguir será feita uma contextualização também acerca das questões identitárias, 

abrangendo a sua importância na educação. 
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1.2 As questões identitárias e o ensino 

 

Identidade é um assunto que abrange os estudos de diversas áreas. Isso se deve ao 

fato, baseando-se em Woorward (2011), de que tais conceitos são inerentes a qualquer 

pessoa e a qualquer relação. Enquanto sujeitos, estamos submetidos a sistemas simbólicos 

e assumimos uma posição na sociedade mesmo sem dar-nos conta. Sistemas simbólicos 

porque a identidade é marcada por meio de símbolos, como afirma ainda a autora. Isso 

significa que a construção de uma determinada identidade depende de um símbolo, uma 

representação simbólica: “É por meio dos significados produzidos pelas representações que 

damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos” (WOODWARD, 2011, p.18). 

Além de depender do símbolo, essa construção identitária também tem uma base social, até 

porque está intimamente ligada a práticas de significações que advêm de relações de poder 

e das vastas possibilidades de atividades que nos permeiam: 

[…] a identidade marca o encontro de nosso passado com as relações 

sociais, culturais e econômicas nas quais vivemos agora […] a identidade 

é a interseção de nossas vidas cotidianas com as relações econômicas e 

políticas de subordinação e dominação. (RUTHERFORD apud 

WOODWARD, 2011: p. 19) 

 

De acordo com Woodward (2000) o discurso, ao depender de sistemas simbólicos, 

é essencialmente relacionado ao social. Ao mesmo tempo, a identidade cultural pode ser 

entendida como um produto do discurso, pois é a partir da linguagem que se constrói a 

realidade e, portanto, as relações sociais que abrangem as identidades de cada indivíduo 

envolvido. 

Para discutir sobre identidade, também é preciso observar o contraste entre a 

perspectiva essencialista e a não essencialista. De acordo com Woodward (2000), a 

concepção essencialista vê a identidade como transparente e imutável. Isso quer dizer que, 

por exemplo, nessa visão, um determinado sujeito ou grupo identitário contém 

características próprias, fixas e muitas vezes baseadas na natureza, criando, assim, 

verdades incontestáveis. Já na perspectiva não essencialista, a identidade é vista como uma 

construção social, a qual é formada por diferenças, pelo seu contexto histórico- social e 

pelas representações simbólicas cambiantes. Essas representações simbólicas estabelecem 

novas formas de ver as experiências humanas, provocando sempre uma contestação de 
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identidades. Essa diferenciação entre a perspectiva essencialista e não essencialista é, de 

uma certa maneira, uma motivação para a presente análise. 

Reforçando a visão não essencialista, Hall (2004) aponta para um sujeito 

fragmentado, que não é composto por uma identidade única e imutável, mas sim por várias 

identidades, muitas vezes não resolvidas ou contraditórias. A partir disso, é possível 

afirmar que os brasileiros apresentam identidades múltiplas, e até não resolvidas. Por isso é 

tão difícil definir o que é ser brasileiro. Ainda, segundo o autor, o processo de identificação 

(principalmente na pós-modernidade) “tornou-se mais provisório, variável e problemático” 

(HALL, 2004, p. 12). 

Assumindo a visão não essencialista, portanto, não podemos afirmar que um sujeito 

possui uma única e verdadeira identidade que pode ser percebida e analisada de forma 

objetiva. Inclusive, a figura dos brasileiros ou dos estrangeiros que podem aparecer no 

livro didático estão atravessadas por diversas formas de compreender as diferenças e por 

inúmeras representações simbólicas. Pelo fato de a identidade ser cambiante, não existe, 

pois, uma única forma de ser brasileiro. 

Não se pode deixar de focalizar a importância que as relações de poder têm para 

seu processo de formação identitária. Baseando-se em Hall (2004), todo processo que gera 

significados está envolvido com relações de poder, onde há sempre a dicotomia entre o 

incluído e o excluído. Essas questões devem ser inevitavelmente abordadas no ensino, 

prioritariamente, no ensino de língua, já que é na linguagem que uma ideologia 

materializa-se, estando subordinadas às relações de poder. Os LDs tomados como corpus 

da análise, enquanto instrumentos do ensino de língua estrangeira, funcionam não só como 

veículos de conteúdos estritamente linguísticos, mas também e, pode-se dizer que 

principalmente, como veículos de diversas ideologias que o entremeiam enquanto discurso, 

como já foi visto anteriormente.   

Ao pensar em identidades dos brasileiros – que se apresenta de forma tão 

heterogênea – é inevitável considerar que as identidades dos indivíduos e as suas culturas 

formam-se através de diferenças, pois são a partir delas que as pessoas assumem 

determinadas posições, a depender de um sistema de classificações no qual diversos fatores 

estão envolvidos. O estabelecimento de uma identidade, portanto, depende da diferença.  

De acordo com a visão de Silva (2011), identidade e diferença estão intimamente 

imbricadas em uma relação interdependente, isto é, uma não se consolida sem a outra. São 

as diferenças, portanto que estabelecem as identidades. Nesse sentido, entende-se que é a 
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presença do outro que constitui quem somos. A identidade “brasileira”, por exemplo, como 

deixa bem claro o autor, pressupõe um referente antagônico a ela. Isso quer dizer que “ser 

brasileiro” entende-se não se enquadrar em outras identidades que se apoiam em 

nacionalidades. Além de observar de que ou de quem os brasileiros são diferentes, é 

importante atentar para o fato de que essas identidades podem pautar-se por diversos 

princípios: sociais, políticos, geográficos, etnográficos, para citar alguns. Ainda, segundo 

Silva (2011): 

A identidade “ser brasileiro” não pode, […], ser compreendida fora de 

um processo de produção simbólica e discursiva, em que o “ser 

brasileiro” não tem nenhum referente natural ou fixo, não é um absoluto 

que exista anteriormente à linguagem e fora dela. Ela só tem sentido em 

relação com uma cadeia de significação formada por outras identidades 

nacionais que, por sua vez, tampouco são fixas, naturais ou 

predeterminadas. (SILVA, 2011, p. 80) 

 

Ainda, assumindo uma visão dicotômica da identidade e diferença – onde sempre 

existe um “eu” ou “nós” e “o outro” ou “os outros” – os dois lados nunca terão o mesmo 

peso, por não terem o mesmo papel perante a sociedade, existindo sempre um privilegiado 

em relação a outro. Também, um dos lados, normalmente o tomado como superior, sempre 

é considerado o “normal”. A “normalidade”, relacionada a uma identidade, faz com que ela 

se torne invisível, destacando-se o “anormal”, o estranho: “A força homogeneizadora da 

identidade normal é diretamente proporcional à sua invisibilidade” (SILVA, 2011, p.83). 

Essa relação de desigualdade identitária também precisa tomar um lugar no ensino de 

língua: “A pedagogia e o currículo deveriam ser capazes de oferecer oportunidades para 

que as crianças e os/as jovens desenvolvessem capacidades de crítica e questionamento dos 

sistemas e das formas dominantes de representação da identidade e da diferença” (SILVA, 

2011, p. 91 - 92). 

Uma questão importante para o desenvolvimento da pesquisa pode basear-se na 

pergunta o que é ser brasileiro? Apesar de ser uma pergunta impossível de ser respondida, 

até pensando na diversidade do nosso país – o “ser brasileiro’ pode mudar de acordo com 

cada região, por exemplo – pode-se afirmar que identidade, além de ser dependente do 

passado histórico e das relações sociais de poder, também tem grande base no que 

acreditamos ser. Ou seja, a resposta a tal pergunta tem dependência também na ideia do 

que fazemos do que é ser brasileiro. Assim, como afirma Woodward (2011), já que não é 

possível ter contato com todas as pessoas que fazem parte da nossa identidade, “devemos 

ter uma ideia partilhada sobre aquilo que a constitui” (SILVA, 2011, p.24). 
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 Silva (2011) afirma que a identidade e, consequentemente, a diferença devem 

integrar o currículo pedagógico, já que o encontro com o outro (incluindo o espaço social 

da escola) é inevitável. No espaço heterogêneo em que vive, principalmente quando se 

trata de um país plural como o Brasil, o aluno deve ser capaz não só de entender essa 

diversidade como um produto, como aquilo que existe e que devemos apenas entender e 

respeitar, mas sim, compreender o processo em que se dá o estabelecimento das 

identidades, criticar e questioná-lo: 

Uma política pedagógica e curricular da identidade e da diferença tem a 

obrigação de ir além das benevolentes declarações de boa vontade para 

com a diferença. Ela tem que colocar no seu centro uma teoria que 

permita não simplesmente reconhecer e celebrar a diferença e identidade, 

mas questioná-la. (SILVA, 2011, p. 100) 

 

Os PCNs (BRASIL/SEF, 1998), mais especificamente o capítulo sobre o Tema 

Transversal – Pluralidade Cultural, apontam para a necessidade de se explorar a 

diversidade cultural brasileira, a fim de que o aluno possa compreender suas relações 

sociais, marcadas pelas desigualdades, e possa também valorizar as variedade étnicas e 

culturais de seu país (BRASIL/SEF, 1998b, p.121). Nesse sentido, é possível afirmar que 

conhecendo a sua heterogeneidade, os alunos se valorizam enquanto brasileiros e agem 

para transformações necessárias. O conhecimento da diversidade cultural leva à percepção 

dos preconceitos: 

O tema Pluralidade Cultural oferece aos alunos oportunidades de 

conhecimento de suas origens como brasileiros e como participantes de 

grupos culturais específicos. Ao valorizar as diversas culturas presentes 

no Brasil, propicia ao aluno a compreensão de seu próprio valor, 

promovendo sua auto-estima como ser humano pleno de dignidade, 

cooperando na formação de autodefesas a expectativas indevidas que lhe 

poderiam ser prejudiciais. Por meio do convívio escolar, possibilita 

conhecimentos e vivências que cooperam para que se apure sua 

percepção de injustiças e manifestações de preconceito e discriminação 

que recaiam sobre si mesmo, ou que venha a testemunhar — e para que 

desenvolva atitudes de repúdio a essas práticas. (BRASIL/MEC, 1998b, 

p.137) 

 

Ainda, de acordo com os PCNs, o convívio com outras pessoas faz com que a 

criança aprenda a lidar com a diversidade. Por isso a escola tem um papel tão significativo 

nesse processo. É na escola que o indivíduo encontra o outro, que pode ser muito diferente 

de si mesmo e acaba aprendendo com essa diferença: 

Mesmo em regiões onde não se apresente uma diversidade cultural tão 

acentuada, o conhecimento dessa característica plural do Brasil é 

extremamente relevante. Ao permitir o conhecimento mútuo entre 

regiões, grupos e indivíduos, ele forma a criança, o adolescente e o jovem 
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para a responsabilidade social de cidadão, consolidando o espírito 

democrático. Reconhecer essa complexidade que envolve a problemática 

social, cultural e étnica é o primeiro passo. A escola tem um papel 

fundamental a desempenhar nesse processo. A criança na escola convive 

com a diversidade e poderá aprender com ela. Singularidades presentes 

nas características de cultura, de etnias, de regiões, de famílias, são de 

fato percebidas com mais clareza quando colocadas junto a outras. 

(BRASIL/MEC, 1998b, p.123) 

 

 Dessa forma, entende-se que um currículo pedagógico, bem como o material e o 

livro didático utilizados, interessado na inserção do aluno como cidadão participante dos 

processos de constituição e significação da identidade e da diferença, deve comprometer-se 

com a proposta de formação de um sujeito crítico, questionador dos sistemas de 

representação de identidades existentes em seu entorno e, essencialmente, do país em que 

vive: 

[...] entende-se que mais do que aprender o código e suas funções na 

outra língua, o falante toma outra posição subjetiva. Essa posição diz 

respeito a uma intersubjetividade inconsciente, que põe em jogo as 

contradições da constituição histórica dos sujeitos. Entendo, portanto, que 

embora também intermediada pelos métodos e pelos materiais adotados, 

a atividade pedagógica se dá entre sujeitos, através de elos sociais. 

(NEVES, 2006, p.45) 

 

 Segundo Coracini (2007), o “ser brasileiro” não é constituído por como nos vemos, 

e sim pelo que os outros, os estrangeiros, acham que somos. Dessa forma, ao assumir uma 

visão da psicanálise lacaniana, a autora defende que o sujeito é formado pelas concepções 

e impressões do outro. Ou seja, em suas próprias palavras, “é possível afirmar que as 

representações que fazemos do estrangeiro e as representações que o estrangeiro faz de nós 

atravessam, de modo constitutivo, o sentimento de identidade subjetiva, social e nacional.” 

(CORACINI, 2007, p.59). 

 Ainda, para que exista uma identidade, é preciso que o outro dê a sua existência. As 

característica que são atribuídas a nós brasileiros, por exemplo, é que sustentam a nossa 

identidade: “o que somos e o que pensamos ser está carregado do dizer alheio, dizer que 

nos precede ou que precede nossa consciência e que herdamos, sem saber como nem 

porquê, de nossos antepassados ou daqueles que parecem não deixar rastros.” 

(CORACINI, 2007, p. 201). É através desse dizer alheio que se constrói uma memória 

discursiva de pertencimento a um determinado grupo, e nos tornamos singulares diante do 

estrangeiro. 

 Sempre que se aprende uma nova língua há um processo de formação da 

identidade, pois uma língua sempre traz com ela outras identidades, novas formas de 
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organização do pensamento e novas imagens do outro. E, segundo Coracini (2007), essas 

novas vozes se entremeiam no inconsciente do sujeito aprendiz. O sujeito por si só é 

heterogêneo e, ao entrar em contato com uma língua estrangeira, essa heterogeneidade se 

complexifica, abrindo novas formas de ver o mundo. 

 Sabe-se que uma língua não pode ser considerada fora de seu contexto, ou seja, é 

em seu processo de produção real que ela efetivamente funciona como tal e é a partir daí 

que se constroem os significados. Porém, a questão do contexto de produção de um 

discurso deve ser tomado cuidadosamente, pois esse conceito não se apresenta de forma 

tão simples. Rajagopalan (1998), por exemplo, considera o contexto como um caminho 

interminável, sem limites, pois “qualquer coisa que se possa dizer sobre o contexto é 

imediatamente incorporada àquele contexto. Isso significa que o contexto é simplesmente 

interminável”. Não se pode, pois, considerar o contexto como algo encerrado e limitado, 

mas sim aberto a novas significações. 

 Além disso, é importante considerar que a identidade de um indivíduo só se 

consolida através da língua. Segundo Rajagopalan (1998), a identidade não é precedente à 

língua, pois ela não se configura de forma fixa e imutável. Dito isso, a identidade só se 

forma na língua por esta ser uma atividade em constante evolução: “as identidades da 

língua e do indivíduo têm implicações mútuas. Isso por sua vez significa que as 

identidades em questão estão sempre num estado de fluxo” (RAJAGOPALAN, 1998, pp. 

41 – 42).  

  O fato de a identidade existir e se consolidar na língua é um importante 

pressuposto para uma análise que se encontra no campo da Linguística. Isso pode até 

explicar a constante presença de questões identitárias no discurso, posto a sua inevitável 

relação com o social. 
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2  OS GÊNEROS DO DISCURSO E A SEMÂNTICA GLOBAL 

 

 

 Para que avancemos na pesquisa, é importante que atentemos para a teoria em que 

se baseará a análise dos livros didáticos. Já que este se trata de um trabalho de Análise do 

Discurso, serão abordados alguns pontos essenciais para a sua realização. Portanto, a 

pesquisa se baseará nas teorias linguísticas de Bakhtin, no que diz respeito às questões dos 

gêneros do discurso e do dialogismo, e de Maingueneau (2008, 2011), principalmente em 

sua proposta de uma semântica global. 

A seguir será feito um percorrido sobre tais teorias para que se discutam os 

conceitos trabalhados na pesquisa. 

 

 

2.1 Maingueneau e a semântica global 

 

Tomando como fundamento a Análise do Discurso de base enunciativa 

(MAINGUENEAU, 2008, 2011), é importante deixar claro que o seu conceito de 

linguagem está intimamente relacionado ao social. Dessa forma, tudo o que um falante 

produz está inserido em um determinado contexto social e histórico, sendo considerado, 

assim, um enunciado. Ao processo da produção do enunciado, chama-se enunciação. Este, 

portanto, é o ato de enunciar. Logo, enunciado e enunciação, ao mesmo tempo que se 

relacionam, opõem-se, no sentido de que esse é entendido como o ato de produzir e aquele, 

o produto. 

Com base nisso, Maingueneau (2011) propõe-se a analisar os textos enquanto 

enunciados, levando em conta que toda enunciação é assimétrica – o que quer dizer que a 

reconstrução do sentido de um determinado enunciado pode não coincidir com as intenções 

e representações do enunciador no ato de sua produção. Maingueneau (2011) também 
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aponta para o discurso e suas condições de produção, ou seja, a exterioridade e a relação 

com a história colocam-se como marcas fundamentais: 

[…] fora de um contexto, não podemos falar realmente do sentido de um 

enunciado, mas, na melhor das hipóteses, de coerções para que um 

sentido seja atribuído à sequência verbal proferida em uma enunciação 

particular, para que esta se torne um verdadeiro enunciado, assumido em 

um lugar e um momento específicos, por um sujeito que se dirige, numa 

determinada perspectiva, a um ou a vários sujeitos. (MAINGUENEAU, 

2011, p. 20) 
 

Maingueneau (2008), para a definição do que é discurso, parte da conceptualização 

de Foucault, que afirma: “Chamaremos discurso um conjunto de enunciados na medida em 

que eles decorram da mesma formação discursiva [...] ele é constituído de um número 

limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de 

existência” (FOUCAULT apud MAINGUENEAU, 2008, p. 20). Em contrapartida, o que 

Foucault chama de discurso, Maingueneau designa de superfície discursiva que, para ele, é 

o conjunto de enunciados formados de acordo com um “sistema de restrições de boa 

formação semântica”, que o teórico chama de formação discursiva. 

Além disso, Maingueneau (2011), sob influência da pragmática, estabelece um 

conjunto de características do discurso. Algumas delas relevantes para a pesquisa, são: 

 possui uma organização estrutural situada para além da frase, ou seja, são 

unidades transfrásticas sujeitas às organizações sociais de uma determinada 

comunidade; 

 é orientado porque constrói-se no tempo para uma determinada finalidade, 

dirigindo-se a algum lugar discursivo; 

 é uma forma de ação sobre o outro. Nessa perspectiva, a enunciação é um 

ato e modifica uma determinada situação. Assim, um sujeito o assume, 

indicando uma atitude em relação ao que se diz e ao outro; 

 pressupõe uma “inter-atividade” entre dois parceiros linguísticos. Nesse 

sentido, não existe um locutor e um receptor, mas sim coenunciadores e há 

sempre uma troca implícita ou explícita entre eles; 

 é sempre contextualizado, ou seja, é concebido em determinado momento 

histórico. Portanto, seu sentido só pode ser criado em um determinado 

contexto, como já foi dito anteriormente; 

 é regido por normas e só adquire sentido quando concebido em relação a 

outro discurso, isto é, em sua interdiscursividade. 
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 Ainda, o discurso só se compõe em conjunto com outros discursos. Isso quer dizer 

que o interdiscurso se destaca, no sentido de que quando se estuda um enunciado, o 

analista inevitavelmente leva em conta a relação dele com os discursos que o antecedem e 

o permeiam. É a primazia do interdiscurso sobre o discurso, como confirma Maingueneau 

ao destacar uma interpretação em relação a essa hipótese: 

A interpretação exige mais, já que coloca o interdiscurso como o espaço 

de regularidade pertinente, do qual diversos discursos são apenas 

componentes. Em termos de gêneses, isso significa que esses últimos não 

se constituem independentemente uns dos outros, para serem, em 

seguida, postos em relação, mas que eles se formam de maneira regulada 

no interior do interdiscurso. Seria a relação interdiscursiva que 

estruturaria a identidade. (Maingueneau, 2008, p.21) 

 

A interdiscursividade irá assumir um lugar de suma importância no desenvolvimento 

das pesquisas da Análise do Discurso. Essa importância se dá pela essência heterogênea de 

todo enunciado. No entanto, ao mesmo tempo em que Maingueneau assume a 

essencialidade interdiscursiva de todo enunciado, considera esse termo muito vago. Dessa 

forma, o teórico substitui o termo “interdiscurso” por uma tríade: universo discursivo, 

campo discursivo e espaço discursivo (MAINGUENEAU, 2008, p.33). 

A definição de cada conceito segue uma lógica que vai, respectivamente, do mais 

geral ao mais específico, apoiando-se no conceito de formação discursiva – que 

corresponde ao que pode (ou ao que é importante) ser dito em um determinado momento 

histórico. Assim, Maingueneau (2011) conceitua universo discursivo como um conjunto de 

formações discursivas de tipos variados que interagem em um determinado conjunto. Por 

campo discursivo entende-se um conjunto de formações discursivas que desempenham 

uma mesma função social e uma rede de trocas. Pode-se falar, por exemplo, em campos 

discursivos da política, da filosofia, entre muitos outros. E, finalmente, espaço discursivo, 

refere-se a um subconjunto de formações discursivas que o próprio analista seleciona, a 

depender de seus objetivos, a fim de estabelecer uma relação. A partir dessas 

conceptualizações que facilitam a organização dos estudos discursivos, fica mais claro o 

caráter dialógico de todo discurso. 

 O caráter dialógico do discurso será um aspecto de suma importância para o 

desenvolvimento da análise do corpus, pois se acredita que todo enunciado está inserido 

em um contexto histórico e social, influenciado e formado por diversos discursos que o 

rodeiam. A ideia que se faz do que é ser brasileiro, por exemplo, está cercada de conceitos 

que vão desde características típicas ligadas a aspectos físicos e psicológicos. As 
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identidades dos brasileiros sofrem bastante mudança ao longo da história e com isso 

carregam vários discursos pertencentes a diversos contextos.    

É importante ressaltar que as relações de poder que se estabelecem no discurso é 

uma questão que deve receber atenção ao analisar livros didáticos, pois eles funcionam 

como um dos principais materiais para o ensino e, também, como um importante veículo 

de ideias e conceitos relativos à vida social. Além disso, a escola apresenta-se para o 

indivíduo como um dos principais ambientes de relação com o outro. A escola é, 

comumente, o segundo lugar de convívio (depois do ambiente familiar) e é, pois, um meio 

repleto de sentidos e, portanto, de discursos. Relacionada a isso está a ideia de docilização 

dos corpos ou disciplinamento (FOUCAULT, 2012), em que a escola funciona como um 

espaço de controle de atividades, pensamentos e relações sociais. Para Foucault (2012), os 

colégios são espaços, igualmente aos quartéis, mais propícios para o desenvolvimento da 

disciplina dos corpos. Esta exige uma cerca, um lugar heterogêneo aos outros e encerrado 

em si mesmo. Ainda, sobre a referida docilização, o autor afirma: 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 

“dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; 

faz dele por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura 

aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia 

resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. (FOUCAULT, 

2012, p.133-134) 

 

Além disso, para Maingueneau (2011), o discurso deve sempre ser pensado como 

uma prática discursiva, ou seja, como deixa bem claro o autor, apreendendo a “formação 

discursiva como inseparável das comunidades discursivas que a produzem e a difundem” 

(CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2008, p. 396). Essa prática discursiva pode, 

também, ir além de um conjunto de enunciados e abranger produções de diversos domínios 

intersemióticos. Isso reforça a questão da interdiscursividade, o fato de que todo enunciado 

se forma em relação com outros enunciados. 

Considerando que a análise que se pretende fazer neste trabalho limita-se a um 

corpus produzido de acordo com os objetivos da pesquisa, é importante ressaltar a ideia de 

que tais enunciados não estão fechados em uma tipologia específica, levando em conta que 

não há grades tipológicas perfeitamente delimitadas em si, mas sim de que os discursos são 

heterogêneos, estão essencialmente inseridos em uma “rede de relações constantemente 

abertas” (Maingueneau, 2008, p. 25). Os enunciados aqui estudados são apenas um recorte, 

selecionados de acordo com um interesse de pesquisa, mas pensados sob a perspectiva de 
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que os discursos se interrelacionam em todas as direções, criando novos sentidos e, assim, 

novos discursos. Dessa forma, resulta a impossibilidade de dar conta de todos eles, visto a 

sua infinidade de entrecruzamentos. 

Para a realização da pesquisa, torna-se fundamental considerar que um discurso é 

essencialmente heterogêneo e não se encerra em si. Vale neste ponto voltar ao caráter 

dialógico de todo discurso proposto por Bakhtin, já que todos estão em constante relação 

com outros dizeres que o constituem. Não há, portanto, um discurso que não seja um já 

dito, sem marcas do dizer alheio. 

Na análise dos LD desta dissertação, são utilizados alguns planos da semântica 

global construída por Maingueneau (2008). Considerando que o autor deixa claro que a 

proposta não é estabelecer um modelo genético, no qual em um enunciado devem ser 

analisados  todos os planos, abordaremos somente aqueles aos quais recorremos. 

 A semântica global (MAINGUENEAU, 2008) entende que o discurso não deve ser 

analisado privilegiando um ou outro plano do enunciado, mas sim assegura que se deve 

integrá-los em uma análise que dê conta de vários aspectos e particularidades no que diz 

respeito ao enunciado e também, à enunciação. Deve-se, portanto, considerar a 

multiplicidade das dimensões do discurso. 

 Por outro lado, o autor não fornece uma padronização para a análise dos 

enunciados, pois as etapas e planos de sua construção, muitas vezes, não são bem definidas 

e explícitas. Maingueneau (1995) apresenta alguns planos discursivos que podem ser 

percebidos no discurso como uma proposta de análise e que têm a possibilidade de serem 

isoladas ou agregadas outras dimensões, como se pode verificar nas palavras do autor: 

“Sua única finalidade é ilustrar a variedade das dimensões abarcadas pela perspectiva de 

uma semântica global, e nada impede de isolar outras ou de repartir diferentemente as 

divisões propostas.” (MAINGUENEAU, 1995, p. 77). 

 O primeiro elemento citado pelo autor, que pode ser analisado e que integra a 

semântica global é a intertextualidade, entendida por ele como “tipos de relações 

intertextuais que a competência discursiva define como legítimas” (MAINGUENEAU, 

1995, p. 77). Ou seja, é a relação de um enunciado com outros discursos que o antecedem. 

Ainda, de acordo com o teórico, cada campo discursivo estabelece como citar esses 

discursos anteriores do seu mesmo campo e, logicamente, cada discurso desenvolve para si 

um passado específico, particular, podendo refutar ou assumir certas filiações.  
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 Além disso, Maingueneau (1995) faz uma distinção entre o que vai chamar de 

intertextualidade interna e intertextualidade externa. Ao primeiro tipo entendendo-se como 

sendo a memória discursiva que diz respeito ao mesmo campo do discurso, isto é, o fato de 

um discurso fazer referência a discursos anteriores que componham o seu mesmo campo. 

Por sua vez, intertextualidade externa é definida como a relação que o discurso estabelece 

com outros campos discursivos, caso eles sejam citáveis. 

 Com relação ao vocabulário, outro plano introduzido na semântica global, 

Maingueneau afirma que não há como analisá-lo como se existisse um léxico específico 

para cada discurso, mas sim entendendo que a semântica de uma mesma unidade lexical 

pode divergir entre os diferentes discursos. Isso reforça a ideia de que não é possível 

analisar uma unidade lexical isolada, sem que a esta esteja atribuído um sentido, a partir do 

discurso. Ou seja, o sentido de uma palavra vai além da sua significação linguística, 

dependendo, principalmente, do discurso que a utiliza. Dessa forma, o lexema deve ser 

analisado a partir do discurso para que, de acordo com o seu sistema de restrições, adquira 

uma semântica específica que é, inclusive, mutável se utilizada em outro discurso. Nesse 

sentido, entende-se que as palavras são empregas “em razão de suas virtualidades de 

sentido em língua” (MAINGUENEAU, 1995, p.81) 

 Outro ponto que integra a semântica global é o tema de um discurso, entendido pelo 

autor como aquilo de que um discurso trata. Assim como o vocabulário utilizado em um 

discurso, o que será analisado não é o tema em si, mas sim o tratamento semântico 

atribuído a ele. Para explicar, Maingueneau utiliza-se das palavras de Pêcheux, que afirma 

que as unidades sintáticas só apresentam sentido dentro de uma formação discursiva:  

Uma palavra, uma expressão ou uma proposição não têm um sentido que 

lhes seria próprio, como se estivesse preso a sua literalidade. Ao 

contrário, seu sentido se constitui em cada formação discursiva, nas 

relações que tais palavras, expressões ou proposições mantêm com outras 

palavras, expressões ou proposições da mesma formação discursiva. 

