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RESUMO 

É urgente a necessidade de entender o ensino-aprendizagem de língua estrangeira como um 

processo de redefinição de identidades. O livro didático (LD), como integrante desse 

processo, muitas vezes se configura como voz dominante na sala de aula, silenciando vozes 

importantes na construção do conhecimento, como a voz do professor e a do aluno. Busca-se 

analisar se e como o LD de língua inglesa, voltado para os anos finais do ensino fundamental, 

relaciona-se à construção das identidades culturais dos alunos. Para isso foi traçado um 

panorama das recentes investigações sobre LD; a história do ensino de língua inglesa no 

Brasil; do livro didático; das políticas públicas criadas para sua sistematização em âmbito 

nacional; e foram tecidas considerações sobre ensino de língua estrangeira e escola pública 

brasileira. A investigação tem um caráter predominantemente qualitativo e configura-se como 

análise documental, pois entendemos os livros como documentos de fonte primária, tal como 

concebidos pelos seus autores e inseridos em um contexto sócio-histórico, nesse caso, na pós-

modernidade. Fazendo uso das técnicas da análise de conteúdo, verificou-se que o LD 

representa superficialmente o possível mundo em que se situam os discentes; que a maioria 

dos aspectos culturais são apresentados na seção de leitura e que raramente é oportunizado 

que o estudante compare suas identidades culturais com as que são exibidas no LD. 

Acreditamos que uma análise crítica por parte dos alunos e dos professores quanto ao caráter 

acessório que o LD deve assumir é de extrema importância, uma vez que comprovamos que 

esse material funciona como silenciador dos discursos dos participantes no processo de 

ensino-aprendizagem. Além disso, uma visão crítica sob o livro possibilita que materiais 

extras sejam buscados, a fim de enfatizar o momento da aprendizagem de língua inglesa como 

um mergulho multicultural.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Livro didático. Identidade cultural. Ensino e aprendizagem de língua 

Inglesa. 



 

 

 

ABSTRACT 

The need to conceive the foreign language teaching and learning as a process of the 

redefinition of identities is, with any doubt, an urgent one. Textbooks play an important part 

in the construction of identity and, in some cases, they contribute to the formation of only one 

voice, that is, the voice of the textbook writer(s), thereby silencing the voice of both the 

teacher and student. We intend to examine how course books (used in elementary levels), 

based on their treatment of the target culture in comparison with Brazilian culture, may or 

may not contribute to the construction of students‟ cultural identity/identities. In the course of 

this study, we will deal with (i) the history of language teaching in Brazil, (ii) review the 

research carried out in the country with regard to the preparation of textbooks, (iii) foreign 

language teaching and public schools (iv) examine critically four textbooks, based on a 

qualitative approach, to discern how those teaching materials deal with the target language 

and culture in the Brazilian context. It is very important a critical analysis of course books by 

teacher and students, because these materials silence their voices in the teaching/learning 

process; besides, the teachers can consciously search for other instructional materials to 

improve their multicultural classes. 

 

Keywords: Textbooks. Cultural Identity. Foreign-language teaching/learning. 
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INTRODUÇÃO  

 

A sala de aula de língua estrangeira (LE) é um espaço que propicia ao aluno o 

conhecimento de culturas outras, já que a aprendizagem de uma língua implica também 

conhecer sua cultura. Por isso, é urgente a necessidade de entender o ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira como um processo de redefinição de identidades (RAJAGOPALAN, 2003).  

Em relação ao ensino de língua estrangeira na escola pública brasileira, há o 

predomínio da língua inglesa (LI) desde o início do século XIX. Colaborando com a 

aprendizagem e com o “mergulho cultural” (DALPIAN, 1996) das aulas de LE estão os 

materiais didáticos que, há longa data, encontram-se atrelados a esse processo. Dentre as 

mudanças significativas para o ensino-aprendizagem de LI no Brasil, destacamos a 

distribuição gratuita de livros consumíveis para os alunos dos anos finais do ensino 

fundamental, a partir do corrente ano de 2011. 

Vários são os pesquisadores que corroboram com a ideia de que o livro didático tem 

caráter hegemônico na sala de aula (CORACINI, 2011; PACHECO, 2006; DIAS, 2006). 

Ademais, a função ideológica e cultural revela o livro didático enquanto um instrumento de 

poder (OLIVEIRA, E., 2007). Considerando o conhecimento nele veiculado, as propostas e a 

sequenciação das atividades podem colaborar para a construção da identidade do sujeito, 

“desencadeando um processo de aculturação de gerações” (OLIVEIRA, A., 2007, p. 30). Isso 

por que, “aprender uma língua é sempre, um pouco, tornar-se um outro”, de acordo com 

Revuz (2006).  

As pesquisas mais recentes sobre livro didático de inglês como língua estrangeira 

analisam a abordagem cultural desses materiais (DIAS, 2006; SANTOS; LIMA, 2009; 

OLIVEIRA, A., 2005), propõem manuais de escolha, ou quando são livros voltados para o 

ensino de língua materna, tratam de analisar a ideologia, no sentido marxista da palavra, 

inerente neles. Por isso, devido ao fato de haver poucos trabalhos publicados a respeito dos 

livros didáticos de língua inglesa, e menos ainda sobre as coleções sugeridas pelo Guia do 

Livro Didático: PNLD 2011 (BRASIL, 2010) decidimos analisar uma dessas coleções (Links: 

English for teens
1
 (SANTOS; MARQUES, 2010)) sugerida para seleção e uso nas Escolas 

Públicas. Além do mais, por conhecimento prático, sabe-se que, na maioria das vezes, o livro 

didático tem posição privilegiada na sala de aula, ocultando o papel do professor e do aluno. 

                                                           
1
 SANTOS, D.; MARQUES, A. Links: English for teens. São Paulo: Ática, 2010. 
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E, por entender que esses livros fazem parte de um sistema cultural, é importante que eles 

sejam analisados buscando compreender se e como eles colaboram nessa 

formação/transformação da “celebração móvel” (HALL, 2006) que é a construção de 

identidades em tempos pós-modernos.  

Portanto, nessa dissertação temos como objetivo analisar se e como o livro didático de 

língua inglesa (voltado para os anos finais do ensino fundamental) através da seleção e 

apresentação de tópicos, apresentação de contextos culturais e atividades propostas, relaciona-

se à construção das identidades culturais dos alunos. A partir desse objetivo geral, 

delimitamos os seguintes objetivos específicos:  

- Averiguar se a coleção Links: English for teens apresenta o mundo em que se situam 

os discentes. E, em caso afirmativo, de que forma isso acontece; 

- Verificar se e como, diante dos possíveis aspectos culturais apresentados, os livros 

didáticos permitem que os alunos expressem sua(s) identidade(s) cultural(is) e/ou comparem 

com outras possíveis identidades culturais apresentadas.  

Para atingir essas metas, a dissertação foi segmentada em quatro capítulos, a saber: 

Capítulo 1 é formado pelo escopo teórico; O Capítulo 2 trata da metodologia; no Capítulo 3, 

serão apresentadas as análises dos livros e, no Capítulo 4, serão feitas as considerações finais 

para finalizar essa pesquisa. 

A fundamentação teórica foi delineada da seguinte maneira: tratar-se-á sucintamente 

das pesquisas em âmbito nacional sobre LDs, a fim de situar nosso trabalho. Em seguida, será 

traçado um panorama histórico do ensino de línguas no Brasil; será mostrada também a 

história dos materiais didáticos no ensino de língua, apresentando que, apesar de vários 

materiais extras serem incorporados ao ensino de idiomas, o livro didático continua 

imperando na sala de aula.  

Em seguida, serão (re)visitadas as políticas públicas brasileiras voltadas para a 

institucionalização do livro didático no âmbito nacional, pois a coleção que nos propomos a 

analisar foi distribuída para o setor público de ensino. Além disso, julgamos importante 

apresentar as regras que o poder político impõe aos diversos agentes do sistema educativo. 

Posteriormente, far-se-ão algumas considerações sobre o caminho que o livro percorre 

do processo de inscrição para participar do Programa Nacional do Livro Didático até chegar a 

escola; Além disso, será tratada também a relação entre ensino de língua estrangeira e escola 

pública, enfatizando as condições pedagógicas (especificamente, o livro didático). 
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Considerando os objetivos da pesquisa, observa-se que há alguns conceitos nela 

imbuídos que necessitam de definição. Entre esses conceitos destacam-se os conceitos de 

identidade cultural, identidade e pós-modernidade, que estão inter-relacionados e que serão 

delimitados no item 6 da primeira parte. 

O Capítulo 2 é destinado à apresentação dos caminhos percorridos para observar e 

analisar os dados. Para isso, percorremos as vias da pesquisa qualitativa pela sua característica 

de considerar os elementos de subjetividade e empregamos o método da análise de conteúdo e 

documental, pois consideramos os livros como documento, inseridos em um contexto sócio-

histórico. Assim como qualquer documento, eles detêm um conteúdo passível de análise. 

Além disso, concordamos com Lüdke e André (1986), que afirmam que a análise documental 

deve ser adotada quando a linguagem utilizada nos documentos constitui-se elemento 

fundamental para a investigação.  

Na sequência, serão apresentadas algumas considerações sobre o Guia do Livro 

Didático: PNLD 2011(BRASIL, 2010), uma vez que foi esse documento um dos norteadores 

da escolha do livro pelo professor. Acredita-se ser importante discutir o guia, pelo fato dele 

mostrar as resenhas elaboradas pelos especialistas que participaram do rigoroso processo de 

avaliação coordenado pelo Ministério da Educação. Após a apresentação do Guia do Livro 

Didático, foi descrita a coleção analisada e, em seguida, os procedimentos de análise. 

No Capítulo 3 são descritos os achados da investigação e feitas análises quantitativas 

das seções que exibem aspectos culturais na coleção. O último segmento (Capítulo 4) abarca 

as considerações finais e as (in)conclusões a partir dos objetivos que foram propostos. Sendo 

assim, passaremos agora para as discussões iniciais. 
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1 CAPÍTULO 1 – ESCOPO TEÓRICO 

1.1 O que tem sido pesquisado a respeito dos livros didáticos no Brasil 

 

Com a motivação inicial de buscar referências para a pesquisa em desenvolvimento 

sobre o livro didático de língua inglesa e construção de identidade dos alunos, procedeu-se a 

um levantamento das investigações já desenvolvidas no Brasil sobre o tema. Essa procura por 

saber o que vem sendo pesquisado no que diz respeito aos LDs, permitiu um contato com 

investigações de diferentes áreas, como livro didático e ensino de história, de ciências, de 

geografia, entre outras. A busca permitiu também que fosse constatada a inexistência de 

pesquisas no que diz respeito à construção de identidade cultural do discente e sua relação 

com o livro didático
2
, foco dessa pesquisa. Além disso, possibilitou visualizar que, em relação 

aos livros didáticos de língua estrangeira (em especial o de inglês) adotados pelas escolas 

públicas brasileiras, não há dissertações, teses, tampouco livros publicados a respeito, 

permitindo-me afirmar que a presente investigação configura-se como pioneira na Bahia. 

Apesar de não ser objetivo desse capítulo apresentar as dificuldades encontradas por 

estudos anteriores, “a pesquisa sobre as pesquisas” possibilitou observar que alguns dos 

problemas encontrados nesta investigação foram também os de outros pesquisadores. Entre 

eles, o que diz respeito à definição de livro didático, pois a imensa maioria dos trabalhos da 

área de Linguística Aplicada (LA) que buscam investigar sobre LD quase nunca define o seu 

material de estudo. Por isso, consideramos relevante definir nosso objeto de análise, assim 

como situar nossa pesquisa diante do que está sendo investigado na área da Linguística 

Aplicada. Com o intuito de posicionar nossa investigação na área da LA, apresentaremos 

algumas publicações e eventos (em especial o Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, o 

Congresso Mundial da Associação Internacional de Linguística Aplicada e o Simpósio sobre 

Livros didáticos de Língua Materna e Língua estrangeira e o Simpósio sobre Materiais e 

Recursos Didáticos) da Linguística Aplicada que é onde se enquadram os estudos a respeito 

dos livros didáticos. 

É consenso que o Livro Didático não deve ser usado como apoio incondicional na sala 

de aula. No entanto, não era essa a concepção das décadas de 1960 e 1970, quando o LD era 

                                                           
2
 Em pesquisa desenvolvida por Batista e Rojo (2005) constatou-se que somente 4% dos trabalhos cadastrados 

no Currículo Lattes diziam respeito ao impacto dos livros didáticos na construção das múltiplas identidades. 

Entretanto, como os próprios pesquisadores ressaltam, os resultados da busca dizem respeito a investigações das 

mais diversas áreas de conhecimento e não especificamente a livros didáticos de língua inglesa, tampouco os 

utilizados em escolas públicas. 
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desenvolvido para estruturar o trabalho pedagógico em sala de aula, servia para condicionar, 

orientar e determinar a seleção de conteúdos. Batista (1999) constata que o termo “livro 

didático” é usado de modo pouco adequado para nomear uma variedade de objetos portadores 

dos impressos que circulam na escola. Ele completa a assertiva afirmando que várias coleções 

didáticas assumem formas que não a de um livro. 

O mesmo autor, dois anos depois, assegura que o conceito de LD do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) atual é o conceito cristalizado das décadas de 1960 e 

1970, ou seja, é insuficiente para responder às exigências apresentadas pelo contexto 

educacional contemporâneo, marcado pela flexibilidade e afirmação da diversidade. Daí a 

necessidade de ampliação do conceito de LD no PNLD. As terminologias “livro didático” e 

“manual escolar” são utilizadas por ele como sinônimos. E para defini-los, o autor propõe que 

o manual escolar seja 

(...) compreendido como aquele material, propositadamente elaborado para 

ser utilizado, tendo em vista diferentes funções, num processo de ensino e 

aprendizado escolar. Esse material organiza-se, de forma variada e em 

suportes diversificados, em relação a um programa curricular, destinando-se 

a uma disciplina, área de saber ou conjunto de disciplinas ou áreas de saber, 

a uma série, a um ciclo ou a um nível de ensino (BATISTA, 2001, p. 31). 

 

O LD tem o papel fundamental de elemento aglutinador do currículo nacional, uma 

vez que são avaliados pedagógica e metodologicamente pela equipe governamental, que tem, 

entre outros critérios, os Parâmetros Curriculares Nacionais como norteadores. Deste modo, 

assume também a função de vigiar o professor ao orientar o que ensinar e como ensinar.  

Geraldi (1987) inclui livro didático na categoria de materiais didáticos, contudo 

ressalta que não é qualquer livro utilizado para fins didáticos que será considerado um livro 

didático. Entende-se por material didático todo recurso que seja utilizado em prol da 

efetivação do processo de ensino/aprendizagem, como, por exemplo, revistas, fotos, objetos e 

inclusive livros.  

  Não será utilizado nessa pesquisa o termo livro didático como sinônimo de material 

didático. Os livros que serão analisados são livros didáticos, uma vez que se enquadram na 

definição proposta por Batista (2001). Há, entretanto, autores que confundem os dois 

conceitos, como Hutchinson e Torres (1994), os quais definem LD em sentido amplo, como 

um conjunto organizado pré-concebido de materiais de ensino-aprendizagem. Visto dessa 

forma, material didático confunde-se com livro didático.  
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Choppin (2004) expõe que não é tão fácil definir LD; um indício é a quantidade de 

nomenclaturas que ele assume nas diversas línguas. Em inglês, por exemplo, ora é utilizado 

como “textbook”, ora “coursebook”. Por isso, algumas pesquisas brasileiras usam a 

terminologia “livro texto” para se referir a livro didático. Além disso, nessas investigações são 

usados como sinonímias os termos livro didático, manual escolar e livros escolares. Os 

objetos de análise dessa investigação ficarão restritos à terminologia Livro Didático (LD). 

Outro problema quanto à definição do LD é em relação à natureza desse objeto 

complexo que se situa no cruzamento de três gêneros que perpassam a sua história de uso: 

literatura religiosa, literatura didática e literatura de lazer. Além disso, é de suma importância 

ressaltar que os LDs exercem quatro funções: Função referencial, quando o LD é a tradução 

fiel do programa ou constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos; função 

instrumental, quando põe em prática métodos de aprendizagem; função ideológica e 

cultural, papel que assumiu a partir do século XIX, quando se afirmou como um dos vetores 

essenciais da língua, da cultura e dos valores das classes dirigentes. Por conta dessa última 

função, Choppin (2004) considera o LD instrumento privilegiado de construção de identidade, 

pois tende a aculturar os jovens; e por fim, função documental, que o LD pode assumir 

quando é feita uma leitura sem direcionamento, como um conjunto de documentos textuais ou 

icônicos, cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver o espírito crítico do 

aluno. 

Atualmente, temos visto um crescente aumento de pesquisas sobre LD, ora 

investigando conteúdo e metodologia utilizada, ora a questão da seleção e avaliação desses 

materiais, entre outros aspectos. Todavia, se considerarmos a função direcionadora que os 

LDs têm no ambiente escolar brasileiro, podemos dizer que ainda são poucos e recentes os 

estudos a seu respeito.  

Internacionalmente falando, um dos tópicos de investigação anglo-saxã da Linguística 

Aplicada na década de 1960 eram os LDs. Contudo, segundo Harper (1980
3
 apud CHOPPIN, 

2004) eram lamentáveis as investigações desse momento, tendo em vista que buscavam, em 

geral, fazer uma lista cronológica dos livros didáticos. O autor considera que eram pesquisas 

mal escritas, sem revisão e baseadas em hipóteses ingênuas sobre o papel do LD. No Brasil, 

Freitag, Costa e Motta (1989) destacam a pesquisa de Lins publicada em 1977, mas 

desenvolvida em duas etapas. Na primeira investigação, realizada em 1965, o autor analisou a 

                                                           
3
 HARPER, G. H. Textbooks: an under-used Source,  History of Education Society Bulletin, n. 25, 1980, p. 31. 
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escolha dos textos literários que compunham os 20 livros selecionados. Ele constatou que os 

textos escolhidos para os livros eram distantes dos clássicos da literatura portuguesa e 

brasileira, além de existir um distanciamento dos problemas da realidade cotidiana.  

Em âmbito internacional, nos anos 1970, as perguntas que recaem sobre o LD são de 

ordem didática e epistemológica. Inicia-se, gradativamente, uma mudança na análise dos 

materiais. É questionado nesse momento que discurso os livros sustentam sobre determinada 

disciplina e seu ensino; que teoria linguística representam ou privilegiam; quais são os 

conhecimentos fundamentais, como são organizados, entre outros (CHOPPIN, 2004).  

Em território brasileiro sobressai nesse período a segunda etapa da pesquisa de Lins 

(1977
4
 apud FREITAG, COSTA; MOTTA, 1989), que analisou as imagens presentes nos 

livros. O autor chama esse momento de “Disneylândia pedagógica”, pois houve, segundo ele, 

uma excessiva redução de textos a favor da imagem e quando a palavra é utilizada tem um 

tom de jovialidade, por trás da qual se esconderia a falta de qualquer intenção pedagógica. Em 

relação aos textos, as obras da década de 1970 apresentam autores contemporâneos, como 

Carlos Drummond, Cecília Meirelles, João Cabral de Mello Neto, entre outros (LINS, 1977 

apud FREITAG, COSTA; MOTTA, 1989). 

Na década seguinte, as imagens que foram criticadas por Lins tornaram-se motivos 

para que significativos estudos, graças ao avanço da semiótica, fossem desenvolvidos. Os 

livros deixam de ser enfeitados com ilustrações e passam a ser analisados do ponto de vista da 

articulação entre texto e imagem (CHOPPIN, 2004). 

Na década de 1980 houve um avanço significativo das pesquisas sobre o conteúdo dos 

LDs no Brasil. Na Universidade de Campinas (UNICAMP, em 1987, foi fundado um grupo 

interdisciplinar de pesquisa sobre LD que tinha como objetivos: constituir a memória do livro 

didático no Brasil; organizar, manter e atualizar o acervo sobre LD e divulgar as pesquisas a 

esse respeito. A partir desse grupo, diversos trabalhos foram publicados, tornando-se 

importantes fontes de consulta bibliográfica.  

Além disso, em 1987, foi publicada pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais) e pela Rede Latino-americana de Informação e Documentação em 

Educação a obra “O Estado da Arte do Livro Didático no Brasil”, dos autores Bárbara Freitag, 

Wanderly F. da Costa e Valéria R. Motta. Dois anos depois, esses mesmos estudos foram 

publicados pela Cortez Editora com o nome “O livro didático em questão” (FREITAG, 

                                                           
4
 LINS, O. Do ideal e da glória: problemas inculturais brasileiros. São Paulo: Summus, 1977. 
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COSTA e MOTTA, 1989) que, até hoje, constitui importante referência para a área de livros 

didáticos. Nesse volume, os autores se preocupam em fazer uma análise estrutural para que 

seja possível compreender a atuação do LD no contexto do sistema educacional e na 

sociedade global. Além disso, a obra busca fazer um exame da relação do livro didático com a 

produção literária infanto-juvenil do país. Para isso, os autores fazem um histórico do livro 

didático no Brasil, tratam da política do livro didático, bem como dos aspectos econômicos, 

do conteúdo e do uso desses materiais. 

A efervescência dos estudos sobre LD se dá concomitantemente com a explosão das 

escolas, com a facilidade de acesso à escola pública e, principalmente, com as tiragens de 

livros didáticos. Outro marco importante para expansão desses estudos, diz respeito à criação, 

em 1970, do Programa de Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas da PUC-SP e com a 

criação do doutorado na área, em 1980, nessa mesma instituição. Além desse programa, 

destaca-se também, o Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada na Universidade 

Estadual de Campinas. Essas iniciativas, indubitavelmente, foram responsáveis pela formação 

de linguistas aplicados de vários estados brasileiros e pela difusão de pesquisas em conjunto 

com outros programas (MENEZES; SILVA; GOMES, 2009). A partir de então, o LD passa a 

ser uma temática por vezes retomada nos mais diversos grupos de pesquisas, eventos e livros 

científicos, na maioria das vezes apresentado como vilão da história.  

 

1.1.1 Livro didático nos eventos e produções acadêmicas 

 

Um dos eventos mais expressivos para a área da Linguística Aplicada no Brasil é o 

Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada (CBLA). Faremos a partir daqui, uma 

exposição, ainda que breve, das temáticas e dos objetivos de cada edição mostrando em qual 

delas se enquadra/enquadraria as discussões sobre livro didático e construção de identidades. 

Válido ressaltar que a nível mundial acontece o Congresso Mundial da Associação 

Internacional de Linguística Aplicada, que esse ano está em sua 16ª edição. Dada sua 

relevância, apresentaremos uma sucinta análise de sua programação no que diz respeito a 

(não) inclusão de trabalhos direcionados ao livro didático. 

Em 1986, o Departamento de Linguística Aplicada da Universidade de Campinas – 

UNICAMP organizou o I Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, onde se reuniram 

diversos especialistas brasileiros e estrangeiros, de diferentes áreas de estudos da linguagem. 
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O evento teve como tema “Pesquisas e perspectivas”, e nesse momento, era de suma 

importância delimitar as fronteiras da LA e definir seus paradigmas. Conforme Archanjo 

(2008), os trabalhos concentraram-se na subárea de ensino e aprendizagem de línguas e as 

discussões apresentadas tornaram-se obras de referência no que diz respeito à identidade da 

linguística aplicada. O I CBLA revelou-se um espaço para discussões sobre o estado da arte 

da área e suas tendências mais recentes, consolidando-se, a partir de então, um dos mais 

significativos eventos de LA do país. 

No início da década de 1990 acontece a criação da Associação de Linguística Aplicada 

do Brasil (ALAB), um dos marcos históricos para a solidificação da Linguística Aplicada no 

nosso país. Essa associação tem como objetivo (re)construir um lócus acadêmico-científico 

dinâmico e reflexivo, fomentando, por sua vez, estudos e reflexões da área de LA. Cumprindo 

seu papel de representante da categoria em nível nacional, a ALAB passou a organizar o 

CBLA somente a partir de 1997, sendo que os quatro anteriores haviam sido organizados pela 

UNICAMP. Dentre as mudanças acontecidas, destaca-se a descentralização da realização do 

evento, que passou a ter como local para concretização o de atuação de seu presidente em 

exercício (ARCHANJO, 2008). 

Numa análise dos temas e títulos do I ao IV CBLA é possível verificar que as 

temáticas, até então, giraram em torno da definição do campo de estudos da LA, ou seja, 

sobre sua identidade. Observamos que não há uma preocupação explícita sobre a relação livro 

didático e identidade pelos grupos temáticos, não obstante, pelo fato de existir o macrocampo 

“ensino aprendizagem de línguas”, possivelmente foi aí que essas discussões foram incluídas. 

A partir do V CBLA, constatamos a delimitação de um subgrupo temático intitulado 

“Processos identitários nas práticas de linguagem”, por iniciativa da Associação Nacional de 

Pós Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL), conforme Archanjo (2008). 

Esse reagrupamento explicitava as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas no Brasil, 

revelando que não mais cabiam trabalhos que fossem incluídos em critérios de amplas áreas 

como ensino-aprendizagem de língua materna e estrangeira. Nesse evento, os trabalhos 

incluídos na temática de processos identitários e linguagem corresponderam a 5% do total 

(ARCHANJO, 2008). 

No VI CBLA a temática de processos identitários e linguagem abarcou 5,3% dos 

trabalhos inscritos, enquanto que no evento seguinte (VII CBLA) esse percentual chegou a 

9,3% nessa linha de pesquisa. Possivelmente, o aumento de trabalhos incluídos nessa vertente 
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investigativa deveu-se a ampliação das fronteiras da LA, permitindo maior contato com outras 

áreas, outros conhecimentos, e, como os estudos sobre processos identitários ampliam-se por 

diversas áreas de investigação, um evento desse porte permite que diversos trabalhos sejam 

apresentados.  

O VIII CBLA aconteceu em Brasília, no ano de 2007. Para essa edição foram 

delimitados 15 grupos temáticos, não houve uma vertente exclusiva para exposições a respeito 

das investigações acerca dos livros e/ou materiais didáticos, estas estariam incluídas na 

macro-área ensino de língua materna ou, a depender do que foi pesquisado, na temática 

voltada para o ensino à distância. Verifica-se, assim, que enquanto no evento anterior os 

macro campos “ensino aprendizagem de línguas” haviam sido fragmentados, neste há um 

retrocesso no que diz respeito à segmentação das temáticas abarcadas pela LA. Prova disso, é 

que no evento seguinte, foram delimitadas 30 linhas temáticas, o dobro do que no evento 

anterior. 

“Linguística Aplicada e sociedade” foi o tema do IX CBLA concretizado em 2011. O 

evento teve como meta discutir como pesquisas em LA têm ajudado a compreender os 

problemas sociais e contou com a realização de 4 conferências, 6 mesas-redondas, 21 

simpósios e aproximadamente 800 trabalhos apresentados por meio de comunicações 

individuais, coordenadas e pôsteres. Dentre as mesas-redondas realizadas, uma foi dedicada à 

temática dos materiais didáticos, com o título de “Avaliação e produção de materiais didáticos 

sob a perspectiva da LA”. Tratando-se dos simpósios, a temática dos materiais didáticos foi 

apresentada sob o tema “Materiais didáticos para o ensino de línguas: debates 

contemporâneos”. Vemos, com isso, uma latente inquietação em torno do livro e/ou material 

didático, uma vez que no evento anterior não houve um momento restrito (ao menos não 

consta na programação oficial) a essa vertente de estudos. Notamos também, uma ampliação 

da apresentação de trabalhos relacionados à linguagem e identidade uma vez que houve a 

delineação dessa temática, efetivando-se por volta de duas comunicações coordenadas diárias 

sobre o assunto durante o evento.  

Os estudos sobre livro didático estão se ampliando significativamente, como 

comprovam os momentos destinados a essa área na programação do IX CBLA. Entretanto, há 

carência de livros específicos para essa área, bem como de execução de eventos específicos. 

Ainda tratando-se de eventos acadêmicos, contamos com a realização do Simpósio sobre 

Livros didáticos de Língua Materna e Língua estrangeira (SILID) e o Simpósio sobre 
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materiais e recursos didáticos (SIMAR) que acontecem concomitantemente na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – Rio). Esse evento é inédito no país no que 

tange aos estudos sobre livros didáticos de línguas, uma vez que conta com a integração entre 

produção acadêmica, práticas profissionais e mercado editorial (SILVA, 2010). Todavia, 

ainda é um acontecimento com pouca divulgação e periodicidade não definida.  

Analisando os grupos temáticos da primeira edição do evento (I SILID) em 2007 e da 

segunda edição (II SILID/I SIMAR) em 2008, para averiguar se há trabalhos que relacionam 

livro didático e identidade, verificamos que há um grupo que possibilita a discussão sobre 

“Pluralidade cultural, representação social e identidade no livro didático”, onde foram 

apresentados trabalhos que versavam sobre representação de gênero, aspectos culturais e 

sociais, pedagogia crítica, interculturalidade, entre outros
5
. Tratando-se especificamente da 

relação livro didático e construção de identidade houve a inscrição de dois trabalhos, a saber:  

- A mediação do livro didático na constituição de uma nova identidade durante a 

aprendizagem de Português como Língua Estrangeira; 

- Questões de identidade e pluralidade cultural no livro didático de Espanhol 

produzido no Brasil. 

Em relação ao último evento, realizado em 2010, para esse grupo temático o trabalho 

que relaciona formação de identidades e livro didático é o seguinte: 

- Com quantos paus se faz uma canoa? Identidade cultural no ensino de português-

língua estrangeira: as unidades fraseológicas (CARVALHO, 2010); 

Os outros trabalhos inscritos nessa linha são em torno da análise dos aspectos culturais 

presentes em livros didáticos, qual imagem do aluno é veiculada neles ou sobre identidade 

profissional do designer.   

Destarte, levando em consideração que o evento foi realizado no Rio de Janeiro, em 

uma instituição que tem tradição na pesquisa em LA, considerando também a proximidade 

dessa cidade com outros centros de estudos sobre o assunto e a importância que o livro 

desempenha no processo de construção da identidade dos alunos e dos professores (conforme 

pesquisa de Witzel, 2002
6
), podemos afirmar que, apesar de ser de significativa importância a 

abertura para discussões através da temática pluralidade cultural, representação social e 

                                                           
5
Conforme site do evento: http://www.letras.puc-rio.br/3silid/index.html 

6
 WITZEL, Denise Gabriel. Identidade e livro didático: movimentos identitários do professor de língua 

portuguesa. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada). Maringá/PR. Centro de Ciências Humanas, Letras 

e Artes. Universidade Estadual de Maringá, 2002, 187f. 
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identidade no LD, não houve (pelo menos não ficou explícito através dos títulos dos trabalhos 

que constam nas programações) uma preocupação em estudar o papel do LD de língua inglesa 

na construção das identidades. Ressaltamos a importância de um estudo como esse, uma vez 

que o LD, entre outras funções, tem como objetivo preparar usuários da língua para situações 

comunicativas nas quais textos orais e escritos fazem parte das relações interpessoais e, 

portanto, estão imbricados em questões de poder e de identidade. 

Em 1999, Moita Lopes elencou os temas de investigações mais frequentes na área da 

LA. Naquele momento, avaliação de materiais didáticos ocupava a oitava posição, enquanto 

“elaboração de material didático” aparece em 13º lugar dentre os 17 mais pesquisados nos 

últimos 30 anos em dissertações e teses (MOITA LOPES, 1999). Após verificar a 

programação do mais recente CBLA e os temas e títulos das oito edições anteriores, além de 

analisar a programação do único evento que se tem notícia
7
 que aborda a temática do 

LD/material didático, notamos uma carência de estudos sobre livros didáticos no que diz 

respeito aos seguintes aspectos: análise do LD dentro do seu contexto de uso; história do 

material didático, e, em especial, trabalhos que tratem das relações estabelecidas entre seus 

usuários (professores e alunos) e o uso do LD, além da análise da influência deste na 

construção das identidades daqueles.  

Todavia, o fato de o IX CBLA destinar uma mesa redonda e incluir a temática 

“material didático” em sua programação já sinaliza para um “aumento” de prestígio e uma 

preocupação a respeito desse tópico de pesquisa, considerando-se a importância que o LD 

assume ao ser inserido no sistema público de ensino no Brasil. 

Outro evento de importância significativa no cenário mundial para a Linguística 

Aplicada é o 16º Congresso Mundial da Associação Internacional de Linguística Aplicada 

(AILA), que aconteceu esse ano em Pequim, China. Analisando sua programação, 

verificamos que não há conferências sobre livro didático, nem sobre a relação desse material 

com a construção de identidades. Verificamos que os trabalhos a serem apresentados como 

comunicação oral tratam da análise de formações discursivas presentes nos LDs ou sobre 

avaliação no que diz respeito à (não) inserção de uso real da língua neles. O próximo 

congresso mundial acontecerá em Brisbane, Austrália, em 2014, indubitavelmente uma 

grande conquista para a área. Como não há programação preliminar, supomos que existirão 

                                                           
7
 Não levamos em consideração outros eventos de linguística ou de linguística aplicada, estamos considerando 

somente eventos cujo foco principal seja o livro didático, nas suas mais variadas possibilidades de análise. 

