
ANAIS DO VIII Colóquio de Estudos Literários 
 FERREIRA, Cláudia C.; SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Diálogos e Perspectivas 
Londrina (PR), 06 e 07 de agosto de 2014 

ISSN: 2446-5488  p. p. 11-22 

11 

 

 

ANÁLISE DO TEXTO LITERÁRIO EM LIVRO DIDÁTICO ADOTADO POR 

ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Anadir Aparecida Selória
1
 

Edna Mariucio Aranha
2
 

Margarida da Silveira Corsi
3
 

 

Resumo: Este trabalho apresenta resultados de uma análise crítica sobre a forma como o texto 

literário é abordado em um determinado livro didático adotado em muitas escolas estaduais de 

Ensino Fundamental (EF) de Maringá e região. A análise está embasada nas seguintes 

propostas: sequência básica (COSSON, 2014); análise interna e externa (MICHELETTI, 

2006); trabalho específico de análise de leitura do texto literário no Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), diante dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRANDÃO 

& MARTINS, 2003).  Objetiva auxiliar professores do EF na escolha do livro didático, com a 

intenção de contribuir para que essa escolha ocorra de modo menos controverso, levando em 

conta as necessidades e os interesses de cada realidade. O trabalho se ocupa de uma unidade 

do livro didático adotado e compara o desenvolvimento das atividades sugeridas pelas autoras 

do livro, da pré-leitura ao último exercício, com as propostas e autores supracitados. 
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Introdução 

 

 Este trabalho é o resultado da análise de um capítulo que integra a segunda unidade de 

um livro didático adotado por muitas escolas de Ensino Fundamental de Maringá e região. Foi 

apresentado à disciplina “Leitura do Texto Literário”, que integra o currículo do Profletras – 

Mestrado Profissional em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (URFN) 

em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM). Objetiva oferecer parâmetros 

que auxiliem os professores do EF na escolha do livro didático, partindo de critérios  
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propostos por Cosson (2014), Micheletti (2006), Brandão e Martins (2003). 

 A análise aborda o pressuposto de que os professores não têm tempo hábil para o 

estudo e escolha dos livros didáticos aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), principalmente os professores de Língua Portuguesa, que têm muita leitura e correção 

de textos de alunos para realizar durante o período de hora atividade. Mesmo com o aumento 

dessas horas, no Estado do Paraná, os profissionais dessa disciplina carecem de um tempo 

específico para se dedicarem ao estudo e à análise dos livros didáticos a serem adotados pela 

escola básica. Além disso, dificilmente todos os educadores da área conseguem se reunir para 

analisar os livros didáticos, pois as escolas não conseguem adequar o horário de forma que 

todos esses profissionais tenham a hora atividade no mesmo dia, em função de sua 

rotatividade pela atuação em diferentes escolas. Outro aspecto a ser apontado é que nem todas 

as editoras disponibilizam exemplares para a apreciação dos profissionais da educação e, 

aquelas que o fazem, raramente deixam em número suficiente para todos os professores da 

escola. Isso é corroborado por Brandão e Martins (2003, p. 258, grifo das autoras): 

 
[...] As próprias condições em que se instaura um processo de escolha dos 

livros didáticos para o(s) próximo(s) período(s) letivo(s) não permitem o 

exercício de reflexão ou visão crítica dos docentes. Tudo parece ser feito, 

pelo que se sabe, com a pressa de se desincumbir da tarefa, que é como uma 

obrigação a mais atrapalhando a prática rotineira. Em geral, o Guia das 

coleções chega à escola, a diretoria avisa aos professores e eles, no tempo 

que puderem, entre uma e outra aula, vão lá dar uma olhada e indicar as 

coleções que preferem [...].  

 

 Diante desse quadro apresentado pelas autoras, não há como não se levar em conta a 

precariedade estrutural por que passa a educação pública, que hodiernamente é assolada pelas 

contradições impostas pelo sistema. O dilema que se instaura ante a necessidade de se fazer a 

melhor escolha do livro didático e as condições adversas para tal é algo que precisa ser 

questionado pelos educadores engajados na luta por uma escola pública que oportunize de 

fato uma educação de qualidade. 