(PÊCHEUX, 1997, p.161) 

 

 Ainda, Maingueneau (1995) explica que se analisados à primeira vista os temas de 

que tratam um discurso podem não parecer originais, já tratados muitas vezes, inclusive, 

em discursos de ideias divergentes. No entanto, se se atenta para o sistema de restrições de 

um discurso, torna-se possível perceber as diferenças temáticas com outros discursos que 

lhe são antagonistas. Essas diferenças se relativizam se considerar dois discursos que 

divergem sobre um mesmo assunto, posto que, mesmo que cada um pertença a diferentes 

sistemas de restrições semânticas, compartilham, em certa medida, de um mesmo campo 
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discursivo. Assim sendo, não se deve afirmar a total disjunção desses discursos. Porém, as 

suas divergências tornam-se legítimas ao analisarmos o interior de cada um, pois no 

sistema de restrições de um discurso pode-se perceber que este desenvolve um tema único, 

que lhe é estritamente conferido: “O sistema de restrições de cada discurso deve poder 

explicar essas divergências significativas, sendo que um tema desenvolvido por um só 

discurso estará logicamente em estrita conformidade com ele.” (MAINGUENEAU, 1995, 

p.83) 

 Nesse sentido, pode-se afirmar que todos os temas de que um discurso trata estão 

de acordo com o seu sistema de restrições semânticas. A partir disso, Maingueneau faz um 

esquema que resume a divisão desses temas. Inicialmente, faz-se uma divisão em dois 

subconjuntos: os temas impostos e os temas específicos. Os primeiros são aqueles que são 

impostos pelo campo discursivo. Já os temas específicos são aqueles que são próprios a um 

tipo de discurso e que estão em relação semântica privilegiada com o sistema de restrições. 

 Os temas impostos se dividem, ainda, em mais dois subconjuntos: temas 

compatíveis e temas incompatíveis. Os primeiros concorrem semanticamente com o 

sistema de restrições, tendo, assim, em certa medida, o mesmo estatuto de um tema 

específico. Já os temas incompatíveis não estão de acordo com o sistema de restrições mas 

estão, ainda assim, integrados. Dessa forma, por estes temas impostos constituírem um 

discurso pela proposição da sua formação discursiva que se pode dizer que esta determina 

as especificidades discursivas, e não propriamente os temas. 

Outro ponto abordado por Maingueneau (1995) e que será de grande importância 

para esta análise será o estatuto que se atribui ao enunciador e ao coenunciador4 no 

discurso. De acordo com o teórico, “cada discurso define o estatuto que o enunciador deve 

se atribuir e o que deve atribuir a seu destinatário para legitimar seu dizer”. Isso significa 

que em seu discurso o enunciador irá, a partir de sua competência discursiva, determinar o 

seu próprio estatuto e, também, o do seu coenunciador de forma a tornar legítimo o seu 

dizer. 

Além do enunciador e do coenunciador, será observado também como se constitui a 

terceira pessoa do enunciado, ou seja, de quem se fala. A designação estará baseada no que 

estabelece Benveniste (1976) como a categoria de não pessoa, esse constituinte que não 

recebe voz no enunciado e que não pode, portanto, ser considerado uma pessoa. Segundo o 

                                                           
4 Em Gênese do Discurso, Maingueneau utilizava a denominação “destinatário”, porém, mais tarde a 

substituiu por coenunciador, seguindo o linguista Antonie Culioli. De acordo com Maingueneau “destinário” 

dá a impressão de que a enunciação caminha em um único sentido, dando a entender que o destinatário é 

passivo, e não é, portanto, essa ideia que defende o autor (MAINGUENEAU, 2011, p.54). 
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teórico, essa categoria excetua-se da relação entre o “eu” e o “tu”, sendo “questionável a 

legitimidade dessa forma como pessoa” (BENVENISTE, 1976, p.250). Ainda confirma: 

Não se deve, portanto, representar a “terceira pessoa” como uma pessoa 

apta a despersonalizar-se. Não há aférese da pessoa, mas exatamente a 

não-pessoa, que possui como marca a ausência do que qualifica 

especificamente o “eu” e o “tu”. Pelo fato de não implicar nenhuma 

pessoa, pode tomar qualquer sujeito ou não comportar nenhum, esse 

sujeito, expresso ou não, nunca é proposto como “pessoa” 

(BENVENISTE, 1976, p.253) 

 

 Sendo assim, quando o Brasil e os brasileiros aparecerem como terceira pessoa do 

enunciado, ou seja, como aqueles de quem o enunciador fala, serão analisados como não 

pessoa. 

 A dêixis enunciativa representa também bastante importância com relação ao ato da 

enunciação. A dêixis vai além da data e locais em que os enunciados efetivos foram 

produzidos, mas sim apresentam bastante ligação com o estatuto do enunciador. A dêixis 

enunciativa, portanto, irá instaurar uma enunciação legítima, determinando “a cena e a 

cronologia que o discurso constrói para autorizar sua própria enunciação” 

(MAINGUENEAU, 1995, p.89). Isso quer dizer que a dêixis é também responsável pela 

determinação da legitimidade de um discurso, estando de acordo, logicamente, com as 

restrições da formação discursiva. 

 O modo de enunciação, outro importante fator que determina o discurso, de acordo 

com Maingueneau, diz respeito a uma maneira de dizer específica. Está relacionado à 

semântica da voz que aparece no discurso e como essa voz se apresenta. A partir disso, 

pode-se dizer que o enunciador, no seu ato de enunciação, assume um “caráter”, uma 

“corporalidade” específica que pode ser percebida em seu discurso. Muitas vezes, o modo 

de enunciação segue as restrições semânticas que orientam o conteúdo do discurso e, por 

isso, ele pode tornar-se também um tema desse discurso: 

Não apenas o modo de enunciação torna-se frequentemente tema do 

discurso, mas, além disso, esse conteúdo acaba por “tomar corpo” por 

toda a parte, graças ao modo de enunciação: os textos falam de um 

universo cujas regras são as mesmas que presidem sua enunciação. 

(MAINGUENEAU, 1995, p.93) 

 

Mais tarde, Maingueneau (1998) retomou dos estudos retóricos um outro termo que 

substituiu a designação “modo de enunciação”: étos. Esse termo diz respeito a um 

“enunciador encarnado”, a uma voz discursiva de um sujeito que vai além do texto. Dessa 

forma, para que o enunciado e a sua cena discursiva sejam efetivados, faz-se necessária a 

existência dessa voz, o étos. O texto, portanto, “encarna” as características do enunciador 
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no próprio ato de enunciação: “por meio da enunciação, revela-se a personalidade do 

enunciador” (MAINGUENEAU, 1998, p.97 e 98).  

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o enunciador constrói o seu enunciado, diz 

o que é e o que não é – porém, isso não significa que o étos esteja explícito no enunciado. 

Ainda, de acordo com Ducrot (1984) vários elementos na enunciação podem mostrar como 

se apresenta a pessoa no seu discurso (que pode ser oral ou escrito): o tom, as palavras que 

escolhe, os argumentos, o ritmo, entre outros. 

 À noção de étos, Maingueneau agrega as determinações físicas e psíquicas que são 

atribuídas à personagem do enunciador, através das representações coletivas. No texto 

escrito, com o qual esta pesquisa irá trabalhar, a figura do enunciador assume o papel de 

fiador do que é dito, que é construído através da leitura. A esse fiador são atribuídos um 

caráter e uma corporalidade, constituídos por indícios do texto. O primeiro refere-se ao 

conjunto de traços psicológicos e o segundo à presença corporal, maneira de vestir e 

movimento no espaço social, o que se pode comprovar nas palavras no teórico: 

O ethos implica, com efeito, uma disciplina do corpo apreendido por 

intermédio de um comportamento global. O caráter e a corporalidade do 

fiador provêm de um conjunto difuso de representações sociais 

valorizadas ou desvalorizadas, sobre as quais se apoia a enunciação que, 

por sua vez, pode confirmá-las ou modificá-las. (MAINGUENEAU, 

1998, p.99) 

 

 De acordo com o que foi dito, o sentido de um discurso está em total relação com a 

maneira de dizer do enunciador que implica, simultaneamente, com a sua maneira de ser. 

Dessa forma, o enunciador irá persuadir, ou não, o seu coenunciador, que responde, adere 

ao seu modo de ser, ao seu caráter e à sua corporalidade que estão constituídos de valores 

sociais. A imagem que o enunciador atribui a si mesmo, através do seu ato de enunciação, 

está intrinsecamente relacionado, portanto, ao seu contexto social de produção. Isso 

confirma a dependência que um enunciado tem da sua cena de enunciação. 

 A ação do étos sobre o coenunciador, Maingueneau (1998) conceitua de 

incorporação, que funciona através de três níveis indissociáveis: 

 A partir da enunciação, o coenunciador atribui um étos ao seu fiador; 

 O coenunciador incorpora para a figura do enunciador um conjuntos de esquemas 

que definem uma forma peculiar de se inscrever no mundo; 

 Essas duas incorporações permitem a constituição de um corpo discursivo. 

A interdiscursividade também será um plano analisado nos textos que compõem o 

recorte desta pesquisa. Com relação à interdiscursividade dos enunciados, Maingueneau 
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(2008) a define como a relação de um discurso com outros. Nesse sentido, entende-se que 

todo discurso subentende-se uma associação com outros enunciados que lhe antecedem e o 

permeiam, “é um conjunto imenso de outros discursos” (MAINGUENEAU, 2011, p.24). 

Como foi dito anteriormente, um discurso só ganha sentido “no interior de um universo de 

outros discursos”. E nessa relação que ele traça os seus caminhos. O autor ainda assinala 

que a interdiscursividade é diferenciada e o tipo de associação a outros discursos é 

determinado por cada gênero de discurso: “O simples fato de classificar um discurso 

dentro de um gênero implica relacioná-lo ao conjunto ilimitado dos demais discursos do 

mesmo gênero.” (MAINGUENEAU, 2011, p.56).  Dessa forma, se observará nos textos 

como se dá essa relação das visões que se têm do Brasil ou dos brasileiros com os 

discursos que circulam na sociedade, a fim de pensar sobre o senso comum e os 

estereótipos reproduzidos nos LDs. 

Como o foco da análise é o LD, para melhor entendê-lo como enunciado, a próxima 

seção será dedicada à explicitação da teoria de Bakhtin, considerando que entendemos o 

livro didático como um gênero que abarca uma série de outros gêneros. 

 

 

2.2 Bakhtin e os gêneros do discurso 

 

Os estudos linguísticos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin apontam para o 

elemento social da língua, totalmente dependente do falante e da história. A linguagem 

apresenta-se, então, com um caráter essencialmente dual, ou seja, constituído do formal e, 

também, do social. Dessa forma, não pode ser estudada fora da sociedade, pois os 

processos que a constituem são histórico-sociais. Além disso, Bakhtin fez uma grande 

contribuição para a formulação de uma teoria do enunciado – que será definido como 

unidade real da comunicação discursiva – entendendo que este se constitui por uma 

materialidade linguística, o enunciado, e pelo contexto da enunciação. Dessa forma, como 

afirma Brandão (2004), o enunciado depende do momento da enunciação para que haja a 

compreensão semântica de qualquer ato de comunicação verbal. 

Ademais, o ato de enunciação realiza-se em um processo de interação verbal no 

qual não há um interlocutor que seja passivo para a construção do significado. Para 

Bakhtin (2011), a linguagem é uma interação social pelo fato de que o outro sempre 

desempenha um papel ativo e essencial para a constituição do significado: 
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Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante 

diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela 

forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. (BAKHTIN, 

2011, p.271) 

 

 Nesse sentido, é possível dizer que os limites de um enunciado dizem respeito à 

alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, Bakhtin (2011) estabelece que todo enunciado 

concreto tem um início e um fim absoluto: antes do seu início há os enunciados de outros 

enunciadores que o antecedem e depois do seu fim há a réplica do seu coenunciador. Dessa 

forma, os sujeitos e seus enunciados alternam-se de maneira a estabelecer uma interação 

em que todos participam ativamente.  

No caso do livro didático, a interação se dá entre os enunciadores dos livros e, 

principalmente, alunos, com a mediação de professores, que responderão e demonstrarão 

uma posição em relação ao que foi lido ou ouvido. Além disso, por ser constituído por 

unidades de comunicação discursiva o livro didático apresenta um sujeito do discurso – o 

autor – que imprime sua individualidade, sua visão de mundo e seu estilo, que lhe é único. 

Deve-se levar em consideração também a questão da conclusibilidade do enunciado – no 

qual o enunciador diz tudo o que quer dizer em um determinado momento ou em 

determinadas condições – e a possibilidade de ocupar uma posição responsiva em relação a 

ele: 

Em cada enunciado […] abrangemos, interpretamos, sentimos a intenção 

discursiva de discurso ou a vontade discursiva do falante, que determina 

o todo do enunciado, o seu volume e as suas fronteiras. Imaginamos o 

que o falante quer dizer, e com essa idéia verbalizada (como a 

entendemos) é que medimos a conclusibilidade do enunciado. 

(BAKHTIN, 2011, p.281) 

 

Nesse sentido, o autor afirma que os “participantes imediatos da comunicação” 

conseguem perceber rapidamente a intenção discursiva do falante, orientando-se pela 

situação de comunicação e pelos enunciados antecedentes. Referente a isso, em um 

enunciado do LD, formulado por um autor que firma a sua individualidade e diz tudo o que 

quis dizer em um dado momento, há a possibilidade de resposta imediata do aluno (ou 

professor) que fará suas conclusões e se posicionará. Por conseguinte, reforça-se a 

importância de se analisar a questão da identidade nos livros didáticos, pois o aluno 

manifestará, certamente, uma resposta ao que lhe é apresentado e isso, consequentemente, 

terá alguma relevância para a sua vida social. 
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Além disso, para que seja pensada em como traçar a análise, é imprescindível 

considerar outro pressuposto de Bakhtin (2011): o de que todo texto é dialógico. Ou seja, 

de acordo com essa concepção, todo texto dialoga com outros textos que o antecedem. O 

texto entendido como uma materialidade discursiva traz em si outros discursos, ou seja, 

cada enunciado corresponde a outros enunciados ditos anteriormente: “O texto só tem vida 

contatando com outro texto (contexto)” (BAKHTIN, 2011, p.401). O trabalho pretende 

fazer uma análise dos textos a partir de sua interpretação. Levando isso em conta, toda 

interpretação também é um dialogismo, posto que se terá sempre uma comparação e uma 

interação entre diversos textos: “Toda interpretação é o correlacionamento de dado texto 

com outros textos.” (BAKHTIN, 2011, p.400). 

Para a realização da análise, será necessário atentar para o conceito de gêneros do 

discurso de Bakhtin (2011), uma vez que o corpus analisado está presente em livros 

didáticos, que é um gênero discursivo. Como já foi dito, a língua funciona através de 

enunciados, concretos e únicos, pois são produzidos em um contexto que lhe é específico. 

Além disso, tais enunciados são elaborados dentro de um determinado campo da atividade 

humana que vão imprimir-lhes suas condições próprias de produção, tais como o conteúdo 

temático, o estilo e a construção composicional. Esses três itens estão ligados 

intrinsecamente a um enunciado e lhe são únicos. 

Apesar de cada enunciado ser singular, por outro lado “cada campo de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2011, p.262). 

É dessa forma que o autor conceitua os gêneros do discurso. O livro didático, portanto, faz 

parte de um campo específico e possui características que são próprias a esse gênero, além 

de ser mais ou menos estável na sua estrutura. Nesse sentido, o LD pode ser considerado 

um gênero que se alimenta de outros gêneros, ou seja, é um gênero discursivo que traz 

outros gêneros discursivos (primários e secundários) para a sua constituição como tal. 

Além disso, apresenta um enunciador que está presente em todo o livro didático e que faz 

parte de todos os outros enunciados, seja para apresentá-los ou para explicá-los aos 

leitores. 

Os gêneros discursivos são infinitos, e isso se explica o fato de que as 

possibilidades da atividade humana – que envolvem inevitavelmente a linguagem – serem 

inesgotáveis. Cada campo da atividade humana possui uma série de gêneros discursivos 

próprios que crescem e se modificam à medida que tais campos se desenvolvam e 

complexifiquem, como afirma Bakhtin (2011). A partir dessa infinidade de gêneros e 
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campos de atividades humanas se dá a heterogeneidade genérica que impede uma definição 

geral de seus traços e funções. Um gênero, pois, pode ter características que sejam 

totalmente antagônicas a um outro gênero e, por esse motivo, Bakhtin salienta que isso 

“torna os traços gerais dos gêneros discursivos demasiadamente abstratos e vazios” 

(BAKHTIN, 2011, p.262) e uma questão difícil de ser estudada. 

O presente trabalho, portanto, não pretende definir de modo geral as características 

dos gêneros discursivos, mas sim entender como se dá o funcionamento do gênero livro 

didático (LD) enquanto enunciado pertencente a um campo de atividade linguística 

específico. A partir disso, também se procurará entender quais são as características que o 

determinam como um LD, levando em consideração seu uso no contexto do qual faz parte. 

Com relação a sua natureza, o livro didático apresenta-se como um gênero 

secundário, entendendo que este resulta de um convívio social complexo e organizado e, 

além disso, pode agregar e reelaborar diversos gêneros primários, que são mais simples, 

formados por condições comunicativas imediatas, sem muita complexidade, portanto. O 

gênero livro didático incorpora alguns gêneros primários como, por exemplo, o bilhete 

pessoal, réplica de um diálogo cotidiano ou uma carta privada. Dessa forma, por ser um 

gênero discursivo secundário, o LD possui uma história com relação ao seu processo de 

formação e isso recai sobre os enunciados que o constituem. Além disso, o LD possui uma 

característica peculiar de ser um gênero secundário que, além de englobar os gêneros 

primários, também carrega outros gêneros secundários. Dentre eles, pode-se citar a notícia, 

o conto, a canção, a poesia, que constantemente são encontrados no livro didático, e vários 

dos textos analisados nesta pesquisa enquadram-se, inclusive, como gêneros secundários. 

Voltando à questão do dialogismo e da interação discursiva, Bakhtin entende que a 

individualidade discursiva de uma determinada pessoa está constituída basicamente pela 

interação contínua com os enunciados individuais de outros falantes: 

Em certo sentido, essa experiência pode ser caracterizada como processo 

de assimilação – mais ou menos criador – das palavras do outro (e não 

das palavras da língua). Nosso discurso, isto é, todos os nossos 

enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno de palavras dos outros, de 

um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de 

aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem 

consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 

reelaboramos, e reacentuamos. (BAKHTIN, 2011, p.294-295) 

 

 Nesse sentido, o livro didático enquanto um gênero discursivo e constituído por 

enunciados individuais, carrega também diversos discursos, assimilando a expressão 

individual de outros enunciados. Dessa forma, o que é dito no LD pode ser entendido como 
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algo que é próprio ao seu tipo genérico ou como um eco do que foi dito anteriormente. Isso 

será de grande relevância para a análise, posto que as palavras não têm um significado em 

si, mas sim os seus sentidos formam-se de acordo com a construção do enunciado, que se 

insere em um contexto e mantem relação constante com outros. 

Pode-se dizer também que os enunciados em uma comunicação estão 

constantemente construídos pela entonação expressiva presente no discurso. A 

expressividade é inerente a um enunciado. Isso significa que não há enunciados neutros, 

todos são formados por juízos de valor e o enunciador, até ao escolher as suas palavras, 

incorpora a sua expressão e opinião acerca do tema que aborda: “Quando escolhemos as 

palavras, partimos do conjunto projetado do enunciado, e esse conjunto que projetamos e 

criamos é sempre expressivo e é ele que irradia a sua expressão […] a cada palavra que 

escolhemos.” (BAKHTIN, 2011, p.291-292) Isso recai, inclusive, no gênero utilizado, pois 

há enunciados e, consequentemente expressividades que são típicas a um gênero. Essa 

questão da expressividade de um enunciado e da sua relação com os gêneros discursivos 

assume grande importância para a análise, em razão de que a escolha dos gêneros que 

aparecem nos livros didáticos analisados pode ter bastante significação com relação à 

posição do enunciador sobre o assunto tratado – no caso, a visão que se tem dos brasileiros. 

Além disso, a linguagem, ao mesmo tempo que apresenta um caráter formal, 

também está totalmente atravessada pelo social. Partindo disso, entende-se, pois, que ela é 

um lugar onde se constroem ideologias, já que, vista como dialógica, nela perpassam 

diversas vozes e formas de se ver o mundo. Assim, de acordo com Bakhtin, como assegura 

Brandão (2004), a linguagem é onde a ideologia se manifesta concretamente. 

 No próximo capítulo será apresentada a metodologia da pesquisa, os caminhos que 

se seguiram para que fosse construído o recorte da análise, a apresentação da estrutura de 

cada coleção e, em seguida, a análise apoiando-se nos planos da semântica global 

(MAINGUENEAU, 2008) 
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3 O BRASIL E OS BRASILEIROS NAS COLEÇÕES DIDÁTICAS 

 

 

 Este capítulo será destinado a fazer a análise do corpus construído a partir das 

seguintes coleções didáticas: Vamos a Hablar (1990), Arriba (2004) e Saludos (2009). 

Buscamos observar como se constroem discursivamente as figuras dos brasileiros e do 

Brasil em cada obra. Dentre as muitas coleções de livros didáticos que se destinam ao 

ensino de espanhol a alunos brasileiros do Ensino Fundamental, as três coleções foram 

escolhidas por estas representarem três diferentes épocas do ensino dessa disciplina no 

Brasil.  

A primeira coleção publicada, Vamos a Hablar (1990), é uma das primeiras obras 

que se destinam ao ensino de espanhol a brasileiros, após o período em que esse idioma 

esteve praticamente ausente das escolas brasileiras, entre 1961 e a década de 80. A segunda 

coleção, Arriba (2004), foi publicada posteriormente aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998) e diz enquadrar-se nas sugestões do documento que representou um 

importante orientador do ensino de língua estrangeira ao Ensino Fundamental. A terceira, 

Saludos (2009), apesar de ter sido publicada antes do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD – 2011), foi reeditada para o edital e, como já foi dito, será essa a edição 

analisada. Com relação às três obras, foram analisados e reproduzidos exemplares dirigidos 

ao professor. 

Antes de partir para a análise, julga-se importante expor os levantamentos 

quantitativos que foram realizados para a construção do corpus. Isto é, para que fosse 

decidido que enunciados iríamos analisar, foi feito um levantamento detalhado e uma 

catalogação de quantas vezes aparecem referências ao Brasil e aos brasileiros – tanto no 

que diz respeito a texto verbais, quanto a textos não verbais –, de que natureza eram os 

textos e como era abordado o tema. 
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Logo depois, será feita uma contextualização sobre as coleções utilizadas na 

análise, a fim de que conheça seus autores, em que contexto histórico e político estão 

inseridos e entender de que forma pretendem apoiar o ensino de espanhol para brasileiros. 

No entanto, antes de passar à análise, propriamente dita, faremos uma descrição do 

processo metodológico desta pesquisa, considerando que teoria, metodologia e análise são 

construções que se realizam de forma conjunta em uma pesquisa de cunho discursivo. 

 

 

3.1 A trajetória de pesquisa 

 

 Para que uma pesquisa seja realizada, é necessário pensar sobre os caminhos que 

levarão a alcançar os seus objetivos. No entanto, já que este se trata de um trabalho 

qualitativo, inserido em um campo de estudo subjetivo, a metodologia, que inicialmente 

parece um modelo fechado a ser seguido, pode ser considerada uma etapa complexa. 

Porém, inspirando-se no método da Cartografia (ESCÓSSIA, KASTRUP e PASSOS, 

2009), a metodologia pode ser vista de outra forma: 

A Cartografia como método de pesquisa-intervenção pressupõe uma 

orientação do trabalho do pesquisador que não se faz de modo 

prescritivo, por regras já prontas nem com objetivos previamente 

estabelecidos. No entanto, não se trata de uma ação sem direção, já que a 

cartografia reverte o sentido tradicional de método sem abrir mão da 

orientação do percurso da pesquisa. O desafio é o de realizar uma 

reversão do sentido tradicional de método - não mais um caminhar para 

alcançar metas pré-fixadas (metá-hódos), mas o primado do caminhar que 

traça, no percurso, suas metas. A reversão, então, afirma um hódos-metá. 

A diretriz cartográfica se faz por pistas que orientam o percurso da 

pesquisa sempre considerando os efeitos do processo do pesquisar sobre 

o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados. (ESCÓSSIA, 

KASTRUP & PASSOS, 2009, p.17) 

 

Ainda, eles citam que toda pesquisa é uma intervenção, defendendo a ideia da 

inseparabilidade de conhecer e fazer. Nesse sentido, entende-se que o método de uma 

pesquisa é um processo, no qual é preciso considerar os seus efeitos sobre o objeto, o 

pesquisador e os resultados. Sendo assim, é esse o caminho que esta pesquisa realiza: um ir 

e vir entre o objeto, a teoria e os objetivos, e a sua construção se dá de maneira processual, 

sem se prender a uma regra preestabelecida, construindo sua própria metodologia. 

Dessa forma, a metodologia começou com a escolha das coleções que comporiam a 

análise, pensando em livros didáticos que representassem três diferentes épocas de ensino, 
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pensando no objetivo geral. A partir disso, tomou-se como referências cronológicas os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – 1998 – e o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) 2011, por estes serem importantes referências para o ensino de espanhol 

no Brasil. Sendo assim, o foco da pesquisa será nas coleções didáticas Vamos a Hablar 

(1994), que é anterior aos PCNs, Arriba (2004), posterior aos PCNs e Saludos (2009), que 

foi uma das obras selecionadas pelo PNLD 2011. Além disso, todas as três coleções dizem 

ser destinadas a alunos brasileiros e tentar enquadrar os livros às suas necessidades. 

Após isso, era preciso pensar em como fazer o recorte para que o corpus da análise 

fosse construído de acordo com os objetivos da pesquisa. Foi feito, inicialmente, um 

levantamento de quantas vezes aparecia alguma referência ao Brasil – no que abrange toda 

sua cultura, política, história e geografia - ou aos brasileiros. Sendo assim, considerou-se, 

no geral, qualquer gênero discursivo, como fotos, diálogos, textos expositivos, exercícios 

de leitura ou de estrutura gramatical, sem fazer nenhuma distinção entre eles. Dessa forma, 

seria possível saber a quantidade de ocorrências do tema, facilitando o trabalho de 

construção do recorte final. 

Foi feito o levantamento, portanto, do número de páginas que faziam referência ao 

Brasil e aos brasileiros. Para tanto, examinaram-se imagens que estariam representando um 

brasileiro ou signos ligados a sua cultura – como, por exemplo, a camisa da Seleção 

Brasileira de Futebol – ou, então, palavras que diretamente faziam referência aos 

brasileiros, ao Brasil, a personalidades, a cidades, estados e regiões, para citar alguns. 

Vale ressaltar que foram levantadas todas as páginas que apresentassem referência 

ao tema, ignorando que se tratasse de um mesmo texto. A seguir apresenta-se o gráfico 

com os resultados encontrados e uma breve explicação, sem a pretensão de alongar a 

análise quantitativa, posto que esta se trata de uma pesquisa qualitativa. 