Também não consideramos feiras de livros, bienais ou seminários que tenham destinado uma palestra a respeito. 
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mais discussões a respeito do LD de inglês e seu uso a nível nacional, tendo em vista que até 

lá já serão três anos de uso desse material em sala de aula. 

Podemos afirmar que ainda são poucos os estudos que se referem a essa temática 

Livro didático e construção de identidades, tendo em vista o papel que o LD assume na sala 

de aula, principalmente em escolas públicas. Não poderíamos deixar de citar, todavia, o livro 

organizado por Maria José Coracini, que mesmo não sendo diretamente ligado a essa 

temática, é uma obra de referência para os que estudam a perspectiva do LD. Este livro teve 

sua primeira edição em 1999 e constitui o resultado da segunda fase do Projeto Integrado do 

CNPQ Da torre de marfim à Torre de Babel: uma análise discursiva do ensino-aprendizagem 

da linguagem escrita. É dividido em três partes: a primeira trata do processo de legitimação 

do LD, como esse define o que, como e quando se deve ensinar e aprender; a segunda parte 

discute e problematiza a interpretação a partir do LD, sobretudo de línguas estrangeiras. Já a 

última seção relaciona leitura e produção escrita, que é o que fazemos todo o tempo, segundo 

a autora, quando aprendemos uma língua. 

Uma das relevâncias da obra é que ao invés de criticar os LDs, desata alguns nós e 

problematiza o que parece simples. Segundo Coracini (2011), a Linguística Aplicada tem se 

preocupado com a construção de propostas inovadoras, mas não tem se questionado se são 

apreendidas nos livros didáticos e nas escolas. Todavia, a autora não propõe soluções 

metodológicas, ela problematiza a tendência à homogeneização de tudo e de todos. 

Além dessa obra organizada por Coracini, consideramos de extrema relevância para a 

área de LD o livro “O livro didático de língua estrangeira: múltiplas perspectivas”. Este foi 

organizado pelas professoras Reinildes Dias e Vera Lúcia Lopes Cristovão e publicado pela 

editora Mercado de Letras em 2009. É divido em onze capítulos em que são abordadas 

diversas temáticas em torno desse recurso. Dentre as temáticas, destaco: história de materiais 

de ensino e do livro didático; reflexões e análises informadas sobre o desenvolvimento da 

autonomia do aluno no processo de ampliar sua competência comunicativa; gêneros textuais e 

práticas sociais; implicações sobre a visão de vocabulário; análise panorâmica dos livros 

didáticos de português para estrangeiro, dentre outras significativas contribuições. 

Uma das interessantes iniciativas propostas pelo livro é a reflexão sobre o papel dos 

LDs existentes no mercado, assim como de alternativas aos materiais existentes. Ademais, o 

livro organizado por Dias e Cristovão (2009), indubitavelmente, traz valiosas contribuições 

para o aperfeiçoamento acadêmico-profissional dos envolvidos no processo de ensino-
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aprendizagem de línguas, além de apresentar um prisma de possibilidade de avaliações 

criteriosas e sistemáticas a que podemos submeter o livro a ser usado na educação básica.  

Destarte, como vimos através das pesquisas desenvolvidas nas décadas de 60 a 80, na 

análise dos temas e títulos dos CBLAs, dos trabalhos inscritos no SILID/SIMAR, na 

programação do Congresso Mundial da AILA e em duas das principais obras de referência do 

momento sobre LD, há uma ausência de pesquisas que abordem a relação entre livro didático 

de língua inglesa e construção de identidades. Dentre outros aspectos, consideramos 

importante analisá-lo sob esse viés, pois sabemos que o LD em muitos contextos é a única 

fonte de input que dispõe o professor sobre a língua estrangeira, e tratando-se dos discentes de 

escola pública, que normalmente não utilizam outros materiais, esse material assume papel 

legitimador do conhecimento, muitas vezes não deixando espaço para os alunos “pensarem”, 

controlando assim a construção de suas identidades. 

Além disso, corroborando com Schmitz (2008), a oportunidade de estudar língua 

inglesa cria condições para que conheçamos um “outro”, mas quem é esse “outro” 

apresentado nos LDs adotados para a escola pública? Restringe-se somente a “um outro” 

americano ou britânico? Daí, entendendo que o inglês é uma língua internacional, 

pretendemos também verificar se há e quais são os aspectos culturais apresentados nesses 

livros. Acreditamos essa análise ser importante, pois o LD não é um simples espelho, ele 

modifica a realidade fornecendo uma imagem deformada, esquematizada e modelada, 

constituindo-se influentes e importantes na formação das mentalidades, ainda mais porque são 

destinados aos mais jovens.  
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1.2 Uma volta ao passado: o ensino de língua inglesa no Brasil 

Após ser obrigado a sair de Portugal com ajuda de navios ingleses, acossado pelas 

tropas de Napoleão Bonaparte, D. João VI trouxe para o Brasil diversas iniciativas referentes 

à instrução pública. Dentre essas iniciativas, “era necessário criar nesta capital uma cadeira de 

língua inglesa, porque, pela sua difusão e riqueza e o número de assuntos escritos nesta 

língua, a mesma convinha ao incremento e à prosperidade da instrução pública”. Daí, em 22 

de junho de 1809, o príncipe regente de Portugal assinou o decreto que criou as cadeiras de 

línguas francesa e inglesa. Nesse momento, os alunos deveriam, além de falar e escrever, 

conhecer o “gênio, elegância e estilo das línguas” (OLIVEIRA, L., 1999, p. 25). 

É válido lembrar que o ensino de língua francesa no Brasil tinha prioridade até então 

visto que, para acesso ao ensino superior, era obrigatório conhecer essa língua. Além disso, a 

importância atribuída à língua francesa era notavelmente maior do que à dada ao inglês já que 

o francês era considerado uma “língua universal” (NOGUEIRA, 2007). 

Foi com a fundação do Colégio Pedro II, em 1837, que o ensino das línguas modernas 

ganhou uma importância maior com um programa em que constavam sete anos de francês, 

cinco de inglês e três de alemão. Verificamos, pela quantidade de anos de estudo direcionados 

ao francês nessa época, o tamanho do prestígio dessa língua nesse momento. Isso advém do 

gosto do monarca português, além de ser a língua estrangeira falada pela classe dominante no 

país (VERGUEIRO, 2009).  

Só a partir da década de 1930 que houve uma guinada no ensino de inglês no Brasil, 

por conta das tensões políticas presentes nessa época, em todo o mundo, que culminaram na 

Segunda Guerra Mundial. No Brasil, especificamente, aprendizagem da Língua Inglesa (LI) 

passou a ser vista como uma estratégia da Inglaterra e dos Estados Unidos para diminuir o 

prestígio internacional da Alemanha, tendo em vista que o nazismo hitlerista se propagava. 

Dessa forma, uma das estratégias para barrar a presença comunista no Brasil foi a promoção 

do ensino de inglês (SIQUEIRA, 2008). 

Ainda na década de 1930 surgem os cursos livres de inglês no Brasil: A Sociedade 

Brasileira de Cultura inglesa criada em 1934, no Rio de Janeiro e, em 1938 as instituições de 

ensino brasileiras também conseguem o apoio do consulado norte-americano, fundando o 

Instituto Universitário Brasil-Estados Unidos, primeiro instituto binacional que mais tarde se 

chamaria União Cultural Brasil- Estados Unidos (PAIVA, 2006). Esses institutos foram 

criados com a intenção de estreitar as relações entre o Brasil e os EUA e, para isso, eram 
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promovidas palestras, reuniões, conferências, promoção e publicações de obras 

(NASCIMENTO, 2009). Na década de 1940, como relata Moura (1988
8
 apud PAIVA, 2003), 

O Brasil foi literalmente invadido por missões de boa vontade americanas, 

compostas de professores universitários, jornalistas, publicitários, artistas, militares, 

cientistas, diplomatas, empresários, etc. – todos empenhados em estreitar os laços de 

cooperação com brasileiros – além das múltiplas iniciativas oficiais. (MOURA, 

1988 apud PAIVA, 2003, p. 53) 

 

Junto com essas missões e com a produção cultural americana, veio a língua inglesa 

que, aos poucos, foi invadindo o espaço onde predominava soberana a língua francesa. Em 

1942, com Reforma Capanema, as decisões acerca do ensino de línguas ficaram a cargo do 

Ministério da Educação que, conforme Leffa (1999), decidia sobre as línguas que deveriam 

ser ensinadas, a metodologia e o programa a ser trabalhado em cada série. Somente após a 

Segunda Guerra Mundial (a partir de1945), intensifica-se a dependência econômica e cultural 

brasileira em relação aos Estados Unidos, e a necessidade ou desejo de se aprender inglês é 

cada vez maior. Daí, cinco anos após a Segunda Grande Guerra, ocorre o primeiro acordo de 

cooperação entre uma instituição brasileira (Escola Paulista de Letras Inglesas) e o consulado 

britânico (LEFFA, 1999). 

Na segunda metade do século XX, novos meios de comunicação se difundiram, 

principalmente o telégrafo e o telefone, que aumentaram a influência dos Estados Unidos e da 

Inglaterra. Além disso, a década de 1960 foi marcada também pela difusão das letras de Bob 

Marley, Bob Dylan, John Lennon, Joan Baez, Beatles entre outros, cuja mensagem social, 

política e espiritual contribuíram para aumentar o prestígio do inglês entre uma quantidade 

considerável da população mundial (BARROS, 2005), incentivando sua aprendizagem e 

idolatria por parte dos não falantes da língua. Aliado a isso, é lançado o satélite artificial russo 

que, conforme Leffa (1999), provocou um impacto na educação americana. 

Contraditoriamente ao avanço, nesse momento, foi promulgada no Brasil em 1961 a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que diminui drasticamente a carga horária 

do ensino de LI no 1º e 2º graus. Como consequência da não aprendizagem da LI nas escolas 

regulares, houve a expansão do ensino de LI no Brasil através dos cursos comerciais com 

franquia. 

Dez anos após a LDBEN de 1961, é publicada a Lei 5.692/71 que reduziu o ensino de 

12 para 11 anos e conseguiu piorar a situação do ensino de LE no país. Foi introduzida a 

                                                           
8
 MOURA, G. Tio Sam chega ao Brasil: a penetração cultural americana. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
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habilitação profissional e, com isso, as aulas de LE seriam dadas “por acréscimo”. Dessa 

forma, algumas escolas de 2º grau tinham somente uma hora semanal de aula de LE e muitas 

escolas de 1º grau tiraram a LI do currículo. 

Em 20 de dezembro de 1996, 25 anos após a publicação da LDBEN anterior, é 

promulgada a Lei que atualmente direciona o ensino de LE no país. Além da substituição do 

ensino do 1º e 2º graus por fundamental e médio, deixou-se claro a necessidade de uma língua 

estrangeira no ensino fundamental como obrigatória, sendo a escolha de responsabilidade da 

comunidade escolar; e no ensino médio, uma LE obrigatória e uma segunda, em caráter 

optativo, dentro das disponibilidades da instituição. São inegáveis os avanços no ensino 

depois da publicação da atual LDB, bem como dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEMs) publicados logo em seguida, 

discorreremos mais adiante, no tópico que trata de Língua Estrangeira e escola pública, sobre 

alguns dos efeitos desses documentos no ensino público. 
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1.3 Das cartinhas aos livros didáticos: breve histórico dos materiais didáticos de 

línguas no Brasil 

 

A necessidade de se aprender uma ou mais línguas estrangeiras é algo que existiu 

durante toda a humanidade. A busca e utilização dos materiais didáticos sempre estiveram 

atreladas a esse processo de ensino-aprendizagem. Há uma relativa escassez de estudos 

quanto a história do uso de materiais didáticos no Brasil, chegando alguns autores a 

exageradamente afirmar que “[aqui] o livro didático não tem uma história própria (...). Sua 

história não passa de uma sequência de decretos, leis e medidas governamentais (...).” 

(FREITAG, COSTA; MOTTA,1989, p. 11).  

Estudos diacrônicos voltados para o uso de materiais didáticos no ensino de línguas 

são ainda mais restritos, confundindo-se com a legislação voltada para ele, com as mudanças 

ocorridas nas diversas metodologias criadas ao longo da história e com a mudança da língua 

historicamente. No entanto, de acordo com Leite (2003, p. 22), “a ideia de utilizar recursos 

tais como material didático na sala de aula não é recente. Comenius (1592–1670) em sua 

Didactica Magna, já recomendava que recursos os mais diversos fossem aplicados nas aulas 

para „desenvolver uma maior e melhor aprendizagem‟”.  

Os primeiros livros didáticos da história eram escassos, desajeitados, difíceis para 

serem carregados e também para serem produzidos, já que eram copiados pelos escravos. “No 

ensino de línguas, em função da escassez de livros, predominavam os métodos baseados em 

diálogos e ditados (...). Os primeiros livros didáticos foram as gramáticas e o conceito de 

língua se restringia ao de estrutura gramatical tendo como referência a língua escrita.” 

(KELLY, 1969
9
 apud PAIVA, 2009b, p. 18). 

Em relação às aulas de leitura, os primeiros materiais de ensino utilizados eram cartas 

manuscritas que pais de alunos e professores forneciam. Essas cartinhas (mais tarde cartilhas) 

foram instrumentos de muita importância e responsáveis pelo ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita.  

No Brasil, os primeiros sistemas de ensino foram instituídos pelos jesuítas. Por isso, os 

livros que aqui circulavam chegavam através das ordens religiosas enviados da Europa pelos 

padres da Companhia de Jesus ou pelo rei. Eram insuficientes e, segundo Moraes (1979
10

 

                                                           
9
 KELLY, L. G. 25 centuries of language teaching. Rowley: Massachussetts, Newbury, 1969. 

10
 MORAES, Rubem Borba de.  Livros e Bibliotecas no período Colonial.  Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 1979. 
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apud CASTRO, 2005, p. 93), Anchieta “via-se obrigado a escrever os (...) apontamentos e a 

distribuí-los aos alunos”.  

Entretanto, há controvérsias em relação à utilização desses livros nesse período. 

Oliveira (1984
11

 apud D‟ÁVILA, 2008) apresenta que era a Bíblia o único livro aceito pela 

comunidade e utilizado na escola, enquanto que Moraes (apud CASTRO, 2005, p. 93) diz que 

em 1555 o Pe. Grão “pedia livros de texto, tanto para os que principiavam como para os mais 

adiantados” (grifo meu). Devido a uma carência de estudos a respeito do assunto, não foi 

possível encontrar mais fontes para certificar-se desses dados. 

É sabido também que os livros didáticos eram em Latim. Somente em 1593 que o 

padre João Vicente Yate os solicitou em outra língua, primordialmente em inglês e espanhol 

(CASTRO, 2005). A importação dos livros didáticos permaneceu até meados do século XIX, 

vindos principalmente da França e de Portugal. A opção se dava, na maioria das vezes, por 

livros em francês, visto que era esse país o centro da modernidade da época. Por isso, eram 

utilizados em sua língua original, o que não representava um problema, tendo em vista que 

somente a elite tinha acesso à escola (85% da população era analfabeta) (NOGUEIRA, 2007). 

A primeira obra didática brasileira data de 1820. Trata-se do Compêndio da 

Gramática Inglesa e Portuguesa para uso da Mocidade Adiantada nas Primeiras Letras, 

tendo como autor Manuel José de Freitas, publicado pela Impressão Régia. Segundo o autor, o 

Compêndio foi preparado para “iniciar e facilitar a Mocidade ao uso das suas línguas, com a 

clareza, justeza e simplicidade possível” (FREITAS, 1909
12

 apud OLIVEIRA, L., 1999, p. 

28). 

No final do século XIX, há a descoberta do potencial lucrativo do mercado editorial 

brasileiro por Francisco Alves, registrando-se como pioneiro na produção de LDs e fundando 

a Editora que levava seu nome. Os livros eram impressos na Europa, mas, devido à Primeira 

Guerra, isso foi inviabilizado e eles passaram a ser produzidos no Brasil. Eram poucos e 

direcionados ao ensino de língua portuguesa, matemática e História do Brasil. 

Em relação à Língua Inglesa, devido à instituição do Método Direto como método 

obrigatório para o ensino desse idioma no nosso país, em 1931, os livros adotados eram 
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 OLIVEIRA, J. B., GUIMARÃES E BOMÉNY.  A política do livro didático. Campinas, SP: Summus 

editorial, 1984. 
12

 FREITAS, Leopoldo. Lições de Literatura. São Paulo: Tip. Magalhães, 1909. 
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clássicos da literatura em inglês e “deveriam ser lidos e interpretados na última série de 

inglês” (OLIVEIRA, L., 1999, p. 75). Tem-se o registro também que na primeira metade do 

século XX utilizava-se o livro Gramática da Língua Inglesa, datado de 1940, e que apresenta 

listas de palavras com a respectiva tradução, conjugações verbais, e exercícios de tradução e 

versão. 

Depois dessa Gramática, muitas outras surgiram, uma sempre tentando aprimorar a 

outra, seja com transcrição fonética acompanhando as palavras ou com gravações em disco 

dos símbolos fonéticos e de texto. Uma inovação para época (PAIVA, 2009b). 

Conforme mencionado anteriormente, na década de 1960 foi que o ensino de língua 

inglesa no Brasil se expandiu através dos cursos comerciais com franquias. Naquela época, as 

pessoas gostariam de aprender a falar a língua inglesa, na maioria das vezes, por status. 

Também, nesse momento, houve uma relativa “expansão” do ensino devido à democratização 

do ensino de línguas. A partir daí, há uma produção de um maior número de livros em busca 

da conquista deste novo e promissor mercado (SOARES, 1996
13

 apud NOGUEIRA, 2007), 

fazendo com que existisse uma maior competição entre as editoras. Nessa conjuntura, o LD 

de inglês passa a ser escrito por autores nacionais, editado e impresso no país de maneira 

massificada (NOGUEIRA, 2007). 

Dessa forma, as instituições têm a possibilidade de escolha entre o livro nacional ou 

importado e em relação aos cursos particulares de inglês, há uma opção por criar seus 

próprios materiais. Tratando-se do ensino público, os livros didáticos só farão parte do 

processo de aprendizagem de língua inglesa a partir de 2011. 

É sabido que são disponibilizados CDs, DVDs, fitas, anexos, entre outros materiais 

suplementares nas aulas de idiomas no setor privado, no entanto, o livro didático continua 

soberano, e para institucionalizá-lo no âmbito público, foram criados alguns órgãos oficiais, 

como veremos a seguir.  

                                                           
13

 SOARES, Magda Becker. Um olhar sobre o livro didático.  Presença Pedagógica, [s.l.], v. 12, n. 2, p. 53-63, 

nov./dez. 1996. 
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1.4 (Re)visitando as políticas públicas brasileiras para o livro didático  

 

Acreditamos ser imprescindível a apresentação, ainda que breve, dos órgãos já criados 

para regulamentar os LDs no âmbito nacional, já que a coleção a que se propõe analisar foi 

distribuída para o setor público de ensino. Sabemos da existência de programas estaduais e 

municipais para dotar as escolas de materiais didáticos, no entanto, a difusão de informações 

tornaria praticamente impossível a análise desses programas. Por isso, esse item irá se 

restringir às políticas desenvolvidas em caráter federal e na esfera do Ministério da Educação 

e Cultura (MEC). 

Além disso, observa-se, de alguns anos para cá, uma tentativa de vários países 

(Alemanha, Espanha, França, Grécia, Argentina, entre outros) em coletar documentos de 

arquivos dispersos para reconstituir a história da política nacional para o LD. Ressaltamos que 

não é objetivo desse tópico “garimpar” esses documentos, nem fazer um balanço deles, mas 

apresentá-los panoramicamente, uma vez que concordamos com Choppin (2004, p. 561) 

quando este afirma que: 

ao escrever a história dos livros escolares – ou simplesmente analisar o conteúdo de 

uma obra – sem levar em conta as regras que o poder político, ou religioso, impõe 

aos diversos agentes do sistema educativo, quer seja no domínio político, 

econômico, linguístico, editorial, pedagógico ou financeiro, não faz qualquer 

sentido (grifo nosso) (CHOPPIN, 2004, p. 561).  

 

O primeiro órgão criado, o Instituto Nacional do Livro (INL), surgiu em 1937 com a 

função de realizar o controle político e ideológico da consecução e distribuição dos manuais 

(D‟ÁVILA, 2008). Desde então, vários foram os órgãos que surgiram para regulamentar o 

livro didático no país, e que se confundem com a divulgação e acesso a ele no Brasil.  

Seguinte ao INL, foi criada a Comissão do Livro Didático, em 1938, que visava 

reestruturar e controlar ideologicamente todo o sistema educacional brasileiro, uma vez que o 

momento político da época era propício: Estado Novo e as políticas para estabilização da 

ditadura Vargas (FREITAG, COSTA; MOTTA, 1989). 

Durante o período militar foram assinados os acordos MEC-USAID (Agência Norte 

Americana para o Desenvolvimento Internacional) que autorizavam através da Comissão do 

Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED) a elaboração de cartilhas e LDs “cujos 

conteúdos, forma (...) e até mesmo fundamentação psicopedagógica seguiam as instruções e 

orientações dos assessores americanos que cuidavam da implementação desse programa de 
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„ajuda‟” (FREITAG, COSTA; MOTTA, 1989, p. 25). A COLTED foi extinta em 1971, 

quando foi criado o Programa do Livro Didático (PLID); 

A Fundação Nacional do Material Didático (FENAME) foi criada em 1968, mas em 

1976 sofreu modificações e foi encarregada de assumir o PLID. A FENAME tinha como 

competências, dentre outras coisas: a definição de diretrizes para a produção do material 

escolar; formulação e execução do programa editorial e a cooperação com instituições 

educacionais, científicas e culturais (FREITAG, COSTA; MOTTA, 1989). 

Em 1983, é instituída a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que congregava 

programas que abrangiam desde o livro didático até bolsas de estudo. Tal centralização, 

característica do período da distensão e abertura da República Velha, acarretou alguns graves 

problemas, tais como: dificuldades de distribuição do livro em conformidade com o prazo 

estipulado; lobby das empresas e editoras junto aos órgãos estatais responsáveis; autoritarismo 

implícito na escolha dos manuais, entre outros (FREITAG, COSTA; MOTTA, 1989). 

Atualmente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE) é o órgão 

que executa diretamente os programas que regulamentam a produção e distribuição dos LDs 

no território brasileiro, a saber: Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa 

Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM), o Programa Nacional do Livro Didático 

para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), que busca atender as escolas e entidades 

parceiras do programa Brasil Alfabetizado, não havendo repasse de recursos para as 

aquisições de livros, que são realizadas de forma centralizada. Sendo o PNLD o programa 

responsável atualmente pelos princípios e critérios segundo os quais foram escolhidos os 

livros que serão analisados adiante, faremos uma apresentação e reflexão a respeito dele 

separadamente. 

 

1.4.1 O Programa Nacional do Livro Didático 

 

Em 1985, os educadores baianos clamavam por uma descentralização da política do 

manual escolar no Brasil. A Universidade Federal da Bahia – UFBA – realizou alguns 

encontros sobre a questão (de 1984 a 1986) com a participação da comunidade universitária, 

editores e autores dos manuais didáticos. Além da descentralização, os pesquisadores 

protestavam por melhoria dos materiais, profissionalização do professor e regionalização dos 

livros (SERPA, 1987). 
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Não só devido às reivindicações dos professores, mas como uma tentativa de 

implementação do programa anterior, foi criado em 19 de agosto de 1985, por meio do 

decreto número 91.542, o PNLD. Esse programa trouxe mudanças significativas em relação 

ao precedente, pois definiu as principais diretrizes que orientam as relações do Estado com o 

livro escolar. São elas: 

- centralização das ações de planejamento, compra e distribuição; 

- utilização exclusiva de recursos federais; 

- atuação restrita à compra de livros, sem participação no campo da produção editorial; 

- escolha do livro pela comunidade escolar; 

- distribuição gratuita do livro a alunos e docentes (BRASIL, 1985). 

Verifica-se que o MEC tende a atuar como mediador entre professores e o campo da 

produção editorial, não se destacando na definição dos padrões de qualidade do manual 

escolar, o que foi redefinido somente em 1996 pelas diretrizes estabelecidas para o processo 

de avaliação pedagógica. Além disso, a centralização torna o PNLD uma ação dependente de 

um grande volume de recursos e organizada em torno de processos de grande complexidade e 

envergadura, dependendo das oscilações da economia brasileira, além da variação das 

decisões políticas dos diferentes governos (BATISTA, 2001). 

Alguns problemas são verificados em relação ao PNLD desde sua criação. Entre eles 

está o fato de a entrega dos LDs não acontecer no início do ano letivo, como seria o ideal. 

Segundo o site do FNDE, o problema da entrega foi “solucionado” a partir de 1995 depois de 

um convênio firmado entre o FNDE e as editoras, porém foi somente no ano 2000 que foi 

colocado como obrigatoriedade a entrega dos LDs antes do início do ano letivo (como 

veremos a seguir). Um outro problema reside no fato de algumas vezes não serem entregues 

os livros escolhidos e solicitados pelo professor, mas outra opção. 

No entanto, mudanças significativas vêm acontecendo no PNLD na primeira década 

do novo século. Iremos apresentar brevemente algumas dessas mudanças a partir do ano 2000, 

conforme apresentadas no site do governo federal
14

.  

No ano 2000, foi inserida no programa a distribuição de dicionários de língua 

portuguesa. Além disso, pela primeira vez na história, os livros didáticos passam a ser 

entregues no ano anterior ao ano letivo que será utilizado. Não há como deixar de comentar 

que, apesar de ser um marco histórico, é assustador que somente depois de 15 anos do início 
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 FNDE/MEC disponível em: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-historico Acesso em: 06 jun. 2011. 



35 

 

 

 

do Programa seja colocada a obrigatoriedade de os livros serem entregues nas escolas antes 

do início do ano letivo. 

No ano seguinte, é ampliada, de maneira gradativa, o atendimento a alunos com 

deficiência visual, sendo distribuídos livros literários em Braille. Em 2002, inicia-se a 

distribuição de dicionários de língua portuguesa aos ingressantes da 1ª série (atual 2º ano do 

ensino fundamental) e das 5ª e 6ª séries (atuais 6º e 7º ano do ensino fundamental, 

respectivamente). Nesse mesmo ano é estabelecida uma meta de distribuição de um dicionário 

por aluno a ser atingida, no máximo no ano de 2004. 

No ano de 2003, além de dicionários, foram distribuídos atlas geográficos para as 

escolas que possuem concomitantemente Educação de Jovens e Adultos (EJA) e turmas de 

ensino fundamental. O ano de 2004 tem como feitos significativos, além da reposição e 

complementação dos LDs, o alcance da meta de distribuição de um dicionário por aluno. 

Além disso, foi criado, nesse mesmo ano, o Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio (PNLEM).  

O ano de 2005 é marcado pela reformulação da sistemática de distribuição de 

dicionários. A partir de então, os dicionários serão distribuídos às bibliotecas, priorizando a 

utilização do material em sala de aula. Ressalta-se também que, a partir de 2005, essas obras 

passam a ser adaptadas ao nível de ensino do aluno, sendo divididos em: dicionários tipo 1, 2 

e 3.
15

 

Em 2006, os alunos com necessidades especiais são lembrados pelo PNLD e 

dicionários enciclopédicos ilustrados trilíngues (LIBRAS/Português/Inglês) são distribuídos 

nas escolas de 1ª a 4ª série. No ano seguinte, a distribuição desse material é ampliada para as 

escolas de ensino médio e os alunos de 1ª a 4ª séries recebem cartilha e livro de língua 

portuguesa em LIBRAS e em CD-rom. 

No ano de 2009, são ditadas novas regras de participação. A partir de então, as redes 

públicas de ensino e as escolas federais devem aderir ao programa para receber os livros 

didáticos. 

No ano subsequente (2010), LDs de Língua estrangeira (inglês e espanhol) são 

incluídos no programa e obras complementares são distribuídas para os alunos de 1º e 2º anos 

do ensino fundamental. No mesmo ano, é publicado o decreto que dispõe sobre os 
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 Tipo 1 destinado a crianças que estão iniciando contato com esse tipo de obra; tipo 2 para alunos em fase de 

consolidação do domínio da escrita; tipo 3 direcionado a alunos que já começam a dominar a escrita. 
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procedimentos para execução dos programas de material didático: PNLD e o Programa 

Nacional Biblioteca na Escola. Em 2011, são adquiridos livros de língua estrangeira (inglês e 

espanhol), filosofia e sociologia para o ensino médio pela primeira vez. Estima-se que para 

2011 o valor dos investimentos em LD é de R$ 880.263.266,15 negociados com as editoras 

para o PNLD e PNLEM, de acordo com o sítio do FNDE. 

Por falar em investimentos, verificamos que os números referentes aos gastos com 

livros didáticos para real execução dos programas nacionais que o regulamentam são 

assustadores. De acordo com Araújo (2010), em 1997 foram gastos R$ 253.871.511; no ano 

2000, a cifra correspondente ao gasto do programa foi de R$ 474.334.699; e já em 2007 

foram gastos R$ 661 milhões no PNLD e R$ 221 milhões no PNLEM.  

Esses investimentos governamentais no setor de livros didáticos ocasionaram, a partir 

da década de 1990, uma estreita dependência das editoras com o PNLD. Os dados mostram 

que em 1993 a produção de didáticos representava 54% dos livros produzidos no país, 

enquanto que em 1996, passou a representar 74% (BATISTA, 2001). Essa dependência das 

editoras com o FNDE pode ser favorável à melhoria do nosso sistema educacional, uma vez 

que o setor pode oferecer “pouca resistência às ações do PNLD para renovação pedagógica e 

editorial do LD”, pois “os editores tenderiam a investir em soluções e estratégias pouco 

arriscadas e mais conformes às expectativas da avaliação do [Programa]” (BATISTA, 2001, 

p. 39). 

Dessa forma, o PNLD tem sido o responsável pelo fortalecimento das editoras 

nacionais, tendo em vista que de 1998 a 2005 foram comprados 102 milhões de livros por 

ano, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (SOARES, 2007). Esses 

números aumentaram significativamente, pois a partir de 2005 começaram a ser distribuídos 

livros para o ensino médio.  

Os gastos exorbitantes para implementação do PNLD colocam o Brasil ocupando a 

oitava posição entre os mercados editoriais do mundo (no ano de 2000, segundo ALVES, 

2011). No entanto, as compras feitas para o programa suscitam dúvidas quanto ao caráter 

democrático do processo de seleção do mesmo. 

A esse respeito, Höfling (2000) em sua pesquisa, questiona os objetivos e o alcance da 

política pública brasileira voltada para o livro didático, uma vez que, segundo ela, há um 

reduzido número de grupos editoriais privados no processo referente ao PNLD, o que foi 

também constatado por Batista (2005). Depois de apresentar tabelas que mostram as compras 
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de livros pelo Governo Federal do ano de 1977 ao ano de 1998, a pesquisadora conclui que há 

uma acentuada centralização na participação de um grupo de editoras no Programa e esse 

posicionamento, segundo ela, choca-se com os princípios de uma perspectiva de 

descentralização do programa do governo. Ela reitera dizendo que essas questões devem ser 

discutidas, uma vez que, é necessário fazer uma análise política do Programa Nacional do 

Livro Didático. 

Coincidência ou não, as editoras com maior participação nas compras feitas pelo 

governo para o ano letivo de 2011 correspondem ao mesmo grupo editorial dos anos 

anteriores, invertendo somente a porcentagem de “repartição do mercado” (BRASIL, 2010). 

Além disso, as coleções de língua inglesa selecionadas para serem encaminhadas a escola, 

para escolha do professor, também fazem parte de um mesmo grupo editorial.  

De acordo com o Guia de Livros didáticos – PNLD 2011, participaram do processo 37 

coleções, sendo 11 de espanhol e 26 de inglês. No entanto, somente duas para cada disciplina 

foram selecionadas, as outras foram excluídas, segundo o guia, pelo fato de não cumprirem os 

critérios do edital. Outra justificativa para o pequeno número de coleções selecionadas é dada 

adiante pelo Guia. Segundo ele, o número reduzido de resenhas deve-se também ao fato de ser 

a primeira edição do PNLD de língua estrangeira (BRASIL, 2010).  

Apesar de os colegas estarem empolgados com a chegada do material de língua 

estrangeira na escola, as poucas opções de escolha dadas pelo governo federal não têm sido 

vistas com bons olhos. Os professores têm reclamado pelo fato de, na sua maioria, 

conhecerem outras coleções que seriam viáveis para o ensino e não “entenderem” as poucas 

opções proporcionadas pelo PNLD. Corroboramos com Höfling (2000), quando ela afirma 

que a posição de determinados grupos editoriais que, com pequenas diferenças de posição é 

que interferem na aquisição feita pelo MEC da produção didática, legitimando, assim, o 

caráter pouco democrático do processo de escolha das coleções.  

