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RESUMO  
 
Este trabalho apresenta uma análise dos sentidos constituídos a partir de uma imagem 
sua relação com outros 
utilizamosprocedimentosda 
por Eduardo Guimarães (
corpus, procedemos à exploração descritiva 
acontecimentos enunciativos
da reescrituração e da paráfrase
de que não há um trabalho crítico do alocutor
parte verbal aliada à não
gramaticais. 
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uma análise dos sentidos constituídos a partir de uma imagem 
sua relação com outros acontecimentosno livro didático

da Semântica do Acontecimento, teoria enunciativa 
Eduardo Guimarães (2002, 2018).Dessa maneira, após sondagem e recorte do 

, procedemos à exploração descritiva da imagem e à análise de enunciados do
s enunciativosa ela aliados, utilizando os procedimentos da articulação, 

ação e da paráfrase. Como resultado dessa pesquisa, chegamosà conclusão 
de que não há um trabalho crítico do alocutor-autor sobre os sentidos
parte verbal aliada à não-verbal, enfatizando-se o mero trabalho com questões 
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Palavras-chave: Sentidos. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Como palavras iniciais, cabe afirmar que 

Estudos e Pesquisa em Semântica)
constituídos em diferentes materilidades
de aula,na educação básica. Nesta pesquisa, em específico, o nosso interesse recai sobre 
a materialidade do Livro didático 
um importante recurso no proce
ao professor no trabalho com os conteúdos em sala de aula

Pensando sobre a relevância 
coleçãoelaborada pelos autores 
difundidas para ensino no Brasil, segundo dados do Fundo Nacional 
disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)

Com base no recorte 
constituídas a partir de uma imagem
tanto, os pressupostos teóricos da Semântica do 
2018), a qual, em linhas gerais, preconiza que os sentidos não são transparentes e devem 
ser anlisados no aconteciemento da enuciação. Dessa forma, a partir da sondagem
LD, analisamos as significações da parte textual
da paráfrase, da articulação 
sentidos que são constituídos no recorte.

 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS.
 

O material foi selecionado seguindo o procedimento de sondagem, através da 
qual as imagens do Livro Didático foram analisadas, partindo da sua relação com os 
acontecimentos que constituem os espaços de enunciação dos quais elas fazem parte. 
procedimento de sondagem coloca em pauta
existentes, e poderão ser relacionadas com outras sondagens que podem confirmar, 
infirmar, aprofundar, modificar o que se conseguiu com sondagens já realizadas”
Guimarães (2018, p. 18). 

Selecionada a imagem, iniciamos a análise, primeiro das informações que ela 
traz, o que está em primeiro plano. Em seguida, fizemos uma relação dessa imagem 
com as cenas enunciativas que compõem o espaço de enunciação em que ela se 
encontra: um discurso da ativista paquistanesa Malala Yousafzai
atividades apresentadas pelo auto
comoum espaço particular, onde os lugares de enunciação no acontecimento são 
distribuídos: Locutor (responsável pelo dizer); alocutor (lugar social de onde se diz 
algo); alocutário (lugar social de inte
dizer) (GUIMARÃES, 2005).

Para compreender os sentidos construídos nas cenas enunciativas
relação com a imagem, utilizamos os procedimentos de articulação, reescrituração e 
paráfrase. O primeiro procedimento 
elementos linguísticos dão sentido a outros elementos em sua proximidade, mediante 

 

 

. Imagem. Livro Didático. 

Como palavras iniciais, cabe afirmar que somos integrante do GEPES (Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Semântica) e analisamos, de forma geral, 

em diferentes materilidades, dentre elas aquelas que são utilizadas em salas 
. Nesta pesquisa, em específico, o nosso interesse recai sobre 

a materialidade do Livro didático (doravante, LD), haja vista que este se constitui como 
um importante recurso no processo ensino-aprendizagem. É o material que dá suporte 
ao professor no trabalho com os conteúdos em sala de aula.  

Pensando sobre a relevância da análise deste material
elaborada pelos autores Cereja, Vianna e Damien (2016), uma das coleções mais 

difundidas para ensino no Brasil, segundo dados do Fundo Nacional 
disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).  

recorte operado nessa materialidade, analisaremos as significações 
das a partir de uma imagem, aliada a exercícios e a um texto. Utilizamos, 

, os pressupostos teóricos da Semântica do Acontecimento (GUIMARÃES, 
, a qual, em linhas gerais, preconiza que os sentidos não são transparentes e devem 

sados no aconteciemento da enuciação. Dessa forma, a partir da sondagem
LD, analisamos as significações da parte textual, por meio dos procedimentos teóricos

, da articulação  e da reescrituração, para, ao final, identificarmos os 
que são constituídos no recorte. 