 

Gráfico 1: Referências ao Brasil e aos brasileiros nas coleções analisadas 
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Como é possível observar no Gráfico 1, foi feito um levantamento individual, 

considerando cada coleção e depois se somou a quantidade de vezes dessas coleções para 

que se tivesse um total geral. Na coleção Vamos a Hablar (1994), 54 páginas fazem 

referência ao Brasil ou aos brasileiros, na coleção Arriba (2004), essa referência aparece 

em 47 páginas e, por fim, na coleção Saludos (2009), em 76 páginas. No total, a coleção 

Vamos a Hablar possui 445 páginas, Arriba possui 711 e Saludos, 640. Dessa forma, com 

relação ao número total de páginas de cada coleção e o número de vezes em que se verifica 

o tema do Brasil e dos brasileiros, foi possível perceber que, em termos de porcentagem, os 

níveis de ocorrência são muito baixos, como mostra o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Porcentagem das referências nas coleções analisadas 

 

  

Com os números de páginas levantados em cada coleção é possível perceber que, 

mesmo sendo uma edição publicada anteriormente aos PCNs (1998) e ao PNLD 2011 e 

não tendo, portanto, orientação de nenhum documento que estabelecesse um parâmetro a 

ser seguido, Vamos a Hablar (1994) aborda o tema dos brasileiros mais vezes que a 

coleção Arriba (2004) e não se distancia em grande número de Saludos (2009), que, 

inclusive, possui mais páginas do que o primeiro. Com relação à porcentagem, percebe-se 

que Vamos a Hablar, a coleção mais antiga, é a que aborda o tema mais vezes em relação 

ao número de páginas que possui. Ainda, é possível constatar a grande diferença de Arriba, 

que tem o maior número de páginas, porém, menos ocorrências em relação ao Brasil. É 

possível dizer, a partir disso, que essa primeira análise gera, de antemão, uma inferência de 

que se poderá obter um resultado que indique que a importância do tratamento do tema não 

se modificou de uma época a outra. 
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 Logo depois, foi feito um segundo levantamento mais detalhado, no qual buscou-se 

identificar as referências ao tema, à natureza dos enunciados em que aparecem e de que 

forma são tratados. A partir disso foi realizada uma catalogação (Anexo A) que nos dá uma 

visão geral e detalhada de como as coleções didáticas abordam as identidades dos 

brasileiros em cada livro. Esse trabalho foi realizado com o intuito de que se pudesse 

definir o corpus final para a análise mais aprofundada. Foram encontrados textos de 

diversas naturezas, incluindo imagens, exercícios e conteúdos gramaticais, diálogos 

inventados, textos reais, fontes, frases soltas, perguntas de interpretação de textos, além de 

uma carta de apresentação que também faz referência ao tema. Destes, buscou-se 

selecionar como corpus aqueles que apresentassem um texto mais complexo, nos quais se 

pudesse identificar mais claramente um enunciador e um coenunciador, pois dessa forma 

acredita-se que estará mais evidente a visão que se tem dos brasileiros e de que enunciador 

ela parte. Além disso, percebeu-se uma grande diferença entre a ocorrência de textos 

criados para fins didáticos e os que circulam no mundo real. Na coleção Vamos a Hablar 

(1994) não existem textos reais que fazem referência aos brasileiros e em Arriba (2004) 

apenas 4. Apesar de que em Saludos (2009) essa ocorrência seja maior, as duas outras 

coleções trazem muito poucos textos reais, atentando-se, portanto, para os criados para fins 

didáticos.  

Dessa forma, pela pouca ocorrência de textos que circulam no mundo real, optou-

se, preferencialmente, por textos de diálogos e relatos inventados, atividades relacionadas a 

estes, fotos e imagens, por estarem relacionadas a algum texto ou por serem elementos que 

expressam visualmente a ideia que se faz dos brasileiros. No entanto, são utilizados dois 

textos de circulação real, por apresentarem claramente uma forma de ver tais identidades. 

Sendo assim, esses fazem parte do corpus principal da pesquisa, que serão analisados mais 

detalhadamente. Como corpus secundário foram selecionados aqueles textos que pudessem 

complementar a análise ou ajudar a entender a forma com que cada coleção trata o tema do 

Brasil e dos brasileiros. 

Sendo assim, serão analisados de acordo com a semântica global 

(MAINGUENEAU, 2008) trinta e três textos retirados das três coleções. A análise está 

dividida de acordo com os planos da semântica global: tema, interdiscursividade, 

intertextualidade, vocabulário, estatuto do enunciador e do coenunciador, étos e dêixis 

enunciativa. Ao final, será feita uma conclusão sobre o tratamento do tema em cada 
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coleção, seguindo da comparação entre as três coleções, para que se possa perceber se há 

alguma mudança de uma época a outra. 

A seguir, será feita uma análise da estrutura de cada coleção para que, logo após, 

seja feita a análise, focando os planos discursivos citados acima. 

 

 

3.2 As coleções analisadas 

 

As coleções didáticas que serão analisadas neste trabalho são todas destinadas a 

alunos de escolas brasileiras de Educação Básica, mais especificamente para os anos finais 

do Ensino Fundamental. Cada coleção didática é composta por quatro livros e cada volume 

corresponde a um nível. A seguir será detalhado como se estrutura cada coleção. 

 

3.2.1 Vamos a Hablar 

A coleção Vamos a Hablar foi publicada em 1990 pela editora Ática, com autoria 

de Felipe Pedraza Jiménez e Milagros Rodríguez Cáceres que, segundo informação 

presente no próprio livro, são catedráticos de língua e literatura espanholas e assessores 

linguísticos do Ministério da Educação e Ciência de Espanha, na época. Trata-se de uma 

coleção pioneira no ensino de espanhol para alunos brasileiros de escola após o movimento 

de retorno da disciplina às grades curriculares5. Apesar de ter sido escrita por autores 

espanhóis, foi publicada pela Ática, importante editora do segmento de didáticos em nosso 

país. 

Com relação a sua estrutura, a coleção é composta por quatro volumes e cada livro 

tem o seguinte número de páginas: volume 1 – 95 páginas; volume 2 – 143 páginas; 

volume 3 – 104 páginas; volume 4 – 103 páginas. Como foi dito anteriormente, o tema do 

Brasil e dos brasileiros é abordado em 54 páginas da coleção, o que representa uma 

porcentagem de 12,13% em relação ao seu número total de páginas. Considerando cada 

volume, as ocorrências estão divididas da seguinte maneira:  

 

                                                           
5 O espanhol foi obrigatório entre 1942 a 1961. Após essa data quase desapareceu das escolas e o movimento 

de retorno ocorre a partir de 1984, no Rio de Janeiro (FREITAS, 2010; 2011). 
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Todos os volumes são divididos em seis lições, que são iniciadas por um diálogo 

criado para fins didáticos. Tais textos introduzem o tema das lições que se baseiam, 

basicamente, em conteúdos gramaticais e em vocabulário descontextualizado. Os 

enunciados, dessa forma, são usados como pretextos para introduzir as estruturas 

linguísticas que se pretende ensinar aos alunos. 

Cada lição apresenta algumas seções que se repetem em todos os volumes. 

Começam com um diálogo criado para fins didáticos, seguido por perguntas de sobre o 

texto que fazem com que o aluno utilize as estruturas gramaticais apresentadas no texto. 

Logo depois são apresentadas, em um quadro, as estruturas linguísticas vistas no diálogo, 

seguidas por exercícios para completar lacunas. Seguindo os exercícios gramaticais, há 

também uma seção intitulada Mire y describa que mostra uma imagem/desenho com o 

intuito de apresentar vocabulário – que não está relacionado às palavras usadas no primeiro 

texto. Também há uma seção destinada à fonética da língua – Un poquito de fonética – e 

outra com propostas lúdicas – Pasatiempos.  

Ainda há seções que não se repetem em todas as unidades. É o caso de uma 

destinada à leitura – Lectura –, que se segue de questões sobre o texto e, às vezes, de uma 

poesia ou de uma canção popular. Não há, portanto, uma regularidade na presença dessas 

atividades. 

Quase todo o livro destina-se a abordar conteúdos gramaticais a partir de listas e 

quadros explicativos, seguidos de exercícios que são, fundamentalmente, de repetição. 

Dessa forma, reforça-se a afirmação de que todos os textos têm o intuito de introduzir um 

22
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Gráfico 3: Quantitativo das referências ao Brasil ou aos brasileiros 

em cada volume de Vamos a Hablar 
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conteúdo gramatical, funcionando apenas, portanto, como um pretexto para a abordagem 

da gramática. 

A edição da coleção Vamos a Hablar que será analisada neste trabalho foi 

publicada em 1994 e não registra reformulações com relação à edição de 1990.  

 

3.2.2 Arriba 

A coleção Arriba foi publicada em 2004 pela editora Santillana, com dois autores 

por volume: Simone Rinaldi e Marília Vasques Callegari (volumes 1 e 2), Freddy 

Rodríguez Suárez e Ginger de la Torre Rodríguez (volume 3), Beatriz Novick e Miriam 

Osuna (volume 4).  Somente foram encontradas informações biográficas das autoras dos 

dois primeiros volumes: Simone Rinaldi é Doutora em Educação pela USP e Professora da 

UEL, enquanto que Marília Vasques Callegari é Doutora em Educação pela USP. A 

coleção é destina a alunos brasileiros do Ensino Fundamental e cada livro é acompanho de 

um CD de áudio. 

Com relação à estrutura dos livros, cada um é dividido em nove unidades. Estas são 

subdivididas em cinco partes, tal como é especificado no sumário, que funcionam como 

conteúdos que se pretende ensinar: Objetivos comunicativos, Contenido gramatical, 

Vocabulario, Contenido fonético e Contenido sociocultural. Cada livro tem o seguinte 

número de páginas: volume 1 – 176 páginas; volume 2 – 160 páginas; volume 3 – 191 

páginas; volume 4 – 184 páginas. A ocorrência do tema do Brasil e dos brasileiros está 

presente em 47 páginas da coleção (Gráfico 1), representando, em porcentagem, 6,61% de 

seu total. Isso revela que Arriba é a que menos aborda o assunto. Ainda, para melhor 

visualizar a sua distribuição, foi feito um gráfico com a presença do tema em cada volume: 
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Gráfico 4: Quantitativo de referências ao Brasil ou aos brasileiros em 

cada volume de Arriba 
 

 

 

Nota-se que a quantidade de ocorrências não se modifica muito de um volume a 

outro. Porém, é importante observar que, na maioria das vezes, a menção aos brasileiros ou 

ao Brasil aparece em pequenas frases ou imagem descontextualizadas. 

No manual do professor, o livro diz que pretende oferecer ao aluno o “equilíbrio” 

de quatro habilidades, compreensão auditiva, compreensão leitora, expressão oral e 

expressão escrita, que são sinalizadas ao longo das unidades por símbolos. Além disso, 

essas habilidades são trabalhadas juntas e também sinalizadas por símbolos 

correspondentes. 

No manual se explica, ainda, como se dividem as unidades didáticas. Em todas, há 

uma atividade inicial, que se apresenta na capa, para explorar a compreensão auditiva. Os 

textos são usados inicialmente para audição e, na página seguinte, são apresentados para 

leitura. Em seguida, as seções En la punta de la lengua e Descubriendo la gramática 

abordam o vocabulário utilizado no texto e conteúdos gramaticais, através de atividades. A 

compreensão auditiva igualmente é trabalhada de forma lúdica na seção Bolsa de sonidos. 

Ao final de cada unidade há uma atividade destinada a desenvolver a compreensão leitora 

– Entretextos – e outra atividade lúdica – Momento de recreo. Ainda, há seções que não 

aparecem em todas as unidades, como Pide la palabra, que trabalha vocabulário de forma 

lúdica, e Falsos amigos, que aborda a questão dos chamados heterossemânticos. 

A partir da análise de como se apresentam as unidades didáticas e dos conteúdos 

que são abordados, pode-se dizer que a coleção Arriba diferencia-se um pouco da Vamos a 

Hablar no que se refere ao tratamento dos textos e atividades, mas, mesmo assim, trabalha 
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a língua espanhola focando, principalmente, a gramática e a sua estrutura, utilizando 

exercícios sistemáticos para fixar os conteúdos expostos. Os textos são usados, na maioria 

das vezes, como pretextos para a introdução dos conteúdos gramaticais. As unidades são 

divididas por temas e, ao final, há uma atividade de compreensão leitora referente ao 

assunto trabalhado, porém com questões que trabalham a leitura de forma superficial e 

textos que não dão espaço à reflexão crítica do aluno. 

Dentre as três coleções analisadas, Arriba é a que menos faz referência aos 

brasileiros ou ao Brasil. Ainda no manual do professor, encontra-se a seguinte 

consideração: 

La adecuación al alumnado brasileño 

La colección ¡ARRIBA! fue especialmente elaborada para alumnos 

brasileños. Con vasta experiencia docente bajo las directrices 

educacionales brasileñas, preparamos un material que hace hincapié en 

los puntos que más ofrecen dificultad a los lusohablantes. Por eso, 

ofrecemos actividades y explicaciones detalladas sobre los contenidos 

que más les cuesta entender. La sección Falsos Amigos, como veremos 

más adelante, es una muestra de esa preocupación. (CALLEGARI, 

RINALDI et al., 2004) 

 

Assim, fica evidente que aproximar o material didático da realidade do aluno, 

segundo a visão da coleção em questão, é pensar em uma forma de superar os problemas e 

as dificuldades linguísticas que esse aluno poderia ter. Vê-se que a coleção cita como 

exemplo de preocupação com as dificuldades dos alunos brasileiros os falsos amigos, 

reservando um seção especialmente para atender a esse “problema”. Nesse sentido, 

reforça-se a ideia de que tal obra não está preocupada em abordar de forma relevante a 

diversidade cultural e as identidades dos brasileiros, como sugerem os PCNs 

(BRASIL/SEF, 1998), mas sim as estruturas linguísticas da língua alvo e as possíveis 

dificuldades linguísticas que o aluno poderia ter, por ser brasileiro e falar português. Fica 

evidente, portanto, a visão que se tem da língua, ao considerá-la um conjunto de regras que 

o aluno deve aprender e superar suas dúvidas, inclusive em relação ao vocabulário, que no 

caso do espanhol é parecido com o português. 

 

3.2.3 Saludos 

A coleção Saludos foi publicada em 2009 pela editora Ática, com autoria de Ivan 

Martín, Doutor em Língua Espanhola e Literaturas Hispânicas pela USP e docente da 

Unifesp. Participou da seleção do Programa Nacional do Livro Didático PNLD 2011 e esta 

será a edição analisada neste trabalho, portanto. Assim como as outras duas coleções, 
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Saludos foi elaborada para alunos do Ensino Fundamental e cada livro é acompanhado de 

um CD de áudio. 

Diferentemente das duas outras obras, Saludos possui o mesmo número de páginas 

em todos os livros da coleção: 160. Essa regularidade também ocorre na divisão de cada 

livro: todos possuem oito unidades, um glossário e quatro atividades de leitura 

complementares. Ainda, ao final de cada unidade há uma seção destinada à revisão dos 

conteúdos gramaticais e vocabulário apresentado. Em algumas unidades, ao final, há uma 

proposta de atividade em grupo, chamada Proyecto. Além disso, antes do glossário, há 

uma seção destinada a sugestões de leitura e à bibliografia. Dentre as outras duas, é a única 

coleção que possui uma bibliografia, por ser exigência do Edital do PNLD 2011. 

Com relação à estrutura das unidades, cada uma se inicia com pequenos textos 

criados para fins didáticos que simulam relatos nos quais sempre um personagem fala 

sobre uma experiência pessoal, seguido de uma atividade de compreensão. Em vários 

textos, há um áudio correspondente, entendendo, assim, que a coleção preocupa-se em 

trabalhar a habilidade da compreensão auditiva. 

Com relação à ocorrência de referências ao Brasil e aos brasileiros, Saludos 

apresenta 76 páginas que abordam o tema, como foi visto anteriormente e que, 

percentualmente, corresponde a 11,88% do total de páginas da obra. O Gráfico 5 mostra a 

quantidade de páginas em que aparece essa referência em cada volume: 

 

Gráfico 5: Quantitativo de referências ao Brasil ou aos brasileiros 

em cada volume de Saludos 

 
  

Saludos é a coleção que mais faz menção aos brasileiros, porém, proporcionalmente 

ao seu número de páginas, nota-se que essa constância é menor do que em Vamos a 
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Hablar. Como se vê, a ocorrência em cada volume é, mais ou menos constante, sendo 

maior no volume 3 por este trazer uma unidade que aborda as personalidades e 

personagens históricos, que mostra em maior número os brasileiros. Como foi dito, no 

início de cada unidade, é apresentado um pequeno texto criado para fins didáticos que traz 

um relato sobre o assunto que esta abordará. Nesses, pelo menos um enunciador é 

brasileiro ou, então, um não brasileiro que se refere a algum aspecto do Brasil, que 

aparece, assim, como não pessoa. 

 Essa explicação da estrutura de cada coleção nos ajuda a compreender, em certa 

medida, a forma de trabalhar de cada uma, podendo ser um elemento que colabore com a 

análise. Por outro lado, esta, que será realizada a seguir, não está organizada pelas 

coleções, mas sim pelos planos da semântica global (MAINGUENEAU, 2008), pois se 

acredita que, por esse meio seja mais compreensível observar de que forma é abordado o 

tema do Brasil e dos brasileiros nos LDs em questão. 

 

 

3.3 O corpus sob a perspectivada semântica global 

 

O recorte de pesquisa será analisado nesta seção a partir dos planos da semântica 

global (MAINGUENEAU, 2008), compreendendo-os separadamente, como etapas que 

ajudam a chegar a uma reflexão sobre a visão que as obras têm acerca do Brasil e dos 

brasileiros. Serão considerados, respectivamente, os planos do tema, da 

interdiscursividade, da intertextualidade, do vocabulário, do estatuto do enunciador e do 

coenunciador, do étos e da dêixis enunciativa. 

  

3.3.1 Tema 

Esta parte da análise será destinada a verificar como os temas de que tratam os 

textos evidenciam a imagem construída sobre o Brasil e os brasileiros. Além disso, ao 

analisar tais temas, que levam a uma determinada forma de entender as identidades dos 

brasileiros, será possível também pensar, levando em conta a sua ocorrência, se eles são 

impostos pelo campo discursivo do livro didático, ou se, pelo contrário, são específicos 

daqueles discursos. Pois, de acordo com Maingueneau (2008, p.83): 

Por definição, os temas que não são impostos pelo campo discursivo 

podem estar ausentes de um discurso, mas aqueles que são impostos 

podem estar presentes de maneiras muito variadas: um tema imposto que 
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é dificilmente compatível com o sistema de restrições globais será 

integrado, mas marginalmente, enquanto um tema imposto fortemente 

ligado a esse sistema será hipertrofiado. Pode igualmente ocorrer que os 

dois discursos atribuam uma importância comparável ao “mesmo” tema 

imposto, apesar de ele apresentar pequeno grau de conexidade com seus 

respectivos sistemas.  

 

 A partir disso, acredita-se que é relevante pensar sobre a importância de 

determinado(s) tema(s) para a construção semântica do campo discursivo de textos que 

fazem parte de um livro didático de língua espanhola. Ou seja, se verificará até que ponto 

um tema que aparece em vários textos das coleções são impostos pelo campo discursivo do 

LD de espanhol destinado a alunos brasileiros. Inclusive, é possível dizer de antemão que o 

brasileiro, por si só, já é um exemplo de tema que pode ser considerado imposto pelo 

campo discursivo dos LDs analisados, já que faz parte da proposta de tais coleções abordar 

as especificidades e marcas identitárias dos alunos. 

 Abaixo serão analisados os textos que abordam temas relacionados aos brasileiros 

que aparecem constantemente nas coleções e como esses temas evidenciam uma 

concepção acerca de nossas identidades. 
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3.3.1.1 Brasil como lugar de turismo 

 

TEXTO 1 

(Vamos a Hablar 1, p.7-8) 
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O Texto 1 introduz a primeira unidade do primeiro volume da coleção Vamos a 

Hablar. Tal texto, intitulado Primer encuentro, trata-se de um diálogo artificial – criado 

para fins didáticos - entre um brasileiro, Julio e um espanhol, José María, personagens que 

estarão presentes em todo o livro. O diálogo começa quando os dois personagens se 

encontram, aparentemente por acaso, em Madri, e Julio pede uma informação a José 

María. Este não responde à pergunta feita por Julio e o faz outra: “¿Eres extranjero?”. Ao 

saber que Julio é brasileiro, o enunciador espanhol faz mais uma pergunta ao seu 

coenunciador: “¿Toda tu família es brasileña?”, o que não pareceria conveniente se feita 

por um estranho. No entanto, Julio responde com naturalidade, afirmando que, à exceção 

de seus pais, a sua família é formada por uma mistura de nacionalidades: “[...] mi abuelo 

es portugués y mi abuela italiana. Tengo un tío japonés una prima alemana. Es una 

família típicamente brasileña”. 

Nessa parte do diálogo, percebe-se que o tema do texto está baseado na 

peculiaridade da nacionalidade do brasileiro, que é apresentada como múltipla, enquanto a 

do espanhol é única. 

Além disso, ao apresentar um personagem brasileiro, que provavelmente tem a 

função de aproximar o livro da realidade do aluno ao qual se destina, ele é posto em um 

ambiente que não é o seu, em um país estrangeiro, o que evidencia o tema predominante do 
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texto: o brasileiro como um estrangeiro e como turista. Aliás, esses são temas que surgem 

constantemente nas três coleções, como se poderá confirmar a continuação. 

 

TEXTO 2 

(Arriba 1, p.63) 

 

  

O Texto 2, também criado para fins didáticos, faz parte da coleção Arriba e 

apresenta uma enunciadora brasileira, que fala em primeira pessoa sobre as experiências 

vividas na Espanha. Alicia, nome que lhe é dado, escreve um e-mail para seus pais - em 

língua espanhola, apesar de estes serem também brasileiro - contando a sua rotina no país 

estrangeiro. Nesse texto, portanto, a partir da voz de um enunciador brasileiro, ele é, mais 
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uma vez, apresentado como um turista e estrangeiro no exterior. A enunciadora, embora 

esteja morando um tempo na Espanha, diz que voltará em duas semanas ao Brasil, seu país 

de origem. Dessa forma, Alicia configura-se como uma turista, assim como o outro 

enunciador brasileiro do Texto 1. 

 Uma questão importante a se atentar nesse texto é o fato de a enunciadora dirigir-se 

a seus pais através da língua espanhola, que não é a sua língua 1. Dessa forma, apesar de o 

enunciador-LD6 apresentar a enunciadora do texto como brasileira, não há nenhuma 

peculiaridade que a caracterize como tal. A partir da análise desses dois primeiros textos, 

parece, a princípio, que um personagem é apresentado como brasileiro somente para 

constar que a coleção fez alguma referência à identidade do aluno, e quando esse 

“brasileiro” aparece, na maioria das vezes, ele está fora do Brasil e interage em espanhol. 

 

TEXTO 3 

(Arriba 3, p.15, at. 11) 

 

                                                           
6 Conceito construído por Novaes (2014) para designar o enunciador genérico, presente nos livros didáticos, 

que é o responsável por as atividades e as instruções para realizá-las. 
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O Texto 3, criado para fins didáticos, faz parte de uma atividade de compreensão 

auditiva de Arriba e apresenta uma personagem brasileira, Stephanie, que relata sua 

viagem à Bolívia. Mais uma vez, o brasileiro é mostrado como um turista que vai a um 

país de fala hispânica, constituindo-se, portanto, como estrangeiro e viajante. 

Além disso, ainda que seja dito pelo enunciador-LD que Stephanie é brasileira e 

que partiu da cidade do Rio de Janeiro, não há característica alguma que a identifique 

como tal, podendo ser uma turista de qualquer país. Esse é um fato que se repete com 

frequência na coleção Arriba: um brasileiro como personagem principal de alguns textos, 

mas sem caracterização alguma que o aproxime de um brasileiro. Dessa maneira, a 

inserção desses personagens pode estar relacionada à proposta da coleção de aproximar os 

textos à realidade do aluno, porém isso pode não ocorrer em função da inexistência de 

traços identitários que os identifiquem como brasileiros. 

Já na coleção Saludos, não há a ocorrência de muitos enunciados que apresentem o 

brasileiro como um turista em um país estrangeiro. No entanto há, na introdução de uma 

unidade didática, pequenos textos nos quais os enunciadores são jovens brasileiros que 

debatem sobre em que lugar do país comemorar a formatura, como se pode ver a seguir. 
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TEXTO 4 

(Saludos 4, p.6-7) 
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O Texto 4 introduz o quarto volume da coleção Saludos, que começa com uma 

atividade que propõe uma discussão sobre o lugar em que os alunos irão comemorar a 

formatura. Para sua apresentação, são expostos cinco pequenos textos em que supostos 

adolescentes de São Paulo fazem suas sugestões de lugares para viajar. O caráter de tais 

textos criados para fins didáticos é um pouco diferente dos vistos anteriormente, pois estes 

retratam brasileiros falando de seu próprio país. Nesse sentido, a forma de falar do lugar é 

mais próxima que a de um estrangeiro, que vê o Brasil como um lugar estranho a ele, como 

no seguinte trecho: “La idea esa de ir a una ciudad pequeña que esté cerca de montañas y 
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cascadas me parece estupenda, pero también me gustan las construcciones antiguas. Así 

que mi sugerencia es que acampemos en São Luis do Paraitinga, un pequeño pueblo que 

tiene edificios históricos y también montañas y cascadas.”. 

 De acordo com o exemplo acima, portanto, os enunciadores brasileiros mostram 

mais proximidade com os lugares que desejam visitar, demonstrando isso a partir da 

intertextualidade (“Mi hermano fue a Gonçalves, uma ciudad que está al sur de Minas y 

me dijo que allí están cascadas y montañas [...]”) e demonstrando que já conhecem, de 

certa forma, as cidades (“A mí me parece muy bueno lo de las ciudades históricas de 

Minas, pero en julio hace mucho frío”). Além disso, são citados lugares que não são 

conhecidos internacionalmente, como Gonçalves e São Luis do Paraitinga. Dessa forma, o 

tema do brasileiro como turista se mantém, mas de forma diferente. Aqui os brasileiros são 

turistas, mas dentro de seu próprio país, o que confere um estatuto diferenciado dos que 

vão a um país estrangeiro. 

Os textos anteriores, além de apontar para o tema do brasileiro como turista, 

também apresentam o Brasil como um lugar para passar as férias. Aliás, o que se pode 

perceber claramente na coleção Saludos e nas duas outras coleções é a constante presença 

de textos criados para fins didáticos que indicam o Brasil como um lugar turístico. Como 

se poderá observar nas análises a seguir, os enunciados denotam a ideia de que o nosso 

país apresenta belas paisagens e praias e, na maioria das vezes, esses enunciadores são não 

brasileiros, que falam a partir de uma visão externa. 
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TEXTO 5 

(Vamos a Hablar 1, p.18, fragmento) 

 

 

Intitulado “Me llamo Jorge”, o Texto 5 também foi formulado para fins didáticos e 

é narrado em primeira pessoa, por um enunciador espanhol (“Soy español y vivo en 

Madrid”). Nesse texto, Jorge fala rapidamente sobre ele mesmo e sobre seus gostos. 

Inicialmente, o enunciador apresenta-se, como propõe o título, porém logo depois começa 

a falar sobre um amigo brasileiro, Roberto, seguindo de suas impressões sobre o Brasil e 

sobre os brasileiros. Ele diz não conhecer o Brasil, mas, mesmo assim, diz gostar muito do 

nosso país porque as pessoas são amáveis e carinhosas, além da paisagem ser belíssima 

com uma vegetação esplêndida. Ao afirmar isso, e a partir de um discurso relatado (como 

no enunciado “Dicen que en Brasil las distancias son muy grandes”) o enunciador assume 

uma opinião que lhe é passada por outros enunciadores, pois, se nunca visitou o Brasil, a 

visão que tem é construída a partir de outras impressões.  Além disso, mesmo sem nunca 

ter ido ao Brasil, o enunciador faz afirmações de forma segura, fazendo com que o seu 

enunciado ganhe credibilidade: “Me gusta mucho Brasil. La gente es amable y cariñosa. 

Hay bellísimos paisajes y una vegetación espléndida”. Dessa forma, os enunciados trazem 

um efeito de sentido de que mesmo quem nunca esteve em nosso país, consegue inferir 

nossas características específicas. 
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Além disso, é importante atentar também à imagem correspondente ao texto, que 

apresenta o enunciador espanhol em seu escritório, vestido formalmente, falando ao 

telefone, enquanto imagina como seria o Brasil: uma praia com pessoas trajando roupas de 

banho em total descontração. A relação entre o verbal e o não verbal reforçam uma 

diferença que forma, consequentemente, uma identidade: enquanto o não brasileiro 

trabalha, em um ambiente sério e formal, os brasileiros estão em contato com a natureza e 

divertindo-se. Nesse sentido, é corroborado o sentido de que o Brasil é um lugar turístico e 

o brasileiro é aquele que se diverte, enquanto o não brasileiro trabalha, vestido 

formalmente em um escritório. 