Contudo, embora a democraticidade do Programa seja questionável, é inegável que 

houve um verdadeiro salto em relação à qualidade dos livros didáticos produzidos no Brasil. 

Batista (2001, p. 23) assegura que com livros de melhor qualidade nas escolas, o PNLD “é 

uma referência consensual de qualidade para a produção de livros didáticos e para sua 

escolha, por professores; [além disso,] vem possibilitando uma reformulação dos padrões do 

manual escolar brasileiro e criando condições adequadas para a renovação das práticas e 

ensino nas escolas”.  
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Ademais, pesquisas recentes, como as do Indicador de Alfabetismo Funcional, 

conduzida pelo Instituto Paulo Montenegro (MONTENEGRO, 2005) apresentam que os 

livros distribuídos diretamente aos alunos são dos mais presentes nas casas dos brasileiros 

ainda que estes sejam analfabetos. A maioria dos entrevistados (89%) tem em casa a Bíblia e 

outros livros religiosos como fonte de acesso ao conhecimento, seguido a esse material, 84% 

dos entrevistados têm livros escolares. Assim, a busca pelas informações sistematizadas, 

trazidas pelos livros, chega não só aos discentes, como até sua família, e esse feito só é 

possível devido a políticas que levam o livro até a escola pública, como a do PNLD. 
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1.5 Língua estrangeira e escola pública (EP): que relação é essa?  

 

A educação escolar foi imaginada com a função de formar homens livres da 

ignorância e da tirania de reis e dos dogmas religiosos, preparando os indivíduos para o 

exercício igualitário dos direitos e deveres (OLIVEIRA; PINTO, 2009). Esses mesmos 

autores dizem que assim também foi pensada a escola pública. No entanto, Saviani (2005) 

aponta que a expressão escola pública (EP) aparece inicialmente em oposição a ensino 

individualizado. Uma segunda acepção do termo (século XIX) diz respeito à escola popular 

que é destinada à população e tinha como objetivo permitir a todos o acesso a uma escola que 

garanta o domínio das competências de ler, escrever e contar. Em seguida, surge a concepção 

de escola pública estatal, assim como concebemos hoje, aquela organizada e mantida pelo 

estado cabendo ao poder público dar garantia de condições materiais e pedagógicas. 

Tratando-se de condições pedagógicas (em especial livros didáticos) vimos que no 

Brasil a preocupação com o fornecimento desse tipo de material para o setor público de 

ensino começou em 1937, quando foram criados programas para regulamentá-lo. Atualmente, 

com as modificações estabelecidas pelo PNLD, para que esse material chegue até às mãos dos 

alunos e contribua para atingir o objetivo inicialmente proposto para a EP (de formar homens 

livres da dominação da ignorância), é necessário transpor algumas etapas, de acordo com o 

site do FNDE
16

. Apresentaremos, brevemente, as vias percorridas pelo LD até chegar às 

instituições públicas de ensino fundamental e, em seguida, faremos considerações sobre 

ensino-aprendizagem de LE nas escolas públicas, para, finalmente, tratar da ligação entre LD 

e escolas públicas. 

O caminho do livro até a escola começa com a etapa da inscrição, que consiste na 

publicação no Diário Oficial da União de um edital a ser seguido pelas editoras que tenham 

interesse em se inscrever no programa. A segunda etapa é a triagem/avaliação, que consta de 

uma análise realizada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo, no 

intuito de verificar se as obras cumprem as exigências do edital. Em seguida, os livros são 

encaminhados para Secretaria de Educação Básica e daí para os especialistas, a fim de que 

elaborem a resenha dos manuais aprovados.  

As resenhas elaboradas por esses especialistas compõem o Guia do Livro Didático que 

é encaminhado às escolas cadastradas no censo escolar (constituindo a terceira fase do 
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 FNDE/MEC disponível em: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld. Acesso em: 06 jun. 2011. 
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processo de distribuição) e também é disponibilizado na internet para que, a partir dela, os 

professores façam a escolha dos LDs. A etapa da escolha é de responsabilidade dos 

professores e da direção. Uma vez feita, são processados os formulários on-line de escolha 

das escolas cadastradas pelo FNDE para que esse possa proceder a etapa do pedido. Válido 

lembrar que nesse formulário deve haver a indicação de mais de uma coleção. 

Depois do pedido, inicia-se o processo de negociação com as editoras, através de 

licitação, para que os livros comecem a ser produzidos e passem para a etapa seguinte, que é a 

de distribuição. 

A distribuição é feita pelas editoras por meio de um contrato firmado entre o FNDE e 

os Correios desde 1995. Segundo Cassiano (2007), essa medida solucionou o problema do 

atraso na entrega que acontecia com os programas anteriores, quando os LDs chegavam nas 

escolas meses depois do início do ano letivo. Além disso, essa eficiência rendeu alguns bons 

frutos, entre eles, o prêmio World Mail em 2002 para os Correios, e ao PNLD, sua 

consagração mundial. 

O recebimento, que é a próxima etapa, acontece entre outubro e o início do ano letivo. 

Para as escolas localizadas nas zonas rurais, os livros são entregues na prefeitura ou nas 

secretarias de educação e estas se responsabilizam para que o material chegue até à escola; na 

zona urbana, os livros são entregues diretamente nas escolas. Atualmente, os discentes dos 

anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) recebem os livros correspondentes às 

disciplinas matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia e língua estrangeira 

(estes últimos são consumíveis, os discentes não precisam devolvê-los no final do ano letivo, 

os demais são reutilizáveis). 

A inserção de línguas estrangeiras no PNLD é um reflexo do reconhecimento do 

importante papel que esse componente desempenha na atualidade (BRASIL, 2010). Além 

disso, destaca-se a importância do conhecimento de línguas estrangeiras para a formação e 

inclusão social do indivíduo, além da oportunidade de conhecer a si mesmo e ao outro 

(BRASIL, 2010, p. 11). Temos de concordar que é uma grande conquista para o ensino 

brasileiro, no entanto, nos inquieta saber se a melhoria e o amplo acesso aos materiais de 

ensino enriquece, de fato, o ensino público. 

A título de exemplo, consideremos a pesquisa conduzida por Mantovani (2009). Seu 

trabalho teve como objetivo analisar a importância da avaliação do livro didático feita pelos 

programas de governo e o impacto desse processo na qualidade de ensino na escola pública. 
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Para isso, foi feito um levantamento bibliográfico e uma breve análise dos resultados de duas 

avaliações nacionais: O SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e a 

Prova Brasil. A autora reconhece que a relação do PNLD com a avaliação dos alunos não 

acontece de forma direta, mas a análise dos resultados obtidos pelos estudantes nesses exames 

pode contribuir para traçar parâmetros visando a melhoria da qualidade de ensino. 

Depois de comparar as curvas de gráficos relacionados ao desempenho dos alunos de 

1995 a 2005 com a quantidade de livros aprovados e excluídos (1997, 1998, 2000/01, 2004 e 

2007) a autora infere que o ensino público brasileiro não sentiu “os reflexos da melhoria dos 

materiais didáticos distribuídos aos estudantes da rede pública”, “pelo menos não da forma 

esperada” (MANTOVANI, 2009, p. 85). Segundo ela, a avaliação do livro não é suficiente 

para melhoria na qualidade de ensino. Para isso, faz-se necessário qualificar o professor, de 

maneira que ele possa ser atuante, pensante e reflexivo em todas as suas ações, das quais faz 

parte também um bom material didático (MANTOVANI, 2009). 

Se pensarmos no componente de língua estrangeira, essa situação se agrava ainda 

mais, visto que, muitos dos professores que atuam com a disciplina não têm proficiência 

suficiente para privilegiar, como preconiza o guia do livro didático, uma perspectiva 

comunicativa.  

O fato é que a chegada do LD de língua inglesa tem sido esperada com ansiedade 

pelos colegas. No entanto, uma grande maioria não tem consciência do poder ideológico 

trazido nesses materiais e no “perigo” de usá-lo como único material em sala de aula de 

língua, em especial de língua estrangeira. É de extrema importância que o professor tenha 

formação suficiente para criar dentro da sala de aula espaço de formação, reflexão e 

participação; de saber como preencher as lacunas do LD e de cortar as sobras oferecidas por 

ele. Não adianta livros de boa qualidade, se no final, ele torna-se um fardo para aluno e 

professor. Ademais, a forma como o professor irá utilizar o livro é que irá qualificar o 

material.  

Além disso, concordando com Mantovani (2009), é de extrema importância qualificar 

o professor para o processo de escolha dos livros que irão participar da seleção feita na escola, 

pois, acreditamos que, dessa forma, pode-se ser oferecida uma maior variedade de livros 

participantes do processo. Essa qualificação possibilita tornar o educador agente reflexivo na 

seleção dos LDs, uma vez que ele é que tem o contato direto com o público nos diferentes 

momentos pedagógicos.  
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Esse aperfeiçoamento do professor pode acontecer com o engajamento dos setores 

envolvidos na utilização dos livros escolares (professor e aluno), da comunidade científica e 

das universidades. As universidades têm como obrigação oferecer programas de extensão para 

justificar seu caráter de universidade, uma sugestão é a oferta de cursos como esse, voltados 

para a escolha e uso dos livros didáticos nas comunidades que circundam essas instituições. 

Essa é uma alternativa para a diminuição da distância entre as políticas públicas e as escolas, 

numa tentativa de sair da situação representada na imagem abaixo: 

Figura 1 – Naufrágio escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.politicalcartoons.com/ Acesso em: 20 jun. 2011. 

O que vemos na figura é um grupo que está no topo discutindo questões relativas a 

instituição. Questões que vão desde a venda de bebidas com açúcar na cantina até o 

envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos. Enquanto isso, a escola está incendiando e 

afundando, e os alunos dentro dela são os primeiros e únicos prejudicados.  

Cursos extensionistas oferecidos por universidades contribuiriam não só para sair da 

situação acima, bem como para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de LE nas 

escolas públicas. Vimos anteriormente as generosas cifras que o governo investe em livros 

didáticos para a melhoria do ensino, provando que talvez não seja por falta de investimento 

que a educação esteja em crise. Tratando-se de LE, ainda não temos resultados efetivos 

quanto à relação entre investimento em LD e aprendizagem, pois os livros estão sendo 

utilizados pela primeira vez nesse ano de 2011. Possivelmente, poderemos fazer um estudo 

comprovando/refutando a utilização de LDs como consequência da (in)eficiência das escolas 

daqui a quatro anos. Enquanto isso, o que vemos é o número crescente de alunos que buscam 
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cursos extras (quando têm acesso e condições financeiras) para o aprimoramento da 

aprendizagem de LE, em especial da LI. 

Isso acontece porque existe uma crença generalizada de que não é possível aprender 

língua estrangeira (em especial, inglês por ser a de maior amplitude no ensino público) 

durante o ensino regular, tanto na escola pública quanto particular, e propagandas do tipo 

“Aqui você aprende inglês de verdade”; ou “Aqui você sai falando” enfatizam a ineficácia das 

instituições de ensino regular enquanto lugar de aprendizagem de LE. Também é comum 

ouvir dos alunos comentários como “não sei porque aula de inglês se a gente não aprende”. 

Um outro fator que evidencia a crença está no fato de os estudantes assistirem às aulas de LI 

por, no mínimo, sete anos e no vestibular escolherem fazer prova de espanhol.  

Nesse sentido, Barcelos (2006) conduziu uma pesquisa, a partir de narrativas de 

aprendizagem, que buscava investigar as experiências e crenças de alunos universitários de 

inglês, a respeito dos lugares onde se aprende línguas no Brasil. Entre outros achados, a 

autora apresenta que, para a maioria dos alunos, a experiência de aprendizagem da escola 

pública é caracterizada como ruim e desmotivante devido a variados problemas: 

“(des)motivação, (não) uso da língua e falta de competência dos professores” (BARCELOS, 

2006, p. 155). Outros fatores que os alunos citaram em suas narrativas foram: a demasiada 

repetição de assuntos como verbo “to be”, falta de material de ensino adequado, excesso de 

memorização e restrição da aula de inglês ao ensino de gramática. No entanto, ela cita que em 

alguns casos essas adversidades podem colaborar para o desenvolvimento da autonomia do 

aluno, tornando-os mais capazes de aproveitar as oportunidades de aprendizagem ao seu redor 

(PAIVA, 2005
17

 apud BARCELOS, 2006). Ela destaca ainda que há uma necessidade de 

discussões mais aprofundadas em linguística aplicada a respeito das crenças sobre a escola 

regular e o curso de idiomas como lugar eficiente para ensino de inglês no Brasil. 

Nessa mesma direção Cox e Assis-Peterson (2007) pontuam que os diversos estudos 

existentes sobre a ineficiência do ensino de inglês nas EPs não têm produzido respostas e 

atitudes responsivas por parte das instituições governamentais na definição de metas e 

projetos em regime de parceria com universidades. Contrariamente, parece que o governo está 

conformado com a profecia de que só aprende inglês nas escolas de idiomas. Portanto, se 

desejarmos alguma mudança, essa tem que partir do professor e dos agentes envolvidos no 
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 PAIVA, V. Autonomia e complexidade: uma análise de narrativas de aprendizagem. In: FREIRE, M.; 

VIEIRA-ABRAHÃO, M.; BARCELOS, A. (Org.) Linguística aplicada e contemporaneidade. Campinas: 

Pontes/ALAB, 2005, p.135-153. 
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processo. O que a ciência tem feito é a divulgação dos resultados de suas pesquisas através da 

internet e temos visto também a abertura para apresentação de relatos de experiência em 

eventos acadêmicos (Encontro Nacional de Interação em Linguagem verbal e não verbal: 

Linguagens e cultura (2010, João Pessoa, Pb); Seminário de Linguística Aplicada (2010, 

Salvador, Ba),  o que acho ser de extrema relevância, devido à troca de experiência que é 

proporcionada.  

É válido lembrar que assim como não há uma “metodologia da salvação”, que seja 

eficiente para todos os públicos, também não há cursos de idiomas que sejam eficientes para a 

aprendizagem de todos os alunos. Afirmo isso, porque, enquanto ex-aluna de um desses 

cursos, verifiquei que, no final, alunos mais empenhados e dedicados que eu não tinham 

segurança para uma conversação simples na língua alvo, enquanto eu fazia com frequência. 

Além disso, há cursos que em razão da ausência de supervisão das autoridades educacionais, 

utilizam de propagandas enganosas, lesando o cliente-consumidor, com promessas do tipo 

“aprenda dormindo” ou ensino-aprendizagem relâmpago: “inglês fluente em um ano”. 

Não se pode negar que a realidade das escolas de idiomas é de fato diferenciada das 

escolas regulares (pública e em alguns casos particulares), pois há número reduzido de alunos 

por sala; estes são distribuídos conforme nível linguístico; há um constante investimento em 

estrutura física e na qualificação docente. Os professores da EP são sempre citados em 

comparação com os dos cursos de idiomas ao tratar-se do melhor lugar ou onde se aprende 

inglês (BARCELOS, 2006; PERIN, 2003; TÍLIO, 1979; ASSIS-PETERSON; COX, 2007). A 

característica que mais lhe é atribuída está na incapacidade de utilizar a língua em sala de 

aula, fazendo com que os docentes dos cursos particulares sejam colocados em um patamar 

diferenciado.  

No entanto, Siqueira (2010) ao analisar uma narrativa de aprendizagem (na qual a 

autora afirma que ficou encantada com o fato de a professora falar tudo em inglês desde o 

início) pontua que esses profissionais enfrentam problemas semelhantes aos da escola pública, 

como por exemplo, “carga horária exaustiva, salários pouco competitivos, relações 

trabalhistas informais, ausência de um plano contínuo de desenvolvimento profissional; (...) 

transformando os cursos de língua inglesa em verdadeiras “linhas de montagem” como se 

fossem fábricas e não instituições educacionais” (SIQUEIRA, 2010, p. 25). 

Na EP nós temos, em contrapartida, o efeito dominó do sistema em relação aos 

docentes: A escola não pode interferir na contratação e na escolha dos profissionais, e por sua 
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vez, não se sente responsável pela má-atuação de alguns deles. A falta de incentivo das 

secretarias de educação faz com que alguns desses profissionais não se estabeleçam em uma 

única escola; essa alta rotatividade de professores faz com que não sejam desenvolvidos 

programas evolutivos, restringindo-se a práticas individualizadas; o trabalho individualizado 

causa em boa parte dos alunos, e nos gestores, a sensação de não-progressão da disciplina 

(sempre os mesmos assuntos); e consequentemente a desvalorização da disciplina dentro da 

instituição (PERIN, 2003). Desvalorização tanto dos colegas quanto por parte dos alunos, que 

mesmo sabendo da importância da aprendizagem de um idioma estrangeiro, muitas vezes 

tratam com indiferença e desprezo o trabalho do professor e colocam num pedestal os cursos 

de idiomas. 

Mas, e então, não se ensina/aprende inglês na escola pública? Movido por esse 

questionamento Schmitz (2011, p. 117) responde que “o ensino de inglês funciona na escola 

pública, na escola particular, no instituto de línguas e na faculdade se os próprios alunos 

mostram vontade de aprender e se estão dispostos a fazer as lições de casa, a prestar atenção 

na aula, a participar ativamente, a não faltar, a respeitar os colegas e professores”. Além disso, 

não podemos ser radicais a ponto de aceitar que ao final de sete anos de estudo um aluno 

tenha saído como entrou. Ele pode até não saber sistematizar, explicar, o que aprendeu, mas 

com certeza, alguma coisa ficou, ainda que o desejo de superar as adversidades. Em relação 

ao professor, é muito fácil, como tenho visto em inúmeros trabalhos (CONSOLO, 1990; 

PAIVA, 2009a; UPHOFF, 2008) dizer que “o professor deve”, “o professor precisa” etc, 

sendo que muitas vezes ele é vítima de um processo injusto, como mostrei acima no efeito 

dominó.  

É imprescindível o apoio em forma de bolsas para aperfeiçoamento, a reestruturação 

da carreira em regime de dedicação exclusiva e não no desigual sistema de remuneração por 

aula dada, fazendo com que determinado professor lecione uma matéria fora de sua 

competência profissional (SCHMITZ, 2011). Claro que existem os que estão lá por falta de 

opção, os que são “obrigados” a lecionar tal disciplina para completar a carga horária, os que 

estão contando os dias para aposentar e já não têm expectativas de melhoras. Mas ainda há 

uma considerável parcela dos que têm vontade de mudança. Por isso, continuo advogando a 

favor da integração universidade/escola pública com respeito à formação continuada do 

professor e para a desmistificação de crenças em torno do ensino público. 
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Como apresentam Assis–Peterson e Cox (2007) em relação à crenças, para os alunos, 

pais e professores de sua pesquisa, a escola de línguas é um cenário onde há métodos que 

“realmente funcionam”, alunos que “realmente” estudam e professores que “realmente” 

ensinam. Lá, o investimento garante a aprendizagem. Coloco, então, mais uma questão: E o 

investimento feito na escola pública, não serve de fato para nada?  

Restringindo-se ao componente curricular de LE, inglês, verificamos que o maior 

investimento até hoje feito nessa área para a escola pública foi o de LD. E como falei em 

parágrafo anterior, uma possível análise da eficiência da relação entre aprendizado e inserção 

dos LDs só será possível daqui a alguns anos. Todavia, é merecido lembrar as legislações 

referentes ao ensino como um todo, como a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/96), os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), as 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2006), entre outros que 

possibilitaram inúmeras mudanças. 

Em relação à LDBEN, uma notável mudança foi a obrigatoriedade do ensino de ao 

menos uma LE a partir do sexto ano (antiga 5ª série). Quanto aos PCNs, eles foram 

elaborados para os diversos componentes curriculares, tendo como objetivo construir 

referências nacionais comuns ao processo educativo. Eles trouxeram a necessidade de o 

professor deixar de lado a crença que o aluno é tábula rasa; que o professor é o único detentor 

do saber; mas ao contrário, enfatizam que é de suma importância considerar o conhecimento 

prévio dos alunos durante a aula de inglês.  

Além disso, os dois documentos estimulam o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas (Art. 3º, Inciso III e BRASIL, 1998) o que, consequentemente, acarretou 

significativas mudanças na formulação dos materiais didáticos. O professor, muitas vezes, não 

sabia por onde começar ao ser induzido a tornar o aluno mais crítico e capaz de “se engajar e 

engajar outros no discurso de modo a poder agir no mundo social” (BRASIL, 1997, p. 15) e 

os LDs a partir dessas novas concepções passaram a sistematizar esses objetivos.  

Leffa (2009, p.116-117), no entanto, vai em direção contrária aos nossos argumentos 

de melhoria no ensino devido à obrigatoriedade da inserção de LE nos anos finais do ensino 

fundamental. Segundo ele, “a lei garante a liturgia do ensino, não a aprendizagem efetiva. 

Não dá garantias mínimas de tempo e infraestrutura básica para que o aluno aprenda.” E 

completa: “o que interessa, do ponto de vista político, é afirmar a inserção; não realizá-la”. 

Segundo o autor, numa “sociedade competitiva os donos do saber sempre acharão um jeito de 
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restringir o acesso ao conhecimento, para que eles possam manter o prestígio e o poder que 

esse conhecimento lhes confere”. Concordam com ele Oliveira e Pinto (2009), que 

argumentam que a escola pública “ao oferecer educação de péssima qualidade é bem sucedida 

na manutenção das desigualdades, das hierarquias e das exclusões sociais”. 

Todavia, a inserção, ainda que demorada, de LDs de LI no PNLD visam, acima de 

tudo, uma melhoria no ensino dessa disciplina. Ademais, os critérios adotados no edital do 

PNLD para a seleção dos livros a serem encaminhados para escolha do professor buscaram 

garantir que “o aluno consiga aprender a língua estrangeira para compreender e produzir, 

oralmente e por escrito, diversos tipos de texto” (BRASIL, 2010) enfatizando que lugar de 

aprender língua estrangeira é na escola, é um direito de todos e não um capital cultural que só 

tem quem pode comprá-lo. Acreditamos veementemente numa possibilidade de melhora 

devido à inserção desses livros no ensino regular, desde que medidas de formação continuada 

sejam tomadas, para evitar que o livro se transforme numa “muleta”. 
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1.6 Identidade, identidade cultural e pós-modernidade  

 

Considerando que buscamos identificar se o Livro Didático de língua inglesa utilizado 

nas escolas públicas contribui para a construção da identidade cultural dos alunos, faremos 

nessa seção uma abordagem dos termos embutidos nesse processo: Identidade, Identidade 

cultural e o momento sócio-histórico da pós-modernidade. Os três termos se imbricam, por 

isso, não são fáceis de serem segmentados. Ao tratar de multiculturalidade, identidade será 

retomado e ao tratar de identidade cultural, ambos serão revisitados. 

Remonta às antigas escolas das colônias gregas, o modo peculiar de situar-se na 

unidade e na multiplicidade, ou seja, a preocupação com a identidade e a interculturalidade. O 

querer buscar o princípio explicativo e constitutivo da realidade do ser é encontrado entre 

alguns pensadores pré-socráticos, além de observações sobre a identidade e a diferença. Eles 

tinham a noção que “o ser humano reclama a variabilidade das coisas, percebe que tudo é vão 

e passageiro e sabe que até suas obras serão situadas em tempos de rápida passagem”. 

(SIDEKUM, 2003, p. 266). 

Ainda tratando da filosofia pré-socrática, é importante ressaltar que a identidade e a 

diferença apresentam-se como elementos norteadores de seu pensamento. Identificar significa 

reconhecer um objeto por características que determinam a coisa na sua unidade e na sua 

individualidade. Diferenciar significa estabelecer variações que não são determinantes a um 

objeto como indivíduo. Heráclito, considerado um dos mais importantes pré socráticos, afirma 

que identidade e diferença implicam processos dialéticos, enquanto Platão desenvolve em seu 

pensamento a preocupação em torno do ser idêntico e do ser diferente (SIDEKUM, 2003).  

Os indivíduos passam por experiências que são vividas em contexto de mudanças 

sociais e históricas, as quais ocasionam transformações em relação aos paradigmas de 

analisar, questionar e observar as identidades. Assim, no período Iluminista (também 

conhecido como era da razão, ocorrido entre os séculos XVII e XVIII) a identidade era 

definida como o próprio núcleo ou essência de nosso ser, a qual permanecia contínua ou 

idêntica ao longo da existência do indivíduo (HALL, 2006). Os adjetivos que melhor a 

caracterizam nesse período são: unificada, completa, segura e coerente. 

A complexidade do mundo moderno possibilitou que fosse identificado que o núcleo 

interior do sujeito não era autônomo nem auto-suficiente. As relações com outras pessoas 

passaram a ser valorizadas e reconhecidas como influentes nas identidades, daí a percepção e 

reconhecimento do sujeito sociológico. De acordo com essa visão, “o sujeito ainda tem um 
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núcleo ou essência interior, no entanto, este é formado e modificado num diálogo contínuo 

com mundos culturais „exteriores‟ e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 

2006, p. 11). Nesse sentido, a identidade liga o sujeito ao exterior, estabilizando os mundos 

culturais que eles habitam, tornando-os predisíveis e unificados.  

Vimos até então que em ambas as concepções do sujeito há uma estabilidade. 

Contudo, devido às mudanças estruturais e institucionais que asseguravam as conformidades 

subjetivas, o processo de identificação através do qual nos projetamos (ainda nos termos de 

Hall) tornou-se variável e problemático; produzindo, assim, o sujeito pós moderno (HALL, 

2006). A sociedade deixa de ser bem delimitada e unificada e passa a ser constantemente 

descentrada. 

O conceito de sujeito pós-moderno está ligado ao momento sócio-histórico cultural 

denominado pós-modernidade, marcado, principalmente pela globalização. Para situar 

temporalmente a questão da identidade na sociedade atual, serão apresentadas considerações a 

respeito desse momento contemporâneo. 

 

1.6.1 O período da Pós-modernidade 

 

Irei analisar livros como documentos, ou seja, inseridos num momento histórico 

determinado. Além disso, a minha análise estará permeada por traços do período em que me 

situo, daí a importância de caracterizar a contemporaneidade. 

Há várias opções para denominar o momento atual: pós modernidade (BAUMAN, 

1998), contemporaneidade, modernidade tardia (HALL, 2006), transmodernidade 

(CALDERA, 2003) e modernidade alta (GIDDENS, 2002). Não é objetivo desse tópico 

esgotar os conceitos que definem o atual momento, somente caracterizá-lo. Ressalta-se que os 

termos contemporaneidade e pós modernidade serão utilizados ao longo das análises como 

intercambiáveis.  

Para Giddens (2002), a alta modernidade se caracteriza pelo conflito entre global e 

local. Os fatores econômicos e sociais no âmbito global provocam mudanças na vida pessoal, 

dessa forma, o mundo é percebido como repleto de riscos, perigos e ansiedade. Há uma 

constante busca por um “novo sentido de identidade”, como processo de encontrar-se a si 

mesmo. Como lembra Coracini (2003), esses questionamentos em torno de quem sou, quem 
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somos nós, como posicionar-se só se tornam públicos em momentos sócio-históricos 

conturbados em que a questão da identidade constitui problema. 

Nesse quadro de transformações políticas, sociais, econômicas e culturais, Bauman 

(2001) traz à baila a frase marxista “tudo que é sólido se desmancha no ar” para caracterizar 

as dissoluções das forças ordenadoras. A modernidade passa a ser pensada como um processo 

de destruição criativa que desenraizava o velho para enraizá-lo de outra forma. As sociedades 

líquidas modernas são, portanto, sociedades de mudança rápida e constante.  

Na obra “O lugar da cultura” Bhabha (1998) propõe que a definição para o prefixo 

“pós” seja “além”, e completa que o “além” não é nem um novo horizonte, nem um abandono 

do passado. “Inícios e fins podem ser os mitos de sustentação dos anos no meio do século” 

(BHABHA, 1998, p.19). Ele completa dizendo que estamos num momento em que espaço e 

tempo se confundem, produzindo figuras complexas de diferença e identidade, passado e 

presente, interior e exterior.  

Assim, torna-se compreensível a atribuição dos vocábulos: fragmentado, incerto, 

incoerência, insegurança, contraditório, fluido, dúvida, questionamento, mobilidade e 

transitório, entre outros, para caracterizar o tempo presente. Além disso, as diversas 

nomenclaturas dadas ao mesmo momento já indicam que é algo maleável e por isso, difícil de 

definir. 

O consumo está diretamente ligado à velocidade da pós-modernidade, por isso, 

Caldera (2003) afirma que nunca como agora o ser humano foi tão dependente dos objetos de 

sua criação. Dessa forma, o autor diz que a imagem do monstro Frankenstein é a que melhor 

retrata a sociedade contemporânea, uma vez que este se rebelou contra seu criador, e (baseado 

em Marx), atualmente, os objetos não são produzidos para satisfazer as necessidades, mas as 

necessidades são produzidas para satisfazer os objetos (CALDERA, 2003, p. 357). 

Lyotard (2002
18

 apud MÉSZÁROS, 2004) caracteriza a pós-modernidade como o 

momento das “pequenas narrativas”, diferentemente do “totalitarismo da grande narrativa”, 

que busca o verdadeiro (MÉSZÁROS, 2004, p. 96) e que era característica do momento 

denominado modernidade. Até porque, é questionável falar-se em um gênero que busque a 

“verdade” num momento em que não há nada estabelecido. 

Na pós-modernidade, reconhece-se que os sujeitos são formados sócio-historicamente 

e uma de suas características é o compartilhamento das mesmas informações (muitas vezes de 

                                                           
18

 LYOTARD, J. F. A condição pós moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002. 
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lugares longínquos e diferentes) sobre os mesmos produtos por causa dos meios de 

comunicação de massa e do consumismo global. Esse encurtamento da distância através do 

amplo desenvolvimento tecnológico deve-se muito ao processo de globalização ou 

mundialização (CALDERA, 2003; BERNARD, 2003); termo que está em vários trabalhos da 

Linguística Aplicada, mas com poucas problematizações. 

Deve-se voltar a Hall (2006, p. 67) para compreender globalização como “um 

complexo de processos e forças de mudança”.  A compressão das distâncias e do tempo é a 

principal característica desse processo que interfere na construção das identidades culturais, 

uma vez que os lugares permanecem fixos, enquanto que o espaço pode ser cruzado, seja 

através do telefone ou das redes sociais.  

Assim, o encurtamento das distâncias influenciam as misturas do global com o local. 

Trazendo três consequências possíveis para a identidade cultural: Podem se desintegrar, 

devido à homogeneização; podem ser reforçadas, em resistência; ou podem ser formadas 

novas identidades, as identidades híbridas (HALL, 2006). 

Kumaravadivelu (2006), por sua vez, advoga que a globalização, devido ao maior 

contato entre as pessoas de culturas diferentes, fez com que cada um preservasse e protegesse 

a herança linguística e cultural. Acredito, no entanto, que a hibridização, possibilitou um 

diálogo multicultural, não enfatizando uma única ou a sua única identidade, mas dialogando 

com outras. 

Uma consequência imediata dessa queda de fronteiras geográficas é a utilização de 

uma língua comum (LEFFA, 2003), que é logicamente o inglês, por ser a língua da nação 

detentora de considerável parte das tecnologias de comunicação (SIQUEIRA, 2008). Nesse 

contexto, temos o inglês como língua internacional (ILI) – também denominado como língua 

franca (SALLES; GIMENEZ, 2010; CRYSTAL, 2003) ou World English (RAJAGOPALAN, 

2009).  

Crystal (2003) asserta que muitos pensam que uma língua assume o status de global 

pelo fato de ter uma gramática simples, pelo tamanho de seu vocabulário, por serem muitos os 

falantes desse idioma, por ter sido no passado veículo de grande literatura, ou ainda por ser 

associada a uma grande cultura ou religião. No entanto, o autor salienta que esses são fatores 

que podem motivar uma aprendizagem, mas não suficientes para tornar uma língua global.  

Já Schutz (2011) sugere que o inglês tornou-se uma língua mundial devido a dois 

fatores: o primeiro diz respeito ao poderio econômico da Inglaterra no século XIX 
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determinado pela Revolução Industrial e a expansão do colonialismo britânico. O segundo 

considera o poderio político-militar dos Estados Unidos, após a Segunda Grande Guerra, 

ocasionando grande influência econômica e cultural em todo o mundo.  