MATERIAL E MÉTODOS. 

O material foi selecionado seguindo o procedimento de sondagem, através da 
as imagens do Livro Didático foram analisadas, partindo da sua relação com os 

acontecimentos que constituem os espaços de enunciação dos quais elas fazem parte. 
procedimento de sondagem coloca em pauta “enunciados existentes, em textos 

erão ser relacionadas com outras sondagens que podem confirmar, 
infirmar, aprofundar, modificar o que se conseguiu com sondagens já realizadas”

Selecionada a imagem, iniciamos a análise, primeiro das informações que ela 
está em primeiro plano. Em seguida, fizemos uma relação dessa imagem 

com as cenas enunciativas que compõem o espaço de enunciação em que ela se 
: um discurso da ativista paquistanesa Malala Yousafzai

atividades apresentadas pelo autor do livro didático. Cena enunciativa, aqui, é tomada 
um espaço particular, onde os lugares de enunciação no acontecimento são 

: Locutor (responsável pelo dizer); alocutor (lugar social de onde se diz 
algo); alocutário (lugar social de inter-relação com o alocutor); enunciadores (lugar de 

(GUIMARÃES, 2005). 
Para compreender os sentidos construídos nas cenas enunciativas

relação com a imagem, utilizamos os procedimentos de articulação, reescrituração e 
cedimento estabelece relações semânticas pela forma como os 

elementos linguísticos dão sentido a outros elementos em sua proximidade, mediante 

integrante do GEPES (Grupo de 
e analisamos, de forma geral, os sentidos 
dentre elas aquelas que são utilizadas em salas 

. Nesta pesquisa, em específico, o nosso interesse recai sobre 
se constitui como 

. É o material que dá suporte 

da análise deste material, elegemos a 
uma das coleções mais 

difundidas para ensino no Brasil, segundo dados do Fundo Nacional de Educação, 

essa materialidade, analisaremos as significações 
. Utilizamos, para 

GUIMARÃES, 2002, 
, a qual, em linhas gerais, preconiza que os sentidos não são transparentes e devem 

sados no aconteciemento da enuciação. Dessa forma, a partir da sondagem no 
por meio dos procedimentos teóricos, 

para, ao final, identificarmos os 

O material foi selecionado seguindo o procedimento de sondagem, através da 
as imagens do Livro Didático foram analisadas, partindo da sua relação com os 

acontecimentos que constituem os espaços de enunciação dos quais elas fazem parte. O 
“enunciados existentes, em textos 

erão ser relacionadas com outras sondagens que podem confirmar, 
infirmar, aprofundar, modificar o que se conseguiu com sondagens já realizadas” 

Selecionada a imagem, iniciamos a análise, primeiro das informações que ela 
está em primeiro plano. Em seguida, fizemos uma relação dessa imagem 

com as cenas enunciativas que compõem o espaço de enunciação em que ela se 
: um discurso da ativista paquistanesa Malala Yousafzai; propostas de 

Cena enunciativa, aqui, é tomada 
um espaço particular, onde os lugares de enunciação no acontecimento são 

: Locutor (responsável pelo dizer); alocutor (lugar social de onde se diz 
relação com o alocutor); enunciadores (lugar de 

Para compreender os sentidos construídos nas cenas enunciativas, em sua 
relação com a imagem, utilizamos os procedimentos de articulação, reescrituração e 

pela forma como os 
elementos linguísticos dão sentido a outros elementos em sua proximidade, mediante 



agenciamento enunciativo; o segundo consiste em redizer o que já foi dito, projetando 
para outros sentidos (GUIMA
limites de possibilidades interpretativas do acontecimento e possibilita, ao analista, 
verificar de que maneira esses sentidos são sustentados naquele acontecimento. 
(SOUZA, VENTURA, 2019)
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 
A análise apontou para uma preocupação, por parte do alocutor

didático, somente com os aspectos relacionados ao uso da gramática
consideração os sentidos construídos pela língua em funcionamento. O discurso de 
Malala Yousafzai é utilizado 
tratamento, não há um trabalho com os sen
que aparece na página em que as atividades são propostas é ignorada, aparece apenas 
como mera ilustração. 
 