Dessa forma, o Brasil constitui-se como um país de férias, para turismo. Essa 

imagem é construída a partir do tema que o texto aborda, através da fala de um enunciador 

espanhol que deseja conhecer nosso país e fica reforçado pela imagem, na qual imagina 

uma praia e pessoas divertindo-se no mar. Além disso, o tema tratado ao falar do Brasil é 

viagem e turismo e não há espaço no texto e nas atividades subsequentes para levar o aluno 

a refletir sobre suas próprias identidades. 

 

TEXTO 6 

(Vamos a Hablar 1, p.57, at. 1-2) 

 

  

No Texto 6, mais uma vez no volume 1 de Vamos a Hablar, o Brasil é 

caracterizado como um país de belas paisagens pelo enunciado produzido por um não 

brasileiro. O enunciador diz ter visitado o país e ter se encantado com as belas paisagens e 

espera que os brasileiros cuidem bem do seu entorno ambiental (“Deseamos que alguien 

nos esegure que estos paisajes jamás serán destruidos. Sin duda, los brasileños son los 

más interesados en preservar su entorno natural”). Dessa forma, o Brasil novamente é 

apresentado como um lugar de turismo que tem como principal atrativo sua vegetação e o 
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aspecto de seu cenário natural. Esse texto, conforme se indica no comando da atividade, 

deve ser lido em voz alta pelo aluno. Dessa forma, o enunciador-LD faz do coenunciador-

aluno, conforme afirma Novaes (2014) um enunciador temporário do seu dizer. O 

estudante, enunciador empírico dessa leitura em voz alta, deve assumir-se como o “eu” do 

texto, um “eu” que afirma a beleza do Brasil e localiza o brasileiro como outro (“Sin duda, 

los brasileños son los más interessados...”) 

O que também se nota nos textos anteriores é que os dois se referem ao Brasil como 

homogêneo. Como um lugar, único e sem diversidade, que possui belas paisagens. O 

Brasil é apresentado, portanto, como uma unidade, enquanto que suas diferenças, sua 

heterogeneidade acaba sendo ignorada. 

 

TEXTO 7 

(Saludos 3, p. 41, fragmento) 

 

 

Em Saludos, para introduzir a unidade 3, são apresentados alguns textos nos quais 

personagens falam sobre suas vidas e sobre os lugares onde estiveram. Em um deles, Texto 

7, Nicolás, enunciador não brasileiro (“Nací em 1995, en París”), cita brevemente os 

lugares que fizeram parte de sua vida. Ao final do relato, diz: “Me encantaron las playas 

de Río”. Além disso, o enunciador cita como destinos de viagem também as cidades de São 

Paulo e Salvador. O Brasil é apontado, portanto, em um texto no qual o tema são as 

cidades em que o enunciador esteve, para falar sobre uma viagem de turismo. Além disso, 

é importante ressaltar que em nenhum texto que faz parte dessa atividade é apresentado um 
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enunciador brasileiro ou que viva no Brasil. Todos os relados vêm de fora e quando se fala 

sobre o nosso país, o tema  é sempre o turismo. 

 Como será possível perceber em outros textos analisados, as praias do Brasil 

aparecem continuamente como um tema e como atrativo turístico, a partir do ponto de 

vista de um não brasileiro. Nesse texto, o país, e especificamente o Rio de Janeiro, é 

apresentado como um destaque, focando a beleza de suas praias, resumindo-se a um lugar 

interessante para se passar as férias. 

 

TEXTO 8 

(Saludos 2, p. 90) 
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Para introduzir a unidade 6, são expostos alguns textos que relatam planos de 

viagem de alguns personagens. Uma enunciadora, chamada Ana, de nacionalidade 

indefinida, diz que em suas férias viajará para La Paz, para visitar os avós e, depois, 

conhecerá algumas praias brasileiras com seus tios e primos bolivianos.  

Novamente, no mesmo livro, a referência ao Brasil está relacionada às praias, como 

um destino turístico. Além disso, os textos até aqui apresentados parecem todos voltados a 

turistas não brasileiros, não a estudantes brasileiros da Educação Básica já que, para quem 

vive aqui, os interesses relacionados ao país, ainda mais em um contexto que deve formar 

para a cidadania, vão além de praias conhecidas. O enunciado constrói uma imagem do 

nosso país baseada em uma visão estereotipada e, por esse motivo, embora o tema esteja 

relacionado ao Brasil, não coopera com uma reflexão crítica acerca de nossas identidades. 
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TEXTO 9 

(Saludos 2, p.96, at.3) 

 

  

Seguindo na mesma unidade, encontra-se mais um pequeno texto que faz referência 

a atrativos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. O enunciado está localizado junto a 

outros textos que falam de atrativos turísticos da Argentina, Peru e Espanha. A atividade 

consiste em sugerir ao aluno que, além de relacionar os textos com as fotos, diga que 

lugares lhe parecem mais interessantes. O Rio de Janeiro parece ser descrito para uma 

pessoa que ainda não o conhece, o que não é o caso de alunos que vivem nesta cidade, 

embora possa não ser conhecida de grande parte dos estudantes de escolas brasileiras.  A 

atividade, embora tente incluir a cultura do aluno no livro, o faz novamente de forma 

superficial, sob uma imagem e um texto que parecem ser voltados apenas para 

coenunciador não brasileiro (“...es uno de los emblemas de esa hermosa ciudad 
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brasileña”). Mais uma vez, portanto, o tema do enunciado volta-se para o Brasil como um 

lugar apenas turístico. 

 Assim, levando em consideração todos os textos até aqui apresentados, nota-se a 

frequência com que o tema do turismo relacionado aos brasileiros e ao Brasil é abordado. 

Nos textos 1, 2, 3 e 4, o brasileiro é apresentado como um turista e, na maioria das vezes, 

em uma viagem a um país estrangeiro, de fala hispânica. E nos textos 5, 6, 7, 8 e 9 o tema 

do turismo volta-se para o Brasil, visto como um país que apresenta belas paisagens 

naturais, enfocando, inclusive, as praias do Rio de Janeiro. Além disso, quando se 

menciona o Brasil, a exceção do texto 4, a voz não é dada ao brasileiro, e sim a um não 

brasileiro, reforçando a ideia de que tais enunciados parecem ter como coenunciador ideal  

outro não brasileiro, que deseja conhecer o país em uma viagem de turismo. Portanto, os 

textos, a partir do caráter que é dado ao tema, ganham um cunho de divulgação turística do 

Brasil. Pertencem a um gênero texto didático, mas constroem cenografias 

(MAINGUENEAU, 2011) diferentes: o Texto 1, de diálogo; o 2, de email; o 3, de diário de 

viagem; o 4, o 5, o 6, o 7 e o 9, de depoimento; o 9 de fragmento de panfleto turístico. No 

entanto, em todos eles há recursos que se assemelham ao de uma propaganda turística. 

 A partir da frequência com que é abordado o brasileiro como turista e o Brasil 

como lugar turístico, e pensando que se trata de coleções de LDs de língua espanhola, 

entende-se que tais temas são impostos pelo seu campo discursivo. Nota-se uma frequência 

do tema do turismo nas três coleções didáticas analisadas, pois em todas há pelo menos 

uma unidade destinada a abordar a questão. Isso leva ao estabelecimento de uma relação 

entre o campo semântico de um livro didático de língua espanhola e o turismo. Parece 

entender-se que ensinar língua adicional supõe falar em viagens ou em lugares turísticos, 

como se o papel dessas línguas fosse instrumentalizar um estudante para interagir em uma 

situação de viajante, em uma clara confusão entre a função dessa disciplina na escola e nos 

cursos livres. Todas as vezes em que aparece um brasileiro falando espanhol, por exemplo, 

ele é um turista em um país de fala hispânica.  
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3.3.1.2 Brasil como lugar de imigração 

 

TEXTO 10 

(Saludos 3, p. 7, fragmento) 

 

 

A primeira unidade do Saludos 3 introduz um tema que aborda a origem das 

famílias, com pequenos textos que simulam relatos de personagens falando sobre a vida de 

seus avós e bisavós. No relato do enunciador Ramón – Texto 10 –, seus bisavós, que eram 

de Barcelona, mudaram-se para o Brasil depois da Guerra Civil Espanhola. Nesse caso, o 

Brasil aparece como um lugar de imigração, o local para o qual os não brasileiros 

imigraram para tentar melhorar a vida. Isso, consequentemente, leva a pensar na grande 

diversidade cultural que temos aqui. Nos textos a seguir esse tema se repete. 
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TEXTO 11 

(Vamos a Hablar 2, p.22, fragmento) 

 

  

No segundo livro da coleção Vamos a Hablar, o Texto 11 apresenta também um 

personagem não brasileiro falando sobre suas impressões do Brasil. Como vimos, mesmo 

sendo um livro destinado a brasileiros, a voz é dada a um não brasileiro, que passa sempre 

uma boa impressão do nosso país. O Brasil aparece aqui como um lugar de trabalho, em 

que um enunciador espanhol, José, fala a uma coenunciadora também espanhola, Lola, 

como tem sido sua experiência como professor de espanhol em São Paulo. 

 O Brasil e os brasileiros estão presentes no texto como temas do enunciado que 

busca mostrar um ambiente agradável com pessoas gentis. Além disso, ao contrário do Rio 

de Janeiro que, como vimos, é retratado como uma cidade com belas praias e como um 

lugar para passar férias, a cidade do trabalho, por sua vez, é São Paulo. Além disso, pode-

se apontar também para o tema do Brasil como lugar de imigração, já que, diferentemente 

do turista que visita as belas paisagens, o enunciador fala de São Paulo como seu lugar de 

trabalho, adquirindo, portanto um estatuto de imigrante. A partir desse texto, portanto, fica 

clara a reprodução de um estereótipo de que São Paulo é relacionado ao trabalho, opondo-

se ao Rio, como foi observado nos textos anteriores, que é visto como um lugar de lazer. 
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TEXTO 12 

(Arriba 2, p.14, at.8) 

 

  

O Texto 12 faz parte de uma atividade que propõe trabalhar a compreensão auditiva 

– a transcrição está na lateral, em letras menores, dirigido somente ao professor – no qual 

uma personagem peruana, que vive desde criança no Brasil com sua família, conta a sua 

história. Na atividade, que está acompanhada de fotos, a personagem apresenta seus 

familiares que vivem em diversos estados do país. Dessa forma, apesar de a enunciadora 
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do texto ser peruana, a sua história de vida passa-se no Brasil e sua família constitui-se, 

portanto, como brasileira. Nesse sentido, o nosso país aparece como um destino de 

imigração. 

 

TEXTO 13 

(Saludos 3, p.57) 

 

 

No início unidade 4 no terceiro volume de Saludos, dentre os pequenos textos que 

introduzem o tema, há um relato de uma personagem argentina, chamada Laura, que se 

encontra em Fortaleza, falando sobre o seu processo de imigração: “Soy argentina. Emigré 

hace tres años con mi marido y mis hijos. En este poco tiempo logramos una buena 

situación económica que nuestro país nos negó. Hoy vivimos tranquilos y estamos felices. 

Fue difícil la separación de la familia, pero realmente valió la pena”. 

Como se vê, o Brasil aparece outra vez como um lugar de imigração. Ainda, no 

caso desse texto, o país é apresentado também como um lugar de fuga para os problemas 

em países vizinhos, ou seja, é construída a ideia que aqui é um lugar que oferece boa 

situação econômica e vida tranquila, em contraposição a outro país, a Argentina, que não 

ofereceria tais condições. 

 Os textos 11, 12 e 13, portanto, são exemplos de cada coleção analisada de 

enunciados que constroem a imagem do Brasil como um lugar de imigração. Existem nos 

livros outros enunciados que apresentam essa mesma visão e, por isso, esse pode ser 

considerado também um tema imposto pelo campo discursivo dos LDs.  
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3.3.1.3 Brasileiro como jogador de futebol 

 Outro tema que aparece constantemente nas coleções Arriba e Saludos, quando se 

fala de brasileiros, é o esporte, principalmente o futebol. Na coleção Vamos a Hablar não 

foi encontrado esse assunto, talvez pelo fato de a coleção adotar um modelo diferente das 

duas últimas, que abordam temas mais variados, como já foi dito anteriormente. 

Encontrou-se a ocorrência do tema tanto em textos criados para fins didáticos, como nos 

que circularam no mundo social (a julgar pela fonte citada) e em fotos (que são usadas 

muitas vezes de forma descontextualizada) e que são incorporados pelo LD.  

 

TEXTO 14 

(Saludos 3, p. 77) 

 

 



83 
 

O Texto 14 faz parte de uma unidade didática intitulada Las historias de algunos, 

que se destina a abordar a vida de algumas pessoas consideradas personagens históricos ou 

ídolos. Os brasileiros aparecem quatro vezes, através de fotos e textos, e três delas são 

jogadores de futebol – com exceção de uma que enfoca o sindicalista Chico Mendes. O 

primeiro texto, escrito por Eduardo Galeano, aparece em uma atividade de leitura e é sobre 

um conhecido jogador de futebol, Garrincha. Assim como Chico Mendes, Garrincha é 

apresentado como um personagem histórico e ídolo não só brasileiro, mas também 

internacional, já que o texto é escrito por um uruguaio. Diferentemente dos textos 

analisados antes, este circula no mundo social, da esfera literária. O enunciador descreve a 

trajetória de Garrincha de forma elogiosa, pois ele descreve sua vida de forma poética e 

carregada de detalhes. O brasileiro, portanto, nesse texto, é representado como um herói, 

com múltiplas qualidades. Porém, apesar de ser uma passagem que exalta uma qualidade 

de um brasileiro, o tema escolhido pelo LD ainda permanece reforçando o estereótipo que 

há na relação entre o Brasil e o futebol. 
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TEXTO 15 

(Saludos 3, p.86-87) 
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Na mesma unidade de Saludos, a fim de encerrar o tema sobre personagens 

históricos, o autor apresenta uma atividade de leitura utilizando dois textos sobre o jogador 

de futebol Ronaldinho Gaúcho, referindo-se a ele como um ídolo mundial. Novamente 

utiliza-se como um exemplo de ídolo brasileiro um jogador de futebol e, em conjunto com 

os outros textos e uma foto do jogador em uma outra atividade da unidade didática, a 

cultura do nosso país parece estar reduzida a apenas um traço identitário: o país do futebol. 

No que se refere ao Texto 15, na primeira parte, a notícia – que circula no mundo 

social - refere-se à criação de histórias em quadrinhos, escritas por Maurício de Sousa, 

protagonizado por Ronaldinho. A segunda parte é uma biografia do jogador, que explica a 
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trajetória de sua carreira. Nos dois textos ele é apresentado como jogador do Barcelona e, 

consequentemente, como um ídolo internacional e as fontes confirmam que os dois são de 

origem espanhola. Além disso, nas questões da atividade o autor ignora o tema da 

internacionalização do futebol brasileiro, não explorando a reflexão do aluno acerca da 

questão. Apenas é feita uma pergunta de pós-leitura (¿Ronaldinho es un ídolo o un 

personaje histórico?). Ronaldinho aparece em três páginas de uma unidade que aborda os 

personagens históricos de um país, e ganha, portanto, um destaque, frente às outras 

personalidades não brasileiras também citadas. Isso leva a entender, em junção à pergunta 

feita ao aluno ao final da atividade de leitura, a importância dada a um brasileiro jogador 

de futebol pelo livro, considerado um ídolo ou personagem histórico, sem dar margem ao 

aluno para outra resposta. 

 

TEXTO 16 

(Arriba 4, p. 140, at. 13) 

 

 

Com relação às fotos, o primeiro caso analisado está na página 140 do livro 4 de 

Arriba, e se trata de uma foto deslocada de um jogador da seleção brasileira e a atividade a 

qual está relacionada não lhe faz nenhuma menção. Dessa forma, entende-se que este é 

mais um caso de tentar aproximar o livro à identidade do aluno enquanto brasileiro. Porém, 

ao fazer isso, o autor acaba por reforçar o estereótipo do Brasil como o país do futebol. 
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TEXTO 17 

(Saludos 1, p. 132, at. 3) 

 

 

Outro caso parecido com o anterior, em que aparece uma foto de um brasileiro, 

ocorre no Texto 17, no qual a foto representa o jogador de futebol Ronaldinho em uma 

partida pelo Barcelona. A imagem faz parte de um exercício gramatical e está ao lado de 

outras fotos que retratam pessoas famosas, de outras nacionalidades. Novamente, é 

reforçada a figura do brasileiro famoso como sendo um atleta, especificamente, um jogador 

de futebol. O que parece é que a nossa identidade resume-se a tal esporte. É importante 

lembrar que a foto faz parte de Saludos, a mesma coleção do Texto 15, analisado 

anteriormente, sobre o mesmo jogador de futebol. Dessa forma, reforça-se a materialização 

discursiva da construção “Brasil, país do futebol”. 
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TEXTO 18 

(Saludos 3, p. 32, at.9) 

 

 

Na página 32 de Saludos 3, em uma atividade voltada para trabalhar estruturas 

gramaticais e vocabulário de esporte, ao citar o futebol, é usada uma foto de uma jogadora 

de futebol feminino com a camisa da seleção brasileira. Nota-se que no Texto 18 são 

apresentados quatro esportes – atletismo, handebol, ginástica artística e futebol – e a única 

foto que claramente mostra um brasileiro é deste último. Como já foi visto, é uma 

constante nessa coleção a identificação entre o futebol e um brasileiro, com exceção de 

uma foto do Maradona, jogador argentino. Isso reforça o estereótipo já mencionado que 

resume o Brasil ao futebol. 

As duas coleções que abordam esse tema, Arriba e Saludos, o relacionam ao 

brasileiro. Infere-se, portanto, que tal esporte aparece sempre associado aos brasileiros. 

Seja em uma foto sem qualquer contextualização que possa justificar tal uso, em atividades 

de uso gramatical ou em textos que claramente categorizam o ídolo ou o personagem 

histórico brasileiro como um jogador de futebol. Dessa forma, acredita-se que o tema é 

imposto pelo campo discursivo do livro didático. 

Essas três últimas seções nos permitem observar os três temas que constantemente 

aparecem associados ao Brasil e aos brasileiros: turismo, imigração e futebol. Por 

aparecerem sempre em mais de uma coleção e pela forma semelhante com que são 
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tratados, entende-se que tais temas são impostos pelo campo discursivo no LD. Ou seja, é 

uma tendência dos LDs, especificamente de espanhol (e talvez de língua estrangeira em 

geral), ver os brasileiros basicamente como turistas e jogadores de futebol e o Brasil como 

um lugar de turismo e de imigração. Esses temas revelam, previamente, uma 

superficialidade no trato das identidades dos brasileiros, pois, evidentemente, constroem-se 

de forma essencialista e, mais que isso, estereotipada de compreender a cultura. 

A partir da análise enfocando outros planos da semântica global, acredita-se que 

será possível perceber como tais temas se reforçam e constroem uma determinada forma de 

conceber os brasileiros e o Brasil. Ainda com relação ao tema, Maingueneau (2008, p.82) 

afirma:  

Se se decompõe em um conjunto de temas um discurso cuja 

especificidade parece à primeira vista não apresentar a menor dúvida, 

muito frequentemente fica claro que praticamente nenhum desses temas é 

realmente original, dado que ele se reencontra em múltiplos outros 

discursos, até nos seus adversários.  

 

Isso nos leva a pensar sobre a relação que os temas tratados em um enunciado têm 

com outros discursos, com o que já foi dito e o que está sendo dito no contexto histórico. 

Um tema não pertence, sendo assim, a aquele único discurso, mas claramente traz um 

interdiscurso que destitui a sua originalidade. 

 

3.3.2 Interdiscursividade 

 Como já foi explicitado no capítulo da fundamentação teórica, o interdiscurso é o 

aspecto essencial da proposta analítica de Maingueneau. Segundo o autor 

(MAINGUENEAU, 2011), um discurso ganha sentido somente no interior da sua relação 

com outros discursos, que o antecedem e o permeiam. Dessa forma, os discursos sempre se 

remetem a outros discursos e não há, dessa forma, enunciados que não se relacionem a um 

já dito.  

Não é coincidência, por exemplo, que o brasileiro como jogador de futebol seja um 

assunto que aparece em mais de um texto e em mais de uma coleção. Esse assunto, 

inclusive, circula de maneira poderosa em nosso país e, provavelmente, em muitos lugares 

do mundo, visto a quantidade de informações que se encontram a esse respeito. Para citar 

alguns exemplos, é possível encontrar uma grande quantidade de tirinhas cômicas que 

reproduzem essa construção discursiva, tais como: 
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Fonte:leoninadigital.blogspot.com 

 

 
Fonte: http://humorgroselha.blogspot.com.br/ 

 

As tirinhas evidenciam, assim, uma interdiscursividade com os enunciados 

analisados dos LDs de espanhol, mostrando criticamente, através da linguagem não verbal 

e da comicidade, a importância dada ao futebol em nosso país. Essa construção discursiva 

do Brasil como país do futebol parece estar bastante disseminada, como se pode ver a 

seguir, em um texto em língua inglesa escrito por um japonês: 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YdxIp_9YdH-jXM&tbnid=ZRTa1PS3aXojDM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fleoninadigital.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fcopa-2014-seca-x-futebol.html&ei=03jdUuzbOZDxkQeGp4G4Dg&psig=AFQjCNEAMEqDuROJMW6YRajBG3YbHIoOOQ&ust=1390332040037847
http://humorgroselha.blogspot.com.br/
http://4.bp.blogspot.com/-tdaP_JpSomM/URU5Nw7B2zI/AAAAAAAAGG8/rhzSqluG5HQ/s1600/copa2014-seca_x_futebol-798748.jpg
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KdzbJjEWPa__QM&tbnid=osqPx4rzM02VsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://humorgroselha.blogspot.com/&ei=R3jdUtviC8KgkAfnqYCgBg&psig=AFQjCNEAMEqDuROJMW6YRajBG3YbHIoOOQ&ust=1390332040037847
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Fonte: http://www.garyjwolff.com/brazil-is-the-country-of-soccer.html 

  

Os exemplos citados, como já foi mencionado, são textos que circulam no mundo social e 

refletem uma visão do senso comum que é reproduzida pelo LD de espanhol.  

 Outro caso que evidencia o interdiscurso no LD é uma questão de pós-leitura – que 

aparece ao final de uma atividade no quarto livro de Saludos – na qual o enunciador-LD 

pergunta ao coenunciador-aluno qual a maior festa brasileira, pedindo também para que a 

descreva. 

TEXTO 19 

(Saludos 4, p.19, at. 3) 

  

 

 O ser interpelado ao responder essa pergunta, o coenunciador, aparentemente, 

poderia eleger a festa que lhe parecesse melhor.  Porém, como sugestão de resposta para o 

professor, o LD apresenta o seguinte enunciado: “Se espera que los alumnos contesten que 

la mayor fiesta brasileña es el Carnaval. Esa fiesta, que suele ocurrir en febrero o marzo, 

varía mucho de una región a otra del país, pero, en general, son cuatro días de festejos en 

los cuales se baila en las calles usando disfraces”. 

http://www.garyjwolff.com/brazil-is-the-country-of-soccer.html
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 A partir disso, instaura-se um ponto de vista e o efeito de sentido de que há uma 

maior festa no Brasil: o carnaval. Não há margem para outras respostas. No entanto, 

devido à heterogeneidade do Brasil, não é possível dizer qual a maior festa sem considerar 

as diversidades regionais e locais. Nesse sentido, ao dizer que se espera que o 

coenunciador aluno chegue à conclusão de que a maior festa é o carnaval, o enunciador-

LD está, mais uma vez, partindo de um interdiscurso proveniente de um senso comum. 

Novamente o livro didático cria o efeito que vai além de uma visão essencialista das 

identidades, concebendo-as como únicas e verdadeiras, levando a uma concepção baseada 

em prejulgamentos e estereótipos. 

 Outro caso em que a interdiscursividade encontra-se de forma mais evidente nos 

livros didáticos analisados é a questão do brasileiro como mestiço. Isso está claro no 

TEXTO 17, quando o enunciador José María pergunta ao seu coenunciador Julio: “JOSÉ 

MARÍA: ¿Toda tu família es brasileña? / JULIO: Mis padres sí; pero mi abuelo es 

portugués y mi abuela italiana. Tengo un tío japonés y una prima alemana. Es una família 

típicamente brasileña. JOSÉ MARÍA: ¡Qué bien! ¡Se parece a las Naciones Unidas! ¡Es 

muy interesante!”. 

 Com isso, o enunciador brasileiro, Julio, apresenta-se como mestiço ao mostrar a 

sua família formada por diversas nacionalidades e etnias, diferenciando-se do não 

brasileiro, que tem uma origem não miscigenada. Aqui, portanto, a identidade forma-se a 

partir da diferença: enquanto a família do estrangeiro é de uma única nacionalidade, a do 

brasileiro é constituída por uma mistura. Baseando-se na concepção de identidade de Silva 

(2011), as identidades dos brasileiros formam-se a partir da diferença entre uma família 

não brasileira “pura”, sem qualquer mistura, enquanto a nossa apresenta um modelo 

“típico” que agrega diversas origens. Além disso, a partir disso é possível dizer que tal 

questão está presente em uma memória discursiva, pois os enunciados apresentados no 

texto, inevitavelmente, trazem os discursos que circulam em uma sociedade. Por exemplo, 

o chamado “mito das três raças” que teriam constituído os brasileiros, componente muito 

forte dessa memória. 

Ribeiro (1995, p.19) cita essa miscigenação quando define os brasileiros como um 

povo novo, que constitui uma nova organização societária, singularizada: 

Novo porque surge como uma etnia nacional, diferenciada culturalmente 

de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma 

cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas 

                                                           
7 No Anexo, todos os textos que integram o corpus estão reproduzidos, por ordem de numeração. 
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oriundos. Também novo porque se vê a si mesmo e é visto como uma 

gente nova, um novo gênero humano diferente de quantos existam.  

  

 Assim, os enunciados do Texto 1 trazem uma relação com outros discursos que 

constroem uma visão de que os brasileiros, mestiços em sua formação, estão em oposição a 

pessoas consideradas “puras”, mas que, ao mesmo tempo, esses mesmos indivíduos 

constroem, de certa forma nossa identidade, muitas vezes, vista como única, como se 

fôssemos uma unidade mestiça. Isso entra em conflito com o que estabelece Hall (2004) 

sobre a identidade fragmentada e acaba tendendo para uma visão essencialista, gerando o 

estereótipo de que todos os brasileiros são mestiços. De acordo com Munanga (1997, 

p.151): 

[...]a mestiçagem, como articulada no pensamento brasileiro entre o fim 

do século XIX e meados deste século, seja na sua forma biológica 

(miscigenação), seja na sua forma cultural (sincretismo cultural) 

desembocaria numa sociedade inicial e unicultural. [...] O que subentende 

o genocídio e o etnocídio de todas as diferenças para criar uma nova raça 

e uma nova civilização brasileiras, resultantes da mescla e da síntese das 

contribuições dos 'stocks' raciais originais. Em nenhum momento se 

discutiu a possibilidade de consolidação de uma sociedade plural em 

termo de futuro, já que o Brasil nasceu historicamente plural.  

 

A partir disso, nos discursos que circulam na sociedade, há como uma transgressão 

da heterogeneidade para uma homogeneidade, que estabelece a mestiçagem como uma 

unidade, resumindo, assim, a grande diversidade em uma só etnia. E é, pois, essa a imagem 

do brasileiro que o LD constrói no Texto 1. 

O próximo enunciado também remete ao interdiscurso dos brasileiros como 

mestiços: 

 

TEXTO 20 

(Saludos 3, p. 59, at. 5) 
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O Texto 20 faz parte de uma unidade de Saludos que aborda o assunto da 

imigração, e faz uma pergunta pessoal ao aluno: “En Brasil, a excepción de los indígenas, 

somos todos descendientes de inmigrantes. ¿Sabes de dónde vinieron tus antepasados y 

por qué vinieron a Brasil? Charla con tus familiares y busca la respuesta”. Com essa 

questão, o autor afirma que a identidade de todos os brasileiros, à exceção daqueles que 

têm ascendência indígena, forma-se a partir de imigrantes estrangeiros. Dessa forma, o 

enunciador-LD acaba por trazer uma interdiscursividade que constitui uma forma de ver os 

brasileiros como mestiços, assemelhando-se ao Texto 1. Cumpre destacar que o LD não 

registra que os indígenas tampouco são autóctones e que chegaram à América do Sul 

também na condição de migrantes, 

Outra interdiscursividade encontrada no Texto 1 é o brasileiro como cordial e 

amigável. A cenografia do enunciado (MAINGUENEAU, 2011) é a de uma conversa 

informal entre dois enunciadores de nacionalidades diferentes que acabam de se conhecer. 