Leffa (2001) salienta que o inglês é a língua estrangeira mundialmente mais estudada e 

mais falada. Isto se deve ao fato de que o inglês é falado por mais de um bilhão e meio de 

pessoas. Para cada falante nativo, há quatro falantes não nativos que usam o inglês para a 

comunicação. Além de possuir mais falantes não nativos do que nativos, o inglês é a língua 

usada em mais de 70% das publicações científicas além de ser a língua das organizações 

internacionais. Segundo Crystal (2003), existem dois meios para que um idioma adquira o 

status de universal. O primeiro deles é que uma língua pode se tornar a oficial de um país 

sendo usada como meio de comunicação, no governo, no registro das leis e no sistema 

educacional. O inglês adquire esse papel em mais de setenta países, entre eles: Gana, Nigéria, 

Índia, dentre outros. Por outro lado, uma língua pode se tornar prioridade no ensino de língua 

estrangeira mesmo que ela não tenha um caráter oficial. Exemplifica-se com o inglês que é 

ensinado como LE em mais de cem países, entre os quais se incluem China, Rússia, Brasil e 

Egito. 

Esse status que a língua inglesa adquiriu é utilizado pela mídia como passaporte para 

inserção num mundo globalizado, o que, segundo estudo conduzido por Grigolleto (2007), 

acaba afetando o imaginário nacional, principalmente em relação à não-eficácia do ensino de 

línguas estrangeiras na escola pública, como visto na seção cinco. Temos, assim, o global 

confundindo-se com o local.  

Como falado anteriormente, uma possibilidade de consequência da globalização é a 

homogeneização, ou mais precisamente uma americanização, tendo em vista que a 

globalização carrega fortes marcas do poderio estadunidense. De acordo com Anderson 

(2008), os Estados Unidos nas décadas de 1950 e 60 promoviam sua cultura através de 

institutos de cultura norte-americana na maioria das capitais mundiais. Eram lugares onde as 

pessoas poderiam entrar livremente, fazer uso da biblioteca, ler revistas, aprender inglês, etc. 

Atualmente, no entanto, a promoção dos aspectos culturais norte-americanos dá-se pelo 

comércio ou venda de mercadorias, ou pela intervenção econômica, política e militar em 

outros países.  

Daí a importância de analisar como aspectos culturais da língua da globalização estão 

sendo tratados pelos livros didáticos utilizados por alunos brasileiros, tendo em vista que esta 
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deixou de ser a língua de um país e passou a ser uma língua internacional, adquirindo 

peculiaridades dos locais por onde passa (SIQUEIRA, 2008), tornando-se multicultural. 

Ademais, o apagamento da opinião dos usuários diante dos fatos apresentados e a ênfase nos 

discursos totalizantes podem agenciar uma única cultura, fazendo com que seja promovida 

uma visão essencialista, levando os alunos a assimilarem o posicionamento mostrado pelo 

livro como dado, imutável e que deve ser obedecido. 

Considera-se importante ressaltar que esse ocultamento de limites entre os espaços 

trouxe mudanças significativas no que se refere à Linguística Aplicada. O uso da linguagem 

de maneira descontextualizada e descorporificada passou a ser duramente criticado, pois trata-

se de um tratamento ao sistema sob paradigma da pesquisa positivista e prescritivo  

(KUMARAVADIVELU, 2006). Segundo o pesquisador indiano, para que exista uma 

mudança do moderno para o pós-moderno em Linguística Aplicada deve-se tratar a 

linguagem como discurso, no sentido foucaultiano do termo. Considera que os textos são 

políticos, que nenhum texto é inocente e todos eles refletem um fragmento do mundo em que 

vivemos. Assim, ao possibilitar que o aluno se manifeste e assuma posições o LD incentiva 

também a construção da identidade política, visão essa que deve ser passada arduamente para 

o professor de língua estrangeira, uma vez que ele vai conduzir o uso do material em sala de 

aula. 

A Linguística Aplicada de tempos pós-modernos é interdisciplinar e transgressiva 

(PENNYCOOK, 2006), e por conta do reconhecimento dos textos como discursos, tornou-se 

uma prática social e política. Os linguistas percebem que “ao propor suas análises estão 

tentando influenciar a forma como as coisas se apresentam, isto é, intervir na realidade que aí 

está” (RAJAGOPALAN, 2006). 

O reconhecimento da linguagem enquanto discurso, a intervenção social e política e a 

interferência na realidade estão, como falado, inteiramente atravessadas pelo momento 

histórico-social contemporâneo; que perpassa também a constituição identitária dos 

estudiosos da linguagem, mais especificamente do linguista aplicado. Assim, o cientista 

apesar de constituir uma classe social é múltiplo e heterogêneo, impossibilitando que se trate 

identidade como algo fixo, terminado (CORACINI, 2003). Até porque, tudo que é limitado 

não é pós-moderno, pois nesse período que estamos atravessando nada se aplica aos 

parâmetros formais de um quadrado.  
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Por isso, na pós-modernidade se fala em construção das identidades, que não está 

ligada a “ser”, mas a “estar” em alguma posição. Esses processos identitários não existem fora 

do contexto, são sempre relativos a algo que está em jogo, são sempre múltiplos, instáveis e 

experimentados mais como uma busca que como um fato. Porquanto, Rajagopalan assevera 

que nossas identidades estão suscetíveis à renegociação constante (RAJAGOPALAN, 2003). 

Mesmo assegurando que se tornou lugar comum falar em construção de identidade 

(RAJAGOPALAN, 2002, p. 77), Rajagopalan reafirma que é “algo em constante processo de 

(re)construção” (RAJAGOPALAN, 2005) e que estão cada vez mais precárias e mutáveis 

(RAJAGOPALAN, 2003). Além disso, é enfatizado que há uma dificuldade em conceituar a 

própria noção de identidade com um mínimo de rigor e consistência e os que tentaram fazer 

acabaram por ratificar ideologias nocivas.  

Conceituar identidade, assim como cultura, é complexo, tendo em vista que a 

depender da área que se debruce sobre seu estudo, haverá uma perspectiva diferenciada sobre 

ela. Assemelha-se com a “metáfora do elefante”, utilizada por Castilho (XAVIER; CORTEZ, 

2003) para definir linguística: Havia três cegos apalpando um elefante,  

cada um apalpava um pedaço do elefante e definia o elefante por aquele 

pedaço. Então, o que pegava a perna do elefante dizia „o elefante é assim um 

cilindro muito duro, rígido, é um animal com formato de cilindro e que é 

estático, parece que esse animal não se mexe e ocupa posição vertical no 

espaço‟. O outro que mexia lá na tromba, naturalmente discordava, não só 

quanto à disposição no espaço, quanto à rigidez ao tato, tanto quanto a falta 

de mobilidade. Imagino até que algum desses cegos, tocando em outros 

lugares, concebeu a ideia de categoria vazia. (XAVIER; CORTEZ, 2003, 

p. 55) 
 

Assim, da mesma forma que a linguística, identidade e cultura também são “o que para 

cada um de nós parece ser” (XAVIER; CORTEZ, 2003, p. 55). 

A preocupação com questões identitárias vem das ciências sociais, todavia, pela 

hibridez característica de nosso tempo permite nos apropriarmos de seus conceitos e adequá-

los a nossos estudos. Dentre os que a conceituam está Sidekum (2003), que diz que identidade 

é 

um processo histórico de enriquecimento contínuo, possibilitado, justamente, 

pela dinâmica de uma constante transculturação das nossas tradições e 

experiências históricas do cotidiano como um verdadeiro processo de 

universalização e de uma transparadigmatização da hermenêutica do tempo 

histórico (SIDEKUM, 2003, p. 251). 
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Percebe-se que o autor reconhece a importância da história nos processos identitários, 

bem como a influência da dinâmica das tradições.  

A psicanálise perfilha o conceito de que identidade é “a pessoa total de um indivíduo 

na realidade, inclusive o próprio corpo e a própria organização psíquica; a „própria pessoa‟ de 

alguém, em contraste com „outras pessoas‟ ou objetos situados fora desse alguém” 

(BURNESS; FINE, 1992
19

 apud CHNAIDERMAN, 2006, p.48). Já Kleiman (2006) entende 

identidade como o conjunto dos elementos dinâmicos e múltiplos da realidade subjetiva e da 

realidade social, que são construídos na interação.  

Tanto no conceito psicanalítico como no conceito de Kleiman, há uma adesão à 

importância da interação na construção da identidade. O conceito psicanalítico, todavia, 

considera que a “pessoa total” do indivíduo está em uma realidade, quando, entende-se aqui 

que, temos múltiplas realidades que definem múltiplas identidades. 

Kleiman (2006) destaca que a psicologia social que antes investigava identidade como 

componente individual e descentrado, mudou seu conceito e reconhece que para defini-la é 

necessário a relação com o outro, ou seja, que depende da alteridade. Silveira (2005) vai na 

mesma direção e afirma que identidade consiste na combinação de uma série de papéis e 

normas. Assim, a depender dos espaços onde estamos temos que nos definir enquanto aluno, 

professor, amigo, consumidor, pertencente a essa ou aquela etnia, etc. Porquanto, Hall (2006, 

p. 39) e Diniz (2011) propõem que sejam tratadas como identificações, “uma vez que é 

„preenchida‟ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser 

vistos por „outros‟”. Esses outros que determinarão qual posição devemos assumir, 

demonstrando que não temos, desta feita, controle absoluto sobre a construção da nossa 

identidade (OLIVEIRA, A., 2008). Desta feita, há uma certa circularidade em relação à 

preocupação com o outro, pois, conforme apresentado, desde a filosofia pré-socrática há uma 

consciência de que o diferenciar que determinava o “identificar-se”. 

Poderia discorrer páginas e páginas sobre os mais diversos conceitos de identidade e, 

ainda assim, não seriam esgotados. Novos conceitos surgem, mas não conseguem acompanhar 

o dinamismo dos processos de identificação. Reconhecemos, contudo, que essa multiplicidade 

de conceituações tem a ver com a variabilidade de perspectivas que dispomos. Porém, deve 

ser salientado que não seremos radicais como Gumbrecht (1999
20

 apud DINIZ, 2011) a ponto 

                                                           
19

 BURNESS, E. M.; FINE, B. D. Termos e conceitos psicanalíticos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 
20

 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Minimizar identidades. In: JOBIM, José Luís. (org.) Literaturas e identidades. 

Rio de Janeiro: UERJ, 1999, p. 115-124. 



56 

 

 

 

de pensar na possibilidade de viver sem identidade, mas acreditamos que defini-la torna-se 

algo contraditório em tempos pós-modernos. Ademais, Rajagopalan (2003) afirma que a 

linguística não fornece subsídios para falar da identidade humana em nosso tempo de 

globalização. 

“Identidade cultural” é ainda mais amplo, pois envolve dois conceitos: identidades e 

cultura. Além disso, as mesmas categorizações que subdividem, identidade também 

subdividem cultura: étnica, social, profissional, gênero, sexualidade, etc. válido ressaltar que a 

cultura não determina a identidade, mas a influencia, ou seja, participar de certa cultura 

particular não significa ter aquela identidade em particular. Por outro lado, eventos sociais 

fortalecem identidades que fazem com que as pessoas modifiquem seu ambiente cultural. 

Como exemplo, a queda do Muro de Berlim que fez o “ser humano vislumbrar horizontes 

novos, em que se descortinam desafios para sua identidade” (SIDEKUM, 2003, p. 257). Por 

conta desse marco histórico, crises sociais e diálogos interculturais se estabeleceram entre o 

norte e o sul.  

Caldera (2003, p.352) afirma categoricamente que identidade sempre refere-se à 

cultura, “se entendermos como tal um conjunto de reflexões e de ações, de criações e de 

tradições, de formas e possibilidades, de realidades e perspectivas, de uma comunidade 

humana determinada”.  Bernard (2003) completa afirmando que cultura é o lugar onde 

identidades são preservadas e promovidas para o interesse público. No caso de ensino de LE, 

cultura, língua e identidade estão de tal forma entremeadas que caso o professor de LE não 

tenha consciência que não é possível ensinar uma sem a outra, torna-se um desserviço ao 

aluno (OLIVEIRA, A., 2008) 

Os termos identidade cultural e identidade social são, às vezes, usados como 

sinônimos. No entanto, entendemos que identidade cultural é um dos componentes da 

identidade social. A identidade social refere-se ao conjunto de vinculações em um sistema 

social (CUCHE, 1999).  As identidades sociais de uma pessoa podem ser, por exemplo: negra, 

estudante, professora, filha, irmã, católica e heterossexual. A partir do momento que elas 

diferenciam um grupo de outros, ela passa a ser identidade cultural. Dessa forma, reafirma-se 

que identidade cultural é uma categorização baseada na diferença cultural (CUCHE, 1999), ou 

ainda, a partilha de algumas características entre diferentes indivíduos. 

Características essas que nos dão pertencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, 

religiosas e, acima de tudo, nacionais (HALL, 2006). Como consequência da globalização, 
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essas peculiaridades tornaram-se pouco para nos diferenciar. É ainda Hall que afirma que 

atualmente nossas identidades são definidas pelo consumo, pela imagem da mídia e pelos 

sistemas de comunicação interligados, fazendo com que pareça que elas são desalojadas de 

tempo e espaço. Daí a afirmação de uma das possibilidades da globalização ser a 

homogeneização cultural. Cada vez que as culturas se expõem a influências externas, é difícil 

conservar as identidades culturais intactas ou impedir que se enfraqueçam. É importante 

considerar que é um fato mundial essa possibilidade de homogeneização. Por isso, 

acreditamos que o LD tem que preservar o local e o global, já que “algumas mudanças globais 

requerem soluções locais” (RAJAGOPALAN, 2006, p. 163). 

Vê-se que há uma preocupação em relacionar identidade com o outro, ou como diria 

Hall (2011), com aquilo que ela não é: com o diferente. Essa preocupação está também na 

afirmação da identidade social, como lembra Pinto (1991, p. 219): a “construção de 

identidades alimenta-se sempre de alteridades (reais ou de referências) e por isso nunca exclui 

em absoluto conivências e infidelidades recíprocas”. 

Corroborando com Pinto (1991) está Woodward (2011) que mostra que a marcação da 

diferença é crucial no processo de construção das posições de identidade. Ou ainda, que as 

identidades não são o oposto da diferença, mas dependem da diferença. Por isso, considera-se 

importante questionar se os LDs de língua inglesa favorecem a reafirmação das identidades 

culturais do aluno que o manipula. Se o faz, em que sentido? Incentiva a manifestação de suas 

identidades? Estimula que ele as compare com outras? Concordamos com Sacristán (1995) 

que todos os materiais pedagógicos que são utilizados por professores e alunos são 

mediadores muito decisivos de quais aspectos culturais são abordados nas escolas, uma vez 

que é neles que são refletidas as culturas reais que se aprendem.  

As identidades culturais são construídas na subjetividade, e essa, por sua vez, envolve 

sentimentos e pensamentos mais pessoais. É ainda a subjetividade que constitui nossas 

concepções sobre “quem somos”. Woodward (2011) afirma primorosamente que vivemos a 

subjetividade em um contexto social no qual a linguagem e a cultura dão significado à 

experiência que temos de nós mesmos e no qual nós adotamos uma identidade. Por isso, 

identificar-se com o LD e assumir uma posição em relação às imagens e textos por ele 

apresentadas irão influenciar na constituição de nossas identidades. 

Essa possibilidade de construir a identidade a partir da diferença é propiciada pela pós-

modernidade e pelo rompimento de fronteiras do movimento da globalização. Assim, há o 
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reconhecimento da diversidade; e na tentativa de conciliar a inegável diversidade com a 

também inegável identidade surgiu a ideia de multiculturalismo (TILIO, 2006). 

A ideia de multiculturalismo ou pluralismo cultural na educação é, além do 

reconhecimento da diferença, a ênfase no respeito pelos outros. Essa é também uma 

preocupação do governo federal, o que se constata pela inserção desse tema transversal nos 

PCNs, em especial os de LE. Esse documento reconhece que o ensino de LI deve ir além da 

aprendizagem de estruturas e formas linguísticas; a experiência do aluno deve significar uma 

abertura para o mundo, “tanto o mundo próximo, fora de si mesmo, quanto o mundo distante, 

em outras culturas” (BRASIL, 1998, p. 38). Ou seja, não se trata de um processo de 

aculturação, mas de uma proposta de ensino intercultural. 

Por sua vez, Sacristán (1995) propõe o estabelecimento de um currículo multicultural, 

pois a escola tem sido um mecanismo de normalização. O autor assegura que enquanto um 

grupo social não vê refletida sua cultura na escolaridade ou a vê refletida menos que a dos 

outros, estamos, simplesmente, diante de um problema de igualdade de oportunidades. Um 

documento como esse enfatiza a necessidade de o professor analisar e discutir como, em sua 

prática, as diferenças e as identidades precisam ser levadas em conta, ainda mais tratando-se 

de uma língua internacional. 

É ainda Sacristán (1995) que nomeia os materiais didáticos de “currículo semi-

elaborado”. Para ele, os materiais são elementos estratégicos para introduzir qualquer visão 

alternativa da cultura. Análises sistematizadas de pesquisas desenvolvidas anteriormente 

comprovam esse distanciamento entre o que é ter ensino multicultural e o que de fato é 

apresentado nos LDs (SANTOS; LIMA, 2009; DIAS, 2006). Segundo Sacristán (1995), a 

carência de uma perspectiva multicultural nos LDs aparece ainda mais em sociedades 

homogêneas como a nossa (SACRISTÁN, 1995, p. 89), daí a importância de desfazer 

estereótipos e reduzir preconceitos, pois os LDs são, muitas vezes, o único material de input 

que grande parte dos discentes de escolas públicas tem acesso. 

A visão multicultural possivelmente proporcionada pelos LDs afeta a identidade 

cultural e nacional de grupos e povos inteiros que acham que é possível resguardá-la, pois, 

muitos desses livros produzem um velamento de aspectos culturais que nos rodeiam 

atualmente: desemprego, poucas apresentações da cultura popular, das subculturas dos jovens, 

das contribuições das mulheres na sociedade, as formas de vida rurais e de povos 

desfavorecidos, etc., enfatizando uma visão idealizada de mundo, e em especial, da cultura 
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estrangeira. Ainda que sejam mostradas diferenças em caráter folclórico ou “turístico” 

(mesmo sendo insuficiente) pode ser um primeiro passo em direção a abordagens mais 

críticas. 

Silva (2011) problematiza o multiculturalismo caracterizando – o como “vago e 

benevolente apelo à tolerância e ao respeito” (SILVA, 2011, p. 73) para com a diversidade e a 

diferença, pois, ainda que tratadas como temas transversais, não há uma teoria da identidade e 

da diferença. Ele advoga que o multiculturalismo na educação não deve ser tratado somente 

por estabelecer respeito pelo outro, mas como processos que envolvem relação de poder, ou 

seja, deve ser questionado porque é aquela característica que está sendo enfatizada e não 

outras. 

É o mesmo autor que propõe que tanto identidade como diferença são o resultado de 

atos de criação linguística, ou seja, criadas por meios de ato de linguagem (SILVA, 2011). 

Posição também defendida por Sarup (1996
21

 apud TÍLIO, R., 2009), Kleiman (2006) e 

Rajagopalan (2006). Já que o LD é permeado por múltiplas linguagens, constitui-se como um 

veículo importante na construção das identidades, conforme pesquisa desenvolvida por Leal 

(2006). A autora faz análise de como os gêneros discursivos ausentes ou presentes nos LDs de 

língua portuguesa colaboram na construção da identidade dos alunos. Segundo ela, há uma 

preocupação dos PCNs (1998) com a formação de um sujeito crítico e questionador, porém há 

uma predominância de gêneros no LD que não possibilitam essa formação.  

Destarte, sendo a linguagem o elemento que possibilita a construção das identidades e 

da diferença, é possível afirmar que as três são, portanto, instáveis e indeterminadas. Assim, 

fixar uma linguagem como norma é uma hierarquização das identidades e diferenças. 

Tratando-se da LI, esse padrão nunca será alcançado, pois assim como não existe língua 

portuguesa padrão, também não existe LI. 

No mesmo sentido, atribuir uma identidade ao estrangeiro como norma é uma maneira 

de manifestar o poder das relações. A normalização é “eleger – arbitrariamente – uma 

identidade específica como o parâmetro em relação ao qual as outras identidades são 

avaliadas e hierarquizadas” (SILVA, 2011, p. 83). Assim, aos estereótipos – que são 

identidades normalizadas pela linguagem – são atribuídas características positivas, enquanto 

que as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa. 
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É a repetição que estabelece identidades como hegemônicas, e é também essa 

repetição que dá possibilidades de criar novas identidades a partir da interrupção das 

identidades em supremacia (SILVA, 2011). Dessa forma, as aulas de línguas, materna e 

estrangeira, assumem grandes responsabilidades uma vez que são a elas atribuídas as funções 

de desmistificar compreensões homogeneizadoras, e de despertar no aluno o reconhecimento 

das posições sociais e históricas dos autores dos textos (orais, escritos e imagéticos) 

estudados, rompendo os discursos repetitivos que se tornaram hegemônicos e proliferando 

outros. 

Considero que a escola, a mídia e a família ocupam funções privilegiadas no que diz 

respeito à construção de identidades. A escola, dada a sua relevância na vida dos indivíduos, o 

tempo que eles passam nela, a autoridade dos professores e a interação entre os alunos, 

possibilita que essa instituição assuma papel importante no desenvolvimento da 

conscientização dos alunos sobre suas identidades e as dos outros (MOITA LOPES, 2002).      

Corroborando com Cuche (1999, p. 181) o qual afirma que “a construção da 

identidade se faz no interior de contextos sociais que determinam a posição dos agentes e por 

isso mesmo orientam suas representações e suas escolhas”, Orlandi (2006) apresenta, por 

exemplo, que quando o professor corrige o aluno, ele intervém nos sentidos que este aluno 

está produzindo e, no mesmo gesto, está interferindo na constituição de sua identidade. Por 

isso, ela afirma que “ao significar o sujeito se significa” (ORLANDI, 2006, p. 205). 

Finalizada a fundamentação teórica pertinente à pesquisa, passaremos a parte dois que 

tratará das vias percorridas para atingir os objetivos. 
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2 CAPÍTULO 2 – AS VIAS PERCORRIDAS 

 

2.1 Metodologia de pesquisa 

No intuito de verificar se e em que medida os livros didáticos de língua inglesa 

colaboram na construção das identidades culturais dos alunos, percorremos alguns caminhos 

da pesquisa qualitativa. Optamos por essa abordagem, pois, desconfiamos, assim como 

Brandão (2003), de uma objetividade “neutra e impessoal”. Outrossim, pautados em Lüdke e 

André (1986), reafirmamos que nossos princípios, visões de mundo, valores e fundamentos 

para a compreensão e explicação do mundo refletirão em nosso trabalho de pesquisa, já que 

será feita análise de um material didático utilizado em situações de ensino-aprendizagem, que 

também está, por sua vez, inserido no contexto sócio-histórico da pós-modernidade, portanto, 

não possível de estar estanque da influência desse momento.   

Além da subjetividade, outra característica da pesquisa qualitativa é a possibilidade de 

combinação de técnicas. Nesta investigação serão utilizadas a análise documental e a análise 

de conteúdo. Lüdke e André (1986, p. 38) citam Phillips
22

 para ressalvar o que se entende por 

documentos: “quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação 

sobre o comportamento humano”. Entre eles estão incluídos desde leis e regulamentos a 

roteiros de programas de rádio e televisão, livros, estatísticas e arquivos escolares. Dentre as 

primeiras decisões durante o processo da análise documental está a caracterização do tipo de 

documento que constitui o corpus que será analisado. Dessa forma, o livro didático de língua 

inglesa, enquanto forma de produção na modalidade escrita, pode ser considerado um 

documento pedagógico do tipo documento técnico e instrucional, segundo as mesmas 

autoras.  

A análise documental, embora pouco utilizada nas pesquisas em linguística aplicada, 

pode se constituir numa técnica valiosa da abordagem qualitativa, visto que, os documentos 

“não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado 

contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 

39). 

Já Flick (2009, p. 234) entende que “os documentos devem ser vistos como uma forma 

de contextualização da informação”. Ele ressalta que ao decidir-se utilizar de documentos nas 
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análises deve-se vê-los como meio de comunicação. Assim, o pesquisador deve perguntar-se 

sobre quem produziu, com que objetivo, para quem, quais são suas características, em que 

condições específicas foram produzidos e assim por diante. Entendemos o livro didático como 

um documento que apresenta diversas informações culturais e linguísticas no contexto da pós-

modernidade e que pode fornecer informações a respeito desse período através do possível 

silenciamento de vozes existentes nele, da multiculturalidade, entre outros aspectos.  

Outra particularidade da análise documental é que ela busca identificar informações 

factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse. Além disso, são fontes 

de onde podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do 

pesquisador (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

A relevância da análise documental também se explica na medida em que a construção 

de identidades dos alunos e a abordagem de questões sócio-culturais em livros didáticos são 

viabilizadas através da linguagem. Embora tais questões possam ser transformadas através de 

diferentes formas de se utilizar um mesmo livro didático, este trabalho se preocupa apenas 

com sua análise enquanto documento idealizado por um autor com uma determinada função 

pedagógica e com usuários ideiais/pouco críticos. É o texto do autor, inserido no contexto da 

pós-modernidade, o objeto de estudo desta dissertação. Enfatizando, assim, que não são 

objetos de estudo dessa investigação os usuários dos livros, mas como este material pode 

influenciar em determinado aspecto (identidade cultural) daqueles. 

Conforme dito anteriormente, a metodologia de análise a ser utilizada será a Análise 

de Conteúdo (AC), a qual se assenta nos pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da 

linguagem, de acordo com Franco (2005). Bardin (2004) define a AC como 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2004, p.37). 
 

Martin Bauer (2002, p. 191) vai na mesma direção e nos diz que AC é uma “técnica 

para produzir inferências de um texto focal, para o seu contexto social de maneira 

objetivada”. Para este autor, a AC reconstrói representações em duas dimensões principais: a 

sintática, que evidencia o caráter quantitativo da metodologia, descrevendo meios de 

expressão e influências, observando o vocabulário, a frequência dos termos e as características 

de estilo e de gramática. E a semântica que traz à tona seus procedimentos mais qualitativos, 
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pois está mais relacionada com as inferências que se fazem a partir das relações entre as 

palavras. Para atender aos objetivos da presente investigação, a análise enquadra-se na AC de 

dimensão semântica, uma vez que se pretende inferir conhecimentos a respeito dos efeitos na 

recepção (reiterando as palavras de Bardin) dos diversos textos presentes nos livros didáticos. 

Tratando-se de inferência e ainda debruçada sobre a obra de Lüdke e André (1986, p. 

41), válido ressaltar que as autoras citam Krippendorf, para advertir que no “processo de 

decodificação das mensagens o receptor utiliza não só o conhecimento formal, lógico, mas 

também um conhecimento experiencial onde estão envolvidas sensações, percepções, 

impressões e intuições”. Isso quer dizer que as inferências a partir da análise do conteúdo dos 

textos do LD estarão permeadas por nossas histórias de vida, conhecimento de mundo, 

julgamento, valores, etc., ou seja, ligadas a “situação concreta que se expressa a partir das 

condições da práxis de seus produtores e receptores acrescida do momento histórico/social da 

produção e/ou recepção” (FRANCO, 2005, p. 28). 

Entende-se por inferência a dedução de maneira lógica que pode responder a dois tipos 

de problemas: as causas ou antecedentes da mensagem; e aos efeitos da mensagem. Serão 

focalizados aqui os efeitos da mensagem, por isso, o papel do analista do conteúdo é 

“compreender o sentido da comunicação (...), mas também e principalmente desviar o olhar 

para uma outra significação(...)” (BARDIN, 2004, p. 36) ou, em outras palavras, “atingir a 

profundidade do texto, resgatando-lhe o conteúdo” (ROCHA; DEUSDARÁ, 2006, p.43). 

Como dicotomia epistemológica à pesquisa qualitativa é posta a abordagem 

quantitativa. Esta última é definida como positivista, enquanto aquela é apresentada como 

essencialmente subjetiva (MUIJIS, 2004). Entretanto, a combinação das duas abordagens é 

vista como uma opção de dar maior credibilidade e validade aos resultados da pesquisa 

(OLIVEIRA, M. 2007; MUIJIS, 2004; DIAS, 2006).  

Faremos uso de algumas técnicas da abordagem quantitativa, pois entendemos que é 

uma possibilidade de “congregar controle dos vieses (...) com compreensão da perspectiva dos 

agentes envolvidos no fenômeno (...)” (DUFFY apud OLIVEIRA, M., 2007, p. 39-40).  

Falta de objetividade e validade questionável são algumas das críticas geralmente 

feitas ao uso de documentos em análises. Geralmente essas críticas vêm dos que não 

coadunam com a subjetividade do conhecimento científico. Outra crítica feita dá-se em 

relação à arbitrariedade das escolhas dos autores dos documentos de aspectos e temáticas a 

serem enfatizados.  
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Tratando-se do Livro Didático, podemos afirmar que as escolhas das temáticas 

inseridas nele não são tão arbitrárias assim, tendo em vista que há algumas normas e diretrizes 

propostas pelo governo federal para sua elaboração. A primeira delas é a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - 9394/96 - (LDBEN) que subsidiou a formulação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Tanto a LDBEN quanto as Diretrizes 

foram observadas na elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental (PCN-EF). Os PCNs, por sua vez, propõem “novos objetivos para o ensino 

fundamental, que devem ser considerados na elaboração do livro didático” (BATISTA, 2001, 

p. 26, grifo meu). Portanto, as temáticas presentes nos LDs são (ou pelo menos deveriam ser) 

condizentes com essas normas. Ressaltamos, entretanto, que caso nas análises e interpretações 

dos dados sejam observada(s) alguma(s) temática(s) que esquive(m) dessas diretrizes, essas 

também serão consideradas nas análises, conforme sugestão de Lüdke e André (1986).  

Essas novas legislações indicam que as práticas escolares estão sendo cada vez mais 

revistas e sua configuração deve ser refletida nos LDs. Contudo, de nada adianta termos no 

mercado livros que sigam as diretrizes federais e o professor não os selecione para ser usado. 

Para auxiliar o docente nesse processo foi criado em 1996 o Guia do Livro Didático sobre o 

qual discorreremos a seguir. 

 

2.1.1 O guia do livro didático de língua estrangeira – algumas considerações 

 

Foi apresentado anteriormente, o caminho que o livro didático percorre desde a 

inscrição das editoras até chegarem à escola. Foi exposto que depois da inscrição da editora é 

feita uma triagem/avaliação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 

e em seguida, os livros são encaminhados para a Secretaria de Educação Básica, e por fim 

chegam até às mãos dos especialistas que irão elaborar a resenha das obras que vão compor o 

Guia do Livro Didático.  

O Guia do Livro Didático de Língua Estrangeira é estruturado da seguinte maneira: 

Apresentação, em que é mostrada a importância de se incluir LD de Língua Estrangeira no 

PNLD (mesmo esse existindo há mais de dez anos); são tecidas considerações quanto à 

importância de ter LD como suporte no planejamento das aulas, além de serem feitas 

recomendações quanto à leitura do Guia.  
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Em seguida há uma seção intitulada: “Lugar de aprender Língua Estrangeira é na 

escola” na qual é apresentado o conhecimento da língua estrangeira como inclusão social, 

além de ser enfatizado que os critérios do edital do PNLD incluíam a importância de 

conhecer-se a si mesmo e aos outros, e o conhecimento de culturas locais e globais. 

Em seguida, há um tópico sobre a quantidade de coleções selecionadas, para depois 

serem apresentados os critérios gerais e específicos das avaliações. Dentre os critérios gerais, 

há a exigência das coleções respeitarem a legislação, as diretrizes e as normas oficiais 

relativas ao Ensino Fundamental. Além disso, é enfatizado que elas devem observar “os 

princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano” 

(BRASIL, 2010, p. 12). 

Sobre os critérios eliminatórios específicos, o documento apresenta que foram 

considerados como base para elaborá-los os recentes estudos que vêm sendo desenvolvidos 

nas áreas de educação e ensino aprendizagem de língua estrangeira. Dessa forma, as coleções 

tiveram que apresentar uma linguagem contextualizada e inserida em práticas discursivas 

variadas e autênticas. Assim, o ensino de gramática e vocabulário nas coleções deveria estar 

integrado ao ensino das quatro habilidades. 

Outro critério específico diz respeito ao reconhecimento nos LDs das diversas marcas 

identitárias dos alunos brasileiros. Nesse ponto, o documento reconhece que “o livro didático 

influencia a formação das identidades dos indivíduos que são construídas e reconstruídas a 

partir da relação com o outro” (BRASIL, 2010, p. 12). E que os livros devem contribuir para 

que os alunos tornem-se capazes de respeitar a si mesmos e a outros, a sua própria cultura e as 

dos outros. 

A partir de então, é exibida a ficha de avaliação, na qual foram refletidos os critérios 

gerais e específicos sintetizados acima. A ficha é composta por 92 questões, divididas em 

quatorze temáticas. Ressaltaremos as questões que incluem em seu enunciado (ou deixam 

subentendido) a preocupação com a construção da identidade tanto do professor quanto do 

aluno e as que questionam sobre a diversidade cultural tanto brasileira quanto estrangeira. 

No conjunto de questões referente à avaliação do manual do professor, há três 

perguntas que abrangem o assunto “cultura”, “competência cultural” e “diversidade cultural”. 