Para agravar a situação, não é oportunizada ao professor de forma efetiva, a aquisição 

de conhecimento teórico sobre a abordagem de linguagem, conforme as propostas  
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interacionistas previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998) e nas Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná (DCEs, 2008) para uma boa escolha.  Assim, a decisão de 

qual livro escolher, muitas vezes, parte das estrelas que o MEC (Ministério da Educação e 

Cultura) coloca como forma de avaliação da obra; da escolha efetuada por outras escolas; e do 

aspecto visual do livro. Desse modo, é realizada a escolha, salvo pouquíssimos profissionais 

que tenham adquirido conhecimentos teóricos específicos em cursos de formação continuada 

que fundamentam uma boa escolha, como os cursos lato sensu e stricto sensu. O ideal seria 

que houvesse uma parceria entre as universidades e as escolas de ensino fundamental e médio 

para que aquelas fornecessem respaldo e conhecimentos técnicos para estas a fim de fazer 

uma escolha adequada à realidade de cada escola, além de oferecer subsídios para o trabalho a 

ser desenvolvido com a obra escolhida. Dessa maneira, é necessário que haja um engajamento 

entre essas duas realidades, ligando ambas e objetivando especificamente um direcionamento 

à escolha do livro didático. Programas como o PDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional), instituído pelo Estado do Paraná e o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) realizam uma ponte entre a academia e a escola básica. Talvez haja 

necessidade de colocar a escolha do livro como conteúdo a ser estudado nesses programas. 

Chiappini (2006, p. 14) fala da necessidade de  

 
continuar havendo pesquisadores universitários e professores do ensino 

básico, fundamental e médio, dispostos a reconstruir permanentemente essas 

pontes entre a universidade e a escola pública, entre ambas e a sociedade, 

entre os professores, os alunos e os textos; entre os textos e a vida. 

 

Para que haja esta articulação entre as instâncias de ensino superior e básico, é 

imprescindível que a universidade socialize o conhecimento que na maioria das vezes 

restringe-se aos seus muros. Conforme foi citado, já existem alguns programas educacionais 

com a intenção de realizar essa ponte, mas em função do excesso da demanda, tornam-se 

ainda exíguos. Não obstante, percebe-se que há uma tentativa por parte da equipe de ensino 

do Núcleo de Educação em auxiliar o professor nesse processo, mas ainda assim não é 

suficiente, pois não é possível analisar todas as obras, reunindo as escolas que compõem 

determinado núcleo, em apenas um dia de discussão. Porém, percebe-se que existe a 

preocupação e isso já é um grande começo. 
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Desenvolvimento 

 

 A escolha do livro didático nem sempre é adequada à escola e/ou à região para a qual 

foi feita. Dessa forma, um bom livro pode se tornar inviável em determinada realidade. Pode, 

também, não ser trabalhado adequadamente e não surtir o resultado esperado. Da mesma 

maneira que um livro sem muitas estrelas atribuídas pelo MEC poderá ser muito útil nas mãos 

de professores preparados para usá-lo. O livro escolhido para a análise deste trabalho foi 

referenciado e reverenciado sem reservas pela forma como abordou os textos e conteúdos, 

porém seu uso não condiz com as expectativas.  

 O capítulo analisado traz uma breve fundamentação teórica e contextualização do 

gênero romance a ser trabalhado, além de uma sondagem sobre questões relevantes para o 

entendimento do texto. As autoras apresentam três excertos da obra “Memórias póstumas de 

Brás Cubas”, de Machado de Assis: Capítulos LIII, LIV e LV, respectivamente. Com relação à 

escolha de um clássico, Cosson (2014, p. 35) afirma que “ao selecionar um texto, o professor 

não deve desprezar o cânone, pois é nele que encontrará a herança cultural de sua 

comunidade”. O texto escolhido, embora escrito no final do século XIX, é um texto atual e 

universal, pois aborda tema e valores que são intrínsecos ao ser humano de todas as épocas e 

nacionalidades. Caso a escolha se voltasse para textos contemporâneos – entenda-se da época 

atual – esse texto não seria escolhido, pois reflete uma realidade do final do século XIX, mas 

por outro lado é atual – e até mesmo perene – por causa da abordagem que traz: o triângulo 

amoroso entre Brás Cubas, Virgília e Lobo Neves. Isto é asseverado por Cosson (2014, p. 35) 

ao dizer que “não se pode apoiar apenas na contemporaneidade dos textos, mas sim em sua 

atualidade”. As autoras abrem uma espécie de diálogo com o aluno para instigá-lo, 

sensibilizá-lo para a leitura do texto, partindo de seu conhecimento de mundo e de sua 

experiência. Essa forma de abordagem está em consonância com Micheletti (2006, p. 16) 

quando a autora afirma que “ler um texto põe em ação todo o conhecimento de mundo [...] o 

leitor salta para a vida e para o real na medida em que a leitura da palavra escrita pode 

conduzi-lo a uma interpretação de mundo”.  