Ao pedir uma informação ao seu coenunciador, o enunciador brasileiro inicia um diálogo 

com um não brasileiro que se mostra interessado em saber sua origem. Ao saber a 

nacionalidade de Julio, José María exclama: “¡Ah, Brasil! ¡Qué maravilla! Encantado de 

conocerte. ¿Cómo te llamas?”. Os dois enunciadores mostram-se simpáticos e amigáveis, 

porém, o enunciador não brasileiro, considerando a exaltação na sua enunciação, mostra-se 

mais interessado pelo brasileiro, podendo-se perceber, também, pela iniciativa nas 

perguntas. Ou seja, ao querer saber a nacionalidade de seu coenunciador, José María 

demonstra curiosidade em relação e ele, e quando descobre que este é brasileiro, expressa 

admiração e ainda mais interesse. 

Essa admiração pelo brasileiro traz um interdiscurso de que este é amigável e 

benquisto no exterior. Isso tem relação com as características atribuídas à nós como 

alegres, amigáveis, receptivos, entre outras características que podem agradar o outro. 

Esses efeitos de sentido, sendo assim, dialogam com estereótipos construídos acerca das 

identidades dos brasileiros. 

Outro texto da coleção apresenta, também, essa forma de ver os brasileiros. O 

TEXTO 21 também é um diálogo criado para fins didáticos e apresenta um enunciador 

brasileiro em uma conversa com outros enunciadores não brasileiros: 
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TEXTO 21 

(Arriba 1, p.20) 

 
 

O enunciador-LD apresenta Pedro – passando a ser ele o foco do texto, portanto – 

como aluno do colégio San Martín, que conversa com seus colegas em seu segundo dia de 

aula. Porém, quando Pedro se apresentar e diz ser do Brasil, um dos seus coenunciadores 

expressa surpresa:/Entonces ¿eres tú el brasileño que todos quieren conocer?/ 

 Além de ser mais um caso em que, na maior parte do texto, a voz é dada a um não 

brasileiro, o brasileiro aparece, como no Texto 1, como uma singularidade, uma 

curiosidade. Apesar de o enunciado inicial apresentar o personagem brasileiro como 

principal e este aparecer ao longo de todo o diálogo, Pedro é um estrangeiro, uma novidade 

para os colegas de escola. Dessa forma, entende-se que o brasileiro é um enunciador que se 
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destaca em meio aos outros por ter uma característica diferente e, aparentemente, estimada. 

Assim, o brasileiro é novamente retratado como um estrangeiro, que não faz parte daquele 

lugar mas que é, ao mesmo tempo, querido e motivo de surpresa e admiração. 

 O Texto 5 também apresenta uma construção parecida do brasileiro. Através do 

vocabulário utilizado, o enunciador do texto constrói uma visão de um brasileiro amigável 

e carinhoso: “Me gusta mucho Brasil. La gente es amable y cariñosa”.Acaba ecoando um 

interdiscurso, portanto, de que mesmo um estrangeiro que nunca esteve no país consegue 

inferir sobre a personalidade dos brasileiros. Dessa forma, o brasileiro é apresentado, 

novamente, com uma única identidade, de forma estereotipada, sempre amigável e 

receptivo, o que torna um atrativo para um não brasileiro. 

 Como relação a isso, Holanda (1995, p.146-147) aponta para o brasileiro como um 

homem cordial, em uma construção que trouxe tal característica do sendo comum para a 

academia: 

Já disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a 

civilização será de cordialidade – daremos ao mundo o “homem cordial”. 

A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas 

por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço 

definido no caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece 

ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano, 

informados no meio rural e patriarcal.  

 

 Segundo ele, portanto, a polidez desenvolvida pela sociedade brasileira é mais uma 

aparência, porém que se diferencia dos estrangeiros e garante uma proximidade com o 

outro. Os textos 1, 5 e 21, portanto, são exemplos de enunciados que evidenciam isso, com 

associação a outros discursos que constroem os brasileiros como cordiais, amigáveis, 

simpáticos, como características peculiares e que os fazem ser bem vistos pelos não 

brasileiros. 

 Outra interdiscursividade presente nas coleções é o Brasil como lugar de turismo. 

Os textos analisados, anteriormente, no plano do tema - Texto 5, 6, 7, 8 e 9 – ao mostrar o 

Brasil a partir de um enunciador não brasileiro, exaltando as praias e os pontos turísticos 

conhecidos internacionalmente, acabam por evidenciar um já dito. O Brasil, em muitos 

enunciados que circulam no mundo real, é citado como um país caracterizado com belas 

paisagens e praias, sendo um atrativo para turistas estrangeiros. 

 Essa interdiscursividade está bem clara, inclusive, em um enunciado do Texto 5, 

quando o enunciador Jorge diz: “Me gusta mucho Brasil. [...] Hay belísimos paisajes y una 

vegetación espléndida. Bueno, la verdad es que nunca he estado allí, pero seguro que es 
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así. ¡Ah! Y las playas son una delícia”. Ou seja, como já foi dito anteriormente, a 

construção que se faz do Brasil surge de outros textos e discursos. 

 Por fim, o Texto 11 traz outra interdiscursividade: o mito do nativo. Ao apresentar 

um enunciador que dá aulas de espanhol a alunos brasileiros, o LD retoma o discurso de 

que quem detém o conhecimento do idioma e que pode ensiná-lo é o nativo. Isso pode ser 

comprovado em Freitas (2010, p.157):  

 
Uma busca histórica remete aos métodos estruturalistas de ensino de 

línguas estrangeiras, especialmente o audiolingual. Em sua perspectiva, o 

professor – não necessariamente formado e de preferência “nativo” – 

assume o papel de um instrutor do método que é preparado por linguistas. 

Essa preferência por “nativos” tem prioridade nessas abordagens do 

ensino de línguas estrangeiras em virtude da representação da 

aprendizagem como uma “imitação”. Nesse sentido, embora a 

proficiência na língua seja um dos prerrequisitos para esse profissional, a 

formação acadêmica, que é outra condição fundamental para o exercício 

dessa atividade, é desdenhada.  

 

 Dessa forma, quando é apresentado um enunciador espanhol que dá aula a 

brasileiros no Brasil, é reforçada a ideia de pertencimento do idioma, de que quem é capaz 

de ensiná-lo é um nativo. Os alunos são brasileiros, porém, quem ensina é o espanhol, o 

detentor do idioma.  

 A seção seguinte abordará a questão da intertextualidade, que, assim como a 

interdiscursividade, revelam a presença de outras vozes no enunciado, que podem gerar 

diversos sentidos.  

 

3.3.3 Intertextualidade 

 A intertextualidade indica a menção que um enunciado faz a outros enunciados que 

o antecedem. De acordo com o Charaudeau e Maingueneau (2008, p.289), 

intertextualidade “supõe a presença de um texto em um outro (por citação, alusão...)”. 

Dessa forma, diferenciando-se do conceito de interdiscursividade, a intertextualidade é 

uma relação mostrada de um texto com outros textos, a partir de citações e alusões, por 

exemplo. 

 Nesta análise, como já foi explicitado, foram privilegiados os textos criados para 

fins didáticos. Entende-se que o livro didático, ao trazer um texto como se este fosse a 

transposição didática de um enunciado que circulou ou circula no mundo social, constrói 

uma intertextualidade simulada. Por não haver nos LDs qualquer menção de que tais textos 

foram criados somente para um fim didático, espera-se que o leitor-aluno compreenda-o 
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como um texto do mundo social e não uma criação didática. Isso ocorre em todos os 

diálogos criados, nos quais se simula um brasileiro conversando com um não brasileiro, e 

também nos textos que simulam relatos. O que se espera é que pareçam oriundos do 

mundo social, como no enunciado a seguir: 

 

TEXTO 22 

(Saludos 3, p.75, fragmento) 

 

  

No TEXTO 22, ao falar sobre Chico Mendes e seus feitos e ao citar o nome do 

enunciador, sua cidade e país (“José Carlos da Silva, Espírito Santo, Brasil”) o LD usa um 

recurso para ganhar credibilidade e fazer com que seu enunciado criado pareça um relato 

não didático. Isso, de certa forma, pois, uma intertextualidade simulada, por trazer de 

forma aparente outro texto para integrar um texto maior, que é o livro didático. Esse 

recurso de apresentar faz com que o que se fala do brasileiro ganhe credibilidade e a sua 

veracidade seja pouca contestada por parte do leitor. E isso ocorre em quase todos os textos 

aqui analisados, em uns, o LD faz uma intertextualidade simulada com textos que 

apresentam uma cenografia de gênero primário (como diálogos); em outros, simula-se um 

gênero secundário.  

Outro exemplo é o enunciado a seguir, que aborda Ayrton Senna como um ídolo: 
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TEXTO 23 

(Arriba 3, p.7-9) 
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O Texto 23 faz parte de uma unidade de Arriba que utiliza quatro páginas para 

explorar a trajetória de Ayrton Senna. Já na primeira página, encontra-se a imagem do 

piloto segurando a bandeira do Brasil. Com isso, ao apresentar um ídolo brasileiro 

conhecido internacionalmente, acredita-se que o enunciador-LD cria um efeito de 

exaltação pelo o fato de um brasileiro ter se tornado referência mundial em um 

determinado esporte e, provavelmente, promover a identificação do aluno com o texto e a 

atividade proposta. 

 Com relação à intertextualidade, esse texto se assemelha ao 22 por trazer também 

um enunciado que parece circular no mundo social. Ao apresentar dois enunciadores – 

Pablo e Juan – e um narrador que apresenta um documentário sobre a vida do piloto, o LD 

simula uma cena da vida real e um documentário, que por trazer fatos de sua vida, que são, 

portanto verdadeiros, simula textos que circulam fora da escola. Isso dá credibilidade ao 

texto e institui o brasileiro como ídolo. 

 O próximo texto também é um caso de simulação, que se apoia, inclusive em dados 

quantitativos e estatísticos para legitimar o seu discurso: 
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TEXTO 24 

(Arriba 1, p.117) 

 

 

O TEXTO 24 aborda o tema do desperdício de comida no Brasil que utiliza dados 

para explicar a dimensão do problema no nosso país. Apesar de provavelmente não ser um 

texto de circulação, pelo fato de a fonte não estar mencionada, o formato do texto – que 

parece ser retirado de uma revista – e os números utilizados gera uma autenticidade 

simulada. Porém, essa intertextualidade simulada constrói uma visão específica do Brasil e 

dos brasileiros. Ao afirmar que “Brasil desperdicia cerca de R$ 12 mil millones en 

alimentos a cada año”, cria-se um efeito de que os brasileiros desperdiçam comida e uma 

crítica ao Brasil. 
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Outra crítica feita à sociedade brasileira a partir de uma intertextualidade simulada 

aparece no seguinte texto: 

 

TEXTO 25 

(Saludos 4, p.56) 

 

 

No TEXTO 25, aparece um depoimento de uma mulher, que apresenta nome e 

sobrenome – Mariana Ramos Correa – a qual afirma que no Brasil os idosos ainda são 

tratados de forma desrespeitosa e que seus direitos tampouco são totalmente garantidos: 

“No, la sociedad brasileña todavía no respeta a los ancianos”. Sendo assim, tal enunciado 

também é uma intertextualidade simulada por assemelhar-se a um depoimento pessoal. A 

crítica é feita especificamente à sociedade brasileira e a institui, portanto, como aquela que 

não respeita aos idosos.  

Além da simulação intertextual que todos os textos criados para fins didáticos 

apresentam, há também casos em que a intertextualidade aparece a partir de citações 

diretas e indiretas e, claro, em textos não didáticos que foram incorporados ao LD. Com 

relação a estes últimos pode-se citar o Texto 14 e 15, nos quais são indicadas as fontes que 

indicam a sua circulação prévia no mundo social. Aqui, a intertextualidade, a menção que 

o LD faz a outros textos, não é, portanto, simulada. 

Com relação às citações diretas e indiretas que estão presentes nos texto criados 

para fins didáticos, pode-se citar o Texto 4, quando no relato do enunciador Rodrigo 

aparece um discurso relatado: “Mi hermano fue a Gonçalves, una ciudad que está en el sur 

de Minas, y me dijo que allí hay cascadas y montañas con senderos para hacer caminatas, 

y que se puede comer bien sin gastar mucho/. Também no Texto 5, quando o enunciador 
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Jorge afirma: “Dicen que en Brasil las distancias son muy grandes”. Ou, ainda, no 

próximo texto: 

 

TEXTO 26 

(Arriba 3, p.86, at. 2) 

 

 

No TEXTO 26, há uma pequena menção a um brasileiro – que adquire, portanto um 

estatuto de não pessoa que será analisado mais à frente – com a seguinte citação: “Un 

amigo brasileño me dijo algo muy interesante que nunca me olvidaré: ‘Desayuna como 

rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo’”. Essa frase está inserida em um texto 

no qual um paciente e uma médica conversam sobre hábitos alimentares. Ao proferir: “Un 

amigo brasileño me dijo”, é inserida pelo enunciador a relação com outro enunciado, de 
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um brasileiro, em forma de discurso relatado. Apesar de ser uma rápida menção, essa frase, 

que é a alusão à forma de pensar de um brasileiro determinado, pode levar à construção de 

sentidos que os brasileiros têm um modelo de alimentação que é saudável e equilibrado. 

Esse texto, portanto, é um exemplo no qual a intertextualidade trazida pelo enunciador 

acaba por construir um visão sobre os brasileiros. 

 

TEXTO 27 

(Saludos 1, p.125, fragmento) 

 

 

Mais um caso de intertextualidade simulada, lembrando que todos os textos criados 

para fins didáticos o são – e que traz outra intertextualidade através da citação é o Texto 

27. O tema do enunciado acima refere-se a notícias incomuns supostamente encontradas 

em revistas ou na internet por alunos em uma aula de História. A história, relatada por uma 

enunciadora chamada Ana, diz ter se passado no Brasil, em uma pequena cidade e as aspas 

têm a intenção criar o efeito de relato verdadeiro. Com isso, a intertextualidade dá 

credibilidade a um suposto fato ocorrido com um brasileiro e constrói, de certa forma, a 

visão de generosidade. 

 Outro plano que será analisado no corpus da pesquisa é o vocabulário utilizado nos 

textos, entendendo que através dele também é possível construir a visão das identidades 

dos brasileiros.  

 

3.3.4 Vocabulário 

 O vocabulário corresponde ao plano da semântica global que evidencia no discurso 

uma determinada semântica. Apesar de ser impossível analisar uma palavra isolada, 

fechada em si mesma, é possível perceber, em contraste com outras unidades lexicais e 

com outros discursos o seu sentido em um enunciado. 
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 Nos textos que compõem o corpus da análise constatou-se o uso de algumas 

designações relativas ao Brasil e aos brasileiros que revelam uma determinada forma de 

compreendê-los. A análise com relação a esse plano se baseará, principalmente, nas 

palavras e expressões que são usadas para designar ou caracterizar os brasileiros e o Brasil. 

Será observada também a sua ocorrência, ou seja, palavras que aparecem em vários 

enunciados ou em contraste com outras que caracterizam um não brasileiro. 

 As unidades lexicais que são usadas por enunciadores não brasileiros para designar 

os brasileiros são: /interesante/, /bien vestido/, /amable/, /cariñosa/, /maravillosos/, 

/interesados/, /deportista/, /futbolista/. Já quando se fala do Brasil, o vocabulário mais 

utilizado é: /maravilla/, /bonito/, /grande/, /playas/, /sol/, /bellísimos paisajes/, /bellísima 

vegetación/ /vegetación espléndida/, /distancias muy grandes/, /país muy extenso/, 

/paisajes hermosísimos/, /islas tropicales/ e /entorno natural/, /geografia fenomenal/, 

/hermosa ciudad/, /fútbol/. Nota-se, portanto, no que se refere ao enunciado de não 

brasileiros em relação aos brasileiros e ao Brasil, o uso constante de palavras que servem 

para qualificar. Nota-se o uso frequente de palavras e verbos que expressam admiração, 

como /gustar/ e /encantarse/. A utilização dessas palavras, portanto, evidenciam os 

brasileiros e o Brasil sempre como algo bom e bem-visto pelos estrangeiros. Por outro 

lado, essas características também levam a uma visão essencialista das identidades, ao 

referir-se sempre aos brasileiros utilizando palavras como amigáveis, amáveis ou 

interessantes e ao Brasil sempre como um lugar de belas praias e paisagens, como já foi 

evidenciado no plano do tema e da interdiscursividade. 

 Entendendo que uma identidade forma-se sempre a partir de uma diferença, é 

importante atentar também para a oposição do uso das unidades lexicais. No Texto 5 a 

diferença entre o Brasil e a Espanha com relação a sua extensão está clara no enunciado: 

"Dicen que en Brasil las distancias son muy grandes. Es un país muy extenso. Todo está 

lejos. ¡Qué raro! En España las ciudades no son tan grandes y las distancias entre ellas 

también son menores”. Nesse sentido, é possível estabelecer uma oposição entre os dois 

lugares a partir do vocabulário utilizado, como se pode ver no quadro abaixo: 

 

Brasil Espanha 

distancias grandes distancias menores 

país extenso ciudades no tan grandes 
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Assim sendo, as unidades lexicais evidenciam um contraste fortemente marcado, 

inclusive, pela interjeição “¡Qué raro!” (em português, “Que estranho!”), que acentua a 

dimensão do Brasil em relação à Espanha, gerando um enunciado que tem efeito de sentido 

de espanto. 

No Texto 7 é possível verificar a diferença também existente entre o Brasil e a 

Espanha. Enquanto este é mostrado como um país de trabalho e estudos, aquele é 

apresentado como um lugar para passeio. Por estarem em um mesmo relato que, inclusive, 

é pequeno, essa oposição se destaca, pois logo depois que o enunciador se refere à 

Espanha, onde vive e estuda, o Brasil é citado como um lugar de turismo e belas praias: 

 

Brasil Espanha 

Mi familia y yo viajamos a 

Brasil y conocimos tres 

ciudades: Rio de Janeiro, 

Salvador y São Paulo. Me 

encantaron las playas de Rio. 

Estudié en la escuela Pablo 

Picaso en Santander y desde 

que me trasladé a Barcelona 

estudio en este instituto 

 

 O Texto 1 também mostra o uso de palavras que marcam a oposição entre os 

brasileiros e os espanhóis (não brasileiros), que aparece no diálogo: “JOSÉ MARÍA: Toda 

tu família es brasileña? / JULIO: Mis padres sí; pero mi abuelo es portugués y mi abuela 

italiana. Tengo un tío japonés y una prima alemana. Es una família típicamente brasileña. 

/ JOSÉ MARÍA: ¡Qué bién! ¡Se parece a las Naciones Unidas! ¡Es muy interesante! 

JULIO: Y tú ¿de dónde eres? / JOSÉ MARÍA: Soy de Salamanca, pero estoy en Madrid 

desde hace mucho tiempo. Toda mi família es española. Trabajo en una oficina”. 

Aqui a oposição nas unidades lexicais não está tão clara quanto a do Texto 5, porém 

são usadas expressões que indicam essa diferença. Ao dizer ao final desse diálogo, mesmo 

sem ser perguntado, que toda a sua família é espanhola, o enunciador não brasileiro cria 

esse contraste com o brasileiro, que antes citara os integrantes de sua família, 

relacionando-os às suas nacionalidades. Dessa forma, as expressões “Es una família 

típicamente brasileña” e “Toda mi família es española” criam uma oposição que 

estabelece o brasileiro como mestiço e o espanhol como puro, como é possível verificar no 

quadro abaixo: 
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Brasileiro Não brasileiro 

mi abuelo es portugués y mi 

abuela italiana. Tengo un tío 

japonés y una prima alemana. 

Es una familia típicamente 

brasileña 

Toda mi familia es española 

  

Percebe-se que nesse texto a diferença entre um brasileiro e o não brasileiro é 

marcada a partir dos seus próprios enunciados, que utilizam construções explicitamente 

opostas. Enquanto o brasileiro enumera diversas nacionalidades que compõem a sua 

família, o espanhol cita apenas uma, ficando clara a diferença entre eles. 

No Texto 13, é possível observar outra oposição entre o Brasil e a Argentina, no 

que diz respeito ao tema da imigração. Enquanto a Argentina (não Brasil) é citada como 

um país que não oferece boa situação econômica, o Brasil dá tranquilidade e felicidade à 

enunciadora, não brasileira, imigrante, como está especificado no quadro: 

 

Brasil Não Brasil 

Buena situación económica / 

vivimos tranquilos y estamos 

felices / valió la pena 

nuestro país nos negó 

 

Dessa forma, o contraste evidenciado nas palavras usadas pela enunciadora não 

brasileira, mostram a diferença entre o Brasil e a Argentina, que levam à identificação 

daquele como um país de imigração que oferece boa condição financeira e tranquilidade a 

seus imigrantes. 

 Sendo assim, nos textos 1, 5, 7 e 13 as oposições percebidas nas unidades lexicais 

estão mais claras, revelando o Brasil como um lugar de turismo, de belas praias, de 

imigração, receptivo e os brasileiros como mestiços. No entanto, mesmo não se fixando 

nas oposições é possível perceber pelas ocorrências das palavras utilizadas nos textos, uma 

determinada forma de conceber o Brasil e os brasileiros. Como foi visto acima, as palavras 

que relacionam o Brasil a um lugar de belezas naturais são constantes nas coleções, 

aparecendo em seis textos (4, 5, 6, 7, 8 e 9) que compõem o corpus.   

 Nesse sentido, é possível analisar em alguns enunciados a visão de Brasil e de 

brasileiro a partir da oposição entre as palavras utilizadas. Além disso, julga-se importante 

também verificar como se constituem os participantes de um discurso, a partir do que é 

dito. Nesse sentido, a seguir será analisado o estatuto do enunciador do coenunciador – 
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quando estiverem claras – a imagem da não pessoa dos textos integrantes do corpus da 

análise e o étos – tipos de enunciadores – presentes nos textos analisados.   

 

3.3.5 Étos e estatuto do enunciador e do coenunciador 

 Essa seção será destinada a abordar enunciadores encontrados nos textos que 

compõem o recorte de pesquisa, e se concentrará, principalmente, no plano do étos. No 

entanto, será levado em consideração, ainda, o estatuto do enunciador e do coenunciador e, 

em alguns casos, a imagem que se constrói do Brasil e dos brasileiros quando mencionados 

como não pessoa.  

De acordo com Maingueneau (2008), o enunciador atribui um estatuto a si mesmo e 

ao seu coenunciador para legitimar o seu dizer. Dessa forma, ao analisar as visões de 

brasileiros e do Brasil presentes nos textos dos LDs é importante atentar para tal estatuto 

que o enunciador confere a si e ao seu coenunciador. Como o interesse da pesquisa diz 

respeito à visão do Brasil e dos brasileiros em livros de uma língua que, via de regra, não é 

L1 no país, interessa à pesquisa observar se aquele sujeito do discurso que enuncia 

caracteriza-se como brasileiro ou como não brasileiro, pois este é mais um elemento que 

contribui para avaliar a relação que o LD estabelece com o seu público escolar. Dessa 

forma, embora seja possível observar outros estatutos que esses enunciadores assumem, a 

análise se centrará na identificação do brasileiro e do não brasileiro. Igualmente, se 

observará a imagem da não pessoa do discurso (BENVENISTE, 1976) quando o Brasil ou 

os brasileiros aparecem como uma menção nos textos que são objeto de estudo.  

 O Texto 1 apresenta dois enunciadores, José Maria e Julio, o primeiro assumindo o 

estatuto de espanhol e o segundo de brasileiro. Como foi dito anteriormente, é possível 

inferir, através do vocabulário utilizado, as características atribuídas aos dois que os 

diferenciam. O enunciador brasileiro apresenta-se como mestiço ao falar sobre a sua 

família, formada por diversas nacionalidades, distinguindo-se do enunciador espanhol, que 

se diz de uma origem pura. Novamente fica evidente que a identidade forma-se a partir de 

um processo de diferenciação: enquanto a família do não brasileiro é de uma única 

nacionalidade, a do brasileiro é constituída por uma mistura. 

 O enunciador brasileiro também se assume no enunciado como estrangeiro. Julio 

está em Madri e pede informação ao seu coenunciador, José María, que, lhe faz uma 

pergunta sobre sua origem: “JULIO: Buenos días. Por favor, ¿dónde está la Plaza de 
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España? / JOSÉ MARÍA: Hola, buenos días. ¿Eres extranjero? / JULIO: Sí, soy 

brasileño”. 

Assim, ao confirmar a pergunta do enunciador espanhol, Julio se autodesigna 

estrangeiro, deixando de ser apenas brasileiro, para também, constituir-se como um 

“estranho” naquele lugar. Nesse texto, o enunciador brasileiro, portanto, constrói um étos 

de turista, de alguém que precisa das informações do não brasileiro, conhecedor daquele 

lugar. Além do Texto 1, o enunciador que se constitui como turista aparece em diversos 

textos analisados e, muitas vezes, o lugar de turismo é o Brasil, como será visto a seguir. 

A seguir, será apresentada uma análise dos étos encontrados no corpus: o turista, o 

detentor do saber, o amigável e receptivo, o admirador do Brasil e o crítico.  

 

3.3.5.1 O enunciador turista 

 Como foi dito, em muitos textos há um enunciador turista que se refere ao Brasil e 

aos brasileiros.  

O Texto 5 apresenta um enunciador de estatuto espanhol, que fala a um 

coenunciador que não deixa marca linguísticas explícitas no enunciado e apresenta suas 

impressões sobre os brasileiros e o Brasil. Assim, estes últimos se constituem como não 

pessoa, ou seja, aqueles de quem se fala (BENVENISTE, 1976). O enunciador Jorge, como 

já foi visto na seção sobre vocabulário, constrói uma imagem do Brasil como um país 

extenso, de belas praias e paisagens, resumindo-se a um lugar para passar as férias. Dessa 

forma, o Brasil nesse enunciado apresenta a imagem de país turístico. Já os brasileiros são 

instituídos pelo enunciador como amáveis e carinhosos, remetendo a um interdiscurso do 

“homem cordial”, como já foi explicitado anteriormente. Com relação ao tipo de 

enunciador, pode-se dizer que Jorge não é um turista encarnado, mas sim quem o deseja 

ser. Ao falar sobre o Brasil, ressaltando suas belezas naturais e ao dizer que pretende 

conhecê-lo no próximo verão, Jorge o vê, portanto, como um turista.   

 O Texto 6 é outro caso de enunciado que apresenta um enunciador aparentemente 

não brasileiro (“Cuando viajo a Brasil..”) e que fala sobre o Brasil a um coenunciador que 

também não deixa marcas explícitas no enunciado. O Brasil, enquanto não pessoa, 

apresenta a imagem de país turístico, pois o enunciador se refere a ele na qualidade de um 

turista, exaltando suas belezas naturais: “pasan ante nuestros ojos paisajes hermosísimos. 

No es posible expresar lo que sentimos ante las islas tropicales, ante la bellísima 

vegetación del altiplano o ante la selva amazónica”. 
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 O mesmo ocorre no Texto 7, quando o enunciador não brasileiro atribui uma 

imagem ao Brasil, não pessoa do enunciado, de um lugar de turismo, citando as cidades 

nas quais esteve – Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo – e as praias, que lhe encantaram. 

O Texto 8, apesar de não estar claro o estatuto do enunciador, também institui o Brasil 

como um país turístico, destacando, igualmente suas praias. 

 O Texto 9 assemelha-se aos dois últimos citados, por apresentar um enunciador que 

fala do Brasil, especificamente sobre o Rio de Janeiro, como um atrativo turístico. Nele, o 

enunciador mostra-se como um conhecedor da cidade, apresentando-a a alguém que ainda 

não a conhece: “El Cristo Redentor, con el Pan de Azúcar, es uno de los emblemas de esa 

hermosa ciudad brasileña.” 

Dessa forma, com relação aos enunciadores dos textos 5, 6, 7, 8 e 9, pode-se 

afirmar que apresentam um étos de turista conhecedor dos atrativos turísticos do Brasil e 

constroem sempre uma imagem positiva do nosso país. Por outro lado, é importante atentar 

também para o coenunciador dos textos, que não está explícito na materialidade linguística. 