A questão de número 20 interroga se o manual apresenta atividades extras e variadas que 

abarquem além do desenvolvimento das habilidades, questões importantes, como a cultura. 

Na pergunta seguinte, é avaliado se o manual do professor apresenta insumo linguístico e 
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informações culturais que alarguem o conhecimento do professor sobre as culturas vinculadas 

à língua estrangeira e sobre o desenvolvimento de sua própria competência linguística, 

comunicativa e cultural. Na última questão, referente à avaliação do manual, é interrogado se 

este orienta o professor no sentido de considerar diferentes soluções para as atividades do 

livro do aluno, levando em consideração a diversidade linguística e cultural.  

Ao tratar da adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos 

didático-pedagógicos da coleção é questionado (pergunta 31), dentre outros aspectos, se a 

diversidade étnica da população brasileira e a pluralidade social e cultural do Brasil e dos 

diferentes países em que as línguas estrangeiras são utilizadas são reproduzidas 

adequadamente. Essa pergunta está diretamente ligada à construção da identidade cultural dos 

discentes, considero-a, contudo, um tanto quanto ampla, uma vez que visa saber sobre a 

diversidade brasileira, pluralidade social e cultural nacional e de vários outros países. 

Deixando, dessa forma, espaço para que a resposta atenda a um questionamento e não a outro. 

Tratando-se da avaliação dos textos orais e escritos presentes nos LDs é questionado 

se esses são representativos da heterogeneidade cultural e linguística e se os temas dos textos 

contribuem para a ampliação dos horizontes culturais do aluno. Essa última questão também 

está diretamente ligada à construção de identidade dos discentes, todavia, para respondê-la 

deve-se considerar toda a diversidade do público que faz uso do LD: o aluno da escola rural, 

do turno noturno, adolescentes em geral, etc. 

A última seção é destinada à avaliação da “diversidade, cidadania e consciência 

crítica” abordadas no LD. Essa seção compreende sete questões. A primeira delas busca saber 

se a diversidade global e local é tratada com respeito; a segunda questiona se há 

oportunidades para o aluno perceber e valorizar a sua realidade em relação as outras (ênfase 

na alteridade). Em seguida, objetiva-se conhecer se no livro existem oportunidades para o 

discente perceber que as diferenças são socialmente construídas e podem causar 

desigualdades; e se há espaço para compreender a heterogeneidade dos usuários da língua 

estrangeira estudada. Depois, é perguntado se há atividades com relevância social, política e 

cultural brasileira; se a imagem da mulher, do afro-descendente e das etnias indígenas são 

promovidas positivamente e se a educação e a cultura de direitos humanos são promovidas.  

Finalizada a apresentação das questões da ficha de avaliação, é exibido o quadro 

comparativo das coleções de Língua Estrangeira Moderna, que sintetiza o conjunto das 
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coleções aprovadas.  A partir de então, são mostradas as resenhas das coleções de Língua 

espanhola, para, por fim, serem mostradas as de língua inglesa.  

As resenhas foram elaboradas depois da análise dos livros por diversos professores das 

mais variadas Instituições de Ensino Superior do Brasil. Elas são estruturadas da seguinte 

maneira: Visão geral; Descrição da coleção (conteúdos desenvolvidos nas unidades); Análise 

da obra sob os aspectos de compreensão escrita, produção escrita, compreensão oral, 

produção oral, Gramática e vocabulário, manual do professor e alguns cuidados que o 

professor deve ter ao usar a coleção resenhada (essa seção é intitulada “Em sala de aula”). 

A avaliação de um livro didático deve ser entendida como uma análise sistemática 

deste, com o objetivo de identificar a real efetividade de vários aspectos do material através 

de um sistema de critérios objetivos, chamados de indicadores de avaliação (HREHOVČIK, 

2011). Isso foi possível observar nas questões da ficha de avaliação do guia, as quais abarcam 

diversas temáticas, entre elas, diversidade cultural e linguística, consciência crítica, 

pluralidade social e construção da identidade do aluno. 

Por conseguinte, a coleção a ser analisada na presente pesquisa já foi avaliada 

anteriormente pelo guia do LD (BRASIL, 2010), todavia, a pesquisa qualitativa nos 

possibilita observar um determinado objeto como um prisma, sob múltiplas interpretações. 

Além disso, faz-se necessário ressaltar, que a avaliação feita pelo MEC baseia-se em critérios 

bastante amplos e gerais, incluindo aí os que dizem respeito à construção de identidade do 

discente (como vimos na questão 31, a partir da diversidade de conceitos imbuídos em uma 

única pergunta). Não se busca aqui somente avaliar, iremos analisar se e como o LD colabora 

na construção da identidade dos alunos.  
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2.2 A coleção analisada 

Participaram do PNLD 2011 26 coleções de língua inglesa. Dessas, duas foram 

selecionadas para fazer parte do guia e consequentemente ser avaliadas pelos professores para 

que fizessem o pedido de uma delas. Foi solicitado à editora Ática e à Editora Scipione o 

envio de uma das coleções (Links: English for teens ou Keep in mind, respectivamente) para 

fins de pesquisa. A Editora Ática prontamente atendeu ao pedido e enviou a coleção Links: 

English for teens, por isso a escolha por analisar essa coletânea deveu-se a facilidade de 

acesso.    

Reconhecemos que nenhum documento deve ter suas partes analisadas como 

arbitrárias, mas sim como fazendo parte de um todo. Por isso, serão descritos abaixo os livros 

que serão analisados. Importante destacar que a coleção a ser analisada é a que é atualmente 

utilizada pelos discentes dos anos finais do ensino fundamental da escola pública brasileira. 

A série tem como autores Denise Santos e Amadeu Marques e teve sua primeira 

edição em 2010. É composta por quatro livros destinados aos anos finais do ensino 

fundamental (6º ao 9º ano), cujas capas podem ser vistas abaixo: 

Figura 2 – Capas da coleção Links 

 

 

 

 

 

 

 

LD6           LD7            LD8   LD9 

Fonte: Santos e Marques, 2011. 

Os livros possuem em média 142 páginas. Todos têm a seguinte estrutura: São 

divididos em dez unidades temáticas, trazem um caderno de exercícios, glossário, em seguida 

sugestões de leituras complementares para cada unidade e a bibliografia. A cada unidade é 

dado um tema novo em relação ao da unidade anterior. Quanto à organização dessas unidades 

temáticas, também são semelhantes: começam com atividade de leitura; depois seção 

destinada à atividade de compreensão auditiva; em seguida atividades e textos para produção 

oral; explicações e/ou atividades de gramática; apresentação e prática de vocabulário 
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relevante ao tema da unidade; atividade para desenvolvimento da habilidade escrita; espaço 

para atividade lúdica; e por fim, uma seção destinada a reflexão e debate.  

Merece ser salientado que todos os livros vêm acompanhados de um CD, cujo 

conteúdo não será analisado. Não serão analisados também o glossário, tampouco as 

sugestões de leituras complementares. Deve ser ressaltado ainda, que serão levados em 

consideração os textos (dos mais diversos gêneros), atividades, exemplos de gramática e as 

imagens, que serão analisadas como textos não-verbais. 

Com o objetivo de proporcionar a melhor compreensão sobre as análises apresentadas 

nesta pesquisa, trechos dos livros didáticos foram copiados e inseridos neste trabalho em 

forma de anexo. A cópia de materiais didáticos é prevista e autorizada, conquanto sejam estas 

cópias utilizadas para finalidades científicas com devida informação da fonte. Os anexos e os 

livros no decorrer da análise serão designados LD6 para o livro destinado ao sexto ano; LD7 

para o livro do sétimo ano; LD8 para o do oitavo ano e LD9 para o destinado ao nono ano. As 

siglas serão seguidas do número da página onde está o aspecto relevante para análise. 
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2.3 Procedimentos de análise 

Fazendo uso da análise documental e da análise de conteúdo busca-se responder as 

seguintes perguntas: 

 Os livros da coleção Links: English for teens apresentam o (possível) mundo 

em que se situam os discentes? Em caso afirmativo, de que forma isso acontece? 

 Diante dos possíveis aspectos culturais apresentados é permitido que os alunos 

expressem sua(s) identidade(s) cultural(is) e/ou compare-as com outras possíveis identidades 

culturais? Em caso afirmativo, em qual(is) seção(ões)? 

Para responder a essas perguntas, foram divididos dois subtópicos, um para cada 

pergunta. Para primeira pergunta foi descrita unidade por unidade nas quais existiam textos 

que tinham características do possível mundo onde se situam os discentes. 

No intuito de responder à segunda pergunta, primeiro foram avaliados os aspectos 

culturais apresentados nas coleções. Esses aspectos foram categorizados em acordo com o 

filtro estabelecido por Byram (1991
23

 apud CORTAZZI; JIN, 1999, p. 203) que estão entre os 

critérios mais completos para avaliar conteúdo cultural de livros didáticos. Em seguida, foi 

verificado em qual seção houve cada exibição dos enfoques culturais, tanto de textos verbais 

como de textos não verbais, o que possibilitou uma mensuração e consequente produção de 

alguns gráficos. Em seguida, as seções e os aspectos culturais foram cuidadosamente 

analisados para avaliar se em cada apresentação dessas peculiaridades foi possibilitado que o 

estudante expressasse sua identidade cultural e/ou comparasse com outras. Por fim, foi feito o 

estudo de qual seção possibilitou com mais frequência que os discentes expressassem e/ou 

comparassem suas identidades culturais. 

                                                           
23

 BYRAM, Michael. Teaching   culture   and   language:   towards   an   integrated  model  In: BUTTJES, 

Dieter;  BYRAM, Michael. Mediating Languages and cultures. Philadelphia: Multilingual Matters LTD, 1991. 
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3 CAPÍTULO 3 – OS ACHADOS 

 

3.1 Análise de dados  

Nesta terceira parte da pesquisa serão partilhados os dados, que no dizer de Coracini 

(2003), não são dados, mas buscados, construídos, interpretados e, acima de tudo, 

(trans)formados pelo contexto social em que se situam os pesquisadores. 

 

3.1.1 Respostas à primeira pergunta de pesquisa 

 

Primeiramente serão apresentados os corpora referentes à primeira pergunta que a 

investigação objetiva responder: 

 Os livros da coleção Links: English for teens apresentam o (possível) mundo 

em que se situam os discentes? Em caso afirmativo, de que forma isso acontece? 

Conforme explicitado na fundamentação teórica, consideramos importante verificar se 

e como são apresentadas características do mundo em que se situam os discentes, pois a 

construção das identidades culturais se dá num constante confronto com o outro a partir do 

reconhecimento de si. Asseguramos em afirmar que as características culturais nos LDs 

afetam as identidades culturais, mesmo não conhecendo todas as pessoas que irão utilizar os 

LDs, contudo temos uma ideia partilhada sobre aquilo que as constituem.  

Serão apresentados os corpora livro por livro, unidade por unidade, restringindo-se as 

unidades onde aparecem representações dos mundos, sejam elas em textos verbais ou não 

verbais que podem ser conferidos nos anexos. Sigamos, então, para as águas subjetivas da 

interpretação dos dados. 

No início da primeira unidade do Livro Didático destinado ao 6º ano, o qual 

chamaremos LD6, há duas grandes imagens de Jane e Greg diante de computadores. Eles são 

professores estrangeiros que decidiram atuar no Brasil; válido ressaltar que essa é uma 

inferência a partir de informações dadas ao longo da coleção, já que a apresentação deles 

nessa seção não elucida essa informação.  

Na seção de compreensão auditiva há a apresentação dos respectivos alunos e do 

animal, um lince, que aparecerá durante toda a coleção, ora questionando o estudante, ora 

dando uma informação extra. O animal se assemelha fisicamente a um gato, no entanto ao se 

apresentar diz que é um lince. É digna de ressalva a escolha por esse animal como mediador 

das unidades dos livros, um animal desconhecido nas regiões do país, e que se assemelha (e 
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muito) com um mais popular. É também destoante da realidade a quantidade de alunos de 

cada professor: Jane tem seis alunos e Greg tem quatro. 

Na última seção da primeira unidade (LD6 – 15) há uma imagem do mapa do Brasil 

em que verificamos a representação dos diferentes povos que constituem o país, destacando-

se a representação do índio, na direção da região amazônica, e do negro na região da Bahia. 

Sabemos que os LDs são destinados a todo o país, por isso, a preferência por não exibir a 

imagem de uma determinada região, mas de expor a diversidade a nível nacional. No entanto, 

as perguntas referentes a essa imagem não incluem o aluno, não questionam quanto à 

diversidade de sua região, o colocam como observador passivo.  

Na unidade 2, já no título, é dada ênfase ao reconhecimento do mundo que cerca o 

usuário do livro: English in your life (O inglês em sua vida). A imagem de abertura da 

unidade (conforme anexo LD6 – 16) é constituída pelos alunos de Greg sentados ao chão 

próximo a uma quadra de esporte, olhando o cartaz que ele afixa. Nesse cartaz, frases no 

modo imperativo indicando o que eles devem ou não fazer nas aulas de língua inglesa. A 

primeira questão que segue ordena que o aluno observe a cena e diga o que está acontecendo. 

As seguintes direcionam para o uso de estratégias de leitura. Sabe-se da pouca possibilidade 

de aulas em lugares como esse, possivelmente, o aluno ao observar a imagem a veja como 

algo privilegiado e totalmente diferente da realidade que o cerca: salas com grande quantidade 

de estudantes, em cadeiras pouco confortáveis, etc. 

Na seção destinada ao desenvolvimento da habilidade escrita, há alguns dos alunos 

com cartazes que indicam palavras estrangeiras em segmentos de suas preferências, como 

internet, música e esportes (anexo LD6 – 23). É solicitado que o aluno produza um cartaz com 

o título: “Inglês em meu mundo”. Nessa parte, não é direcionado para que o estudante observe 

um lugar determinado, mas as suas preferências onde sejam usadas palavras em inglês. É uma 

ótima oportunidade para aguçar a sensibilidade do aluno para o uso de estrangeirismos no seu 

cotidiano, além do auto reconhecimento ao determinar uma análise de si em relação ao seu 

gosto. 

Na seção Let’s stop and think! (Vamos parar e pensar!) há a imagem de Jane com uma 

amiga em um restaurante (anexo LD6 – 25). Jane pergunta se o que está escrito em um painel 

está em português ou inglês. Em seguida, o destaque para o menu do restaurante cheio de 

palavras estrangeiras e em seguida uma afirmação seguida da pergunta: “Inglês é comum em 

restaurantes fast food. Por quê?”. Ainda que em todas as cidades brasileiras não haja franquias 
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de grandes redes de lanchonetes, esse tipo de alimentação é muito comum, possibilitando que 

o aluno a reconheça em sua localidade e discuta sobre o uso de estrangeirismos em seu 

cotidiano. 

Na lição 3 intitulada School life (Vida escolar) há como texto de abertura o horário de 

aulas da personagem Sayumi. Uma das questões que segue solicita que o aluno compare seu 

horário de aulas com o da garota. No horário de aulas dela há disciplinas como Tecnologia da 

Informação e Espanhol, que normalmente não são oferecidas em escolas públicas. O aluno 

possivelmente não se reconhece em relação a todas as disciplinas, mas compara sua rotina de 

matérias com a da personagem, da mesma forma que pode ter matérias diferentes da dela 

personagem e confrontá-las. 

Na seção Words in action (anexo LD6 – 33) há um cartão escolar onde são 

apresentados os conceitos para cada disciplina. Uma das questões referentes a ele é se o 

discente tem um cartão semelhante a esse. Sabe-se que nem em todas as regiões do país as 

notas são dadas através de conceitos, porém, há, em uma boa parte delas, boletins com as 

notas finais ou conceitos. Assim, para responder sim ou não à pergunta, o aluno deve analisar 

o seu boletim e confrontá-lo com o apresentado. A atividade não apresenta a realidade de boa 

parte das escolas brasileiras, porém possibilita que a mesma seja avaliada. Assim também 

acontece na seção Let’s stop and think! em que o professor Greg questiona por que inglês. O 

cotidiano não é apresentado, no entanto, o aluno poderá verificar em sua rotina e em suas 

perspectivas porque deve aprender inglês (anexo LD6 – 35). 

Na lição 4, Family matters (Assuntos de família), há dois pequenos textos que devem 

ser levados em consideração para responder à pergunta que segue (anexo LD6 – 36). O 

primeiro texto apresenta a idade da criança exibida na foto, qual matéria em que ele se 

sobressai e qual seu jogo preferido. No segundo texto, há a idade e o esporte favorito da moça 

da foto. Jane, a professora, aparece na página seguinte ao lado de um aluno, porém, a lição 

não deixa claro se são os irmãos dela, infere-se a partir dos sobrenomes dos personagens das 

fotos. A pergunta que segue pede que sejam escritas três frases sobre o aluno, na mesma 

perspectiva da situação apresentada nos pequenos textos. Podemos dizer que os textos não 

apresentam situações do cotidiano do estudante, porém o estudante deverá se analisar para 

responder a questão proposta. 

Na seção destinada ao desenvolvimento da habilidade escrita (anexo LD6–44) a 

personagem Sayumi está olhando seu álbum de fotografias onde há a foto de sua mãe e de seu 
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irmão, cada um morando em um lugar diferente. São feitas perguntas que estimulam o uso de 

habilidades de leitura e é solicitado que o aluno faça seu próprio álbum e mostre para os 

colegas. Verifica-se que nas imagens e textos não são apresentadas estruturas tradicionais de 

famílias constituídas por pai, mãe e filhos. Estrutura essa que há muito tempo já foi desfeita, 

em especial nas classes sociais que lotam as escolas públicas. Assim, essa atividade de 

produção do seu próprio álbum de família possibilita que o aluno se reconheça.  

Unidade 5 People at work (Pessoas no trabalho) a imagem de abertura é semelhante a 

uma sala de aula comum, onde os alunos estão sentados em fileiras e o professor está à frente, 

em pé (anexo LD6 – 46). Na página 48 (anexo LD6 – 48) a professora Jane está numa sala de 

aula com cadeiras quebradas, com chão e parede sujos e uma pia com problema. A atividade é 

para o aluno relacionar a coluna da direita (onde estão escritos alguns nomes de profissões) 

com a da esquerda, que tem o que ela precisa fazer para encontrá-los. Apesar de não ser 

objetivo da seção que o aluno analise criticamente a imagem, há grandes probabilidades do 

discente se reconhecer, uma vez que é essa uma realidade significativa em muitas escolas 

públicas. 

Na imagem da primeira página da unidade seguinte (Unit 6 – How about some fruit? 

(Que tal uma fruta?)) há a representação das prateleiras de um mercado com um rapaz com 

um carrinho de compras (anexo LD6 – 56 e LD6 – 57). Na página seguinte há o texto de 

abertura em que aparecem as informações nutricionais de um suco de açaí. Tanto o lugar, 

quanto o gênero textual todos já tiveram acesso, facilitando a interpretação do texto, uma vez 

que é contextualizado. As imagens que aparecem no decorrer da unidade também são bastante 

familiares: praia, banca de feira e sala de aula. 

Na unidade 7, People (Pessoas), é apresentada na imagem de abertura uma situação 

muito comum entre jovens: leitura de revistas, numa praça, sobre pessoas famosas (LD6 – 

66). No texto de abertura informações da pessoa sobre quem as jovens conversam: nome, data 

de nascimento, cidade natal, profissão, etc. Na seção Let’s speak! existe um diálogo entre 

Greg e Marcos numa banca de revista onde são citados nomes de brasileiros famosos: Ivete 

Sangalo, Paulo Coelho, Gisele Bündchen e jogadores de vôlei de praia, facilitando o 

entendimento de algumas palavras. Importante destacar que ao longo da unidade aparecem 

fotos de celebridades de diversas áreas: médico, escritor, cantores, apresentadores de 

telejornal, líder político e principalmente atores (em sua maioria estrangeiros). Na seção Let’s 

write há um cartaz do piloto brasileiro Felipe Massa e algumas informações a seu respeito 
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(LD6 – 74). É solicitado que o aluno escreva sobre um ídolo e apresente aos colegas. Na 

última seção Let’s stop and think!  questiona se o discente tem um ídolo, se ele acha 

importante ter um e porquê.  É bastante usual os jovens terem um ídolo, possivelmente a 

participação na última atividade possibilitará que desenvolvam uma consciência crítica quanto 

a influência dessas pessoas no cotidiano.  

Na abertura da unidade intitulada Great Places (Ótimos lugares) existem textos 

verbais e não verbais sobre Nova York (LD6 – 76 e LD6 – 77). Na seção Let’s write! o 

estudante deve observar um cartaz produzido por um aluno sobre Angola e escrever sobre 

qualquer país de sua escolha.  Válido ressaltar que os Ótimos lugares citados na unidade são 

todos estrangeiros e mostrados numa perspectiva superficial. Apesar de não ser objetivo da 

pesquisa analisar como são tratados os temas transversais no livro, é importante destacar que 

nessa unidade o tema é o papel social de diferentes locais numa cidade e esse só é levado em 

consideração na última atividade onde o aluno deverá colocar em ordem de importância 

lugares como hospital, escola, biblioteca, museu, entre outros, destoando de todos os assuntos 

tratados anteriormente. 

Na unidade 9 Brazil is much more than that! (Brasil é muito mais que isso!) há na 

imagem de abertura Greg em frente a um computador digitando um texto, na página ao lado, 

evidencia-se de que texto se trata: um e-mail para uma amiga. Nesse e-mail ele fala a respeito 

do Brasil, uma vez que ela pretende vir visitar. Ele fala a respeito de alguns problemas de São 

Paulo (quantidade de carros e importância quanto a economia e indústria), pontos turísticos do 

Rio de Janeiro e para as pessoas são atribuídos os adjetivos amigáveis e legais (LD6 – 86 e 

LD6 – 87). A atividade enfatiza o uso de estratégias de leitura e proliferam as ideias 

disseminadas pela mídia a respeito dessas cidades, não estimula visão crítica, é pouco atrativo 

e não discute o conteúdo: se o aluno concorda ou não com aquelas características, se 

acrescentaria algumas mais. 

Na seção destinada ao desenvolvimento da habilidade auditiva há imagens de 

diferentes lugares do país, enquanto que na seção para o desenvolvimento da fala são 

trabalhados mapas dos Estados Unidos e Reino Unido para iniciar a atividade de número dois 

sobre outros lugares, onde são apresentados mapas dos lugares que vão ser tratados. A 

atividade seguinte traz um diálogo como exemplo e solicita que onde tem o nome de um lugar 

(Maceió) seja substituído pelo nome da sua cidade natal e que seja atribuído um dos adjetivos 

apresentados na questão anterior quando necessário. 
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Na parte destinada à explicação do assunto gramatical, uma das atividades é que o 

aluno substitua em frases com o verbo “haver, existir” (There to be) lugares que existam em 

sua cidade e responda sim ou não. Já na seção words in action (Palavras em ação) há uma 

imagem de um quarto cujos nomes dos objetos estão embaralhados (LD6 – 93), o aluno deve 

ouvir e escrever corretamente as palavras. Na questão seguinte, é solicitado que em duplas o 

discente fale sobre seu quarto utilizando o diálogo dado como exemplo e o vocabulário da 

questão anterior; esses casos destacados favorecem que ele retrate um de seus possíveis 

ambientes, bem como sua cidade.  

Na seção Vamos escrever! é apresentado um cartão postal da Ilha de Paquetá no Rio 

de Janeiro dando destaque para uma árvore chamada Maria Gorda que existe nessa ilha. É 

solicitado que o aluno escreva um cartão semelhante, em que contenha um desenho de um 

lado e o texto do outro lado. Há um texto como referência com algumas lacunas que devem 

ser preenchidas de acordo com as preferências dos estudantes. Não é explicitado se a 

atividade deve ser feita tendo como base a sua cidade natal, sobre a cidade onde o aluno mora 

ou alguma outra de sua preferência.  

Na última seção Let’s stop and think! (vamos parar e pensar) tem o subtítulo What is 

Brazil for you? (O que o Brasil é para você?), abaixo existe um cartaz com características 

estereotipadas do Brasil; e Greg, o professor, desapontado falando: Brazil is much more than 

that! (Brasil é muito mais que isso). Nessa parte (como pode ser visto no anexo LD6 – 95) é 

possibilitado que o aluno transmita a opinião que tem em relação ao país onde mora e critique 

os estereótipos que são apresentados no cartaz e veiculados pela mídia. 

A última unidade do LD6 tem como título You can make a difference! (Você pode 

fazer diferença!) e traz como imagem de abertura duas alunas em sala de aula cantando 

acompanhada por um texto na página seguinte que é a letra do que elas estão executando. Na 

seção Vamos falar! O professor Greg aparece tocando alguns instrumentos e pergunta aos 

alunos se eles também sabem como fazê-lo. Entre esses instrumentos estão berimbau, cuíca, 

tambor, flauta doce e violão, uma variedade de instrumentos, possibilitando que o aluno 

reconheça alguns típicos de sua região. Nas outras seções da unidade não foram encontradas 

situações que favoreçam a apresentação do possível mundo em que se situam os discentes. 

Tratando-se do LD7, na apresentação dos personagens, os professores Greg e Jane 

dizem sua naturalidade. Ele é dos Estados Unidos e ela da Inglaterra. A primeira unidade traz 

como texto de abertura uma página da internet que fala sobre a Escola Internacional do Rio 
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(LD7 – 08). Nesse texto são dados alguns objetivos da escola e algumas de suas 

características. Na página seguinte há a foto da turma do ano, a turma de Jane (LD7 – 09). A 

classe é composta por um aluno negro, alguns loiros, uma aluna asiática, alunos pardos e, 

entre eles, há uma cadeirante. É notável a preocupação em representar algumas etnias 

características do povo brasileiro, bem como incluir pessoas portadoras de necessidades 

especiais.  

Infelizmente, as atividades correspondentes ao texto verbal da unidade 1 se limitam a 

ênfase ao uso de estratégias de leitura, e quanto ao texto não-verbal nada é questionado ou 

problematizado. No segmento destinado à habilidade auditiva, provavelmente os estudantes 

devem associar os personagens com sua nacionalidade. De um lado, há imagens de seus 

rostos e, do outro, fotos de suas preferências seguidas pelo nome do país (LD7 – 10). Uma 

rápida análise das imagens é possível verificar que elas não são associadas a preferências 

estereotipadas. Na seção destinada à habilidade escrita, há um texto em uma tela de 

computador em que Zeca se apresenta (LD7 – 16). Dentre suas preferências, ele diz gostar de 

capoeira e berimbau, esporte favorito de muitos adolescentes, porém pouco valorizado em 

algumas escolas, e ocultado nos livros didáticos.  

Na seção Let’s stop and think! há duas imagens (LD7 – 17). Do lado esquerdo uma 

adolescente branca, e, ao seu lado, um ponto turístico de Sydney, Austrália. Seguinte a essas 

imagens um pequeno texto dando informações sobre a garota. Do lado direito uma criança 

negra com uma bola de futebol na mão; abaixo dessa imagem o pequeno texto 

correspondente, dizendo que ele é da África do Sul e que ama futebol. A pergunta dessa seção 

é: O que esses adolescentes têm de semelhança e diferença? Nesse último segmento, que diz 

ser para estimular a visão crítica, solicita, de uma maneira simplista, que seja comparado um 

adolescente com outro, deixando o aluno fora desse mundo, uma vez que ele não é levado a 

comparar sua rotina com a dos adolescentes apresentados. Além disso, observa-se também o 

privilégio em mostrar um ponto turístico da Austrália e nenhum da África do Sul. Lembrando 

que foi a África que sediou a última copa do mundo, ou seja, estava em todas as mídias no 

ano passado o que, provavelmente, levou os alunos a construírem alguma imagem a respeito 

do lugar. É importante ressaltar também que a lição diz ser multicultural, mas limita-se à 

apresentação de adolescentes de diversos países e não apresenta aspectos culturais de nenhum 

desses lugares.   
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A unidade com o título Amazing sports (Esportes impressionantes) traz um texto de 

abertura falando sobre esportes radicais no Brasil (LD7 – 19). É enfatizado o “buggy ride” no 

Rio Grande do Norte e boia-crossing no Mato Grosso. Assim como há um privilégio em 

mostrar aspectos culturais americanos e britânicos quando tratamos de língua inglesa, há 

também uma notável primazia por exibir lugares da região sudeste do país em LDs. Ainda que 

superficial, a referência a outras regiões do país nesse texto é inegável sua importância, 

principalmente se ela tratar de características da região nordeste e centro-oeste, por vezes 

esquecidas da sala de aula. Ainda em relação ao texto, no final, usa-se a gíria “chickens”, que 

possibilita que sejam exploradas outras, uma vez que gírias constituem importante elemento 

cultural dos países. São apresentados objetos que fazem parte do cotidiano dos estudantes 

como livro, cd, vídeo-game, celular e relógio (LD7 – 22); esses vocábulos são utilizados para 

estudo de aspectos gramaticais por meio da habilidade oral.  

Na unidade 3 You are what you eat (Você é o que você come) a imagem de abertura é 

uma página da internet com uma foto de uma criança, ao centro, comendo um sanduíche (LD7 

– 28), o texto referente trata de alimentação saudável. Ao longo da lição são exibidas imagens 

da professora dirigindo, alunos na sala conversando, alimentos e bebidas para que os alunos 

identifiquem o que é saudável ou não. Destaca-se que esses alimentos não são desconhecidos 

do público, ao contrário, estão entre os favoritos dos adolescentes: cachorro-quente, 

hambúrguer, sanduíches e tortas. 

A unidade intitulada That’s entertainment inicia com Bill em uma locadora de jogos 

para vídeo-games (LD7 – 38). O texto a ser analisado são as informações a respeito da 

indicação dos jogos (LD7 – 39). É questionado se o discente acha ser importante ler as 

indicações do jogo e por que. Importante notar que é uma das poucas atividades da seção 

Let’s read! em toda a coleção que estimula o pensamento crítico do aprendiz em relação ao 

que está sendo apresentado na imagem e texto de abertura. Na página da atividade auditiva 

existe a imagem de jovens com características físicas de diferentes etnias (LD7 – 40) e na 

página seguinte (LD7 – 41), para que o aluno pratique a estrutura previamente apresentada 

tem fotos de uma cena de novela, de um conhecido filme entre os adolescentes, de jornalistas 

do horário nobre, reality show, futebol, entre outras. Na prática do vocabulário o aluno deve 

relacionar o tipo de filme com a cena apresentada na foto. Existem fotos de filmes de ação, 

românticos e comédia. Já na atividade de escrita, o aluno deve fazer uma colagem de acordo 

com suas preferências, oportunizando que o aprendiz se conheça (LD7 – 46). Na última seção 
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Let’s stop and think! Greg conversa com um aluno sobre jogos brasileiros, mas que têm 

nomes em inglês; o professor pergunta ao leitor o que ele acha disso (LD7 – 47). Como é 

possível observar, não foi tratado nada a esse respeito durante toda a lição, o que possibilita 

afirmar que geralmente o tema transversal das unidades são levados em consideração somente 

na última atividade.  

Na unidade 5 é solicitado que o aluno marque com um X qual dessas atividades eles 

fazem durante a semana em seu tempo livre: fazer tarefa de casa; assistir tv; telefonar para os 

amigos; tocar instrumento; ir à praia; ao parque; limpar a casa; cozinhar; ir ao shopping; 

praticar esporte. Nota-se uma ampla variedade de situações possíveis ao tão variado público; 

além disso, há, ainda, duas linhas onde o aluno pode acrescentar alguma de suas atividades 

que não estejam presentes na lista (LD7 – 48; LD7 – 49). Ao longo da unidade são mostradas 

imagens da sala de aula e na seção para prática de vocabulário há fotos de datas especiais nos 

Estados Unidos para serem relacionadas com o mês que são celebradas (LD7 – 54). No 

segmento destinado à reflexão é questionado se o discente acha bom ele e seu amigo terem 

preferências diferentes. É uma das poucas oportunidades que o livro explicita a preocupação 

com o outro e permite que o aluno reflita a respeito.  

Com o título Fashion show a unidade 6 tem como texto introdutório uma carta onde é 

solicitado que os receptores (pais, professores e estudantes) respondam a respeito do uso ou 

não do uniforme escolar. Na página seguinte são apresentadas algumas opiniões e é solicitado 

que o aluno as divida em “a favor” ou “contra” o uso. É um questionamento que normalmente 

os alunos, em especial os adolescentes, fazem: por que eles têm que usar uniforme. Quanto à 

percepção dos jovens, só é solicitada na pergunta de introdução ao texto. As imagens da 

unidade apresentam vestuário juvenil (LD7 – 60; LD7 – 62; LD7 – 66), jogo de computador 

onde são escolhidas as roupas dos personagens (LD7 – 61) e ao final questiona-se o que o 

leitor gosta de usar. 

