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RESUMO: Este trabalho busca analisar o funcionamento discursivo dos livros didáticos de 
língua portuguesa, dirigidos ao ensino fundamental, do sexto ao oitavo ano. A pesquisa é a de 
cunho qualitativo. Os objetos examinados são as prescrições de uso de livros didáticos, 
estruturadas na seção de leitura, de uma coleção do mercado editorial brasileiro. A análise se 
volta para os efeitos de sentidos dos exercícios propostos nas obras. Para tal, adota-se o 
conceito de “discurso de verdade”, postulado por Foucault (1979) por seu caráter 
homogeneizante, pela repetição das mesmas estruturas e pelo modo natural com que os 
conteúdos são apresentados. O estudo, ainda em andamento, vem possibilitando verificar que 
os livros didáticos negam espaço à individualidade dos alunos e extingue a voz do professor.  
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INTRODUÇÃO   
 

 

Observa-se grande utilização de livros didáticos de língua portuguesa, 

na esfera do ensino fundamental, de sexto ao oitavo anos, em escolas públicas 

e privadas, no cenário da educação brasileira.  Embora os livros didáticos 

estejam sob a tutela do Programa Nacional do Livro Didático (2011), muitos 

conteúdos são ainda questionáveis pela forma como se apresentam diante 

daqueles que deles fazem uso: professores e alunos. Vale ressaltar que a 

própria história do livro didático no Brasil não originou de uma política de 

desenvolvimento, cuja função estivesse, de fato, atrelada ao de material 

didático (FREITAG, 2000). Este estudo apresenta os resultados de uma 

pesquisa, ainda em andamento, cujo foco principal é a análise do conteúdo de 

uma coleção de livros didáticos de língua portuguesa, aprovado pelo PNLD 

(2011), dirigida para o trabalho de professores e alunos.  

 

OBJETIVOS 
 
A discussão sobre o livro didático, como instrumento de trabalho do professor 

de língua portuguesa, é antiga e merece destaque diante de sua grande 

adoção em âmbito nacional. É possível asseverar que o livro didático é uma 

forte referência para muitos professores e alunos têm em relação ao ensino 

aprendizagem da língua portuguesa no contexto brasileiro. Assim sendo, esta 



pesquisa tem como objetivo analisar o funcionamento discursivo dos livros 

didáticos de língua portuguesa.  

 

METODOLOGIA  

O estudo pauta-se na análise de livros didáticos de língua portuguesa de uma 

editora do mercado brasileiro. O corpus de análise são livros que compõem 

uma coleção dirigida aos sexto, sétimo, oitavo e nono anos do ensino 

fundamental. A pesquisa é a de cunho qualitativo e a análise se volta para o  

funcionamento discursivo das obras focalizadas.  

 

DESENVOLVIMENTO  

Atualmente vivemos em um mundo globalizado e devemos nos instrumentalizar 

no que tange aos instrumentos que alavanquem o processo de ensino 

aprendizagem.  Assim sendo, os professores devem aguçar o seu senso 

analítico em relação ao material que utilizam em sua prática pedagógica, 

buscando, para tal, discernir entre o que o mercado editorial busca alcançar e o 

que realmente se constitui como um bom material que supram as reais 

necessidades da esfera docente. O ensino da língua portuguesa, quando bem 

orientado a partir de um material didático expressivo, contribui no que diz 

respeito à ampliação do nível de reflexão dos alunos. Observa-se na realidade 

brasileira que o livro didático se constitui, muitas vezes, como sendo como o 

único instrumento pedagógico, utilizado ao ensino e aprendizado 

(GRIGOLETTO, 1999; SOUZA, 1999, CORACINI, 1999).   

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Os resultados preliminares desta pesquisa mostram a repetição de algumas 

características como: a) repetição de uma mesma estrutura para todas as 

unidades do livro didático; b) caráter de homogeneização, em que todos os 

alunos são conduzidos a pensarem da mesma forma, negando a possibilidade 

da individualidade; c) espaço fechado de sentidos, pois os alunos são levados 

a chegarem às mesmas conclusões, sem conflitos. Esta pesquisa, em relação 

ao “caráter de homogeneização” e ao “espaço fechado de sentidos” atrela-os 

ao “discurso de verdade”, preconizado por Foucault (1979), e estudado nos 

moldes, desta pesquisa, por Grigoletto (1999). Outra questão ainda sob 



investigação diz respeito às prescrições contidas no livro do professor: embora 

a coleção faça alusões ao caráter construtivista dos volumes, o estudo pontua 

o ensino tradicional como fonte norteadora em suas atividades.  
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