O coenunciador empírico ideal é o aluno e o professor de espanhol de escolas brasileiras. 

Analisando a materialidade, as informações presentes nos textos – tal como La gente es 

amable y cariñosa. Hay bellísimos paisajes y una vegetación espléndida [...] y las playas 

son una delícia –, ou o destaque dado às praias brasileiras, parecem desnecessárias ou 

irrelevantes para quem não seja um turista no Brasil. Nesse sentido os textos não parecem 

estar dirigidos a brasileiros, já que não trazem informações novas, mas sim, a um 

coenunciador não brasileiro, que compartiria um conhecimento enciclopédico semelhante 

ao dos enunciadores e estaria interessado em conhecer as maravilhas naturais do país. Para 

um aluno brasileiro, informações que destacam belezas naturais – tais como praias – ou 

atrativos turísticos – como o Cristo Redentor – não agregam nenhum conhecimento 

relevante. Os textos parecem estar dirigidos a não brasileiros, que, assim como o 

enunciador, compreendem o Brasil e os brasileiros a partir de uma perspectiva de um 

turista. Para os alunos brasileiros, esse tipo de descrição do país pode, inclusive, causar 

estranhamento, pois a visão que compartilham do Brasil pode ser completamente diferente. 

Pois, atividades e textos desse tipo apresentam elementos muito superficiais acerca do 

Brasil, parecendo tratar-se mais de guias turísticos que de textos destinados a brasileiros, 

que, provavelmente, partilham de conhecimentos que vão além disso sobre o seu próprio 

país.    
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 3.3.5.2 O enunciador detentor do saber 

 No Texto 11, percebe-se a presença de um enunciador não brasileiro, José, que se 

dirige a uma enunciadora também não brasileira, Lola, e fala de sua experiência no Brasil e 

sobre os brasileiros que, mais uma vez, são não pessoas. O enunciador retrata o nosso país 

de forma positiva, assim como os brasileiros, que são qualificados como interessados em 

falar espanhol. O enunciador encarna um professor de espanhol, dessa forma, o estrangeiro 

é aquele que detém o conhecimento do idioma – dialogando com o mito do nativo – e o 

ensina ao brasileiro que, novamente, é retratado como amigável: “Doy clases a unos 

alumnos maravillosos, que están muy interesados en hablar español. Estoy encantado”. 

O enunciador, portanto, configura-se com o étos daquele que detém o saber. Além 

disso, ao serem apresentados como não pessoa, o Brasil e os brasileiros estão presentes no 

texto como aquilo de que se fala, constituindo um outro que é um ambiente agradável e 

pessoas gentis, respectivamente. Além disso, ao contrário do Rio de Janeiro, que é 

retratada como uma cidade turística, a cidade do trabalho, por sua vez, é São Paulo. Essas 

escolhas evidenciam também uma interdiscursividade que, como já foi dito, trazem outros 

discursos que consideram o Brasil como um lugar para turismo, com uma exceção: a 

cidade de São Paulo. 

 Aliás, o não brasileiro como o detentor da palavra e do saber é uma constante no 

Vamos a Hablar (perceptível, principalmente, nos diálogos ente Julio e José María) e o 

brasileiro, por sua vez, aparece como aquele que o ouve e aprende, receptivamente e 

amigavelmente, como será especificado a seguir.  

 

3.3.5.3 O enunciador amigável e receptivo 

 É importante atentar para a figura amigável que incorpora o enunciador brasileiro, 

Julio, em sua fala, nos textos 1 e 28. No Texto 1, é possível fazer um confronto, já que 

apresentam um diálogo entre um brasileiro e um espanhol. Os dois conversam sobre 

algumas de suas características, baseando-se, principalmente, nas suas nacionalidades. Os 

dois enunciadores apresentam um étos simpático e amigável, porém há algumas 

peculiaridades que os diferenciam. O espanhol mostra-se mais interessado, fazendo mais 

perguntas ao brasileiro, que se revela solícito e disposto a sanar as dúvidas do seu 

coenunciador.  
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TEXTO 28 

(Vamos a Hablar 1, p.50-51) 
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No Texto 28 também é possível perceber o étos amigável do brasileiro, que está 

aberto às sugestões do enunciador espanhol, aquele que conhece a cidade e o apresenta às 

pecualiaridades de seu país.  

 Já no Texto 21, presente em Arriba, que também é um diálogo entre um enunciador 

brasileiro e enunciadores não brasileiros que se apresentam em seu segundo dia de aula. 

Pedro é apresentado pelo enunciador-LD, sendo considerado, portanto, um personagem 

principal do texto, e apresenta um diferencial em relação aos seus coenunciadores, pois é 

brasileiro: “JUAN: ¿De dónde eres, Pedro? PEDRO: Soy de Curitiba, Brasil. Diego: 

Entonces ¿eres tú el brasileño que todos quieren conocer?”.  Sendo assim, o enunciador 

Juan, não brasileiro, atribui a condição de estrangeiro a Pedro, que é apresentado como 

uma novidade para os colegas. Porém, logo depois se percebe que Juan e Diego se 

assumem como canadenses. Se os enunciadores estão falando a mesma língua, espanhol, 

que não é L1 de seu país de origem, acredita-se que eles estão em outro país que não os 

seus, constituindo-se todos, portanto, como estrangeiros naquela situação de enunciação 

simulada. No entanto, Pedro ganha destaque, dando a entender que os brasileiros são mais 

prezados e admirados e, além disso, mostra-se também amigável e solícito ao responder as 

perguntas dos colegas e, também, ao apresentar-lhes seu pai (Rafael), que também se 



115 
 

mostra simpático: “Pedro: Papá, estos son mis amigos, Diego y Juan. / Rafael: Mucho 

gusto. ¿Cómo estáis? / Diego: Bien, gracias. ¿Y usted? / Rafael: Muy bien.” 

O Texto 2 apresenta um único enunciador brasileiro, Alicia, que passa suas férias 

na Espanha e escreve para seus pais para falar sobre sua rotina. A enunciadora mostra-se 

interessada pelo lugar que está conhecendo, revelando-se uma turista. Além disso, a partir 

dos seus enunciados percebe-se a preocupação com sua família e a simpatia e amabilidade: 

“Mando un beso especial: a Victor, mi hermano favorito (¡porque es el único!). A los 

abuelos Julio y Antón, y a la abuela Catarina, los quiero mucho... A tío Pepe, a tía Rosa y 

a los primos Paola y Lucas. Y a vosotros un camión de besos y cariños de la hija Alicia”. 

Os textos evidenciam, portanto, os brasileiros como sendo enunciadores amigáveis. 

Principalmente nos diálogos, os brasileiros são muito simpáticos e bem vistos pelos seus 

enunciadores não brasileiros, dialogando com a interdiscursividade do homem cordial, que 

os compreende como amáveis e receptivos.  

  

3.3.5.4 O enunciador imigrante / satisfeito  

 No Texto 13 a enunciadora Laura diz ser argentina e viver no Brasil com sua 

família há três anos. Ela não só institui o nosso país como um lugar de imigração, como se 

diz feliz e tranquila aqui: “Hoy vivimos tranquilos y estamos felices”. Essa afirmação 

aparece em oposição à anterior, como foi visto também no plano do vocabulário, pois 

enquanto o Brasil oferece uma boa condição de vida a ela e a sua família, a Argentina lhe 

negou: “En este poco tiempo logramos una buena situación económica que nuestro país 

nos negó/ e /Fue difícil la separación de la família, pero realmente valió la pena”. 

 Assim sendo, a enunciadora apresenta-se como uma imigrante feliz e tranquila, e 

sobre o Brasil, não pessoa do enunciado, é construída uma imagem de um país que dá boa 

condição econômica a seus imigrantes. Ainda, o Brasil aparece em oposição à Argentina, 

pois este proporciona uma má situação econômica, na medida em que aquele proporciona 

estabilidade e felicidade. 

No Texto 11, há um caso parecido por apresentar um não brasileiro que trabalha no 

Brasil, constituindo-se, portanto, como um imigrante. Ao contar as suas experiências a sua 

coenunciadora, ele diz: “Aquí en San Pablo todo va a pedir de boca. Doy clases a unos 

alumnos maravillosos, que están muy interesados en hablar español. Estoy encantado.” 

Sendo assim, o enunciador apresenta um étos de imigrante satisfeito com o Brasil e aquele 

que detém o idioma espanhol. 
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3.3.5.5 O enunciador admirador do Brasil 

No Texto 5 o enunciador é um espanhol que fala sobre o Brasil e, apesar de não 

conhecê-lo, exalta as suas qualidades e os brasileiros: “Me gusta mucho Brasil. La gente es 

amable y cariñosa. Hay bellísimos paisajes y una vegetación espléndida Bueno, la verdade 

es que nunca he estado allí, pero seguro que es así. ¡Ah! Y las playas son una delícia”. A 

admiração pelo Brasil e pelos brasileiros é encontrada em vários textos do corpus. 

O Texto 6 também mostra a admiração do enunciador pelo Brasil: “Cuando 

viajamos a Brasil, pasan ante nuestros ojos paisajes hermosísimos. No es posible expresar 

lo que sentimos ante las islas tropicales, ante la bellísima vegetación del altiplano o ante 

la selva amazónica.” Igualmente, no Texto 7, o enunciador apresenta o Brasil como um 

lugar para onde viajou com a família e ao final expressa o seu encantamento com as praias 

do Rio de Janeiro: “Me encantaron las playas de Rio”. O mesmo ocorre no Texto 11, no 

qual o enunciador é também não brasileiro e retrata o Brasil e os brasileiros positivamente.  

Diferentemente, no Texto 5 quem fala é um espanhol que trabalha no Brasil, e 

conhece, portanto, o país. Além disso, José López, nome atribuído a ele, dá aulas de 

espanhol para brasileiros e os qualifica como maravilhosos e interessados em falar o 

idioma: “Doy clases a unos alumnos maravillosos, que están muy interesados en hablar 

español. Estoy encantado”. Dessa forma, além de possuir um étos de imigrante, satisfeito 

com o Brasil (como foi visto anteriormente), ele também apresenta um étos que admira os 

brasileiros. 

 Também o Texto 21 evidenciam um enunciador admirador dos brasileiros: “Diego: 

Entonces, ¿eres tú el brasileño que todos quieren conocer?”. Ao dizer isso, o enunciador 

Diego, não brasileiro, atribui uma condição de estrangeiro ao brasileiro e, ao mesmo 

tempo, revela a todos os outros enunciadores como apreciadores dos brasileiros, mostrando 

interesse em fazer-lhe outras perguntas. 

 Dessa forma, a admiração e o interesse pelo Brasil e pelos brasileiros, que parte de 

um não brasileiro, é uma constante nas três coleções. Essa admiração parte tanto de um 

enunciador turista, quanto de um imigrante e também nos diálogos em que o brasileiro é 

tido como um estrangeiro. Além disso, é possível citar os textos que reverenciam os 

esportistas brasileiros (textos 14, 15 e 23). No Texto 23, por exemplo, o brasileiro Ayrton 

Senna é não pessoa e um enunciador fala sobre a sua vida. A partir da expressão “fue uno 

de los más famosos deportistas del mundo”, o enunciador lhe atribui uma condição de 
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esportista e não só isso, como um dos melhores do mundo. Esse texto assemelha-se aos 

Textos 14 e 15, que também exaltam brasileiros como atletas conhecidos no mundo todo. 

Dessa forma, os enunciadores configuram-se como admiradores, dando a esses brasileiros 

destaque e atribuindo-lhes a condição de ídolos.  

    

3.3.5.6 O enunciador crítico  

No Texto 24, que aborda o tema do desperdício de alimentos no Brasil, o 

enunciador – de nacionalidade não especificada – embasa seus argumentos com números. 

Apesar de não haver nenhuma fonte que comprove a veracidade dessas informações, o 

enunciado atribui uma imagem ao Brasil de um país que desperdiça seus alimentos e que, 

em consequência disso, muitas pessoas passam fome: “Según datos de algunas 

instituciones brasileñas, el 20% de los alimentos que entran en las casas es echado a la 

basura todos los días. Al mismo tiempo, 32 millones de personas tienen hambre en el país, 

y el 30% de los niños están desnutridos”. Sendo assim, não só é atribuído ao Brasil a 

imagem de país que desperdiça alimentos, como também são acentuadas suas diferenças 

sociais. O fato de muitas pessoas passarem fome, enquanto outras desperdiçam mais de 

20% dos alimentos que entram no país, revela uma grande desigualdade social. 

  O Texto 25 é outro no qual um enunciador de nacionalidade desconhecida fala 

sobre um problema social dos brasileiros. O desrespeito aos idosos é colocado como um 

incômodo que aos poucos está diminuindo no Brasil, porém é retomado no final como algo 

que precisa-se levar mais a sério. Dessa forma, é atribuído ao Brasil, por uma enunciadora 

de nacionalidade desconhecida, a imagem de país que não respeita os idosos. É possível 

concluir de antemão que os textos 24 e 25 são exemplos isolados nos LDs, pois são os dois 

únicos enunciados que se referem ao Brasil citando seus problemas sociais, já que a 

maioria o qualifica sempre com designações que o enaltecem. Nesses dois textos o 

enunciador apresenta, portanto, um étos crítico, apontando para os problemas sociais do 

Brasil. Diferenciando-se dos enunciadores turistas que apontam para atrativos turísticos, os 

enunciadores críticos parecem estar mais inseridos na sociedade brasileira e, assim, 

conhecer além das qualidades naturais do Brasil.  

  

3.3.6 Dêixis enunciativa 

 De acordo com Maingueneau (2011), a dêixis enunciativa diz respeito a um espaço 

e um tempo de uma enunciação que legitimam o discurso. Nos textos que compõem o 
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recorte da pesquisa não é possível analisar sua dêixis temporal, pois há uma apagamento, 

em quase nenhum o tempo está especificado. Dessa forma, a análise se baseará na dêixis 

espacial, que diz respeito ao lugar da enunciação. 

 Há algumas marcas linguísticas que evidenciam de onde fala o enunciador. Com 

isso, em alguns textos foi possível perceber o lugar da enunciação. De todos os textos 

analisados, em seis estava especificado o Brasil como lugar de enunciação e em sete, um 

lugar que não era o Brasil. Como no total foram 28 textos selecionados, em quinze deles a 

dêixis espacial não está clara. Apesar de em alguns textos não estar especificado ou ser o 

Brasil o lugar da enunciação, neles, muitas vezes, quem fala é ou parece ser um não 

brasileiro, como no TEXTO 11, 12 e 13. Isso revela que, em muitos casos, as visões que se 

têm dos brasileiros vêm de fora e, como já foi dito anteriormente, apresentam uma forma 

de compreender nossas identidades muito homogênea, preconceituosa, que revela uma 

simplificação das coleções ao abordar o tema. 

 A minoria dos textos apresenta especificamente o Brasil como dêixis espacial, e são 

eles: Texto 4, 10, 11, 12, 13 e 22. No Texto 4 está especificado pelo enunciador-LD, na 

apresentação dos relatos: “Los alumnos de una escuela de São Paulo terminan el curso y 

quieren hacer un viaje para celebrarlo”. No Texto 10 a dêixis fica clara quando a 

enunciadora diz: “Después que terminó la guerra, en 1939, mi bisabuela, Amparo, y sus 

hijas vinieron a Brasil.” Assim, ao usar o verbo /venir/, a enunciadora deixa claro que o 

lugar de onde fala é o Brasil. Nos textos, 11, 12 e 13 está especificado o local de onde 

falam os enunciadores, apesar de não serem brasileiros: São Paulo, Itacaré (Bahia) e 

Fortaleza, respectivamente. E também no Texto 22, também especifica-se o lugar de onde 

fala o enunciador José Carlos: Espírito Santo.  

Mesmo quando a dêixis não está especificada, o enunciado, muitas vezes, parece 

partir de um lugar exterior ao Brasil. No Texto 6, por exemplo, não está explícito de onde 

parte o enunciado, porém quando o enunciador diz: “Cuando viajamos a Brasil...” parece 

que ele fala de um lugar que não é o Brasil. O mesmo ocorre no Texto 8: “[...]después voy 

a conocer algunas playas brasileñas com mis tios y primos bolivianos”. Não se sabe 

exatamente a dêixis temporal do enunciado, mas, ao dizer isso, a enunciadora parece ser 

uma turista que está fora do Brasil. Caso parecido ocorre no Texto 26 quando a 

enunciadora diz: “Un amigo brasileño me dijo algo muy interesante que nunca 

olvidaré[...]”, não se sabe de onde ele fala, porém, por especificar a nacionalidade do seu 

amigo, que é brasileiro, é provável que sua fala tenha partido de um lugar que não é o 
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Brasil. Esses são alguns casos dos que se repetem nas coleções: uma dêixis espacial não 

identificada explicitamente, porém que parecem partir do exterior ou, pelo menos, de um 

não brasileiro, turista, principalmente. 

Os textos que apresentam especificadas as dêixis enunciativas como não sendo o 

Brasil são: Texto 1, 2, 3, 5, 7, 21, 28. Nos textos 5 e 7, por exemplo, quem fala são não 

brasileiros que se referem ao Brasil como um lugar de turismo, exaltando as seus atrativos 

naturais: “[...]las playas son uma delicia.”. Os textos 1, 2, 3, 21 e 28 apresentam 

brasileiros que falam de fora do Brasil e, como foi visto anteriormente, são apresentados 

como amigáveis e solícitos. 

Os textos 14 e 15 são casos diferentes. Por se tratarem de textos que circulam no 

mundo social, a sua origem empírica é a Espanha, inferida através da fonte mencionada. 

Porém, mesmo assim, não há nenhum elemento nos textos que evidencie a sua dêixis 

espacial. 

Na análise da dêixis enunciativa foi possível observar, portanto, que a minoria dos 

textos analisados parte do Brasil e, mesmo que a maioria seja de origem não especificada, 

muitas vezes parecem partir de um enunciador não brasileiro ou que não está no Brasil. 

Isso é um dos traços que evidencia o discurso estrangeirizado presente nos LDs de língua 

estrangeira, apesar de estarem destinados a alunos brasileiros, apresentando, muitas vezes, 

um enunciado que parte de um não brasileiro e que apresenta uma visão que vem de fora 

sobre o Brasil.   

  

  

3.4  Para chegar a uma conclusão: as visões de Brasil e de brasileiros em cada coleção 

  

Nesta seção, serão apresentadas as conclusões a que se chegou a partir da análise, 

considerando agora cada coleção com o intuito de verificar se há uma diferença de 

abordagem do tema entre elas. Dessa forma, se observará como os textos analisados de 

Vamos a Hablar, Arriba e Saludos concebem as identidades dos brasileiros e se verá, 

assim, se o tratamento se modificou de uma época a outra. 

 

3.4.1 Vamos a Hablar: “Me gusta mucho Brasil. La gente es amable y cariñosa... nunca 

he estados allí, pero seguro que es así” 

Os textos analisados de Vamos a Hablar são os de número 1, 5, 6 e 11. Foram 

selecionados apenas quatro para a análise pelo fato de a coleção, apesar de ter uma grande 
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ocorrência de referências ao tema, apresentar poucos textos longos e mais pequenos 

enunciados descontextualizados que citam os brasileiros ou o Brasil. Dessa forma, 

preferiu-se analisar esses enunciados menores nesta seção. 

No início de cada volume, é feita uma apresentação assinada pelo embaixador da 

Espanha na época da publicação, que ressalta a preocupação da obra em atender as 

particularidades dos alunos brasileiros: 

 

TEXTO 29 

(Vamos a Hablar, apresentação) 

 

  

Como é possível observar no Texto 29, os autores citam como uma prioridade da 

coleção atender às peculiares necessidades dos alunos “lusoparlantes” e, em especial, dos 

brasileiros. Durante todo o texto o foco conserva-se no domínio da língua, como está claro 

na afirmação: “[...] Vamos a Hablar insiste en la necesidad de un esfuerzo especial para 

asimilar desde el primer momento las construcciones más genuinas y propias del español, 

la pronunciación más exacta y las locuciones más naturales y expresivas”. Não é, 

portanto, mencionado qualquer tipo de consideração às marcas identitárias e culturais dos 

alunos. Com isso, apesar de ser dito que a coleção está destinada a brasileiros, a partir dos 
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enunciados percebe-se que, na verdade, esse direcionamento está para quaisquer falantes 

de português. 

De acordo com o que foi observado na análise dos textos selecionados, as questões 

culturais do Brasil e as identidades dos brasileiros são tratadas de forma superficial, 

fundamentadas em uma visão essencialista e estereotipada, sem dar abertura a reflexões 

críticas. O que privilegia-se, na verdade, são as estruturas linguísticas que se pretende 

ensinar em cada unidade didática. 

Isso ocorre, tomando como exemplo, no Texto 1, o qual traz um personagem 

brasileiro, Julio, que está presente em textos de todo o primeiro volume. Apenas o primeiro 

texto foi usado porque todos os outros não atribuem condição alguma ao brasileiro; Julio 

apenas aparece como um coenunciador do espanhol José María, que lhe apresenta sua 

cidade. No Texto 1, Julio é caracterizado de forma superficial, baseando-se em uma visão 

estereotipada ao mostrá-lo como um turista e mestiço. Além disso, chega-se à conclusão de 

que esse personagem identificado como brasileiro no livro poderia ser de qualquer outra 

origem, posto que, como foi dito, o tema não é tratado de forma mais aprofundada de 

maneira a promover algum tipo de identificação por parte do aluno brasileiro. 

O Texto 5 apresenta os brasileiros como não pessoa de um enunciado que parte de 

um não brasileiro. O enunciador os qualifica como amigáveis e carinhosos, mesmo sem 

nunca ter ido ao Brasil. Dessa forma, os brasileiros configuram-se, portanto, como uma 

figura exótica ao espanhol, por aparecem de forma completamente diferente ao seu modo 

de vida, se atentarmos também para a imagem relacionada ao texto. Além disso, mais uma 

vez os brasileiros são vistos como uma unidade, sem distinção alguma entre eles, 

reproduzindo, assim, um senso comum e um estereótipo. 

Ao mesmo tempo que o Texto 5 mostra os brasileiros de uma forma essencialista, o 

Texto 6 o faz com o Brasil, que é apresentado como um país de turismo, remetendo 

também a outros discursos que circulam no senso comum. O Texto 11, por fim, traz 

novamente um enunciador não brasileiro e que, dessa vez, está no Brasil para trabalhar, um 

imigrante, tema que pode ser considerado imposto pela sua grande ocorrência nas três 

coleções analisadas.  

Os quatro textos revelam uma tendência do Vamos a Hablar: a voz quase sempre é 

dada a um não brasileiro que fala do Brasil, sempre exaltando suas qualidades, mesmo sem 

conhecê-lo. Quando a voz é dada a um brasileiro, ele aparece em diálogo com um espanhol 
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– única nacionalidade de fala hispânica presente na coleção – e este é o detentor do saber, 

aquele que leva o brasileiro para conhecer a cidade. 

Outro fato importante é que o tema do Brasil aparece mais vezes no primeiro livro, 

diminuindo significativamente nos outros volumes da coleção. Um dos fatores que atestam 

isso é fato do personagem Julio só aparecer no primeiro livro e, no quarto livro, a 

quantidade de vezes que surge uma referência ao Brasil ou aos brasileiros é muito pouca, 

apenas três8. 

Nota-se, portanto, que Vamos a Hablar não trata o tema de forma aprofundada e 

não se compromete a abordar as identidades e as culturas brasileiras a partir de uma visão 

não essencialista. Fica evidente que o seu objetivo é ensinar a língua espanhola aos alunos 

brasileiros através de um método que se assemelha ao gramática-tradução com elementos 

estruturalistas, usando apenas alguns componentes que possam gerar uma identificação. A 

tentativa se dá através de um personagem que aparece em apenas um livro da coleção, em 

alguns textos em que os brasileiros ou o Brasil são citados e, também, em diversas frases 

soltas de exercícios gramaticais. Essa aproximação à realidade do aluno também é 

pretendida com perguntas diretas ao aluno, como, por exemplo: 

 ¿Cómo son las distancias en Brasil? ¿Y en las ciudades? (Vamos a Hablar 1, p.18) 

 ¿Cómo son los brasileños que viven en el extranjero? (Vamos a Hablar 2, p.23) 

 ¿Cuáles son las características que se atribuyen a los brasileños? (Vamos a 

Hablar 2, p.23) 

 ¿Está de acuerdo con la visión que los extranjeros tienen de Brasil? (Vamos a 

Hablar 2, p.23) 

 ¿Cómo funciona el sistema financiero en Brasil? (Vamos a Hablar 2, p.51) 

Algumas frases são interessantes para gerar alguma reflexão, como a seguinte: ¿Se 

ha modificado en Brasil durante los últimos años la situación de la mujer? ¿Han 

cambiado sus costumbres y actitudes? (Vamos a Hablar 2, p. 108), que pode levar a uma 

discussão sobre o papel da mulher no Brasil. Porém, em outras essas perguntas parecem 

não ter sentido para um estudante brasileiro, como em: ¿Qué nível de ocupación media 

tienen los hoteles en Brasil? (Vamos a Hablar 3, p.14). Esta, como algumas da lista acima, 

são perguntas difíceis de serem respondidas para um estudante de Ensino Fundamental, 

além de conterem elementos que podem levar a generalizações. Isso pode ser considerado 

um fator que reforça a unificação das identidades e costumes, pois pede ao aluno que 

                                                           
8 Ver gráfico na página 56. 
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responda objetivamente questões muito subjetivas e que requerem um tratamento 

cuidadoso.  

Outra constante na coleção é o uso de frases descontextualizadas com a proposta de 

completar lacunas, tradução ou exercício de habilidade oral. Enunciados como “Brasil 

produjo el año pasado más cereales que el año anterior" (Vamos a Hablar 4, p.52) ou “Me 

acostumbro poco poco a la vida brasileña” (Vamos a Hablar 2, p.63), não estão 

relacionados com um contexto que os façam ter sentido, desempenhando, assim, uma 

função estritamente de exercitação gramatical. 

A partir dessas considerações é possível afirmar que a coleção Vamos a Hablar 

compreende a língua como um sistema de regras abstratas, imutáveis, sem considerar 

qualquer fator externo, como o contexto de produção ou o próprio falante. É por isso que, 

ao trazer um texto de diálogo criado para fins didáticos entre um brasileiro e um espanhol, 

ou relatos de não brasileiros, o que ganha evidência não são as identidades e culturas em 

contato, mas sim os gentilícios e as estruturas linguísticas que se entende que o 

falante“precisa saber” para aprender a língua. Além disso, a presença constante do 

brasileiro no primeiro volume (mesmo que de forma superficial), a sua ausência quase que 

total no último e o uso de frases descontextualizadas também mostram a pouca importância 

dada ao tema. Embora seja a coleção mais antiga dentre as analisadas, no momento de sua 

publicação (1990) a produção acadêmica da área já permitiria uma abordagem mais 

reflexiva da questão. 

 

3.4.2 Arriba: “¿eres tú el brasileño que todos quieren conocer?” 

No manual do professor de Arriba é afirmado que a coleção está elaborada a partir 

dos preceitos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), dando foco, inclusive, aos 

temas transversais, que incluem a Pluralidade Cultural: “Desde su publicación, en 1998, 

los Parâmetros Curriculares Nacionais sirven de orientación y apoyo a todos los que 

trabajan con educación en Brasil. Elaboramos ¡ARRIBA! en base a varios de sus 

preceptos” (Arriba, p. 3). Porém o foco, de acordo com o que foi dito em relação às 

peculiaridades dos alunos brasileiros – “[...]ofrecemos atividades y explicaciones 

detalladas sobre los contenidos que más les cuesta entender” -, está, sobretudo, nas 

dificuldades linguísticas que estes poderão ter. Nesse sentido, Arriba se assemelha a 

Vamos a Hablar, por dar destaque aos brasileiros enquanto lusófonos, levando em conta 

essa peculiaridade para a elaboração das atividades e explicações. 
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 Tendo em vista que se trata de uma coleção didática destinada a alunos de escolas 

brasileiras, ao tratar da pluralidade cultural, seria esperado que fossem abordados assuntos 

referentes às identidades e às culturas específicas do Brasil. No entanto, a partir do que foi 

encontrado nos livros da coleção, percebe-se que o tema surge de forma extremamente 

superficial e a partir de uma visão estereotipada e baseada em prejulgamentos. Os textos de 

Arriba que integram o corpus principal desta análise são: 2, 3, 12, 16, 21, 23, 24 e 26. 