A unidade 7 (A day in your life – Um dia em sua vida) traz a vida diária de uma das 

personagens do livro.  É uma rotina muito parecida com a dos estudantes do 7º ano, com 

exceção do curso de inglês que a personagem faz, que, como sabemos, não é acessível a todos 

(LD7 – 68). A personagem pede ao final que o leitor responda a algumas questões, mas nas 

atividades relacionadas não é oportunizado ao aluno que as responda. Na atividade de 

compreensão auditiva são apresentadas imagens referentes à vida diária de Sayumi, a aluna 

oriental; em uma dessas imagens a garota está ouvindo um pagode (LD7 – 70). Na página da 
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atividade de prática oral são apresentadas imagens de vários meios de transporte (barco, carro, 

bicicleta, trem, metrô, avião, ônibus) para que o aluno leia (LD7 – 72). Para ser respondida a 

atividade de vocabulário são apresentadas imagens de alguns lugares: Londres, Manaus, 

Barcelona, México e Dubai. São fotos numa perspectiva turística, apenas voltada para ilustrar 

o enunciado (LD7 – 77). Como atividade voltada para estimular a visão crítica, são mostradas 

as dificuldades de locomoção da personagem Simone para ir a escola. É solicitado que o 

aluno desenhe outro problema que ela deve ter e aponte uma solução. Apesar de o enunciado 

não explicitar que deve se observado a cidade onde está o estudante, infere-se que será este o 

lugar tomado por ele como referência; dessa forma, a atividade não apresenta a possível 

cidade onde ele esteja, mas possibilita que ele a reconheça, em especial no que diz respeito as  

limitações do lugar para pessoas com necessidades especiais. 

O tema da unidade 8 é bastante atrativo para a geração da internet: Safety on the 

internet (Segurança na internet). Como texto, algumas sugestões para navegar na internet de 

maneira segura (LD7 – 81). A atividade seguinte pede que sejam colocadas numa coluna 

palavras que o aluno precisa lembrar e na outra, ideias importantes. Apesar de existirem 

comunidades que não têm amplo acesso a computadores e à internet, é possível afirmar que 

ainda nesses lugares, os jovens têm ou tiveram algum conhecimento a respeito das novas 

tecnologias. Por mais que o estudante não tenha computador em casa, em cidades maiores, há 

várias opções de acesso a ele: lan house, centros comunitários, etc.  

Na última unidade (unidade 10 – Money talks) são feitas perguntas em formato de quiz 

a respeito do sistema monetário de alguns países, entre eles o do Brasil (LD7 – 101). Nas 

notas gramaticais são apresentadas grandes imagens de duas mulheres, uma comprando Cd e 

outra, sapatos. A partir das imagens e dos diálogos nela apresentados o aluno deve completar 

com as estruturas utilizadas para perguntar e responder sobre preços. A imagem evidencia a 

característica de consumista constantemente atribuída a mulheres. Na seção Let’s stop and 

think! os alunos estão com diferentes cédulas de diferentes sistemas monetários, a professora 

Jane pergunta o porquê das imagens nas cédulas, e o lince questiona se dinheiro é tudo na 

vida, e finaliza dizendo que “dinheiro fala”! Apesar de bastante instigante a pergunta do lince, 

o enunciado da questão solicita que seja respondida a pergunta de Jane, daí uma excelente 

oportunidade para o professor problematizar a relação dos jovens com o consumo e os perigos 

de uma má administração financeira, a corrupção, entre outros aspectos.  
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As primeiras páginas do LD8 são direcionadas à apresentação dos personagens que 

aparecem na coleção. Somente nesse livro que é falado que Greg leciona em um centro 

comunitário e Jane, em uma escola internacional. É feita somente uma rápida referência a 

Jane na Escola Internacional na foto de sua turma (LD7 – 09). A primeira unidade do livro do 

8º ano tem como título Time for celebration (Momento para comemoração) e o professor 

Greg está a frente da sala com um jornal na mão, apontando para uma notícia (LD8 – 08). Na 

página ao lado a notícia é “transcrita” (LD8 – 09). Trata-se da comemoração em Nova 

Orleans para lembrar e refletir sobre a devastação ocasionada pelo furacão Katrina em 2005. 

É um fato importante de ser lembrado, principalmente por se tratar de um lugar marginalizado 

na mídia. No entanto, as atividades que seguem somente enfatizam (mais uma vez) as 

estratégias de leitura, não é dada nenhuma oportunidade para o discente analisar criticamente 

o acontecimento, tampouco comparar com aspectos de sua cultura. Na atividade auditiva, 

aparece a sala de aula de Jane, ela com uma revista na mão onde há na capa uma mulata no 

carnaval. A maior parte dos alunos está atenta, um deles, porém está em pé ouvindo música, 

situação comum em sala de aula (LD8 – 10). Quanto ao ouvir música na sala, é importante 

citar que no LD6 uma das alunas aparece o tempo todo com fone no ouvido, (inclusive 

quando interage com colegas) e esse comportamento é omitido em todo o livro, somente no 

LD7 que ela não usa mais o aparelho.  

Na atividade voltada para a habilidade oral, há uma tirinha onde Greg e um aluno 

estão conversando (LD8 – 11). O aluno está com uma foto em mãos onde são vistos fogos de 

artifício e algumas bandeiras dos Estados Unidos, ele pergunta se é Ano Novo, Greg responde 

que é o Dia da Independência. Na página seguinte são exibidas algumas fotos de 

comemorações e dois nomes para cada imagem para que os alunos “treinem” a estrutura 

apresentada na tirinha (LD8 – 12). Válido destacar que o livro não traz informações a respeito 

dessas comemorações, restringe-se somente a apresentação das imagens, esse conhecimento 

tem que ser buscado em outras fontes, caso o professor não compartilhe em sala. Assim 

também acontece na seção words in action (LD8 – 16 e LD8 – 17), onde somente aparecem 

imagens de diferentes comemorações: carnaval, bumba meu boi, natal, entre outras, voltadas 

para prática de vocabulário. Outro aspecto cultural citado é o Dia de ação de graças (LD8 – 

18) que é mostrado na seção que treina a escrita. Como já foi observado nos outros volumes, 

os textos que aparecem nesse segmento são somente para exemplificar como o aluno deve 

produzir o seu. Apesar de não direcionar para discutir seu conteúdo, possibilita que o aluno 
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reconheça aspectos culturais típicos de onde habita para que faça seu cartaz. Na seção Let’s 

stop and think! (LD8 – 19) Greg está em sala de aula apresentando e questionando sobre o 

Círio de Nazaré. O enunciado pergunta: O que você sabe sobre essa comemoração? É de 

extrema significância a apresentação dessa comemoração no livro didático de língua inglesa, 

pois denota a importância que tem para as pessoas da região norte, geralmente esquecida das 

disciplinas de linguagens, ou quando são lembradas, são somente numa visão reducionista 

para tratar de questões indígenas.  

Na unidade dois, a única seção que possibilita que os alunos reconheçam o mundo que 

o cerca está na seção Let’s stop and think! onde a professora Jane está comunicando aos 

alunos que farão uma visita ao museu de arte moderna em Niterói. Abaixo da imagem do 

museu, ilustração da classe atenta às explicações da professora (LD8 – 29). 

Na unidade What’s on TV? (O que tem na tv?) existem imagens de programas da 

televisão: futebol, desenho animado, documentário, filme, noticiário, entre outros (LD8 – 30). 

O aluno deve dizer, baseado em pequenos textos da página seguinte, em qual dia passa cada 

um dos programas representados nas imagens. Indubitavelmente, é um assunto relevante para 

tratar com os adolescentes que são, o tempo todo, bombardeados por informações veiculadas 

na televisão. Voltado para ensino do léxico, são apresentadas imagens de aparelhos 

eletrônicos novos e antigos na página 36 (LD8 – 36). 

Na unidade 4, há um interessante texto sobre grafite e instalações de rua (LD8 – 41). 

Grafite é uma forma de expressão muito comum entre os adolescentes, nesse texto são 

apresentadas informações sobre a origem da palavra e sobre algumas capitais do grafite, São 

Paulo é citada como exemplo. Na seção final os alunos são instigados a refletir sobre a 

diferença entre grafite e vandalismo. Para isso, são apresentadas imagens de um muro 

grafitado e de uma placa de sinalização pixada (LD8 – 49).  

Na unidade 5 (What’s cooking?) Jane e Greg aparecem interagindo e conversando 

sobre uma receita de brigadeiro, típico doce brasileiro. Já na última seção, são mostradas as 

refeições escolares de alguns países: Estados Unidos, Ucrânia e França. É solicitado que o 

discente desenhe como é o lanche de sua escola. A pergunta desse segmento é: As refeições 

de sua escola são saudáveis? (LD8 – 60; LD8 – 61). Não apresenta a realidade do aluno, mas 

permite que ele avalie comparando com os exemplos dados. 

A lição seguinte tem como título What’s in a name? (O que tem num nome?) e trata 

no texto inicial da origem de sobrenomes ingleses (LD8 – 62; LD8 – 63). Não é 
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proporcionada comparação com a origem de sobrenomes brasileiros e a questão que segue o 

texto é solicitado que o estudante confronte sua opinião sobre o texto com a do colega. Na 

questão de atividade auditiva são apresentados sobrenomes comuns nos Estados Unidos e na 

atividade de prática oral são mostradas fotos de pessoas famosas para que sejam “treinadas” 

estruturas previamente apresentadas. 

Your kind of town (Seu tipo de cidade) é o título da unidade seguinte onde aparece em 

sua primeira página o professor Greg lendo instruções de um jogo numa tela de computador. 

Na parte para prática de vocabulário são mostradas fotos de alguns lugares mundialmente 

conhecidos para que sejam atribuídos os apelidos correspondentes (LD8 – 79). Entre as 

cidades brasileiras estão Recife e Rio de Janeiro, abaixo dessa questão o lince pergunta se a 

cidade onde o aprendiz mora tem apelido, caso não tenha ele diz que deve ser inventado um. 

Assim sendo, apesar de não mostrar mais exemplos de cidades brasileiras, para identificar um 

maior número de estudantes, a atividade proporciona que o discente pense a respeito do lugar 

onde mora. 

Em Special People (Pessoas especiais) são apresentados Santos Dumont e os irmãos 

Wilbur no texto inicial. Na atividade auditiva é apresentada uma situação inusitada com um 

garoto e até chegar ao desfecho ele passa por um dia de chuva e por um ônibus. No último 

segmento, direcionado ao desenvolvimento crítico, é apresentado um diálogo entre Adão e 

Clare, onde ela diz que Colombo descobriu a América. Adão diz que não, que ele chegou lá, 

pois já havia pessoas lá. A questão que diz respeito a esse diálogo é: “É importante escolher 

as palavras cuidadosamente. Correto ou incorreto?”. Apesar de não ser objetivo dessa 

investigação, é possível notar que, mais uma vez, a atividade prioriza aprendizado lexical, em 

uma seção destinada ao desenvolvimento crítico. Além disso, essa mesma conversa possibilita 

que seja problematizada a chegada dos portugueses no Brasil.  

A ilustração de abertura da unidade 9 apresenta três jovens, dois deles tocando 

instrumento de corda e uma moça tocando bateria. Na atividade lúdica proposta é exibida a 

imagem do casal protagonista de um filme famoso entre adolescentes (LD8 – 100) e é 

solicitado que os títulos das músicas do filme sejam organizados. A última imagem dessa 

unidade tem os adolescentes personagens do livro numa praça conversando sobre música. 

A última lição do livro trata inicialmente de jovens com problemas. São apresentadas 

solicitações de ajuda para uma pessoa chamada Ângela. São mostrados diferentes problemas: 

adolescente que está preocupada com o comportamento de irmã, relacionamento entre pais e 
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filhos e rapaz que não concorda com comportamento dos amigos. São situações bastante 

familiares entre os adolescentes, assim como a escrita desses pedidos. Ao longo da unidade há 

fotos de adolescentes e a última interrogativa diz respeito à atitude do leitor quando está 

enfrentando algum problema.   

O livro do 9º ano traz na unidade de número 2 o tema moda na história. Dentre as 

imagens contemporâneas há, na página 26 (LD9 – 26), fotos do vestuário tipicamente juvenil.  

Na unidade What’s new? (Qual é a novidade?), para iniciar, existe um quiz sobre o uso 

do celular. O texto seguinte trata da origem, funções e riscos do aparelho, além de trazer uma 

observação quanto ao nome desse aparelho nos Estados Unidos e na Inglaterra (LD9 – 29). 

Nessa mesma temática está a atividade auditiva, mas, dessa vez, sobre batata frita. Na última 

seção é exibida uma tabela sobre a quantidade de usuários de internet em alguns países e é 

questionado como o aluno reage a esses dados (LD9 – 37). 

A lição que trata de meio ambiente apresenta inicialmente três pequenos textos aos 

quais o estudante deve atribuir um dos três títulos apresentados. Os textos tratam de 

alimentação saudável, mudança climática e poluição. A atividade auditiva é a respeito do 

tempo de degradação de sacolas plásticas, fraldas e alumínio e para prática de diálogo o aluno 

deverá repetir estrutura apresentada e utilizar vocabulário a respeito de reciclagem, consumo 

de energia e separação de lixo (LD9 – 41).  

A quinta unidade trata dos bonecos que representam diferentes partes do mundo no 

Small world (Pequeno mundo), na Disneylândia. A atividade auditiva traz uma tabela 

contendo alguns lugares brasileiros para que o aluno diga se são ou não patrimônio histórico 

(LD9 – 50). A última atividade traz uma enorme foto do Small world e os bonecos que 

representam o Brasil (LD9 – 57), é questionado o que o leitor pensa a respeito.  

A lição seguinte inicia perguntado o que mais o estudante gosta e o que menos gosta 

no Brasil. São exibidas fotos: uma com um grupo de jovens na praia, com uma moça de 

biquíni ao centro; outra de uma feijoada; uma de uma praia deserta e outra do carnaval de 

Olinda (LD9 – 58). O texto verbal inicial diz ser de uma revista utilizada em salas de aula 

americanas e trata do que algumas crianças brasileiras mais gostam e o que menos gostam no 

Brasil. Dentre as características citadas, é falado a respeito da natureza, dos grandes artistas, 

do sentimento de comunidade, da violência e do carnaval. Uma das crianças chamada Aline 

ressalta que o lugar onde ela mora (que não é mencionado) tem muita paz e amizade e é disso 

que o país precisa (LD9 – 59). A questão que segue essa entrevista solicita que sejam 
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divididas em duas colunas quais são os problemas do Brasil e as melhores coisas. A última 

questão referente ao texto verbal pergunta se o discente concorda com as características 

apresentadas e se ele acrescentaria ou removeria alguma das mencionadas. 

Na atividade auditiva o estudante deve marcar quais são as preocupações do 

personagem apresentado. Dentre os problemas expostos, estão: pobreza, crime, falta de amor, 

guerra, falta de escola, drogas, falta de dinheiro, entre outros. Na seção para prática da escrita 

há a seguinte frase Friends are more importante than Family (Os amigos são mais 

importantes que a família), abaixo uma foto de um grupo de amigos e do lado dessa imagem a 

foto de uma família em uma mesa fazendo uma refeição, o estudante deve escrever um texto a 

respeito da sentença dada (LD9 – 65). Na última atividade, é apresentada uma conversa entre 

Greg e alguns de seus alunos, eles estão falando sobre trabalho na adolescência (LD9 – 67). O 

enunciado restringe-se a pedir que o estudante diga se as informações ali veiculadas são fatos 

ou opiniões. Ressalto que o título da unidade é Teens have a voice (Jovens tem voz) e essa 

voz foi dada ao jovem usuário do livro nas seções onde geralmente já é oportunizada sua 

participação: atividades para prática da escrita e fala. Assim, da mesma forma que o livro abre 

discussão para uma questão tão relevante em uma sociedade pós-moderna, como a 

supracitada, ele corta a voz do discente ao limitá-lo a responder se se trata de fato ou opinião. 

A unidade sete (Communication – Comunicação) principia com perguntas sobre a 

opinião do aluno a respeito de personagens de história em quadrinhos e logo abaixo são 

exibidas imagens de alguns personagens (LD9 – 68). Para fins de atividade de leitura é 

apresentada uma tirinha do personagem Garfield. A atividade para prática oral é para 

relacionar os textos que serão ouvidos com a imagem de duas adolescentes usando o 

computador. O texto para introduzir o assunto gramatical trata da indecisão de Simone 

(personagem do livro) para escolher o que quer para celebrar seu aniversário de quinze anos. 

Nos livros LD6 e LD7 o texto que iniciava essa seção era uma história em quadrinhos cujos 

personagens eram formas geométricas; a partir do LD8 as histórias passaram a ser textos 

postados no blog de Simone, autora também das histórias em quadrinhos. Independente do 

gênero, os textos da seção Grammar in action são utilizados somente para iniciar e 

contextualizar o assunto gramatical, justificando o subtítulo Gramática em ação (LD9 – 71). 

A seção de atividade lúdica traz a imagem de um personagem de Walt Disney para 

que os estudantes soletrem seu nome de acordo com um código apresentado abaixo. No setor 

para desenvolvimento crítico são apresentadas duas tirinhas com situações inicialmente 
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semelhantes. A primeira se passa no Brasil e tem um casal fazendo uma refeição com um 

convidado que sinaliza com o polegar verticalmente para cima para responder à pergunta 

quanto à qualidade da comida; no quadrinho seguinte o casal está sorrindo. A segunda tirinha 

se passa na Nigéria e apresenta a mesma cena inicial da refeição, com o convidado fazendo o 

mesmo sinal, mas no quadrinho final o casal anfitrião avança no rapaz. Indaga-se o porquê da 

reação do casal da segunda tirinha. Interessante oportunidade para ser falado a respeito da 

importância da linguagem gestual na comunicação e como ela representa importante elemento 

cultural. Entretanto, em nenhum momento da lição houve alusão a esse papel. Na terceira 

atividade de interpretação de texto (LD9 – 69) são apresentados os conceitos de comunicação 

verbal e comunicação não-verbal, para o discente responder qual das duas foi utilizada pelo 

autor para comunicar as ideias apresentadas na questão de número dois.   

A unidade 9 tem como título Relationships (Relacionamentos) e inicia com um pedido 

de ajuda muito comum entre adolescentes, o medo de romper um relacionamento e ser 

violentada (LD9 – 88). A resposta ao pedido fala da dificuldade de romper um 

relacionamento, a importância de pedir ajuda e como fazer. A atividade de prática da 

habilidade oral tem uma conversa num chat, onde Vera mostra-se duvidosa em relação ao 

sentimento de um colega; abaixo algumas repostas para que os aprendizes digam se são boas 

ou má ideias (LD9 – 91). A atividade correspondente ao léxico traz expressões idiomáticas 

típicas de adolescentes: ficar, romper relacionamento, se apaixonar, entre outras (LD9 – 93). 

No segmento lúdico é apresentado um jogo de tabuleiro onde cada quadrado tem situações 

bastante comuns entre os jovens. Os casos são relacionados a sentimento não correspondido, 

término de namoro, problemas no relacionamento com os pais, entre outros; e ao final de cada 

uma dessas situações a pergunta: o que eu deveria fazer? É uma atividade que estimula a 

construção de opiniões junto com colegas e a troca de experiências (LD9 – 96). A última 

atividade também apresenta acontecimento muito usual, que se refere à mudança de lugar de 

moradia e a insegurança quanto à construção de novas amizades e se serão mantidas as 

antigas (LD9 – 97). 

De relevante quanto à representação do possível mundo em que se situam os discentes, 

a décima e última lição apresenta na seção para prática da habilidade oral imagens de algumas 

personalidades, entre elas Shakespeare, Maria Clara Machado e Kristen Stewart. E na última 

atividade aparecem todos os personagens da coleção exibindo seus talentos (LD9 – 107). 

Finalizada essa seção, passaremos para as respostas à segunda pergunta proposta na pesquisa. 
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3.1.2 Respostas à segunda pergunta de pesquisa 

Busca-se responder, a partir daqui, à segunda pergunta proposta na investigação: 

 Os livros didáticos permitem que os alunos expressem sua(s) identidade(s) cultural(is) 

e/ou comparem-nas com outras possíveis identidades culturais? Em caso afirmativo, em 

qual(is) seção(ões)? 

Para isso, serão apresentados os aspectos culturais de acordo com o filtro de Byram 

(1991 apud CORTAZZI; JIN, 1999). Em seguida, será analisado se em cada apresentação 

desses aspectos é possibilitado que o aluno expresse sua identidade cultural e compare-as com 

outras. Por fim, será contabilizada em qual seção houve mais apresentações de aspectos 

culturais e em qual delas foi por mais vezes possibilitado que o aluno expressasse ou 

comparasse suas identidades culturais. 

Os filtros estabelecidos por Byram (1991 apud CORTAZZI; JIN, 1999) para avaliar os 

conteúdos culturais são os seguintes: 

 Identidade social e grupos sociais – compreende classe social, identidade regional e 

minorias étnicas; 

 Interação social – inclui diferentes níveis de formalidade; 

 Crença e comportamento – crenças morais e religiosas; rotinas diárias; 

 Instituições políticas e sociais – Instituições estatais, saúde, justiça, segurança e 

governo local; 

 Socialização e ciclo de vida – família, escola, emprego e ritos de passagem; 

 História nacional – eventos históricos e contemporâneos vistos como marcantes para a 

identidade nacional; 

 Geografia nacional – fatores geográficos vistos como significantes pelos membros; 

aspectos relacionados à diversidade geográfica, turismo, clima, economia e referência a 

localidades. 

 Estereótipos e identidade nacional – Esse filtro de análise exibe o que é típico, como 

folclore, culinária, vestuário, esporte e lazer, expressão artística e símbolos de 

estereótipos nacionais. 

Os livros serão analisados em separado e cada filtro será apresentado individualmente 

em forma de tabela, contendo: como é apresentado o aspecto cultural referente ao parâmetro e 

à referência no anexo. Necessário acrescentar que ao final de cada filtro será feita uma análise 
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geral sobre ele e, assim como para responder à primeira pergunta, serão considerados os 

textos verbais e não verbais. 

Acredita-se ser importante apresentar os aspectos culturais dos livros didáticos, pois as 

identidades culturais são negociadas, confirmadas e desafiadas através da comunicação e 

contato com outros (CORTAZZI; JIN, 1999). Por isso, ao final será analisado se ao 

apresentarem esses aspectos culturais, os LDs oportunizam os aprendizes a expressar ou 

comparar suas identidades culturais com as que são apresentadas no livro. 

 

3.1.2.1 Livro didático do 6º ano – LD6 

O primeiro livro a ser analisado é o livro direcionado ao 6º ano dos anos finais do 

ensino fundamental, descrito no ponto 3.2. 

a. Identidade social e grupos sociais 

Esse parâmetro de análise compreende a apresentação nos LDs das classes sociais, 

identidade regional e minorias étnicas. Os elementos referentes a ele apresentados nos 

materiais são: 

ANÁLISE ANEXO 

Na seção Let’s stop and think! há um mapa do Brasil no qual existe a imagem 

de um índio e de um negro. 
LD6 – 15 

Na seção Let’s read! a professora Jane fala sobre “badminton”, um esporte 

popular da Inglaterra. 
LD6 – 37 

Na seção Let’s speak! o professor Greg se exibe tocando berimbau, cuíca e 

tambor. 
LD6 – 98 

 

Análise geral: não há presença de diferenças entre as mais diversas e fluidas classes 

sociais no livro analisado. Em relação à identidade regional menciona-se o esporte popular 

inglês “badminton”, mas nada é problematizado.  

b. Interação social  

Foram percebidos momentos de interação nas seguintes páginas: 

ANÁLISE ANEXO 

Na seção Let’s speak! há fotos de jovens interagindo, se apresentado.  LD6 – 10 
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Em Let’s read! os alunos de Greg fazem algumas perguntas para ele. LD6 – 16 

Existe um diálogo entre dois personagens que estão se apresentando um ao 

outro. 
LD6 – 19 

Em Let’s stop and think! diálogo sobre estrangeirismos entre duas 

personagens num restaurante. 
LD6 – 25 

Na seção Let’s speak! uma conversa entre dois personagens soletrando nomes 

de objetos. 
LD6 – 29 

Há o diálogo entre duas personagens, uma delas pedindo informações sobre os 

locais das aulas. 
LD6 – 30 

Na seção Let’s speak! há um diálogo em que Vera se apresenta a Kelly na 

internet. 
LD6 – 40 

O professor Greg está lecionando aos seus alunos em sala de aula. LD6 – 46 

A professora Jane conversa com o diretor sobre profissionais necessários para 

solucionar alguns problemas da escola. 
LD6 – 48 

Greg e um dos alunos estão numa lanchonete conversando sobre as profissões 

das pessoas. 
LD6 – 50 

São apresentados símbolos (emoticons) para interação virtual. LD6 – 53 

Jane, a professora, questiona aos alunos quem são os trabalhadores mais 

importantes do mundo. 
LD6 – 55  

Imagem de Dr. Hardwood dando informações nutricionais das frutas aos 

alunos. 
LD6 – 58 

Diálogo entre Bob, Lisa e Greg sobre bebidas saudáveis ou não. LD6 – 59 

Conversa entre Greg e um vendedor de sucos na praia. LD6 – 60 

Conversa entre Jane e uma mulher numa banca de frutas. LD6 – 65 

Imagem de duas adolescentes conversando sobre celebridades numa praça. LD6 – 66 

Diálogo entre Greg e Marcos sobre algumas pessoas famosas brasileiras. LD6 – 69; 

LD6 – 71. 

Greg e os alunos conversam sobre ídolos. LD6 – 75 

Na Grammar in Action interação entre homem e mulher em sua casa. LD6 – 80 

Professor Greg conversa com alguns estudantes sobre a habilidade de tocar 

instrumentos musicais. 
LD6 – 98 
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Imagem dos alunos e professor interagindo em uma festa. LD6 – 104 

 

Análise geral: Durante praticamente todo o livro há interação entre seus personagens, 

contudo, não é falado sobre o nível de formalidade dos diálogos apresentados. Há também 

interação entre os personagens e o leitor inúmeras vezes, no entanto, essas interações não 

foram levadas em consideração. Há ainda a apresentação de símbolos que expressam emoção 

na interação virtual, que apesar de não ser exibida a interação nesse meio, julgamos 

importante mencionar nos dados. 

c. Crença e comportamento 

Sobre essa temática, foram observadas essas peculiaridades nas seguintes páginas: 

ANÁLISE ANEXO 

São apresentadas em um cartaz do professor Greg algumas sentenças que são 

utilizadas na rotina escolar. 
LD6 – 16 

Em Let’s read! é mostrado o horário de aulas de uma das personagens. LD6 – 27 

 

Análise geral: Aspectos relacionados à rotina foram detectados na seção destinada a 

leitura em somente duas unidades da obra. 

d. Instituições políticas e sociais 

A exibição dos aspectos culturais referentes a instituições estatais, instituições 

relacionadas à saúde, justiça, segurança e governo local não foram observados na obra em 

análise. 

e. Socialização e ciclo de vida  

As características culturais relacionadas à família, escola, emprego e ritos de passagem 

foram exibidas nas seguintes páginas do LD6: 

ANÁLISE ANEXO 

Ao tratar de uma personalidade é citado que o nome de sua família é de 

Assis. 
LD6 – 14 

A história em quadrinhos em Grammar in action! Apresenta 

comportamento autoritário do professor perante os alunos. 
LD6 – 20 
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Interação entre marido e mulher na história em quadrinhos exibindo 

conduta submissa do homem. 
LD6 – 21 

Em Let’s read! é mostrado o horário de aulas de uma das personagens. LD6 – 27 

Na seção Words in action são mostrados relatórios de desempenho nas 

disciplinas de dois alunos. 

LD6 – 32 

LD6 – 33 

Imagens e pequenos textos sobre dois jovens que se subtende que são 

irmãos de Jane Baker, a professora. 
LD6 – 36 

Na história em quadrinhos da Grammar in action a personagem questiona o 

professor sobre a família real britânica. 
LD6 – 41 

Na seção Let’s write! há uma imagem na qual a aluna Sayumi olha seu 

álbum de fotos de família 
LD6 – 44 

Em Let’s stop and think! há três fotos de três diferentes mães. LD6 – 45 

Greg e um dos alunos estão numa lanchonete conversando sobre as 

profissões das pessoas. 
LD6 – 50 

Na Grammar in Action interação entre homem e mulher em sua casa. LD6 – 80 

 

Análise geral: Como observado, os aspectos culturais ora mencionados no livro 

relacionados à socialização e ciclo de vida são a maioria  relacionadas à família e à escola. 

Foram observadas menções a empregos somente para tratar de vocabulário e não foi aludido 

nada a respeito de ritos de passagem. 

f. História nacional  

Os eventos históricos e contemporâneos apresentados no LD que são vistos como 

marcantes para a identidade nacional tanto dos países de língua inglesa, como no Brasil e em 

outros países foram encontrados nas seguintes seções: 

ANÁLISE ANEXO 

Na seção Let’s listen! há a imagem de um faraó do Egito antigo como símbolo 

do provável gosto por história de uma das personagens. 
LD6 – 28 

Análise geral: a imagem citada ilustra um importante evento histórico e funciona como 

um suporte para auxiliar o discente a responder a atividade de compreensão auditiva. Nos 

textos verbais do livro não há referências culturais que se insiram no filtro “história nacional” 
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g. Geografia nacional  

Nesse parâmetro de observação dos aspectos culturais são incluídos fatores 

geográficos vistos como significantes, tais como: diversidade geográfica, turismo, clima, 

economia e referência a localidades. 

ANÁLISE ANEXO 

Na seção Let’s read Jane está no computador onde aparece uma imagem do 

mapa do Brasil; 
LD6 – 07 

Na seção Let’s read os professores personagens aparecem num aeroporto 

onde há uma placa escrito: Welcome to Rio (Bem vindo ao Rio). 

LD6 – 07 

 

Na seção Let’s speak! são citados alguns lugares: Argentina, Inglaterra, 

Angola, Brasil, Estados Unidos, Porto Alegre e São Paulo.  
LD6 – 10 

Seção Let’s write!  ao falar de uma personalidade o texto cita Porto Alegre, 

Europa e Brasil. 
LD6 – 14 

Na seção Let’s stop and think!  existe um mapa do Brasil. LD6 – 15 

Na seção Let’s listen! há um globo terrestre ao lado da imagem de uma das 

personagens como símbolo do seu provável gosto por geografia. 
LD6 – 28 

Em Let’s read! o cartaz exibe alguns pontos turísticos de Nova York. LD6 – 76 

Imagem de algumas partes do mapa dos Estados Unidos na seção Let’s speak! LD6 – 78; 

LD6 – 79. 

Diálogo entre Greg e Vera sobre a localização de Nova York e qual é capital 

do estado de Nova York. 
LD6 – 79 

Cartaz sobre Angola na seção Let’s write! mostra moeda, riqueza natural, 

população e faz referência às belas praias do país. 
LD6 – 83 

E-mail escrito por Greg na seção Let’s read! cita São Paulo como a terceira 

maior cidade do mundo. Cita-se também Tóquio e México.  
LD6 – 87 

Belezas naturais do Rio de Janeiro são apresentadas na seção Let’s read! LD6 – 87 

Imagens de mapas do Reino Unido e dos Estados Unidos. LD6 – 89 

Imagens de mapas de Angola, Espanha e Argentina. LD6 – 90 

Texto sobre Paquetá, cidade turística no Rio de Janeiro. LD6 – 94 

 



93 

 

 

 

Análise geral: Tratando-se dos aspectos relacionados à geografia nacional observou-se 

que existem várias alusões à cidades ou ao espaço territorial brasileiro. Quanto à diversidade 

geográfica, esta se restringe a Brasil, Angola, Argentina, Estados Unidos e a dois países da 

Europa (Inglaterra e Espanha). Em relação ao clima, não foi citado sobre nenhum desses 

lugares; aspectos da economia foram verificados no cartaz a respeito de Angola que menciona 

sua moeda e no texto que trata do Brasil, no qual é falado sobre a importância de São Paulo 

no cenário econômico da América do Sul. 

h. Estereótipos e identidade nacional  

Incluem-se nesse filtro símbolos típicos, como folclore, culinária, vestuário, esporte e 

lazer, expressão artística e estereótipos nacionais. Foram exibidos no LD6, nas seguintes 

seções: 

ANÁLISE ANEXO 

Menciona-se o nome do ex-presidente Lula num texto exemplo. LD6 – 14 

Em Let’s stop and think! imagem do mapa do Brasil com diversos rostos 

representando o povo brasileiro. 
LD6 – 15 

Na seção Let’s read! a professora Jane fala sobre “badminton”, um esporte 

popular da Inglaterra. 
LD6 – 37 

Let’s listen! imagens de homens e mulheres loiros. LD6 – 39 

Na seção Let’s speak!  imagens de pessoas famosas. LD6 – 51 

Frutas tropicais são símbolos típicos do Brasil. LD6 – 57 

Imagem e características da atriz inglesa Keira Knightely. LD6 – 67 

Imagens de atores estrangeiros famosos. LD6 – 68 

Imagens de atriz, jornalistas, escritor, médico e cantores famosos no Brasil. LD6 – 69 

Na seção Grammar notes imagem ilustrativa de Hamlet, símbolo da 

identidade inglesa.  
LD6 – 71  

Bandeiras e nacionalidades de alguns países: Brasil, Estados Unidos, 

Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Angola, França, Espanha, Escócia, 

Inglaterra, Espanha, África do Sul, entre outros. 