 
CONCLUSÕES 
 

As análises realizadas nesta pesquisa nos possibilitaram 
trabalhados os sentidos no LD, levando em conta a imagem em relação com o 
acontecimento no material. 
uma finalidade ilustrativa, pois não se trabalha de maneira crítica com os seus sentidos
em relação aos sentidos do texto. 
não é o de desqualificar o 
análise do funcionamento das significações no 
linguagem significa e escapa 

Dessa forma, acreditamos 
se propõe um olhar mais crítico para os sentidos, estimulando a interpretação e a 
criticidade em relação às significações que são construídas nas diferentes materialidades 
e espaços. De modo mais específico, esta pesquisa 
(Ventura, 2008)em relação aos 
conseguinte, na sociedade. 

 Ademais, com este trabalho 
posteriormente, servirá para
Língua Portuguesa o seu objeto de estudos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

agenciamento enunciativo; o segundo consiste em redizer o que já foi dito, projetando 
(GUIMARÃES, 2007, 2009); o terceiro, por sua vez, testa as 

possibilidades interpretativas do acontecimento e possibilita, ao analista, 
verificar de que maneira esses sentidos são sustentados naquele acontecimento. 
(SOUZA, VENTURA, 2019) 

DOS E DISCUSSÃO 

A análise apontou para uma preocupação, por parte do alocutor
com os aspectos relacionados ao uso da gramática

consideração os sentidos construídos pela língua em funcionamento. O discurso de 
é utilizado só como suporte para a identificação de pronomes de 

tratamento, não há um trabalho com os sentidos que atravessam esse texto. A
que aparece na página em que as atividades são propostas é ignorada, aparece apenas 

As análises realizadas nesta pesquisa nos possibilitaram entender como são 
trabalhados os sentidos no LD, levando em conta a imagem em relação com o 
acontecimento no material. Chegamos à conclusão de que a imagem é utilizada com 
uma finalidade ilustrativa, pois não se trabalha de maneira crítica com os seus sentidos
em relação aos sentidos do texto. Vale ressaltar que o nosso propósito com este trabalho 
não é o de desqualificar o que se é posto no recurso didático, mas apresentar uma 

das significações no corpus, partindodo pressuposto de que a 
escapa às intenções dos falantes. 

acreditamos que a relevância deste trabalho se pauta no fato de que 
propõe um olhar mais crítico para os sentidos, estimulando a interpretação e a 

criticidade em relação às significações que são construídas nas diferentes materialidades 
De modo mais específico, esta pesquisa nos faz pensar sobre uma Ética 

)em relação aos sentidos que funcionam no espaço escolar e, por 
 

este trabalho se contribuirá para a formação de 
parademais pesquisadoresquetenhamnosmateriaisdidáticos

Língua Portuguesa o seu objeto de estudos. 

agenciamento enunciativo; o segundo consiste em redizer o que já foi dito, projetando 
, por sua vez, testa as os 

possibilidades interpretativas do acontecimento e possibilita, ao analista, 
verificar de que maneira esses sentidos são sustentados naquele acontecimento. 

A análise apontou para uma preocupação, por parte do alocutor-autor do livro 
com os aspectos relacionados ao uso da gramática, sem levar em 

consideração os sentidos construídos pela língua em funcionamento. O discurso de 
como suporte para a identificação de pronomes de 

tidos que atravessam esse texto. A imagem 
que aparece na página em que as atividades são propostas é ignorada, aparece apenas 

entender como são 
trabalhados os sentidos no LD, levando em conta a imagem em relação com o 

a imagem é utilizada com 
uma finalidade ilustrativa, pois não se trabalha de maneira crítica com os seus sentidos e 

Vale ressaltar que o nosso propósito com este trabalho 
so didático, mas apresentar uma 

partindodo pressuposto de que a 

se pauta no fato de que 
propõe um olhar mais crítico para os sentidos, estimulando a interpretação e a 

criticidade em relação às significações que são construídas nas diferentes materialidades 
nos faz pensar sobre uma Ética 

no espaço escolar e, por 

contribuirá para a formação de um corpus que, 
pesquisadoresquetenhamnosmateriaisdidáticos de 
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