Os textos 2 e 3 apresentam enunciadoras brasileiras que viajam a países de fala 

hispânica e contam sobre suas rotinas. Dessa forma, a essas enunciadoras lhes é atribuído o 

papel de turista. Essa é uma condição que se repete de forma semelhante no Texto 21, no 

qual um enunciador brasileiro parece estar em um ambiente estrangeiro e é visto como uma 

novidade aos olhos dos seus coenunciadores. Ademais, apesar de todos esses enunciadores 

serem apontados como brasileiros pelo enunciador-LD, não há qualquer característica que 

os diferencie de outras nacionalidades. Esse fato acontece em quase todos os textos que 

focam os brasileiros, que parecem estar ali apenas para constar a sua presença. 

O Texto 12 apresenta o tema da imigração, que está presente em todas as três 

coleções, a partir da voz de uma peruana que vive no Brasil e que constitui a sua família 

como brasileira. O Texto 16 é o exemplo de como o futebol é constantemente associado 

aos brasileiros, pois, sem nenhum tipo de contextualização, a foto de um jogador com a 

camisa da seleção brasileira é posta em um exercício de vocabulário. É reforçado, dessa 

forma, o discurso circulante de que o Brasil é o país do futebol.  

Muitos textos em Arriba apenas fazem pequenas menções ao Brasil e aos 

brasileiros, como ocorre no 26, no qual o tema aparece em apenas uma frase que não faz 

muito sentido. Em muitos textos que fazem alusão ao tema, não há nenhuma ligação com 

qualquer atividade ou contexto que explique a sua presença. Quando é dito no manual do 

professor que a coleção estaria adequada aos alunos brasileiros, a constatação que se têm 

quando analisa os textos é de que o Brasil está ali apenas como um acessório. Isso fica 

claro se se atenta para as vários desenhos da bandeira, que aparecem sem estar 

relacionados a alguma razão, como ocorre na seguinte atividade: 
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TEXTO 30 

(Arriba 1, p.97) 

 

  

Como ocorre no Texto 30, a bandeira do Brasil é uma constante na coleção; no 

entanto, não há atividade alguma que a explore. Apenas aparecem como acessórios, como 

já foi dito, e sua presença quase que não é notada. 

 Outro caso que merece atenção é uma das primeiras atividades da coleção que 

aborda os países em que o espanhol é língua oficial. Primeiramente, é apresentado um 

texto explicativo sobre o tema, logo depois é proposta a atividade, que consiste em 

assinalar os países que têm o espanhol como língua oficial. O Brasil está dentre as opções. 

Para um aluno que mora no Brasil e que fala português é evidente que o espanhol não é a 

língua oficial do seu país. Dessa forma, entende-se que a coleção, embora afirme dirigir-se 

a um estudante brasileiro, apresenta marcas linguístico-discursivas que contrariam esse 

fato, como esta que se acaba de citar. 
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TEXTO 31 

(Saludos 1, p. 8) 

 

  

Além disso, a menção ao Brasil e aos brasileiros é feita constantemente através de 

frases descontextualizadas em atividades para completar lacunas, como em: “Oscar ha sido 

un grande jugador brasileño de baloncesto” (Arriba 2, p.32). Além disso, quando os 

brasileiros são postos em destaque, os textos são sempre criados para fins didáticos e 

aparecem a partir da voz de um não brasileiro, como nos Textos 23 e 24.  

Notou-se, também, que, além da superficialidade com que é tratado o tema dos 

brasileiros e a pouca quantidade de ocorrência de elementos que remetam a sua cultura, a 

coleção sempre apresenta uma visão “estrangeirizada”, pois não é mostrado um 

conhecimento aprofundado sobre o Brasil, que aparece muitas vezes em pequenas 

menções, feitas por enunciadores estrangeiros. Além disso, quando o enunciador é 

brasileiro, não há característica que cause identificação, como nos textos 2 e 3, os quais 

apresentam elementos que poderiam ser universais, não havendo especificidades 

relevantes, levando a um apagamento das suas condições. Além disso, o enunciador 

brasileiro fala sempre como turista, em um outro país, nunca imerso na sua própria cultura. 

De forma geral, durante o levantamento das páginas da coleção, percebeu-se que a maior 

parte de seus textos tratam de assuntos e elementos exteriores ao Brasil e às suas culturas.  

O tratamento que Arriba dá às peculiaridades dos brasileiros é, portanto, 

estritamente gramatical, pois nos enunciados tratam de forma muito pouco significante as 

nossas culturas e as nossas identidades. Como foi visto na análise baseada na semântica 
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global, a visão de identidades é baseada em essencialismos, inclusive quando se trata de 

outras culturas, abordando temas de senso comum como, por exemplo, pratos e danças 

típicas. 

 

3.4.3 Saludos: “me encantaron las playas de Rio” 

 Os textos de Saludos que compõe o corpus da pesquisa são os seguintes: 4, 7, 8, 9, 

10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27 e 28. É a coleção, portanto, com mais textos 

analisados, pelo motivo de apresentá-los em maior quantidade que as duas outras. Vamos a 

Hablar e Arriba, como foi explicitado, usam muitas referências aos brasileiros através de 

pequenos enunciados e frases descontextualizadas. Já Saludos traz mais textos em que é 

possível analisar sob a perspectiva da semântica global, apesar de também apresentar 

muitos enunciados que não estão inseridos em contexto algum. 

Comparando com as duas coleções didáticas anteriores, nessa coleção é possível 

notar a presença de mais textos e atividades que abordam questões culturais dos alunos em 

contraste com a cultura de língua espanhola. Alguns dos textos encontrados que fazem 

referência ao Brasil circulam no mundo social e são de origem brasileira e, alguns, 

inclusive de autoria de poetas e compositores, como Drummond e Cazuza, como no 

seguinte: 
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TEXTO 32 
(Saludos 4, p. 86) 

 

  

Além disso, alguns desses textos são apresentados na língua portuguesa e na língua 

espanhola e, na maioria das vezes, procura-se fazer uma comparação da cultura brasileira 

com a cultura hispânica: 
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TEXTO 33 

(Saludos 4, p.52) 

 

 

Por outro lado, ao mesmo tempo que aborda o assunto de forma menos superficial, 

a coleção dá bastante importância para o vocabulário e para a gramática 

descontextualizada, como foi encontrado também em Vamos a Hablar e Arriba. Há muitas 

atividades de lacunas que abordam questões estruturais da língua e que não geram qualquer 

reflexão no aluno. Muitas vezes, também, como é possível ver na análise, os brasileiros são 

citados sem contextualização alguma, sem especificidades que os particularizem, 

baseando-se também em senso comum e estereótipos, como é o caso dos Textos 7, 8 e 9. 

Este último, inclusive, remete, assim como o Texto 31 (de Arriba), ao apagamento do 

contexto cultural do aluno, pois para brasileiros é desnecessária a apresentação do Rio de 
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Janeiro como uma cidade desconhecida. Além do mais, remete a interdiscursos de que o 

Brasil é um lugar de referência turística, sempre enfocando suas praias, ou, então, há caso 

de textos e imagens que associam e exaltam o brasileiro como jogador de futebol, não 

havendo nenhuma atividade que leve a refletir sobre isso. Faltam elementos que de fato 

insiram o LD na realidade do aluno e que abordem as marcas identitárias dos brasileiros, 

como está especificado no Edital do PNLD 2011: 

Da mesma forma que com as variedades lingüísticas, o trabalho com a 

cultura nas coleções de Língua Estrangeira deve incentivar professores e 

alunos a perceber a diversidade sócio-cultural que há no mundo e nos 

próprios contextos de vida do aluno. Nesse sentido, esse trabalho deve ter 

um enfoque intercultural, uma vez que ao ver o outro também nos vemos 

e nos transformamos. Assim, espera-se que, nessas coleções, sejam 

abordadas, sempre que isso couber e for relevante para a questão 

abordada e sem a utilização de estereótipos e de preconceitos, temáticas e 

situações que representem diversos territórios, espaços e momentos 

relacionados aos povos que falam essa língua estrangeira, diferentes 

grupos sociais, étnico-raciais e etários, diferentes gêneros, orientações 

sexuais, condições físicas etc. (MEC/FNDE/SEB, 2011, p.56)  

 

Com relação à visão de língua adotada, a coleção Saludos utiliza mais textos que de 

fato retratam a identidade brasileira, inclusive, com autoria de brasileiros. A coleção afirma 

ter uma concepção de linguagem sócio histórica:  

A proposta didático-pedagógica apresentada na coleção se apoia, 

essencialmente, em uma concepção sociointeracionista, que valoriza a 

construção da linguagem com os alunos como uma prática centrada 

naquilo que é dito/escrito para determinado ouvinte/leitor dentro de 

determinada situação social. 

Assim, avança de forma a superar concepções de linguagem mais 

tradicionais pautadas em uma visão estrutural ou em uma visão funcional. 

(MARTÍN, 2009, p. 3) 

 

Além disso, com relação a considerar a cultura do aluno, o manual do professor 

afirma: 

Partindo do pressuposto de que aprender uma língua estrangeira é 

apreender outros modos de expressão de ideias e sentimentos, em 

diversas situações se apresentam questões que convidam o estudante a 

estabelecer relações entre as culturas dos povos falantes da língua objeto 

de estudo e sua própria língua e cultura. (MARTÍN, 2009, p. 3) 

 

Em contrapartida, são utilizados, também, textos criados para fins didáticos que, 

muitas vezes, trazem visões essencialistas da cultura brasileira. Pode-se citar como 

exemplo os pequenos textos que trazem um enunciador brasileiro ou de outra 

nacionalidade falando sobre o Brasil como um lugar de turismo, que não privilegiam as 
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marcas identitárias dos brasileiros, mas sim trazem uma visão estereotipada, como o Texto 

7 que cita o Rio de Janeiro para falar de suas praias, resumindo-o a um lugar de turismo. 

Ainda, apesar de usar mais textos e explorar mais a leitura e a produção textual que 

as duas coleções anteriores, Saludos ainda dá bastante importância à exposição de 

conteúdos gramaticais e atividades de vocabulário. Muitas vezes, a referência aos 

brasileiros e ao Brasil surge como um simples elemento para introdução a um conteúdo 

gramatical, não havendo um aprofundamento no tema. 

 

 

3.5 O contraponto: a reconfiguração das identidades 

  

 Apesar de acima já ter sido feita uma conclusão das três coleções didáticas e 

também uma comparação parcial entre elas, esta seção será destinada a fazer o contraponto 

entre Vamos a Hablar, Arriba e Saludos, a fim de refletir sobre as mudanças que houve de 

uma época a outra e verificando se ocorreu algum tipo de reconfiguração no tratamento das 

identidades dos brasileiros e do Brasil. 

 Os textos analisados como recorte principal desta pesquisa têm uma natureza 

peculiar com relação ao seu gênero discursivo. A maioria deles cria uma cenografia 

(MAINGUENEAU, ano) de gênero primário, por simularem pequenos relatos ou diálogos. 

Além disso, quase todos que fazem referência ao tema do Brasil são criados para fins 

didáticos. Isso revela, em certa medida, uma tendência do LD enquanto gênero discursivo 

secundário que carrega outros textos criados somente para fins didáticos que simulam 

gêneros primários e secundários. Pode-se dizer, portanto, que a mais relevante 

peculiaridade do LD enquanto gênero discursivo é essa junção e simulação de gêneros 

primários e secundários que dialogam entre si, formando um enunciado de muitas vozes, 

além da voz do enunciador-LD que está aparece em todo o livro.  Na coleção Vamos a 

Hablar (1994) todos os textos são dessa natureza, como já foi observado. Isso diminui um 

pouco no Arriba, que apresenta mais enunciados que circulam/circularam no mundo social 

fora do LD, mas ainda de maneira incipiente. Na coleção Saludos encontra-se mais textos 

que circulam no mundo social, trazendo canções e poesias de língua portuguesa e, às 

vezes, fazendo comparações com a língua espanhola. No entanto, ao utilizar muitos 

pequenos relatos também criados para fins didáticos, a coleção acaba seguindo a mesma 

tendência das duas anteriores. 
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 Com relação ao tipo de abordagem ao tema dos brasileiros e do Brasil, concluiu-se 

que as coleções didáticas ainda constroem uma visão estereotipada das identidades. Esse 

tratamento se dá de forma mais ou menos diferenciada em cada obra, porém foi possível 

observar temas e interdiscursividades que circulam em todas as três. 

 Em Vamos a Hablar a voz é dada quase sempre a um não brasileiro, que apresenta 

uma visão exteriorizada e superficial em relação ao Brasil, baseando-se, principalmente em 

estereótipos. Além disso, o foco está quase sempre em questões estruturais da língua, com 

um descuido para as questões identitárias. Muitas frases dirigidas aos alunos que não 

fazem sentido são pistas de que o enunciador-LD não abarca as singularidades e costumes 

brasileiros, pois muitas dessas questões não condizem com o nosso contexto, como foi 

explicado anteriormente. Nota-se, portanto, pelos enunciados analisados, uma tentativa de 

compreender nossos costumes, que parte de um estrangeiro que todavia não conhece o 

Brasil. Isso está claro nos textos, quando sempre um enunciador-brasileiro apresenta suas 

impressões – às vezes hipotéticas – sobre nossas identidades. 

 A coleção Arriba (2004) diferencia-se em parte de Vamos a Hablar (1990), pois 

apresenta relatos de brasileiros, porém, estes sempre são apresentados fora do país. O lugar 

de onde fala, como foi observado no plano da dêixis enunciativa, sempre é o exterior. 

Além disso, essa coleção aborda de forma insignificante o tema em questão. As referências 

encontradas, muitas vezes, eram fotos e frases descontextualizadas, ou então pequenas 

referências em textos, quase imperceptíveis. Além disso, muitas vezes quando os 

brasileiros são postos em destaque, aparecem a partir da voz de um não brasileiro, como no 

Texto 11. Ademais, na maioria dos casos, não há características que especifiquem os 

brasileiros enquanto tais, são aspectos muito genéricos e quase universais. 

 Com relação a Saludos, das três é coleção que mais traz textos que ora dão a voz a 

não brasileiros, ora a brasileiros, que também aparecem como não pessoa do discurso. Por 

outro lado, apesar de ser a coleção com mais textos que circulam no mundo social, Saludos 

ainda traz muitas frases descontextualizadas e aborda o tema baseando-se em uma 

perspectiva essencialista. 

 De acordo com o objetivo geral, a pesquisa visou observar como se constroem as 

visões acerca das identidades dos brasileiros em três coleções didáticas que representam 

três diferentes épocas do ensino de espanhol no Brasil e, a partir disso, verificar se houve 

algum tipo de reconfiguração sobre o tema, de uma época a outra. 
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 Sendo assim, observaram-se temas que se mantêm nas três coleções: o Brasil visto 

como um país de turismo e os brasileiros como amigáveis e receptivos, que configuram-se 

como um já dito sobre a forma de compreender a nossa cultura e costumes. O Brasil e os 

brasileiros relacionados ao futebol são temas encontrados somente em Arriba e Saludos, 

porém que também marcam e trazem discursos que circulam na sociedade, como foi 

explicitado. Analisando os textos, ainda foi possível observar o Brasil como destino de 

imigrantes – muito recorrente em Saludos – e os brasileiros como turistas – o que aparece 

nas três coleções. 

 A coleção que mais aborda as culturas brasileiras de forma a levar o aluno a refletir 

sobre suas marcas identitárias é a coleção Saludos, que traz atividades que se 

contextualizam em poesias, pinturas e canções que circulam em nosso meio. Porém tais 

elementos não impedem que a coleção faça uso constante de textos criados para fins 

didáticos e que trazem visões pré-construídas e carregadas de estereótipos. Para a coleção 

Saludos fica claro, pela grande ocorrência de textos que tratam do mesmo assunto, que o 

Brasil é um lugar, antes de tudo, que apresenta belas paisagens, como um destino ideal 

para turistas, dando pistas de que seu coenunciador não seria um brasileiro, embora ele 

proclame tal fato em suas propostas. Essa visão não se distancia da apresentada em Vamos 

a Hablar, coleção quinze anos mais antiga. Além disso, Saludos mostra com frequência os 

brasileiros associados ao futebol e dispensa uma unidade inteira que fala de ídolo e 

personalidades históricas para trazer três textos que abordam jogadores de futebol 

brasileiros. Dessa forma, conclui-se que para Saludos o Brasil é também o país do futebol. 

 Ainda um contraponto necessário a ser feito é a questão dos brasileiros como 

mestiços. Em Vamos a Hablar (1994) essa construção está bem clara no Texto 1, não 

sobrando dúvidas de que, para a coleção, um dos traços “típicos” dos brasileiros é a 

mestiçagem. Essa forma de conceber a identidade como única, quando usa o vocábulo 

“típicamente”, leva a um essencialismo que não ocorre somente nessa coleção. Em 

Saludos, percebe-se essa forma de ver os brasileiros no Texto 20. 

 Outra maneira de ver as identidades dos brasileiros está presente nas três coleções. 

Como foi visto, em alguns textos, o Brasil é mostrado como um país de imigração, que dá 

tranquilidade e serve como fuga dos problemas de um não brasileiro. 

 A partir do que foi analisado, percebe-se uma mudança nas três coleções na forma 

de tratar e valorizar as culturas e as identidades no ensino de língua espanhola. Vamos a 

Hablar privilegia somente as estruturas linguísticas e usa os textos e questões com 



134 
 

referências ao Brasil e aos brasileiros como elementos para gerar algum tipo de interesse 

ao aluno e acaba abordando o tema de forma extremamente estereotipada. Arriba, apesar 

de ser uma coleção publicada dez anos depois, ainda se prende à prática constante de 

estruturas linguísticas e as referências ao tema são muito escassas e baseadas em visões 

extremamente estereotipadas, como o brasileiro como turista, o Brasil como país de 

imigração e o brasileiro como jogador de futebol. É uma coleção que foi editada depois do 

PCNs e promete aproximar-se da Pluralidade Cultural, mas não é isso que se observa. 

 Em Saludos, observa-se uma maior diferença com relação às duas anteriores. 

Talvez pelo motivo de ter sido editada para atender o Edital do PNLD, essa coleção traz, 

como já foi aclarado, muito mais elementos e atividades que fazem menção às identidades 

dos alunos, com a intenção de gerar algum tipo de reflexão sobre sua cultura. Porém essas 

alusões, na maioria das vezes, não são enriquecedoras ou não privilegiam as identidades 

como múltiplas. Nos vários textos analisados, averiguou-se visões de brasileiros como 

turistas, jogadores de futebol, amigáveis, mestiços e do Brasil como país de turismo, de 

imigração, do carnaval, dentre outras designações que circulam na sociedade. Concluiu-se 

que, assim como as outras duas coleções, Saludos continua sendo um reprodutor do senso 

comum. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho compreende o livro didático como um material de ensino que vai 

além da sala de aula, como um construtor visões de mundo, no qual circulam diversos 

dizeres relacionados ao contexto histórico no qual está inserido. Dessa forma, os discursos 

presentes no LD instituem e reproduzem diversas concepções sobre a sociedade e, 

consequentemente, de variadas formas de tratar as identidades. Além disso, constitui um 

dos principais meios de ensino, ganhando cada vez mais autonomia, como afirma Coracini 

(2011). Levando isso em consideração e também pelo fato de ser um componente da escola 

e, sobretudo, da sociedade, o LD configura-se uma das principais fontes de acesso ao 

conhecimento e, principalmente, de formação dos sujeitos-alunos. 

Ademais, a questão da identidade adquire importância por esta ser parte do 

processo constitutivo de todos os sujeitos. É nas relações sociais e através da linguagem 

que se estabelecem características específicas  que conformam a sua subjetividade e, ao 

mesmo tempo, o seu papel como cidadão de uma coletividade. Dessa forma as identidades 

dos brasileiros representam importantes aspectos dos alunos que fazem parte do Brasil e 

compartilham, em certa medida, de memórias em comum. Essas identidades são 

construídas em meio às relações sociais e aos discursos que nela circulam. O livro didático, 

portanto, pode ser um (re)produtor desses dizeres, formando determinadas concepções do 

Brasil e do que é ser brasileiro. 

Esses são os principais motivos que levaram o livro didático e a identidade a serem 

o foco desta dissertação. Sendo assim, este trabalho teve como objetivos analisar como se 

constrói e observar como se transforma a visão sobre os brasileiros e o Brasil em livros 

didáticos representantes de três momentos do ensino de espanhol para, assim, verificar se o 

tratamento do tema modifica-se de uma época a outra nos LDs. Como foi dito 

anteriormente, as três coleções didáticas destinam-se a alunos brasileiros de escola e 

propõem-se a adaptar o ensino de espanhol as suas particularidades. Acredita-se, portanto, 

que se faz necessário observar como se dão os processos de construção das formas de 

compreender os brasileiros, para, assim entender a maneira como nos vemos e como somos 

vistos pelos não brasileiros, e de que forma somos postos em relação a eles.   
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Essa última afirmação leva à concepção de identidade e diferença que pautou esta 

pesquisa, de Silva (2011) e Hall (2011), que entendem que uma só de constitui a partir da 

outra. De acordo com os autores, é a partir das diferenças que os sujeitos assumem 

posições e são capazes de refletir sobre si mesmo e sobre sua condição. As identidades dos 

brasileiros, por exemplo, formam-se a partir das oposições a outras nacionalidades. Uma 

questão de suma importância para esta pesquisa e que é interessante frisá-la novamente é 

que aborda Silva (2011) ao dizer que a identidade não deve ser compreendida “fora de um 

processo de produção simbólica e discursiva”. Além disso, ele frisa que não há nenhum 

referencial fixo para o que é “ser brasileiro”, e a identidade só existe a partir da linguagem. 

 O que Silva (2011) coloca sintetiza quase toda a concepção de identidade 

considerada para este trabalho. Com relação à formação das identidades por meio das 

diferenças, “ser brasileiro” pressupõe um referente antagônico que não se enquadra em 

outras nacionalidades. Sendo assim, a compreensão do que é ser brasileiro depende de uma 

série de negações, como: “Não sou espanhol”, “não sou japonês”, por exemplo. Segundo o 

autor, identidade e diferença são inseparáveis. Dessa maneira, foi um interesse da pesquisa 

analisar se os brasileiros aparecem em relação a outras nacionalidades e, posteriormente, a 

quem e de que maneira eles são diferentes. 

 Outro ponto que destaca Silva (2011) é a definição das identidades a partir de 

representações simbólicas e discursivas. Como também pontua Woodward (2011), as 

identidades são determinadas pelos sistemas simbólicos que apontam para uma tomada de 

posição em relação à identificação de um indivíduo ou de um grupo social. Um símbolo de 

constante presença nos LDs analisados é a camisa da seleção brasileira (que aparece nos 

textos 16 e 18, por exemplo), que acaba por atribuir uma especificidade às nossas 

identidades. Segundo a autora, é por meio dessas representações que damos sentido ao que 

somos. Além disso, toda identidade é construída a partir de uma produção discursiva. É na 

linguagem que se estabelecem e que se firmam as identificações. 

 Outro cerne desta pesquisa foi a consideração das identidades a partir da visão não 

essencialista (WOODWARD, 2011), que as considera como múltiplas, cambiáveis, 

fragmentadas e, às vezes, indefiníveis. Essa se opõe à visão essencialista, que compreende 

a identidade como única e imutável, que pode levar a uma construção preconceituosa, 

superficial e estereotipada. Nesse sentido, a análise focou-se também em observar se as 

identidades de brasileiros construídas pelos LDs baseiam-se em uma perspectiva 

essencialista ou não essencialista.  
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Como foi dito no início deste trabalho, muitas pesquisas enfocam o livro didático, 

porém poucas abordam a questão da identidade nesse material, no qual circulam tantos 

dizeres. Com isso, é uma preocupação desta dissertação colaborar com a reflexão sobre os 

discursos que circulam na sociedade com relação às identidades e, assim, poder contribuir 

com uma educação desligada de conceitos pré-construídos e com a elaboração e o uso de 

LDs comprometidos com isso. 

Na contextualização sobre o livro didático no Brasil foi visto que toda a sua história 

está diretamente associada às leis e decretos de políticas educativas, responsáveis pela sua 

trajetória no sistema educacional. Este, portanto, influencia diretamente o desenvolvimento 

do LD, e vice-versa. Ademais, observou-se que atualmente o MEC se responsabiliza pela 

seleção e distribuição de materiais didáticos às escolas públicas brasileiras, através do 

Programa Nacional do Livro Didático. Essa medida educativa garante, em certa medida, a 

qualidade dos LDs que serão usados por alunos de todo o Brasil, o que não ocorria antes de 

sua criação. Anteriormente ao PNLD, foram promulgadas diversas leis e decretos com foco 

no LD, que foram processos que levaram à criação do programa. No entanto, algumas 

foram medidas que estavam interessadas em confluência de poder e lucro e não garantiam 

o acesso para todo o país. 

Os passos metodológicos para a análise seguiram o andamento, desenvolvimento e 

amadurecimento da pesquisa. Ao inspirar-se em Escóssia, Kastrup e Passos (2009), 

entende-se a metodologia como um processo, valorizando a intervenção e considerando 

sempre o objeto estudado, o pesquisador e os resultados. Dessa forma, a decisão sobre o 

recorte da análise se deu aos poucos, como um ir e vir entre o LD, o tema e os aportes 

teóricos. Com isso, foi feito, inicialmente, um levantamento quantitativo de todas as vezes 

que apareciam referências aos brasileiros e ao Brasil. Logo depois, fez-se uma catalogação 

sobre a natureza de cada texto encontrado. Essa etapa foi essencial para que se decidisse 

sobre com quais enunciados trabalhar. Optou-se por descartar frases descontextualizadas, 

por estas não apresentam elementos necessários para uma análise discursiva. O recorte 

construído fixou-se, principalmente, nos textos criados para fins didáticos. Além disso, são 

foram utilizadas também imagens e, também, alguns textos que circulam no mundo social 

e que são incorporados pelos LDs. 

Com relação ao aporte teórico para a análise, foi considerada, principalmente, a 

proposta da semântica global de Maingueneau (2008), que sugere planos para o estudos 

dos enunciados. O teórico salienta que nesse procedimento os planos devem ser integrados 
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e não trabalhados isoladamente. Porém, ele abre margem para outros que vão além dos 

propostos e, também, entende que as análises podem não abranger todos. Dessa forma, 

tomando como respaldo os objetivos desta pesquisa, foram privilegiados os planos do 

tema, interdiscursividade, intertextualidade, vocabulário, o étos, o estatuto do enunciador, 

o coenunciador, a não pessoa e a dêixis enunciativa.  

O tema refere-se, nas palavras do autor, a “aquilo de que um discurso trata”. Com 

isso, foram observados os temas que são tratados com frequência nos LDs, podendo 

considerá-los, assim, como impostos. A partir do que foi analisado, verificou-se que os 

temas mais frequentes são os brasileiros como turistas, como jogadores de futebol e o 

Brasil como um lugar de turismo. Esses temas evidenciam uma forma de conceber nossas 

identidades, posto a grande ocorrência com que se são citados.  

No que diz respeito à interdiscursividade, verificou-se os discursos que circulam na 

sociedade, responsáveis pelas visões apresentadas nos LDs com relação aos brasileiros e ao 

Brasil. O Brasil como o país do futebol, do turismo, do carnaval os brasileiros como 

amigáveis, cordiais e mestiços, como pode ser comprovado na análise, são já ditos que 

transitam na sociedade, como convenções e fazem o LD como um reprodutor do senso 

comum. 

Foi pontuado também que por serem textos criados para fins didáticos que simulam 

ser enunciados não didáticos, seriam, portanto, intertextualidades simuladas. Foram 

analisados os textos que circulam no mundo social, além de citações entre aspas, que dão 

autonomia ao que é dito e, assim, reforçam e legitimam as visões acerca das identidades 

dos brasileiros. 