LD6 – 72 

Imagens de jogador de futebol, apresentadora de TV, líder político, cantora e 

atores de algumas nacionalidades. 
LD6 – 73 

Imagem e texto sobre Felipe Massa (piloto brasileiro de Fórmula 1). LD6 – 74 
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No cartaz na seção Let’s write! há menção a língua oficial de Angola e é 

exibida a bandeira do país. 
LD6 – 83 

Rio de Janeiro é apresentado pelas suas belezas naturais e as pessoas são 

caracterizadas como legais e amigáveis num e-mail da seção Let’s read! 
LD6 – 87 

Cartaz com imagens do Brasil: café, futebol, cobras e carnaval. LD6 – 95 

 

Análise geral: As imagens de pessoas loiras foram consideradas como estereótipos 

tendo em vista que é essa a imagem associada aos falantes estrangeiros de língua inglesa. 

Além disso, a imagem do Rio de Janeiro apresentada no livro é muitas vezes exibida como 

sinônimo das características de todo o Brasil. As bandeiras dos países e língua oficial foram 

consideradas como símbolos da identidade nacional. As imagens levadas em consideração 

foram vistas como símbolos de expressão artística de um povo e, por isso, constituem 

identidade nacional. Válido ressaltar que as imagens aparecem como ilustração da atividade e 

não são contextualizadas culturalmente. 

 

3.1.2.2 Livro didático do 7º ano – LD7 

Abaixo as análises dos aspectos culturais, segundo filtro de Byram (1991 apud 

CORTAZZI; JIN, 1999). 

 

a) Identidade social e grupos sociais 

ANÁLISE ANEXO 

É falado que o personagem Zeca gosta de berimbau e capoeira no texto da 

seção Let’s write! 
LD7 – 16 

Na seção Let’s stop and think! são mostrados os problemas de locomoção da 

aluna Simone que é portadora de necessidades especiais.  
LD7 – 79 

 

Análise geral: Há poucas referências a respeito da identidade regional, menos ainda 

sobre classe social e somente uma referência sobre grupo social. A aluna portadora de 

necessidades especiais inclui-se em um grupo social com peculiaridades em relação aos 

demais, que necessitam ser exibidas em materiais didáticos como forma de inclusão e de 

incentivo ao respeito.  
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b) Interação social 

ANÁLISE ANEXO 

Diálogo na seção Let’s play! para ser utilizado como exemplo pelos alunos. LD7 – 27 

Diálogo para por em ordem e atribuir as falas aos personagens, em seguida 

praticar com um colega. 
LD7 – 31 

Imagem dos alunos em sala de aula conversando, interagindo. LD7 – 33 

Imagem de um médico e uma aluna conversando. LD7 – 35  

Tirinha de professor e alunos jogando futebol, em seguida, lanchando. LD7 – 37 

Diálogo mostrando entrevista feita por um aluno sobre programas de TV. LD7 – 41 

O lince conversa com um tigre. LD7 – 44  

O lince conversa com um lince fêmeo. LD7 – 44 

Imagem de duas alunas conversando para exemplificar a estrutura que deve 

ser utilizada na atividade. 
LD7 – 47 

Greg e um aluno conversando sobre jogos brasileiros com nomes em inglês. LD7 – 47 

Imagens de jovens conversando e jogando vídeo game. LD7 – 48 

Alunos de Greg interagindo durante a aula. LD7 – 50 

Duas amigas conversando sobre a escolha da roupa que pretendem usar. LD7 – 62  

Diálogo sobre meios de transporte para ir à escola. LD7 – 73  

Diálogos para exemplificar os diferentes horários do planeta. LD7 – 76  

Alunos de Jane, em sala, discutindo sobre segurança na internet. LD7 – 80 

Diálogos sobre ações feitas na internet. LD7 – 82; 

LD7 – 83 

Greg e seus alunos conversam no gramado do campo de futebol. LD7 – 93 

Jane e os alunos conversam sobre frequência que praticam determinada ação. LD7 – 97 

Passeio de Greg com os alunos no jardim zoológico e exposição da opinião 

dos alunos a esse respeito. 
LD7 – 99 

Professora Jane questiona aos seus alunos sobre algumas sentenças 

proferidas por ela. 
LD7 – 108 

 

Análise geral: No texto (LD7 – 19) é utilizado o vocábulo “chickens” que se sabe que 

é uma gíria por vir entre aspas, mas não é falado nada a respeito da informalidade do termo 

nem possibilitado que o aluno apresente outras gírias com o mesmo sentido. Assim como não 
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é explicitado ou explorado a informalidade das terminologias “com emoção” e “sem emoção” 

usadas no Rio Grande do Norte. Em LD7 – 44 o lince fala sobre a informalidade do uso de 

“don‟t” e “can‟t”, uma das poucas explicações a esse respeito que são exibidas no material. 

Sobre os meios de transporte (LD7 – 73), o aluno se reconhece diante das possibilidades 

apresentadas, mas não proporciona que ele expresse qual que ele usa. 

 

c) Crença e comportamento  

Esse parâmetro de análise contempla crenças morais e religiosas, além de rotinas 

diárias. 

ANÁLISE ANEXO 

Imagem de criança comendo sanduíche LD7 – 28 

Texto sobre visão dos especialistas a respeito de alimentação saudável. LD7 – 29 

Quiz sobre tempo livre durante a semana. LD7 – 48; 

LD7 – 49 

Texto sobre o uso do uniforme escolar. LD7 – 58 

Personagens falam de suas preferências por vestimentas. LD7 – 67 

Texto sobre rotina diária da personagem Vera. LD7 – 68 

Imagens sobre a rotina de Sayumi. LD7 – 70 

Na seção Let’s write o aluno deve escrever sobre sua rotina diária e comparar 

com a do colega. 
LD7 – 77 

Textos sobre comportamento seguro na internet. LD7 – 81  

 

Análise geral: Na imagem apresentada em LD7 – 28 é exibido um comportamento 

comum entre os jovens e questiona-se abaixo da imagem se você está preocupado com o que 

está comendo. O texto que segue a imagem diz respeito à crença moral de especialistas sobre 

alimentação saudável. Em relação ao LD7 – 59, considera-se o uso do uniforme como 

fazendo parte da rotina escolar. No geral, as imagens e textos apresentam variados 

comportamentos comuns entre os jovens adolescentes além de aspectos que fazem parte de 

sua rotina diária.  

d) Instituições políticas e sociais 

Não há textos verbais ou não verbais que contemplem ou mencionem instituições 

estatais, de saúde, justiça, segurança e governo local. 
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e) Socialização e ciclo de vida  

ANÁLISE ANEXO 

Texto sobre opinião de um dos pais a respeito do uso do uniforme escolar. 

Ele diz que usá-los demonstra aos estudantes que há um código de 

vestimenta na sociedade. 

LD7 – 59  

No texto sobre sua rotina diária Vera fala sobre sua família que é composta 

por mãe, padrasto e uma irmã e sobre os horários de aula. 
LD7 – 68 

 

Análise geral: Há somente um aspecto relacionado à socialização e apenas um texto 

em que são apresentadas referências claras sobre estrutura familiar.  

 

f) História nacional  

Não há textos verbais ou não verbais que apresentem eventos históricos e 

contemporâneos vistos como marcantes para a identidade nacional. 

 

g) Geografia nacional 

São contemplados nesse parâmetro fatores geográficos vistos como significantes pelos 

membros, tais como referências a climas, lugares, aspectos geográficos e econômicos. 

ANÁLISE ANEXO 

No texto da seção Let’s read! é citada a cidade do Rio de Janeiro e falado 

que é a segunda maior cidade do país. 
LD7 – 08 

Na atividade auditiva são apresentados nomes de lugares: Argentina, Angola, 

San Francisco, Inglaterra, Barcelona, Brasil e Escócia. 
LD7 – 10 

No texto da seção Let’s write! é falado que o personagem Zeca é do Rio de 

Janeiro. 
LD7 – 16 

São apresentados textos relacionados às imagens de adolescentes, um é da 

Austrália e outro da África do Sul. 
LD7 – 17 

Imagem de ponto turístico da Austrália. LD7 – 17 

Citadas praia de Genipabu em Natal e a cidade de Bonito no Mato Grosso do 

Sul no texto. 
LD7 – 19 

Brasil é caracterizado por ter muitos rios e dunas. LD7 – 19 
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Mapa mundi com os diferentes fuso-horários. LD7 – 76  

Imagens de Londres, Dubai, Manaus e México para responder sobre a 

diferença de horários. 
LD7 – 77  

São citadas as cidades de Tóquio e Barcelona. LD7 – 77 

São citados Quênia, Estados Unidos, Austrália, China e Brasil. LD7 – 90; 

LD7 – 91 

Citam-se os Estados Unidos num pôster feito pelo aluno Matt. LD7 – 98 

Quiz sobre dinheiro: características das cédulas americana, britânica e 

brasileira. 

LD7 – 100; 

LD7 – 101 

Várias imagens de diferentes cédulas. LD7 – 100; 

LD7 – 101 

Imagens de moedas americanas. LD7 – 102 

Imagens de alunos portando cédulas de diferentes países LD7 – 109 

O lince cita o nome de alguns sistemas monetários: dólar, euro, real, libras e 

kwanzas. 
LD7 – 109 

 

Análise geral: Há variadas imagens e são feitas várias menções a diferentes lugares do 

planeta. No entanto, essas citações são descontextualizadas e usadas como pretexto para 

enfatizar alguma habilidade proposta. Destaca-se na obra a abordagem sobre diferentes fusos 

horários e a atividade na qual o aluno tem que comparar o horário de Londres com o de 

Manaus e a diferença de horário entre outros lugares. Em LD7 – 98 o aluno tem que produzir 

um cartaz sobre algum animal brasileiro ameaçado de extinção, o que proporciona um 

reconhecimento de algumas características da fauna nacional. O livro traz variados aspectos 

geográficos que podem ser ampliados em sala de aula e apresenta diferentes citações de 

lugares nacionais e internacionais. 

 

h) Estereótipos e identidade nacional  

Refere-se ao que é típico, símbolos de estereótipos nacionais. Foram exibidos esses 

aspectos em LD7 nas seguintes páginas: 

ANÁLISE ANEXO 

Imagens de esportes para serem relacionadas a seus nomes: natação, futebol 

americano, judô, vôlei, nado sincronizado, futebol de areia, basquete, 
LD7 – 25 
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handball, tênis de mesa, ciclismo. 

Imagens de jornalistas nacionalmente conhecidos, de um casal protagonista 

(ele britânico e ela americana) de um famoso filme estrangeiro e de uma 

cena de novela. 

LD7 – 41 

Imagens de futebol feminino, de um reality show e de um programa de 

música. 
LD7 – 42 

Imagens de cenas de filmes estrangeiros. LD7 – 45 

Fotos de algumas datas especiais nos Estados Unidos: Halloween, Dia dos 

Pais, Dia da independência, Dia de Ação de Graças, dia das mães, Dia de 

São Patrício, Natal, Dia do trabalho, 1º de abril, retorno as aulas e 

Valentine‟s day. 

LD7 – 54 

Cartaz sobre o dia dos reis magos: onde acontece, quando, o que é e quem 

comemora. 
LD7 – 55  

Cartaz produzido pelos alunos personagens apresenta roupas criadas por eles 

como inspiradas na natureza e na capoeira. Mostram também, através de uma 

frase, que o Brasil é uma grande fonte de inspiração. 

LD7 – 65 

Imagens das cédulas de alguns sistemas monetários.  LD7 – 100; 

LD7 – 101 

Imagens de moedas americanas LD7 – 102 

 

Análise geral: A tradição por um determinado esporte constitui a identidade nacional 

de um país, no entanto, as imagens dos esportes em LD7 – 25 servem somente para prática do 

vocabulário. Assim como as imagens de LD7 – 54 que são ilustrativas, não há nada que 

caracterize as datas especiais. Em LD7 – 55 pede que produza um cartaz sobre uma 

comemoração do país, estado ou cidade, possibilitando um reconhecimento da identidade 

cultural local ou nacional. Há algumas menções a diferentes aspectos das diversas identidades 

nacionais, porém não há problematizações a respeito. 

 

3.1.2.3  Livro didático do 8º ano – LD8 

Abaixo serão apresentados os aspectos culturais de acordo com os critérios de Byram 

(1991 apud CORTAZZI; JIN, 1999). 

a) Identidade social e grupos sociais 



100 

 

 

 

ANÁLISE ANEXO 

Texto sobre celebração em Nova Orleans em memória das vítimas do 

furacão Katrina; 
LD8 – 09 

O aluno Zeca fala que passa muito tempo jogando capoeira. LD8 – 39 

Elaborar perguntas para serem utilizadas numa entrevista com profissionais 

que trabalham com alimentação. 
LD8 – 58 

 

Análise geral: Não há menções a respeito das diferentes classes sociais nem de 

minorias étnicas. A atividade relacionada aos profissionais ligados ao setor alimentício foi 

considerada um grupo social pelo destaque dado pelo livro às peculiaridades do grupo. 

 

b) Interação social  

Compreende diferentes níveis de formalidade na interação social. 

ANÁLISE ANEXO 

Imagem de Jane com um jornal apresentando-o para os alunos. LD8 – 10 

Vera e uma aluna conversam na internet sobre visita de campo. LD8 – 20 

Conversa em que Jane trata com os alunos sobre visita que farão. LD8 – 29 

Conversa entre Greg e Marcos numa locadora de filmes. LD8 – 32 

Conversa sobre os programas de TV favoritos dos alunos. LD8 – 39  

Diálogo sobre pinturas. LD8 – 43 

Diálogo entre Greg e alguns alunos sobre grafite e vandalismo. LD8 – 49 

Diálogo entre os linces. LD8 – 69 

Diálogo num chat sobre a cidade perfeita. LD8 – 81  

Imagem apresentando uma mulher entrevistando uma banda. LD8 – 94 

Conversa sobre a opinião de alguns personagens sobre um CD de uma 

banda. 
LD8 – 95  

Conversa entre os personagens do livro a respeito de seus gostos musicais. LD8 – 101 

Diálogo entre dois rapazes a respeito da aparência triste de um deles. LD8 – 105  

 

Análise geral: Há interação social em diversas seções do livro e em diferentes gêneros. 

Em LD8 – 20, a interação se passa num “chat”, porém não há formas linguísticas 
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características desse gênero, diferentemente de LD8 – 81 em que essas formas são utilizadas, 

embora não exista nenhuma observação a respeito.  

 

c) Crença e comportamento  

ANÁLISE ANEXO 

Texto em Grammar in action sobre a rotina diária de Tattoo Boy como 

instrutor de academia. 
LD8 – 13 

Texto sobre os hábitos relacionados à televisão. LD8 – 38  

A ocupada rotina de Tattoo Boy é apresentada num texto da seção Grammar 

in action. 
LD8 – 86 

Texto em que uma leitora pede ajuda sobre comportamento da irmã; texto no 

qual um adolescente diz discordar do comportamento de seus amigos e 

solicita ajuda. 

LD8 – 102; 

LD8 – 103 

Atividade para completar com palavras que descrevam como é um amigo. LD8 – 108 

Diálogo entre Jane e seus alunos a respeito da atitude diante de algum 

problema. 
LD8 – 111  

 

Análise geral: O livro apresenta alguns comportamentos comuns entre adolescentes e 

que valem a pena ser destacados e discutidos. Por existir, entre os personagens, alunos de 

diferentes nacionalidades, há situações de choque cultural que poderiam ter sido evidenciadas.  

 

d) Instituições políticas e sociais  

Não foram encontradas menções ou imagens de instituições estatais, saúde, justiça, 

segurança e governo local. Em relação a instituições privadas, foram encontradas as 

seguintes: 

ANÁLISE ANEXO 

Cita-se no texto o museu Tate Modern em Londres. LD8 – 40 

Fala-se a respeito de uma visita ao Museu de Arte Contemporânea. LD8 – 29 

Cita-se o Museu da Língua Portuguesa. LD8 – 29  

 

Análise geral: Como nos livros analisados anteriormente, não foram encontradas 

menções a instituições estatais ligadas a saúde, justiça e segurança. Porém, há algumas 
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referências a instituições privadas ligadas à arte que podem expandir o arcabouço cultural dos 

alunos. 

 

e) Socialização e ciclo de vida  

ANÁLISE ANEXO 

Imagens de refeições típicas de escolas americanas, ucranianas e francesas. LD8 – 60; 

LD8 – 61 

As relações familiares são apresentadas como uma das mais influentes para a 

origem dos sobrenomes ingleses. 
LD8 – 62 

Cartaz elaborado por uma aluna sobre a origem de seu nome e sobrenome. LD8 – 70 

Textos sobre relação entre pais e filhos e entre amigos. LD8 – 103 

 

Análise geral: Em LD8 – 70 é proposto que o estudante faça um cartaz semelhante ao 

apresentado, a respeito da origem de seu nome e sobrenome. De uma maneira subjetiva, a 

atividade proposta instiga que o estudante investigue sobre sua história familiar. Deve ser 

ressaltado que são apresentadas poucas situações a respeito do ambiente escolar e nenhuma 

sobre emprego ou ritos de passagens. 

 

f) História nacional  

Esse filtro exibe eventos históricos e contemporâneos vistos como marcantes para a 

identidade nacional. 

ANÁLISE ANEXO 

Em Let’s read! é apresentado um texto sobre a celebração do Mardi Gras em 

Nova Orleans. 
LD8 – 09 

Texto sobre origem dos sobrenomes ingleses. LD8 – 62; 

LD8 – 63 

Lista para os alunos enumerarem os sobrenomes mais comuns nos Estados 

Unidos. 
LD8 – 64 

Cita-se no diálogo entre os linces a famosa embarcação Mayflower.  LD8 – 69 

Textos e imagens sobre Londres e Los Angeles na década de 1940; São 

Paulo na década de 1960; Paris na década de 1920 e Rio de Janeiro em 1940. 
LD8 – 75 

O personagem Tattoo Boy fala numa entrevista sobre academias gregas e LD8 – 77 
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compara-as com as academias atuais. 

É exibida uma imagem do centro do Rio de Janeiro com o Teatro Municipal 

ao fundo. 
LD8 – 80  

Texto sobre a invenção do avião. LD8 – 82 

Imagens de personalidades como Graham Bell, Marie Curie, Leonardo da 

Vinci, Henry VIII, Neil Armstrong e Albert Einstein.  
LD8 – 88 

Diálogo entre Adão e Clare sobre a chegada de Colombo na América. LD8 – 91 

 

Análise geral: Os eventos históricos encontrados no livro são significantes para 

formação da identidade nacional e possíveis de enriquecer o conhecimento cultural dos 

estudantes. No entanto, não oportunizam, por exemplo, que o discente compare uma situação 

histórica relevante (apresentada em LD8 – 91) como a chegada de Colombo na América com 

a chegada dos portugueses no Brasil. Além disso, em LD8 – 88 os nomes e imagens são 

utilizados somente para prática lexical, não contextualiza as pessoas apresentadas a nenhuma 

cultura. 

 

g) Geografia nacional  

Esse parâmetro de análise apresenta fatores geográficos vistos como significantes 

pelos membros, aspectos relacionados à economia, turismo, localidades, clima e diversidade 

geográfica. 

ANÁLISE ANEXO 

Texto cita devastação causada pelo furacão Katrina em Nova Orleans. LD8 – 09 

Cita-se a cidade de Nazaré numa pergunta feita por um aluno. LD8 – 19  

É solicitado que o aluno imagine que está indo para a Flórida e escreva a 

respeito da viagem. 
LD8 – 27  

Imagens de algumas atividades que podem ser feitas na Flórida. LD8 – 27  

Citadas na atividade lúdica as cidades Florença, Nova York, Cairo e Paris. LD8 – 28 

Imagem do museu de arte contemporânea.  LD8 – 29 

Cita-se a cidade de Niterói e São Paulo. LD8 – 29 

São citados lugares como Itália, Espanha, França, Estados Unidos, Berlim, 

Ilha Coney, Londres e Brasil no texto sobre Arte de rua. 

LD8 – 40; 

LD8 – 41 

Cita-se no texto que fatores geográficos foram as principais influências da LD8 – 63 



104 

 

 

 

origem dos sobrenomes ingleses. 

Atividade sobre os sobrenomes comuns nos Estados Unidos LD8 – 64 

Cita-se na história do Grammar in action: Inglaterra, África do Sul, 

Alemanha, o tsunami na Indonésia em 2004, México e Barcelona. 
LD8 – 67  

Texto sobre um jogo cujo objetivo é criar uma cidade com qualidade de vida. LD8 – 72 

Imagens de Londres, São Paulo, Los Angeles, Rio de Janeiro e Paris. LD8 – 75  

Imagens do Rio de Janeiro, Paris, Nova York, Chicago, Roma, Hong Kong, 

Lisboa e Recife. 

LD8 – 78; 

LD8 – 79 

Na seção Let’s write! é apresentado um cartaz com algumas características 

da cidade da aluna Fabiana, porém não diz qual é. 
LD8 – 79 

Na seção Let’s play! é apresentada uma imagem do centro da cidade do Rio 

de Janeiro, mas não é falado que trata-se dessa cidade. 
LD8 – 80 

Citam-se no texto o estado da Carolina do Norte e Paris; LD8 – 82; 

LD8 – 83 

Cita-se “floresta brasileira” como tema de uma festa na academia. LD8 – 86 

 

Análise geral: Há variados aspectos geográficos no livro, muitos deles, entretanto, sem 

contextualização. Válido notar que há uma predominância em mencionar grandes cidades, em 

especial as que situam-se em países considerados “desenvolvidos”, porém não são 

apresentados aspectos culturais desses lugares, somente nomes ou imagens ilustrativas numa 

perspectiva turística. 

 

h) Estereótipos e identidade nacional  

Esse filtro de análise exibe o que é típico, como folclore, culinária, vestuário, esporte e 

lazer, expressão artística e símbolos de estereótipos nacionais. 

ANÁLISE ANEXO 

Imagem do lince vestido de mestre sala ao lado de uma foto de uma porta 

bandeira. 
LD8 – 11  

Diálogo entre Greg e um aluno com foto do Dia da Independência 

Americana em mãos. 
LD8 – 11 

Imagens e nomes de celebrações típicas de diversos países.  LD8 – 12 

Imagens de diferentes celebrações. LD8 – 16; 
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LD8 – 17 

Cartaz e texto sobre Dia de ação de graças: importância e pratos típicos 

desse dia. 
LD8 – 18  

É apresentada uma imagem sobre o Círio de Nazaré e perguntado o que o 

aluno sabe sobre essa celebração. 
LD8 – 19 

Imagem do quadro Monalisa de Leonardo da Vinci, de uma máscara 

mortuária egípcia e do David de Michelangelo.  
LD8 – 28 

Imagem de um jogador da seleção brasileira de futebol. LD8 – 30 

Textos que tratam a respeito da arte de rua, como grafite e instalações de 

rua. 

LD8 – 40; 

LD8 – 41 

Imagens de quadros de Pablo Picasso, Van Gogh e Alexandre Órion. LD8 – 43  

Atividade em Let’s listen! para relacionar nome a imagem de alguns lanches 

como: enroladinho de salsicha, pastel de forno, entre outros. 
LD8 – 52  

Texto sobre receita de brigadeiro. LD8 – 53 

Imagens de pessoas famosas: Bono Vox, Malu Mader, Will Smith e Pelé. LD8 – 66 

Cita na história que o avô do personagem Tattoo boy esteve nos jogos 

Olímpicos de Barcelona e na Copa Mundial de Futebol no México. 
LD8 – 67 

Cita-se o nome da cantora e compositora Chiquinha Gonzaga. LD8 – 71 

A atividade solicita que sejam relacionados os apelidos as suas respectivas 

cidades. 

LD8 – 78; 

LD8 – 79 

Imagem que representa Shakespeare, acompanhada de citação do poeta. LD8 – 81 

Cita-se a independência americana num diálogo. LD8 – 91  

São mostrados horários de aulas de danças de ritmos brasileiros LD8 – 96 

Imagem de casal de famoso filme americano (High School musical). LD8 – 100 

 

Análise geral: São exibidas e mencionadas várias características típicas de alguns 

países, em especial dos Estados Unidos e do Brasil. Uma grande parte dessas peculiaridades 

são apresentadas de maneira descontextualizada, por exemplo, em LD8 – 12 em que os alunos 

devem praticar o diálogo dado previamente substituindo pelos nomes de comemorações 

sugeridos. Não há explicações a respeito dos eventos apresentados, nem espaço para que os 

estudantes acrescentem alguma celebração típica de sua região. Outra lacuna que vale 

destacar é a respeito do texto onde são apresentadas instruções para o preparo de brigadeiro: 
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Em nenhum momento é falado que é um doce típico brasileiro. Observa-se também que, 

exceto a imagem de um jogador de futebol com a camisa da seleção brasileira, não há 

referências a outros esportes.  

 

3.1.2.4 Livro didático do 9º ano – LD9 

a) Identidade social e grupos sociais  

A característica encontrada foi: 

ANÁLISE ANEXO 

No texto, Simone fala que anda numa cadeira de rodas, mas que não impede 

que ela faça muitas coisas. 
LD9 – 12 

 

Análise geral: A personagem Simone evidencia uma peculiaridade das pessoas 

portadoras de necessidades especiais e desmistifica suas limitações. Há uma carência de 

apresentações de aspectos de identidades regionais. 

 

b) Interação social 

Compreende a apresentação de momentos de interação social apresentados no livro 

além de incluir os diferentes níveis de formalidade. Foram observados nas seguintes páginas: 

ANÁLISE ANEXO 

Entrevista feita por um aluno sobre a profissão de Fernando, pai de Zedu. LD9 – 11 

Imagem de um casal de arquitetos conversando. LD9 – 15  

Imagem e conversa entre Greg e dois alunos sobre tipos de chapéus.  LD9 – 21 

Aluno interrogando seus avós a respeito de que tipo de roupa eles usavam 

quando eram adolescentes.  
LD9 – 27 

Diferença lexical nos Estados Unidos e na Inglaterra em relação ao nome 

“celular”. 
LD9 – 29 

Diálogo entre Matt e Sayumi sobre algumas invenções. LD9 – 30  

Texto com diferenças lexicais entre o inglês americano e o inglês britânico. LD9 – 34 

Em Let’s play! é mostrado um inspetor questionando algumas pessoas sobre 

o que elas estavam fazendo no momento em que uma loja foi roubada. 

LD9 – 36; 

LD9 – 37  

Lucas conversa com um colega sobre reutilizar sacolas plásticas. LD9 – 41 

Diálogo entre dois jovens sobre quão “verde” eles são. LD9 – 43 
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Diálogo entre Dr. Harwood e alguns alunos sobre atitudes para tornar o 

planeta mais limpo. 
LD9 – 47  

Conversa entre esposa e marido sobre ingredientes. LD9 – 64  

Imagem de uma família fazendo uma refeição e conversando. LD9 – 65  

Diálogo na seção Let’s stop and think! sobre trabalho infantil. LD9 – 67 

Imagem de duas jovens conversando diante de um computador. LD9 – 71 

Tirinhas mostrando diferentes significados para o mesmo gesto em dois 

países diferentes. 
LD9 – 77  

Expressões idiomáticas utilizadas entre adolescentes para definir 

relacionamentos. 
LD9 – 93  

Imagem de casal conversando. LD9 – 94  

 

Análise geral: Ao final da análise das interações presentes nos livros é possível afirmar 

que há poucas interações com pessoas de faixa etária diferente da dos personagens ao longo 

da coleção; além disso, não é explícito no material a (in)formalidade de expressões 

idiomáticas apresentadas, como é possível verificar em LD9 – 93.  

 

c) Crença e comportamento  

ANÁLISE ANEXO 

Afirma na seção Let’s write! que os adolescentes gostam muito de camisetas 

com frases. 
LD9 – 25  

A seção Let’s stop and think! apresenta as diferentes modas das diferentes 

gerações. 
LD9 – 27  

Quizz para o estudante responder a respeito do uso do celular.  LD9 – 28  

Tabela exibe o número de usuários da internet em alguns países. LD9 – 37  

Texto de uma adolescente pedindo ajuda sobre como romper o 

relacionamento e texto em resposta com algumas sugestões. 

LD9 – 88; 

LD9 – 89 

Atividade de compreensão auditiva questionando o que você faria se amasse 

alguém que não te ama. 
LD9 – 90 

Chat entre Vera e alguns amigos sobre dúvidas de sentimentos.  LD9 – 91 

Jogo com situações comuns em relacionamentos de adolescentes com pais, 

estudos e namoro. 
LD9 – 96 
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Análise geral: Em comparação com o LD8, o LD9 apresenta poucas rotinas diárias, 

contudo exibe mais situações relacionadas a conflitos de sentimentos. Não são evidentes 

crenças morais nem religiosas no livro. 

 

d) Instituições políticas e sociais  

ANÁLISE ANEXO 

Cita-se a UNESCO no enunciado da seção Let’s read! LD9 – 48 

Menciona-se site das Nações Unidas no diálogo da seção Let’s Stop and 

think! 
LD9 – 67 

 

Análise geral: São somente mencionadas a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura e a Organização das Nações Unidas, dando margem para que 

sejam explorados as funções, o conceito e as atuações desses órgãos no país, ampliando, 

assim, o conhecimento cultural dos estudantes. Não há, assim como nos outros livros, 

nenhuma menção a órgãos ligados à saúde, segurança, tampouco ao governo local. 

 

e) Socialização e ciclo de vida  

Esse parâmetro envolve a apresentação de aspectos relacionados à família, escola, 

emprego e ritos de passagem. Foram observados nas seguintes páginas: 

ANÁLISE ANEXO 

Texto de Let’s read! sobre o profissional que testa tobogãs. LD9 – 09 

Imagem de uma pessoa que aparentemente está proferindo uma palestra 

sobre carreiras profissionais do futuro. 
LD9 – 10 

São listadas algumas profissões para que o aluno marque a ordem em que 

são apresentadas no áudio. 
LD9 – 11 

Entrevista sobre a profissão de um pai de aluno (diplomata). LD9 – 11  

A mãe de Zedu é mostrada numa imagem falando sobre sua profissão. LD9 – 11 

Simone fala em um texto sobre sua família. LD9 – 12 

Características da profissão de arquiteto. LD9 – 15  

Em Let’s stop and think! são apresentados anúncios de emprego de um 

jornal. São vagas para agente de atendimento e consultor de imóveis, as 
LD9 – 17  



109 

 

 

 

duas exigem conhecimento de língua inglesa. 

Simone escreve a respeito da quantidade de perguntas que lhe são feitas 

pelos seus pais e professores. 
LD9 – 22  

Frase para que o estudante escreva opinião a respeito: Friends are more 

important than Family.  
LD9 – 65  

Diálogo na seção Let’s stop and think! sobre trabalho infantil. LD9 – 67 

Texto da personagem Simone sobre suas dúvidas de como comemorar seus 

15 anos. 
LD9 – 71 

Jogo que mostra situações diversas no relacionamento entre adolescentes, 

pais, escola e namoro. 
LD9 – 96  

Carta de um adolescente falando sobre o medo de perder as velhas 

amizades por conta da mudança de cidade. 
LD9 – 97 

 

Análise geral: Nos dois últimos livros da série são mais visíveis as apresentações de 

problemas de relacionamento e conflitos sentimentais entre adolescentes. Nesse último livro, 

especificamente, apresenta-se o rito de passagem da festa de quinze anos de uma aluna, que 

não foi apresentado nos outros livros da série, até pela idade a que se destinam, e que é um 

momento bastante significativo nessa fase. Além disso, verifica-se também uma maior 

incidência sobre questões relacionadas à escolha profissional. 

 

f) História nacional  

ANÁLISE ANEXO 

Na seção Let’s read! é apresentada uma linha do tempo sobre a moda na 

história. 
LD9 – 19 

Origem da invenção do celular. LD9 – 29  

Texto sobre a invenção da batata frita. LD9 – 30 

Poesia sobre preconceito sofrido pelos negros nos Estados Unidos. LD9 – 78 

Imagem e trecho do famoso discurso de Martin Luther King Jr, “I have a 

dream”. 
LD9 – 84 

Análise geral: São exibidos alguns eventos marcantes para a história, destaca-se o 

famoso discurso de Martin Luther King Jr. e a poesia que retrata o preconceito sofrido pelos 

negros que permitem que a discussão sobre esse período da história seja lembrado e discutido. 
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Não há exibição de momentos contemporâneos marcantes, significativos para construção da 

identidade nacional, em especial a brasileira. 

 

g) Geografia nacional  

ANÁLISE ANEXO 

Cita-se a cidade de Dubai no texto sobre profissão de testar tobogãs. LD9 – 09 

Cita o país de Angola na entrevista. LD9 – 11 

Menciona-se a cidade do Rio de Janeiro e a Argentina no texto de Simone.  LD9 – 12 

Na linha do tempo, citam-se China, Escócia e Paris. LD9 – 19 

Tabela exibe o número de usuários da internet em alguns países: China, 

Estados Unidos, Japão, Índia, Alemanha e Brasil. 
LD9 – 37  

Textos sobre poluição, mudanças climáticas e alimentação saudável. LD9 – 39 

Atividade para o aluno escrever o que o planeta está pensando. LD9 – 45 

Ideias para tornar o planeta mais limpo. LD9 – 47 

Mencionam-se Flórida, Califórnia, Ilha Galápagos e os Everglades nos textos 

da seção Let’s read!.  

LD9 – 48; 

LD9 – 49 

Os alunos devem identificar através do áudio se são patrimônio histórico os 

seguintes lugares: Ruínas de São Miguel das Missões; Parque Nacional do 

Iguaçu, cidade histórica de Ouro Preto; centro Histórico de São Luís; centro 

histórico de Salvador; Áreas protegidas do cerrado. 

LD9 – 50 

Quiz com algumas perguntas relacionadas a aspectos geográficos da 

América do Sul, do Brasil e do sistema solar. 
LD9 – 55 

Cita-se Nigéria para mostrar diferente significado de um gesto em relação ao 

Brasil. 
LD9 – 77  

Imagem do planeta Terra. LD9 – 85 

Cita-se o estado de Montana no texto. E a diferença da socialização em áreas 

rurais e urbanas. 
LD9 – 97 

 

Análise geral: Mais destinos turísticos poderiam ser explorados no material, além 

disso, poderiam ser citados mais lugares da região asiática e africana. Ademais, a grande 

maioria dos lugares que é citado é meramente ilustrativa. Observa-se também que não há 

evidências de aspectos relacionados à economia nesse livro. 
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h) Estereótipos e identidade nacional  

Insere-se nesse filtro de análise o que é típico, como folclore, culinária, vestuário, 

esporte e lazer, expressão artística e símbolos de estereótipos nacionais.  

ANÁLISE ANEXO 

É falado no texto de Simone sobre uma festa australiana onde existiam 

pessoas fantasiadas de coalas, cangurus, da atriz Nicole Kidman, Kylie 

Minogue e brincadeiras com bumerangues.  

LD9 – 12 

No seu diário, Simone fala que as pessoas acham que por ela andar numa 

cadeira de rodas que ela não pode fazer nada. 
LD9 – 12 

Apresenta-se a origem da saia escocesa e Paris como capital mundial da 

moda.  
LD9 – 19 

Imagens de famosos filmes da década de 50, 60, 70, 80 e 90 do século XX. LD9 – 20 

Em Let’s play! são apresentadas imagens de peças do vestuário e de 

acessórios utilizados num desfile na escola.  
LD9 – 26  

Bandeiras dos Estados Unidos e da Inglaterra para indicar diferença lexical. LD9 – 29 

Imagem dos alunos de Greg com bonecos que representam diferentes partes 

do mundo. 

LD9 – 50; 

LD9 – 51 

Imagens de bonecas representando diferentes partes do mundo. LD9 – 52  

Imagem com a representação do Brasil no Small World na Disney. LD9 – 57  

Imagens de feijoada, jovens, carnaval de Recife e praia.  LD9 – 58  

Texto mostrando entrevista de jovens a respeito de morar no Brasil. Falam 

sobre as pessoas, natureza, clima, drogas, violência, artistas e carnaval.  
LD9 – 59 

Atividade auditiva para os estudantes marcarem as preocupações dos jovens 

em relação a problemas sociais: guerra, pobreza, drogas, mudanças 

climáticas, desemprego, falta de escolas, rompimento de famílias, entre 

outros. 

LD9 – 60 

Imagens de personagens de história em quadrinhos: Garfield, Pernalonga, 

Super homem, Mickey e Minie. 
LD9 – 68 

Imagem do personagem Pateta. LD9 – 76 

Tirinhas mostrando diferença do mesmo gesto no Brasil e na Nigéria. LD9 – 77 

Imagem da Estátua da Liberdade acompanhada de uma poesia de um autor LD9 – 78 
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americano. 

Imagem e trecho do discurso de Martin Luther King Jr. LD9 – 84 

Imagens de Shakespeare, Maria Clara Machado, Kristen Stewart, Marcos 

Casuo e Andrew Lloyd Weber. 
LD9 – 101 

Citação de uma frase de John Kennedy. LD9 – 107  

 

Análise geral: Em LD9 – 12 evidencia-se um estereótipo atribuído ao grupo social das 

pessoas portadoras de necessidades especiais, mostrando como é distorcido o conceito de 

limitação para essas pessoas. Na atividade LD9 – 57 os alunos questionam-se sobre a 

representação estranha do Brasil no Small world, uma excelente oportunidade para ser 

discutida a imagem do Brasil exposta em outros países. O material poderia trazer mais 

vocabulários e situações relacionados à culinária como, por exemplo, pratos típicos; o texto 

que trata da festa australiana possibilita que interessantes aspectos desse país sejam 

explorados, bem como as atividades referentes ao vestuário. 

 

3.2 Análise quantitativa das seções que exibem aspectos culturais na coleção 

 

Para quantificar os aspectos descritos nas tabelas exibidas no tópico anterior, os 

aspectos que foram inseridos em mais de uma categoria foi considerado somente uma vez na 

quantificação, pois o objetivo da mensuração é saber em qual das nove seções são mais vezes 

apresentados os aspectos culturais. Da mesma forma que, quando um mesmo aspecto foi 

exibido mais de uma vez na mesma seção, também foi considerado uma única vez. 

A análise quantitativa dos aspectos culturais apresentados em LD6 em consonância 

com as categorias propostas por Byram (1991 apud CORTAZZI; JIN, 1999) revela-se no 

gráfico abaixo.  

Figura 3: Gráfico das seções que exibem aspectos culturais em LD6  
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A partir da observação da Figura 3, constata-se que a maioria (22,7%) dos aspectos da 

cultura estrangeira está na seção Let’s speak!. Uma boa parte dessas peculiaridades (20,4%) 

aparece também na seção Let’s read! , seguida da seção Let’s stop and think! (15,9%); 11,3% 

dos aspectos são exibidos nas atividades auditivas e a mesma quantidade é exibida na seção 

destinada à prática da habilidade escrita. A seção Words in action apresenta 6,8% das 

características culturais, bem como o tópico Grammar in action. As seções Let’s Play! e 

Grammar notes expõem 2,2% dos aspectos culturais observados. 

Tratando-se de LD7, os aspectos culturais dimensionados entre as oito categorias 

citadas por Cortazzi e Jin (1999) são exibidos nas categorias abaixo: 

Figura 4 – Gráfico das seções que exibem aspectos culturais em LD7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constata-se através do gráfico, que a maioria (21,4%) das peculiaridades culturais é 

mostrada em Let’s read! . As seções Let’s speak!, Let’s write! e Let’s stop and think! exibem 

16,6% dos aspectos culturais cada uma, enquanto que 11,9% são mostrados no tópico 

destinado à prática lexical; 7,1% na seção auditiva e 4,7% das características culturais estão 

em Let’s play!  e nas notas de gramática.  

Em relação ao livro utilizado no 8º ano, a distribuição dos aspectos culturais dá-se de 

acordo com o gráfico a seguir: 

Figura 5: Gráfico das seções que exibem aspectos culturais em LD8.  
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Verifica-se que a maior parte das peculiaridades culturais são expostas na seção Let’s 

stop and Think! destinada ao desenvolvimento crítico do discente. 16,3% dos aspectos 

culturais são mostrados nas seções de leitura e na parte Let’s speak! . Em Let’s write! são 

apresentados 12,2% ; em Grammar in action e Words in action são exibidos 10,2% de todos 

os textos que contêm conteúdo cultural. Já as atividades auditivas englobam 8,1% e a 

atividade lúdica 6,1%. 

A imagem abaixo ilustra a distribuição das características culturais em LD9: 

 

Figura 6: Gráfico das seções que exibem aspectos culturais em LD9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que a maior parte (20,6%) dos aspectos culturais é apresentada na 

subdivisão direcionada a leitura, enquanto que a parte voltada para atividades auditivas 

apreende 17,2% desses aspectos. Já os setores Let’s stop and think! e Let’s speak! abrigam 

13,7% das características culturais, cada um. O segmento voltado para prática da habilidade 

escrita e o voltado para conhecimento e prática lexical abarcam cada um 10,3% dos aspectos 

considerados. As atividades lúdicas apresentam 6,8% das peculiaridades, mesma proporção da 

Grammar in action. Não há exibição de aspectos culturais na parcela Grammar notes. 

A título de comparação, formulou-se o gráfico da página seguinte que abarca os quatro 

livros da coleção: 
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Figura 7: Gráfico comparativo das seções que exibem aspectos culturais na coleção Links  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que em três dos quatro livros que compõem a coleção a maioria dos 

aspectos culturais é apresentada na seção Let’s read!, que é direcionada à prática e 

compreensão da leitura. De acordo com os percentuais, seguinte à seção de leitura está o 

segmento para prática oral (Let’s speak!) que tem valores muito próximos aos da seção Let’s 

stop and think!.  

Reavaliando a apresentação dos aspectos culturais apresentados, foi possível verificar 

que em somente duas unidades, com duas atividades cada, o LD6 possibilita que o discente 

compare aspectos de sua identidade cultural com os aspectos que o livro apresenta. Essas duas 

possibilidades dizem respeito às rotinas diárias, que se incluem no conteúdo cultural de 

comportamento; e ciclo de vida e socialização, que se inserem família, escola, emprego, entre 

outros. O primeiro momento é na unidade 3 que trata da rotina escolar e apresenta o horário 

de aulas de uma das personagens (LD6 – 27). É solicitado que o aluno observe semelhanças e 

diferenças entre o seu horário e o exibido. O segundo momento acontece na mesma unidade 

quando é apresentado um relatório de notas de dois alunos e é questionado se o aprendiz tem 

um cartão igual ao deles; o relatório exibido, no entanto, não é caracterizado como sendo de 

nenhum lugar real, diz ser de uma escola com nome fictício (LD6 – 33). 

A penúltima unidade (unidade 9: LD6 – 86) possibilita por duas vezes que os discentes 

expressem alguns aspectos de sua identidade cultural. A primeira é numa atividade onde é 

solicitado que o aprendiz substitua nomes de lugares e seus adjetivos por características e 
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nome de sua cidade natal (LD6 – 90). É permitido que o aluno avalie aspectos de sua 

identidade social para que seja escolhido o adjetivo de sua preferência.  

A segunda oportunidade para expressar a identidade cultural é bastante semelhante a 

primeira. Depois de apresentar um cartão postal com uma árvore famosa da cidade de Paquetá 

no Rio de Janeiro é requerido que o estudante produza um texto desse gênero (LD6 – 94). A 

atividade não especifica se deve ser com algum ponto turístico da cidade onde eles residem, 

mas caso seja esse o direcionamento, assim como na atividade falada anteriormente, o aluno 

irá avaliar aspectos de sua identidade social ou regional para selecionar o adjetivo que irá 

atribuir à cidade.  

O livro didático destinado ao 6º ano colabora pouco para que os alunos comparem 

aspectos de sua identidade cultural com a de outros, visto que das dez unidades somente em 

uma é oportunizado o confronto de algumas peculiaridades. Como falado em parágrafo 

anterior, a comparação é proporcionada numa questão da atividade de leitura (LD6 – 27) que 

tem como tema a rotina escolar. Além disso, também somente em uma unidade, já no final do 

livro e de maneira superficial, que é possível eles expressarem suas identidades culturais, 

dessa vez nas seções Let’s speak! e Let’s write! direcionadas ao desenvolvimento da 

habilidade oral e escrita, respectivamente.  

Assim como no LD6, o LD7 apresenta alguns aspectos culturais, porém não possibilita 

que o aluno compare com aspectos de sua identidade cultural. Em LD7 – 19, por exemplo, é 

falado no texto sobre esportes radicais que são praticados no Mato Grosso do Sul e no Rio 

Grande do Norte. Na seção Let´s stop and think! há imagens de caminhada pela floresta, lixo 

no meio ambiente e coleção de pedras. A questão trazida pela atividade é dizer se o que é 

representado pelas imagens é uma boa ou má ideia. Poderia ter questionado qual o esporte 

tradicional na cidade do aluno, que atividade esportiva ele gosta de praticar, se já praticou 

algum esporte radical, ou ainda, se na sua cidade acontecem esses fatos apresentados nas 

imagens. É oportunizado que o discente fale sobre seu esporte favorito na produção de um 

cartaz da seção Let’s write! , ou seja, como motivo para que seja treinada a habilidade escrita. 

A obra, entretanto, deixa algumas lacunas para os alunos preencherem caso não se 

identifiquem com o que é apresentado. Em LD7 – 48 e LD7 – 49, por exemplo, são 

apresentadas variadas opções para que o aluno expresse sua rotina do tempo livre, caso ele 

não se identifique com nenhuma delas, há espaço para que acrescente as atividades que faz 

nesse horário.  
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A opinião dos estudantes, em LD7, é solicitada em atividades de aquecimento antes da 

apresentação do texto. Na unidade seis, por exemplo, questiona-se antes de apresentar o texto 

se o aluno usa uniforme escolar e se ele acha uma boa ou má ideia o uso (LD7 – 58). Ou 

então, para que ele faça uso de alguma das habilidades linguísticas é solicitado que fale de si, 

como acontece na seção Let’s write! (LD7 – 77) em que o aluno é solicitado a escrever sobre 

sua rotina diária. 

O livro raramente permite que sejam comparados aspectos de sua identidade cultural 

com os aspectos exibidos através dos filtros apresentados acima. Dessa forma, a obra em 

alguns momentos contribui para a construção de estereótipos (como em LD7 – 17), e a 

representação do mundo nos livros como superior ao que o discente vive.   

O livro destinado ao 8º ano também solicita a opinião dos alunos em diversos 

momentos como prática para introduzir um novo assunto ou discussão (LD8 – 29; LD8 – 62; 

LD8 – 72). Todavia, não oportuniza diretamente que compare aspectos de suas identidades 

culturais com os que são exibidos na obra. Em atividades como em LD8 – 79, por exemplo, 

são apresentadas várias cidades para que sejam identificados em uma lista os respectivos 

apelidos e o lince questiona se a cidade do estudante tem apelido, e caso não o tenha, que seja 

inventado um.   

São possibilitadas inúmeras vezes que os discentes expressem alguns prismas de suas 

identidades culturais. Em LD8 – 18, é solicitado que o discente produza um cartaz sobre uma 

comemoração do seu país; em LD8 – 38 o estudante deve escrever, baseado em um texto dado 

previamente, sobre os seus hábitos relacionados à televisão; em LD8 – 61 são apresentados 

lanches escolares de alguns países e o aluno deve desenhar como é o de sua escola (Let’s stop 

and think!); em LD8 – 70 deve ser feito um cartaz contendo o significado do seu nome; em 

LD8 – 79, no segmento Let’s write! o aluno deve produzir um cartaz sobre sua cidade; na 

mesma seção em LD8 – 89, é solicitado a discorrer sobre datas importantes em sua vida e na 

seção semelhante em LD8 – 109 pede-se ao aluno para escrever sobre a experiência na 

aprendizagem de inglês. 

No Livro Didático do 9º ano não há momento algum que leve o estudante a comparar 

diretamente suas identidades culturais com as que são apresentadas na obra. Assim como nos 

outros livros da coleção, o discente é levado a expressar sua opinião, bem como suas 

identidades, em diversos segmentos. Em LD9 – 15 (Let’s write!), por exemplo, o aluno deve 

escrever sobre uma profissão diferente da que é apresentada e em seguida discutir em grupos 
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o que quer ser no futuro. Tratando-se de comportamento, em LD9 – 28 (Let’s read!) o 

estudante é solicitado a responder um “quiz” a respeito do uso do celular e deve comparar as 

respostas com as dos colegas. A atividade seguinte apresenta algumas informações sobre o 

aparelho e pede que seja respondido “verdadeiro” ou “falso” em algumas sentenças de acordo 

com os elementos apresentados. No intuito de saber o que faz o jovem feliz, a Atividade 2 da 

seção Let’s speak! (LD9 – 61) solicita que seja feita uma entrevista em grupos. Em LD9 – 65 

(Let’s write!) o estudante tem que escrever sua opinião sobre a frase Friends are more 

important than family (Amigos são mais importantes que família), e essa atividade possibilita 

que sejam evidenciados aspectos da identidade cultural relacionada à socialização e ciclo de 

vida, especificamente familiar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – Virando a página? 

Considerando que o público usuário do livro é constituído por jovens de 11 a 15 anos, 

aproximadamente, e a partir das características do mundo pós-moderno marcado pela 

velocidade dos meios de comunicação, amplo acesso a eles, assinalado também pela 

(re)afirmação das identidades culturais e exacerbada valorização da imagem, podemos afirmar 

que as temáticas das unidades da coleção Links: English for teens exibem através de textos 

verbais e não-verbais o mundo globalizado em que se situam os jovens discentes da escola 

pública que fazem uso do material.  

Todavia, digno de ressalva, que através de uma análise das temáticas que compõem a 

coleção é possível verificar que o mundo apresentado no material tende a ser um mundo 

fantasioso, uma “Disneylândia pedagógica” (LINS apud FREITAG, COSTA; MOTTA, 

1989), um mundo uniforme, sem problemas e sem conflitos.  São trazidos a baila temas mais 

globais como rotina diária, esportes radicais, entretenimento, vida animal, entre outros. Não 

que sejam irrelevantes, contudo, ainda em unidades em que é apresentado tema que possibilite 

o aluno a refletir e atuar no mundo real, podendo expressar as identidades que exerce neste 

mundo, isso não é feito. Como exemplo, a última unidade do LD7 que trata sobre “dinheiro”. 

O lince é colocado questionando se dinheiro é tudo para a vida humana, mas é ignorado pela 

atividade, negando ao aluno oportunidade de exercer suas identidades no mundo que o cerca. 

Verificou-se também na série que há uma ênfase na igualdade ao apresentar pessoas de 

diferentes etnias no mesmo grupo social (na sala de aula). E mais ainda na imagem do mapa 

do Brasil (LD6 – 15), colaborando para caracterização do imaginário que as diversas raças e 

nacionalidades convivem em paz e harmonia no mesmo ambiente. A repetição de textos não-

verbais com o grupo de estudantes em harmonia, interagindo sem problemas em contexto 

escolar contribui para definir ou reforçar a identidade social do grupo que está (ou deveria 

estar) sempre em perfeita conformidade. Assim, o livro normaliza os alunos-personagens, 

coloca-os em igualdade de opiniões (apesar das diferentes nacionalidades e contextos sociais), 

mas não de comportamento, pois há um discente chamado Adão que, nas imagens, 

dificilmente interage com os outros, ou com o professor. Ele aparece sempre isolado e com 

expressão facial de insatisfação.  

Os livros analisados trazem várias ilustrações de pessoas que constantemente 

aparecem nos meios de comunicação de massa. A exagerada exibição dessas celebridades nos 

materiais didáticos sopesados foi, por vezes, desnecessária; incitando que o que as pessoas 
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aparentam ser torna-se mais importante do que o que elas realmente são. Ademais, em tempos 

de economia globalizada em que as pessoas passam a acreditar que as imagens amplamente 

difundidas pela mídia fazem parte da sua realidade, torna-se cada vez mais difícil distinguir o 

que é real e o que é imagem. Além disso, a “sociedade do espetáculo” (nos termos de Debord, 

1997) transforma a busca pelo sucesso na capacidade de conseguir difundir a sua imagem. Em 

outras palavras, a sociedade do espetáculo dá mais valor à imagem do que o conhecimento, o 

que é, no mínimo, contraditório em educação. 

Ainda, como é possível verificar no filtro de análise Geografia nacional, há variadas 

menções a diversos países, principalmente países europeus e aos Estados Unidos. Angola é 

em alguns momentos lembrado, em especial por ser a nação de origem de um dos alunos-

personagem. Em relação ao Brasil, são privilegiados os estados do sudeste, contudo são 

lembrados os estados do Pará, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Válido lembrar, no 

entanto, que ao exibir aspectos de outros países, isso é feito numa perspectiva turística; ao 

discente não é diretamente oportunizado que compare aspectos de seu estado ou país com os 

que são apresentados. Como em LD8 – 18, por exemplo, em que é apresentado um cartaz 

sobre o Dia de Ação de Graças e é solicitado que seja feito um outro a respeito de alguma 

comemoração em seu país; ou seja, a depender de como seja conduzida a atividade o 

estudante irá comparar ou não os aspectos apresentados com aqueles que o cercam. 

Atividades como essa dão margem à projeção de uma pesquisa futura, em que seja verificado 

como o Manual e as notas ao professor tratam os aspectos culturais, quais que são 

privilegiados e/ou qual o teor das informações que são dadas para complementar. 

Foi evidenciado também que o sentido que os autores atribuem à multiculturalidade no 

LD é a presença de diversas pessoas de diferentes nacionalidades e não de diversos aspectos 

culturais (verifica-se em LD6 – 10). As imagens desses alunos entram no conceito de 

representação pós-estruturalista, pois não representa o mental ou interior dos variados países 

de onde são nativos.  A partir dessas representações no LD, afirma-se: “identidade é isso; essa 

é a identidade” (SILVA, 2011, p. 91). Destarte, o que é diferente daquelas imagens é 

considerado pelos alunos como não pertencente a identidades americanas, angolanas, inglesas, 

etc. É aqui que a representação se liga à identidade e à diferença. 

Válido ressaltar que não há textos verbais ou não-verbais em que sejam verificadas 

discrepâncias e preconceitos entre as classes sociais. Assim como não há apresentação de 

crenças religiosas em nenhum dos quatro livros analisados. Tratando-se de crenças religiosas, 
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o Guia do livro didático (BRASIL, 2010) apresenta que doutrinação religiosa e política deve 

ser evitada em respeito ao caráter laico e autônomo do ensino público. Há a exibição de uma 

festa religiosa típica da Espanha (LD7 – 55), porém não há indução religiosa, é apresentada 

como comemoração típica cultural desse país. 

Ademais, apesar de a série apresentar em praticamente todas as unidades momentos de 

interação tanto em textos verbais como não-verbais (conforme apresentado no filtro de análise 

“interação social”), nada é falado a respeito dos níveis de linguagem proporcionados pelo 

idioma e característicos das identidades culturais de seus falantes. Essa redução do 

conhecimento linguístico provoca uma imagem de que a língua inglesa possibilita uma 

comunicação perfeita se aprendida como apresentada no LD. 

Tratando-se da segunda pergunta de pesquisa, foi feita uma análise dividida em 

categorias (já que se trata de análise de conteúdo), objetivando saber quais aspectos culturais 

são apresentados na coleção. Eram nove filtros que focalizavam os aspectos culturais e foram 

delineados por Byram (1991) e apresentados em Cortazzi e Jin (1999). Depois de distribuídos 

nessas categorias, foi verificado se em cada exibição dos aspectos era oportunizado ao aluno 

que expressasse sua identidade cultural e/ou comparasse com as que porventura fossem 

apresentadas.  

A maioria dos aspectos culturais da coleção está presente na seção destinada à prática 

da leitura e compreensão de textos, dos mais diversos gêneros, de acordo com os percentuais 

vistos na Figura 7. Seguinte a seção Let’s read! está o segmento voltado para a prática da 

habilidade oral, que tem valores muito próximos aos da seção Let’s stop and think!, entre os 

segmentos em que são apresentados aspectos culturais. Dentre as peculiaridades culturais 

exibidas, de todas as seções em que são apresentadas, é possibilitado que o aluno expresse sua 

identidade cultural principalmente na seção Let’s write! (que, na verdade, é “Let‟s copy”). 

Geralmente, é dado um texto exemplo e solicitado que o estudante produza um outro a 

respeito da mesma temática. Assim também acontece na seção Let’s speak!, é apresentada 

uma situação-modelo e solicitado que o aluno reproduza substituindo algumas palavras por 

outras de sua preferência.  

O livro destinado ao “sexto ano” é o único que diretamente oportuniza que aspectos da 

identidade cultural do aluno sejam comparados com alguns aspectos apresentados no livro. Os 

outros três livros da série permitem que o discente se expresse, ainda que superficialmente, 

mas não que confronte suas identidades. Assim, verificou-se que a imensa maioria dos 
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aspectos culturais apresentados em textos verbais e não-verbais não possibilitava o 

confrontamento de aspectos culturais do mundo apresentado no livro com o mundo que cerca 

seus usuários. 

O silenciamento da voz do aluno pode provocar algumas consequências. A primeira é 

tornar a língua estrangeira ainda mais estranha e, por conseguinte, pode causar um 

desinteresse pela aprendizagem do idioma. Outra consequência possível é a supervalorização 

do outro que é apresentado na obra, tendo em vista que o LD assume papel legitimador do 

conhecimento, em especial nas escolas públicas.  

Deve ser ressaltado que apesar de a coleção analisada não oportunizar que o discente 

compare ou expresse genuinamente suas identidades culturais, ela oportuniza que os 

aprendizes se expressem em outros momentos, como para socializar atividades feitas nas 

seções Let’s write, Words in action e Let’s speak. Ou seja, direciona a voz do aluno para 

momentos que são destinados a ênfase em alguma habilidade linguística ou para usar alguma 

estrutura gramatical. Na maioria das vezes, o aluno não tem liberdade para construir as 

identidades que queira, apenas as que são permitidas pelo livro, aquelas que trazem o assunto 

estabelecido previamente. Ainda assim, as informações solicitadas são superficiais, como 

fatos pessoais, por exemplo. Os preceitos de desenvolvimento de consciência crítica, 

reconhecimento de si e do outro são muitas vezes oportunizados na última seção das unidades 

denominada Let’s stop and think!, o que demonstra o caráter acessório atribuídos a tais 

atividades. Os livros analisados exemplificam, dessa maneira, uma das formas que a escola 

legitima a pedagogia que silencia experiências pelas quais o sujeito dá sentido ao mundo, 

promovendo, assim, o apagamento de sentidos (SILVEIRA, 2004).  

Entende-se que o livro didático, em especial na escola pública, assume caráter 

hegemônico pelo fato de o material homogeneizar os professores e os alunos e proibir um 

lugar discursivo de seus usuários. O professor dentro do contexto da escola pública que 

conhecemos e que foi problematizado no Tópico 2.5, torna-se também vítima das políticas 

públicas e projeta no material adotado o seu “salva-vidas”, pois lhe resguardará tempo no 

preparo das aulas a serem ministradas, uma vez que já traz os conteúdos numa ordem 

previamente escolhida, já tem textos e atividades selecionados. Assim, é o autor que detém o 

poder sobre a interpretação, seleção e apresentação das atividades. 

Por mais que o autor do livro reconheça que é importante abordar questões 

multiculturais e identitárias, seu comprometimento é com a editora. A produção do material 
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irá depender dos interesses dela, e esta, por sua vez, é comprometida com as vendas. 

Cruelmente, o fator comercial é mais importante para a editora, e não questões de construção 

de identidades culturais. É nesse momento que “a presença do autor tende a desaparecer (..), 

pois o livro deverá apresentar sucesso de mercado” (SOUZA, 2011, p. 30). 

Há ainda dois obstáculos que podem surgir na utilização do livro didático. O primeiro 

é a aceitação ou rejeição dos alunos e o segundo é a forma como é utilizado pelo professor. O 

resultado dessa pesquisa contribuirá para que o professor conscientize e reflita sobre o papel 

do livro didático e se dê conta de como o livro que utiliza interfere na formação social e 

cultural do aluno. Com uma visão crítica ao utilizar as obras em sala de aula, esses mesmos 

livros podem se tornar poderosos instrumentos para conscientização dos alunos quanto a 

importância das leituras das entrelinhas dos discursos dominantes e se constituírem (os livros) 

em instrumentos de abertura “para uma relação mais rica com o outro, em que não haveria a 

pretensão de reduzir o um e o outro a um só ser; uma relação em que a identidade e a 

diferença permanecessem irredutíveis uma à outra e assim fossem vivenciadas” 

(GRIGOLETTO, 2003, p. 361). 

A escrita é materializada em papéis que tenham margem (assim também é o livro 

didático), o que não é aleatório. As margens são os espaços deixados pelo autor para que as 

informações apresentadas nos materiais sejam completadas ou excluídas a depender da 

necessidade imposta pelo uso. Essa noção é de extrema significância para os educadores que 

conduzirão as atividades. Nesse intuito, a editora da coleção analisada disponibiliza cursos 

gratuitos on-line para aprimoramento do uso dos livros pelo professor, além de existirem 

alguns grupos que trocam atividades e experiências para aperfeiçoar o material. 

O livro didático de inglês foi esperado com grande expectativa pelos colegas de 

profissão, como pude verificar através do grupo que participo chamado Troca de Atividades 

de Inglês
24

. Apesar de uma boa parte ter se decepcionado com as poucas opções colocadas 

para escolha, essa mesma proporção animou-se pelo fato de ter um material de suporte em 

suas aulas. São muitas as vantagens e desvantagens trazidas pelo livro em sala de aula, no 

entanto, o vejo como aporte necessário (mas não imprescindível) para a efetivação do 

processo de ensino-aprendizagem. Os docentes, bem como os alunos, precisam se 

conscientizar, como falado anteriormente, do papel acessório que o LD deve assumir em sala 

de aula. Para isso, uma alternativa é buscar desenvolver um olhar mais atento aos cursos de 

                                                           
24

 O blog do grupo pode ser visualizado pelo endereço: http://grupo-tai.blogspot.com/ 
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formação docente em relação à seleção e uso dos materiais. Outro benefício do LD em sala, é 

que uma vez aceito pelos alunos, o material irá “obrigar”, de certa forma, que aqueles 

professores estagnados no “verbo to be” alcem novos voos.  

Caetano Veloso, na música Jeito de Corpo (1981), traz em um de seus versos “minha 

identificação, registro geral, carece de revisão”. Em tempos pós-modernos essa revisão deve 

ser feita a todo o momento, através dos conflitos de identidade e, tratando-se do LD, poderia 

ser feita por meio de comparações das identidades culturais estabelecidas pelos livros com as 

de seus usuários. Como vimos na coleção analisada, isso não foi inteiramente possibilitado. 

Ressalva-se que não buscamos um livro completo em relação aos elementos das identidades 

culturais, pois, compreende-se que os livros didáticos não são prontos e acabados, mas que 

devem sempre ser complementados, devido à pluralidade a que se destina. Porém, vemos 

como bastante significativo que os professores se aprimorem para visualizar os espaços em 

que sejam oportunizados a comparação de suas identificações e das dos discentes com os 

estereótipos apresentados pelo material, uma vez que as identidades são negociadas, 

modificadas e confirmadas em diferentes contextos, contribuindo também para o 

desenvolvimento da competência intercultural crítica. 

Por isso, atendendo ao conselho de Steve Jobs, de continuar sedenta, continuar 

ingênua, pretendo oferecer cursos de extensão pela Universidade do Estado da Bahia, campus 

da cidade de Eunápolis, visando conscientizar os professores sobre a importância da seleção, 

uso e adequação do material didático de Língua Inglesa; durante os quais serão produzidas 

sequências didáticas complementares às unidades temáticas dos LDs, numa tentativa de fazer 

os resultados da pesquisa chegarem onde é mais esperado e necessário: na escola pública.  

Além disso, como pesquisadora do grupo “Memória, Espaço e Linguagem”, do 

Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias e coordenadora da linha de pesquisa 

Linguística Aplicada e Sociedade, será desenvolvido no ano subsequente o projeto de 

pesquisa “Seleção e uso dos livros didáticos: contribuições da Universidade do Estado da 

Bahia”, o qual objetiva desenvolver dois artigos a respeito da seleção, uso e adequação dos 

materiais didáticos. Um deles dar-se-á entre os estudantes do curso de Letras de uma boa 

parte dos campi da UNEB, a fim de saber como se deu sua formação no âmbito da seleção e 

uso de livros didáticos; o outro será a respeito do LD em seu contexto de uso, em que serão 

verificados como são trabalhadas algumas unidades específicas dos LDs.  
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Em suma, a partir dos resultados obtidos na investigação e nas próximas que virão, 

espero despertar o interesse entre professores e pesquisadores em dar continuidade ao 

desenvolvimento de pesquisa na área, através da publicação dos resultados em revistas e em 

eventos científicos. Lembrando uma fala do personagem Riobaldo no livro Grande Sertão: 

Veredas (ROSA, 1988), afirmo que “eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita 

coisa.” Dessa forma, levada pela “desconfiança”, viro mais uma página das pesquisas sobre 

livros didáticos e asseguro que novas leituras e novos desafios se descortinarão, delineando, 

talvez, um possível projeto de pesquisa para submissão num curso de doutorado e, 

certamente, instigando os professores em formação a melindrar-se com o discurso 

naturalizado dos livros didáticos. 
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