Com relação ao vocabulário utilizado verificou-se o uso constante de vocábulos 

como /playas/, /amable/, /encantarse/ e o uso de palavras que levam a mesma construção 

semântica que induzem à compreensão do Brasil como um país bonito, turístico e os 

brasileiros como estimáveis, bem quistos, como já foi observado em outros planos. No 

plano do enunciador e do coenunciador, observou-se estatutos que dizem respeito às 

nacionalidades, a fim de observar as diferenças que se estabelecem entre os brasileiros e os 

não brasileiros.  A amabilidade dos brasileiros, por exemplo, é uma característica que 

marca a imagem dos brasileiros, que também são descritos assim quando não pessoa. Além 

disso, foi possível confirmar a diferença construída entre um brasileiro mestiço e um não 

brasileiro puro. Confirmou-se também que a voz, em muitos casos, é dado ao não 

brasileiro, que detém o saber, e os brasileiros são solícitos e interessados em ouvi-los.  



139 
 

O étos é um plano que permite notar a imagem que o enunciador passa a partir da 

sua enunciação. Observando a imagem discursiva dos enunciadores, foi possível criar 

categorias que os classificam como turista, detentor do saber (quando este é um não 

brasileiro), amigável/receptivo (quando este é brasileiro), imigrante/satisfeito, admirador 

do Brasil (quando este é um não brasileiro) e crítico. Todos esses diferentes enunciadores 

revelam formas diversas de ver o Brasil e os brasileiros, mas que ajudam a reforçar as 

visões essencialistas e trazem, além disso, concepções que reproduzem estereótipos e 

noções pré construídas acerca de tais identidades. O enunciador turista, assim como o 

admirador do Brasil, por exemplo, apresentam visões sempre positivas do nosso país, 

exaltando, principalmente, as belezas naturais, reduzindo-o a um país turístico. O 

brasileiro, quando fala, é sempre apresentado como amigável e receptivo, reforçando a 

interdiscursividade do “homem cordial”.  

Por fim, com relação à dêixis enunciativa, foram verificados muitos textos que 

apresentam um espaço enunciativo que parte de outros países e, em muitos, quando este 

não está claro, se origina de um não brasileiro. Dessa forma, nota-se uma tendência de que 

a referência aos brasileiros e ao Brasil nos LDs parte de fora, do ponto de vista de não 

brasileiros. 

A análise dos textos a partir dos planos da semântica global leva a um entendimento 

de que as coleções didáticas, salvo uma ou outra atividade desenvolvida pela coleção de 

publicação mais recente, Saludos (2009), instituem construções acerca da cultura, que é tão 

diversa, tão múltipla, como observa Woordward (2011), que a reduzem a uma unidade 

simples e compreensível. As visões que se têm dos brasileiros nas coleções analisadas são, 

no geral, estereotipadas e o LD acaba tornando-se um reprodutor do senso comum. Com 

relação à apresentação de personagens e enunciadores brasileiros, seria difícil especificar 

características que os enquadrassem enquanto tais, pois as identidades são complexas e, 

quase sempre, indefiníveis. Dessa forma, seria preciso uma abordagem que fosse além de 

apresentações de personagens brasileiros fictícios, para sim, trazer elementos que circulam 

em nossa cultura, que constroem a cada dia as nossas identidades, tão heterogêneas e tão 

cambiáveis.   

  Pode-se também observar as identidades formadas a partir das diferenças, quando 

um não brasileiro, no Texto 1, por exemplo, apresenta-se como puro enquanto o brasileiro 

é mestiço. Ou, então, o Brasil como lugar de turismo, enquanto a Espanha é o lugar do 

trabalho. São identificações e pontos de vistas que vão surgindo em diversas dimensões: 
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seja do lugar de onde se fala, seja do vocabulário utilizado, ou da posição que assume o 

enunciador e como ele institui o seu coenunciador. São construções identitárias muito 

diversas mas que levam sempre às interdiscursividades fundadas em perspectivas 

essencialistas e generalidades. 

Observou-se nas três coleções uma mudança no trato e na forma de se referir ao 

Brasil e aos brasileiros. Na coleção Vamos a Hablar (1994), a voz partindo de um não 

brasileiro fica muito clara se atentarmos não só para os enunciadores, mas também de onde 

se fala, o vocabulário utilizado, e o tema constante do Brasil como país turístico. As visões 

que se têm do Brasil são muito distanciadas, capazes até de causar um certo estranhamento 

aos leitores brasileiros. As perguntas feitas aos alunos nas atividades de leitura, reforçam 

ainda mais um discurso de quem não conhece o nosso país, como foi visto. 

 Em Arriba (2004), as referências ao tema são muito escassas e baseadas em 

estereótipos. Apesar de dizer que irá se aproximar do que sugerem os PCNs (1998), que 

abordam a importância do tratamento da Pluralidade Cultural, a coleção não o faz, 

priorizando frases e imagens descontextualizadas que estão ali somente para constar a 

presença de elementos da cultura brasileira.  

Das duas coleções anteriores para Saludos (2011) foi possível observar uma 

diferença devido ao fato deste apresentar mais textos retirados do mundo social, 

aproximando-se, mais ou menos, da realidade do país. Por ter sido uma coleção aprovada 

pelo PNLD 2011, essa constatação foi em certa medida esperada, pois era um dos critérios 

do programa que as coleções abordassem as marcas identitárias dos brasileiros. No entanto, 

muitos textos, a maioria deles, são criados para fins didáticos e foram estes os selecionados 

para a análise. Em tais textos observou-se visões essencialistas das identidades, 

estereótipos e enunciados do senso comum que circulam na sociedade, tais como 

brasileiros como jogadores de futebol, mestiços e do Brasil como país de turismo, de 

imigração e do carnaval. Dessa forma, concluiu-se que Saludos (2009) não se distancia das 

duas outras coleções, visto a quantidade e o tipo de tratamento ao tema, que continua 

trazendo interdiscursos já tão criticados e reducionistas das identidades brasileiras. 

 Apesar de muitos estudos apontarem para a concepção das identidades como 

variadas, fragmentadas, complexas, e às vezes impossíveis de serem definidas, os livros 

didáticos continuam reproduzindo visões simplórias e ingênuas. Como foi observado na 

análise, muitos textos apresentam o Brasil e os brasileiros a partir de sensos comuns. 

Entende-se que, se o LD é um material presente em ambientes educativos, não poderia ser 
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esse um reprodutor de obviedades. Acredita-se que este deveria romper com determinadas 

tradições e com propostas pouco reflexivas, e não é isso que se observa. 

 Espera-se que esta pesquisa colabore e seja aproveitada para que a reprodução de 

determinados discursos e sentido que circulam em materiais de ensino, que cada vez mais 

ganham autonomia na educação, seja repensada. Acredita-se que modificando a forma de 

se ensinar a língua adicional, fazendo com que de fato se compreendam outras identidades 

a partir das suas, os alunos aprenderão e refletirão sobre sua condição, gerando, assim, 

mudança e destituição dos preconceitos e rótulos criados na sociedade.  

 Para que ocorra mudança na sociedade, julga-se que se deve começar pela 

educação. Acredita-se que um livro didático envolvido de forma responsável com as 

diferenças identitárias é aquele que não se baseia em estereótipos, mas sim que valorize e 

destaque as diversidades existentes no nosso país. É necessário, portanto, repensar o LD 

para que este traga mais enunciados que circulam no mundo social e que de fato 

representem a nossa cultura. Além disso, o confronto com as outras culturas é de suma 

importância, explorando o trabalho de textos que estimulem o reconhecimento do outro 

para que, assim, o aluno possa reconhecer-se também, pois, a partir da diferença é que se 

forma a identidade (Silva, 2011). O uso de novas tecnologias também não deve ser 

ignorado, podendo ajudar na aproximação de outras culturas e, também, do aluno. De 

forma geral, sustenta-se que não é o aluno que deva adaptar-se ao material didático (que 

muitas vezes mostra-se estático e desinteressante), mas sim que este deva adequar-se ao 

aluno, considerando-o, sobretudo, como um indivíduo social, que apresenta uma história 

própria e coletiva.  

Acredita-se que esta pesquisa possa servir como um dos muitos ponto de partida 

para mudanças necessárias na formulação de materiais didáticos. E que, além de contribuir 

com o avanço das pesquisas acadêmicas sobre o LD, espera-se que seja gerada uma 

reflexão por parte da comunidade escolar, editores e autores sobre a necessidade de tratar o 

ensino de língua adicional, bem como o material utilizado, de uma forma diferente, não 

mais baseada em visões essencialistas das identidades e que, muitas vezes, vão além disso, 

reproduzindo estereótipos que geram preconceitos. Com isso, pretende-se influenciar na 

construção de um livro didático que colabore com a formação crítica dos alunos, a partir do 

reconhecimento de suas próprias culturas e identidades, levando, também, ao respeito e a 

integração com o outro. Pensando nisso, deseja-se que os livros didáticos possam levar o 



142 
 

aluno a entender que o Brasil é um país plural, de múltiplas identidades e que, também, 

seja capaz de negar qualquer forma de preconceito, agindo como um integrador social. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A – Levantamento dos textos que se referem ao Brasil e aos brasileiros nas três 

coleções 

 

Título da 

coleção 

analisada 

Volume Pagina O que aparece Como aparece / Onde aparece 

V
am

o
s 

a 
H

ab
la

r!
 

1 3 Palavras Brasil e brasileños Carta de apresentação da coleção 

assinada pelo embaixador da Espanha 

4 Palavra "brasileños" Carta de apresentação da coleção 

assinada pelos autores 

7 Palavras Brasil, brasileño (a) e 

São Paulo 

Texto de diálogo (personagem 

brasileiro) 

8 Palavras Brasil, brasileño (s) e 

São Paulo 

Respostas propostas pelo livro 

(interpretação de texto) 

8 Palavra brasileños e brasileñas Quadro de conjugação verbal 

9 Palavra brasileño (2x) Frases de exercício gramatical 

10 Palavras Brasil, brasileño (a), 

São Paulo, paulistas 

Frases de exercício gramatical / oral 

12 Palavra Brasil Quadro de conjugação verbal 

12 Palavra Guarujá Frase de exercício gramatical /oral 

15 Palavra Brasil Frase de exercício oral 

18 Palavras Brasil (3x), brasileño e 

Rio de Janeiro 

Texto de discurso direto (personagem 

estrangeiro falando sobre o Brasil e 

brasileiros) 

18 Palavra Brasil (2x) Pergunta de interpretação de texto 

18 Palavras Brasil (2x), brasileño e 

Rio de Janeiro 

Respostas propostas pelo livro 

(interpretação de texto) 

21 Palavra brasileño(s) Texto de diálogo (personagens 

brasileiro e espanhol) 

21 Palavra brasileños Pergunta de interpretação de texto 

22 Palavra Brasil Frase de exercício gramatical /oral 

36 Menção a um brasileiro (Julio) Diálogo 

36 Palavra brasileño Respostas propostas pelo livro 

(interpretação de texto) 

42 Palavra Brasil Pergunta sobre conhecimento de 

mundo do aluno 

51 Palavra Brasil Texto de diálogo (personagem 

brasileiro) 

57 Palavras Brasil e brasileños Texto de discurso direto (personagem 

estrangeiro falando sobre o Brasil e 

brasileiros) 

58 Bandeira do Brasil Imagem / desenho 

63 Palavra Brasil Texto de diálogo (personagem 
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estrangeiro) 

69 Palavra Brasil Frase de exercício gramatical /oral 

77 Palavra Brasil Texto de diálogo (personagem 

brasileiro) 

77 Palavra Brasil Respostas propostas pelo livro 

(interpretação de texto) 

79 Palavras brasileños e Porto 

Alegre 

Frase de exercício gramatical /oral 

86 Palavras Brasília e São Paulo Frase de exercício gramatical /oral 

2 11 Palavra Brasil Frase de exercício gramatical /oral 

22 Palavras brasileña e São Paulo Texto (carta) de exemplificação para 

produção escrita (estrangeiro falando 

sobre o Brasil e brasileiros) 

23 Palavras Brasil e brasileños Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

34 Palavra Brasil Texto de diálogo (personagem 

estrangeiro) 

34  Palavra Brasil Pergunta de interpretação de texto 

34 Palavra Brasil Respostas propostas pelo livro 

(interpretação de texto) 

51 Palavra Brasil Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

56 Palavra Brasil Respostas propostas pelo livro 

(interpretação de texto) 

63 Palavra brasileña Frase de exercício gramatical /oral 

63 Palavra brasileña Resposta de exercício gramatical 

69 Palavra Brasil Explicação gramatical 

69 Palavra Brasil Frase de exercício gramatical /oral 

69 Palavra brasileño Frase de exercício gramatical /oral 

74 Palavra Brasil Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

90 Palavra Brasil Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

104 Palavra brasileña Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

107 Palavra Brasil Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

109 

  

Palavra Brasil 

  

Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

3 9 Palavra Brasil Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

14 Palavra Brasil Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

37 Palavra brasileña Pergunta de interpretação de texto 

(sobre preferências do aluno) 
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41 Palavra Brasil Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

57 Palavra Brasil Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

68 Palavra Brasil Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

77 

  

Referência ao Brasil ("su patria" 

/ "su país") 

  

Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

4 16 Palavra brasileñas Proposta de redação (preferências do 

aluno) 

52 Palavra Brasil Frase de exercício gramatical /oral 

56 

  

Palavra Brasil 

  

Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

A
rr

ib
a 

1 8 Palavra Brasil Opção de questão de múltipla escolha 

(interpretação) 

19 Palavra brasileño Frase para exemplificação de estrutura 

gramatical 

20 Palavra Brasil, brasileño e 

Curitiba 

Texto de diálogo (personagens 

brasileiro e espanhol) 

23 Palavra Brasil Frase de exercício gramatical 

27 Palavra Brasil Frase de exercício gramatical 

31 Palavras brasileño (a) Frase de exercício gramatical 

50 Palavra brasileñas Pergunta de interpretação de texto 

(sobre impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

63 Palavra brasileña Enunciado de atividade  

63 Palavra Brasil Texto de discurso direto (personagem 

brasileiro) - etos 

67 Palavra São Paulo Fonte (texto brasileiro) 

67 Palavra São Paulo Texto expositivo (sobre fuso horário) 

67 Palavra São Paulo Pergunta de interpretação de texto 

92 Bandeira do Brasil Imagem / desenho 

97 Bandeira do Brasil Imagem / desenho 

117 Palavra Brasil Texto expositivo (sobre desperdício de 

alimentos) 

118 Palavras Brasil e brasileños Frases de interpretação de texto 

(múltipla escolha) 

152 

  

Palavra brasileñas 

  

Texto de exemplificação para 

produção escrita (discurso direto - 

anúncio) 

2 14 Palavra Brasil Enunciado de atividade (sobre uma 

peruana que vive no Brasil) 

15 Palavra Florianópolis Frase de interpretação ( completar 

lacunas) 

26 Palavra Brasil Texto de diálogo 

32 Palavra brasileño Frase de exercício gramatical 

66 Palavra brasileña Frase de exercício gramatical 

73 Palavra brasileña Enunciado de apresentação de um 

texto oral (sobre uma brasileira que vai 

ao México) 
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76 Palavra Brasil Texto expositivo (sobre datas 

comemorativas) 

78 Palavra Salvador Frase de exercício gramatical 

138 Palavras Brasil, brasileña e Bahia Texto de diálogo (sobre obras no 

Museu do Prado) 

147 Palavras Brasil e São Paulo Opção de questão de múltipla escolha 

3 6 e 7 Bandeira do Brasil e Ayrton 

Senna 

Foto 

7 Palavras Ayrton Senna (Senna) e 

São Paulo 

Frases de interpretação de texto oral 

(sobre a vida de Ayrton Senna) 

8 Palavras Ayrton Senna, São 

Paulo e brasileño 

Texto expositivo (sobre a vida de 

Ayrton Senna) 

9 Ayrton Senna Foto 

9 Palavras Ayrton Senna, São 

Paulo (Brasil) e Interlagos (SP) 

Respostas propostas pelo livro 

(interpretação de texto) 

9 Palavras Ayrton e Rio e Janeiro Frase para exemplificação de estrutura 

gramatical 

10 Palavra Ayrton Senna Pergunta de interpretação de texto 

(sobre costumes do aluno) 

14 Palavra Machado de Assis Frase para exemplificação de estrutura 

gramatical 

15 Palavras brasileña, Rio de 

Janeiro, Galeão 

Texto de compreensão auditiva (sobre 

a viagem de uma brasileira à Bolívia) 

19 Palavra Ayrton Senna Frase de exercício gramatical 

72 Palavra Brasil Opção de exercício de múltipla 

escolha ( interpretação) 

80 Ex-presidente Lula Foto 

86 Palavra brasileño Texto de diálogo (estrangeiro falando 

sobre o brasileiro) 

119 Palavra samba Opção de exercício de múltipla 

escolha ( interpretação) 

119 Desfile de escola de samba Foto 

125 Palavra Maceió Frase de exercício de compreensão 

auditiva 

4 40 Palavras Banco Central do Brasil Enunciado de exercício gramatical 

41 Gráfico do Banco Central do 

Brasil 

Imagem / desenho 

78 Bandeira do Brasil Imagem / desenho 

120 Palavras Museo de Arte 

Moderno, Rio de Janeiro, 

brasileños, Portinari, Tarsila do 

Amaral, Ismael Nery, Volpi e Di 

Cavalcanti 

Texto de exercício gramatical 

133 Palavras SP e Brasil Fonte (texto brasileiro) 

140 Jogador da seleção brasileira de 

futebol 

Foto 

153 Palavra brasileña Enunciado de exercício gramatical 

153 Palavra Brasil Texto de exercício gramatical 

154 Palavra Brasil Opção de exercício de múltipla 

escolha 

162 Palavra Brasil Pergunta de compreensão auditiva 



151 
 

S
al

u
d
o
s 

1 13 Palavras Brasil e brasileños Frase de exercício gramatical 

15 Palavras Brasil e brasileños Texto expositivo (sobre a variedade 

linguística) 

16 Palavra Brasil Texto (canção) sobre estrutura 

linguística 

36 Palavras brasileña e Camila 

Pitanga 

Exercício lúdico (caça-palavras) 

36 Camila Pitanga Foto 

37 Palavra brasileño Respostas propostas pelo livro 

(produção escrita e exercício 

gramatical) 

47 Palavra brasileños Frase de exercício gramatical 

67 Palavra Brasil Pergunta de interpretação de texto 

(sobre a impressão do aluno acerca dos 

brasileiros e do Brasil) 

73 Palavra Brasil Frase de exercício de estrutura 

linguística 

88 Palavras brasileñas e Brasil Proposta de produção escrita (sobre 

comidas típicas brasileiras) 

99 Palavra Brasil Frase de exercício gramatical 

125 Palavra brasileña Texto de discurso direto (criança 

relatando sobre um fato ocorrido no 

Brasil) 

126 Palavra brasileños Exercício de interpretação de texto 

132 Palavra Ronaldo Exercício de estrutura gramatical 

132 Jogador de futebol Ronaldo com 

o uniforme do Barcelona 

Foto 

2 16 Palavra Ziraldo Enunciado de exercício de estrutura 

linguística 

16  Palavras Ziraldo e São Paulo Fonte (texto brasileiro) 

41 Palavra Brasil Texto de discurso direto (personagem 

brasileiro) 

50 Palavra Brasil Frase para preenchimento de lacuna 

(interpretação de mapa da América do 

Sul) 

50 Mapa do Brasil Imagem / desenho 

51 Palavras Brasil, São Paulo, 

Pernambuco, Paraná, Goiás, 

Bahia e Pará 

Perguntas de interpretação de texto 

(mapa) 

51 Mapa do Brasil Imagem / desenho 

51 Palavra Rio de Janeiro Fonte (texto brasileiro) 

52 Palavras Copacabana e Brasil Texto expositivo (sobre a América 

Latina) 

53 Mapa do Brasil Imagem / desenho 

53 Palavra Rio de Janeiro Fonte (texto brasileiro) 

59 Palavra Brasil Texto expositivo (sobre poluição) 

59 Palavra São Paulo Fonte (texto brasileiro) 

64 Palavras Brasil e Amazonia Frases de exercício gramatical 

70 Palavra Brasil Pergunta sobre preferências do aluno 

72 Palavra brasileñas Exemplificação para resposta de 

exercício gramatical 

80 Palavra Brasil Exemplificação para atividade oral 

90 Palavra brasileñas Texto em discurso direto (estrangeiro 
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falando sobre uma viagem ao Brasil) 

96 Palavras Cristo Redentor, Pan de 

Azúcar, brasileña, Urca e Bahía 

de Guanabara 

Texto de exercício para relacionar 

colunas (sobre atrativos do Rio de 

Janeiro) 

96 Rio de Janeiro Foto 

97 Palavras São Paulo e brasileñas Frases de exercício gramatical 

106 Mapa do Brasil Imagem / desenho 

106 Palavra Brasil Frases de exercício gramatical 

108 Palavra Brasil Texto em discurso direto (informação 

sobre ruas) 

124 Palavras Brasil e Brasilia Texto em discurso direto (sobre 

comidas típicas) 

3 7 Palavra Brasil Texto de discurso direto (estrangeiro 

falando sobre sua família) 

24 Palavras brasileño Walter Salles Frase de exercício para relacionar 

colunas 

32 Jogadora da seleção brasileira de 

futebol 

Foto 

33 Palavras Brasilia e brasileños Texto de Eduardo Galeano (usado para 

exercício gramatical) 

41 Palavras Brasil, Rio de Janeiro, 

Salvador e São Paulo 

Texto em discurso direto (estrangeiro 

falando sobre uma viagem ao Brasil) 

43 Palavras brasileño Carlos 

Drummond de Andrade  

Enunciado de uma atividade sobre o 

poema de Drummond 

43 Drummond Foto 

43 Palavra Belo Horizonte Fonte (texto brasileiro) 

45 Palavra Brasil Pergunta de exercício de compreensão 

auditiva 

46 Palavra Brasil Texto de diálogo (sobre a chegada de 

Cabral ao Brasil) 

51 Palavras Ipanema e Rio Frases de exercício gramatical 

54 Palavras brasileños Hermes e 

Renato 

Enunciado de uma atividade sobre 

paródia 

57  Palavras Fortaleza e Brasil Texto em discurso direto (estrangeiro 

falando sobre imigração para o Brasil) 

58 Palavra Brasil Frase de exercício de interpretação de 

texto (relacionar colunas) 

58 Mapa do Brasil Imagem / desenho 

59 Palavra Brasil Pergunta sobre experiência pessoal do 

aluno (família e imigração) 

70 Palavras São Paulo e Brasil Proposta para exercício de produção 

escrita 

75 Palavras Chico Mendes, 

Amazonia, Xapuri, brasileña, 

Espírito Santo e Brasil 

Texto em discurso direto (brasileiro 

falando sobre um personagem 

histórico) 

76 Palavra Chico Mendes Pergunta de interpretação de texto 

76 Palavras Chico Mendes e 

Amazonia 

Resposta proposta pelo livro 

(interpretação de texto) 

77 Palavras brasileño, Garrincha Texto sobre Garrincha 

77 Garrincha Foto 

77 Palavra Garrincha Pergunta de interpretação de texto 

77 Palavras futbolista brasileño e Resposta proposta pelo livro 



153 
 

Garrincha (interpretação de texto) 

82 Palavras brasileño e brasileña Texto de exercício de relacionar 

coluna 

82 Ronaldinho  Foto 

86 Palavras Ronaldinho, selección 

brasileña, Mauricio de Sousa, 

Porto Alegre, Pelezinho, Edson 

Arantes do Nascimento e Pelé 

Textos sobre a vida de Ronaldinho 

87 Palavras futbolista brasileño 

Ronaldinho Gaúcho 

Resposta proposta pelo livro 

(interpretação de texto) 

87 Palavra Ronaldinho Pergunta de interpretação de texto 

(sobre a opinião do aluno) 

91 Palavra brasileño Texto em discurso direto (sobre os 

inventos) 

98 Palavra Manuel Bandeira Enunciado de uma atividade com um 

poema de Bandeira 

104 Palavra Rio de Janeiro Texto sobre a vida do mexicano Diego 

Luna 

128 Palavra Rio de Janeiro Fonte (texto brasileiro) 

138 Palavra Tarsila do Amaral Fonte (texto brasileiro) - quadros 

brasileiros 

146 Mapa do Brasil Imagem / desenho 

4 6 e 7 Palavras Minas, Ouro Preto, 

Salvador, Brasília, São Luís do 

Paraitinga, Gonçalves 

Textos em discurso direto (sobre 

viagens) 

8 Palavras Minas, Ouro Preto, 

Salvador, Brasília, São Luís do 

Paraitinga, Gonçalves 

Exercício de interpretação de texto 

9 Ouro Preto, Salvador, Gonçalves, 

Brasília e São Luís do Paraitinga 

Foto 

19 Palavra brasileña Pergunta sobre a opinião do aluno 

(sobre a maior festa brasileira) 

19  Palavra brasileña Resposta proposta pelo livro (sobre a 

maior festa brasileira) 

26 Palavras Robinho, Gisele 

Bundchen, Santos e Corinthians, 

Ronaldo 

Atividade lúdica de múltipla escolha 

(teste vocacional) 

35 Palavra Brasil Pergunta sobre opinião do aluno 

(sobre o trabalho infantil no Brasil) 

39 Palavra Chico Buarque Frase de exercício gramatical 

52 Palavra Chico Buarque Atividade com uma música do Chico 

Buarque 

56 Palavra brasileña Texto em discurso direto (sobre os 

idosos no Brasil) 

71 Palavras Carlos Drummond de 

Andrade 

Atividade com um poema de 

Drummond 

71 Belo Horizonte Fonte (texto brasileiro) 

80 Palavra Cazuza Texto expositivo sobre o Cazuza 

(atividade de relacionar colunas) 

80 Cazuza Foto 

85 Palavra brasileña Enunciado sobre uma atividade com 

uma canção brasileira 

86 Palavra Cazuza Enunciado sobre uma atividade com 

uma canção do Cazuza 

89 Palavra São Paulo Texto informativo sobre o Museu da 

Língua Portuguesa 
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127 Palavra Brasil Pergunta sobre a impressão do aluno 

acerca do Brasil e dos brasileiros 

137 Palavra brasileña Pergunta sobre a impressão do aluno 

acerca do Brasil e dos brasileiros 
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Anexo B – Textos do corpus em ordem de numeração 

 

TEXTO 1 

(Vamos a Hablar 1, p.7-8) 

 



156 
 

 
 

 

 

  



157 
 

TEXTO 2 

(Arriba 1, p.63) 
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TEXTO 3 

(Arriba 3, p.15) 
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TEXTO 4 

(Saludos 4, p.6-7) 
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TEXTO 5 

(Vamos a Hablar 1, p.18) 

 
 
 

 

TEXTO 6 

(Vamos a Hablar 1, p.57) 
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TEXTO 7 

(Saludos 3, p. 41) 
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TEXTO 8 

(Saludos 2, p. 90) 
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TEXTO 9 

(Saludos 2, p.96) 
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TEXTO 10 

(Saludos 3, p. 7) 

 
 

TEXTO 11 

(Vamos a Hablar 2, p.22) 
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TEXTO 12 

(Arriba 2, p.14) 
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TEXTO 13 

(Saludos 3, p.57) 
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TEXTO 14 

(Saludos 3, p. 77) 
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TEXTO 15 

(Saludos 3, p.86-87) 
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TEXTO 16 

(Arriba 4, p. 140) 

 
 

TEXTO 17 

(Saludos 1, p. 132) 
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TEXTO 18 

(Saludos 3, p. 32) 

 
 

TEXTO 19 

(Saludos 4, p.19) 

 
 
 

 

 

TEXTO 20 

(Saludos 3, p. 59) 
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TEXTO 21 

(Arriba 1, p.20) 

 
 
 

 

 

 

  



174 
 

TEXTO 22 

(Saludos 3, p.75) 
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TEXTO 23 

(Arriba 3, p.7-9) 
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TEXTO 24 

(Arriba 1, p.117) 
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TEXTO 25 

(Saludos 4, p.56) 
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TEXTO 26 

(Arriba 3, p.86) 
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TEXTO 27 

(Saludos 1, p.125) 

 
 

 

 

TEXTO 28 

(Vamos a Hablar 1, p.50-51) 
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TEXTO 29 

(Vamos a Hablar, apresentação) 
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TEXTO 30 

(Arriba 1, p.97) 

 

 
 
 

 

TEXTO 31 

(Saludos 1, p. 8) 
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TEXTO 32 
(Saludos 4, p. 86) 
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TEXTO 33 

(Saludos 4, p.52) 

 

 
 

 

 

 

 