 No início do trabalho com o gênero romance, as autoras apresentam um breve resumo 

em linguagem atual (formal, mas de fácil compreensão para o aluno) e complementam o  
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resumo com uma foto que retrata o Rio de Janeiro, em meados do século XIX (local e época 

em que se passa a história), enfatizando “a ação dos sujeitos leitores na produção de efeitos 

estéticos, especialmente aquelas que se voltam para a relação do texto escrito com outras 

linguagens: imagens, charges, quadrinhos, pinturas, fotografias etc.” (BRANDÃO; 

MARTINS, 2003, p. 272). Porém, elas não exploraram a foto, colocaram apenas sua 

referência (em letras miúdas). A nosso ver, poderiam ter falado sobre a importância do lugar e 

de sua conexão com o texto que seria estudado. Apesar disso, até esse momento das 

atividades propostas, as autoras desenvolveram um trabalho satisfatório com os excertos, 

proporcionando a conceitualização do gênero em estudo.  

 A partir desse preâmbulo, propuseram exercícios chamados de “interpretação de texto 

– compreensão”, mas que na realidade representam apenas a decodificação, ou, segundo 

Micheletti (2006, p. 18), exercícios em que o aluno parafraseia o autor, ou ainda, para 

Brandão e Martins (2013, p. 270), somente atividades de copiação.  

 No quadro abaixo, apresentamos os exercícios propostos pelas autoras a partir da 

leitura do primeiro excerto: 

 

1. No início desse capítulo, o amor é comparado a uma planta. Que palavras foram usadas 

para caracterizá-lo assim? 

2. No texto, o beijo é comparado ao aparecimento de botões de flor. Transcreva a 

passagem que expressa essa ideia. 

3. O narrador afirma que o beijo que Virgília lhe dera era um “prólogo”. O que esse beijo 

prenuncia para ele? Responda a questão com uma passagem do texto. 

4. Que características são atribuídas a esse beijo? O trecho fala em delícias, prazeres e 

alegria e também em terrores, remorsos, dor e aflições. Com base no resumo da história 

apresentado na página 115, responda: por que o narrador prenuncia sentimentos e 

sensações contraditórias ao se referir ao que espera de sua vida depois daquele beijo? 
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Assim, observa-se que as autoras não apresentam nenhum exercício que estabeleça 

relações entre o contexto do autor e o dos leitores, ou seja, dão o nome de interpretação, mas 

não a fazem. Com isso, o aluno fica apenas no primeiro nível de leitura, ou seja, de 

decodificação. Como ratifica Silva (2002, p. 65, grifo do autor) ao afirmar que 

 

[...] os atos de compreender e interpretar, extremamente complexos em sua 

natureza, são distorcidos e até banalizados por aquilo que os livros didáticos 

chamam de “exercícios de leitura” ou de “estudo do texto”. Assim, 

interpretação passa a significar o conjunto de respostas do leitor a um 

questionário colocado no livro e compreensão, a reprodução exata de um 

significado pré-fixado para o texto [...].  

 

 Além disso, as autoras poderiam ter explorado a estrutura do gênero romance com 

atividades sobre os personagens, narrador – que chama a atenção por ser um defunto –, 

espaço, tempo verbal da narração, momento histórico do acontecimento – destacando as 

condições de produção –, enredo e clímax. Porém, houve uma ruptura e partiram para 

exercícios sobre figuras de linguagem sem, no entanto, utilizar esse conhecimento para falar 

do estilo do gênero e do autor – uma vez que as escolhas lexicais utilizadas proporcionam um 

arranjo linguístico configurando o estilo do autor. Somente depois disso, elas apresentaram 

uma atividade que trabalha os elementos da narrativa, mas não se aprofundam e retomam o 

formato de exercícios sobre figuras de linguagem, agora descontextualizados. Em seguida, 

estabelecem uma comparação entre os textos lidos com algumas tiras de um cartunista atual 

(2004), publicadas no jornal “Folha de São Paulo” em capítulos, como fora o romance de 

Machado de Assis outrora, com a diferença de que a publicação do cartunista traz a 

predominância de imagens. Por meio da sequência dessas imagens, as autoras trabalham sua 

estrutura remetendo-se à do romance e apresentando a sequência, os efeitos de sentido e os 

personagens, mas apenas de maneira superficial. 

 Na última parte em que o gênero romance é trabalhado, o livro apresenta um poema da 

atualidade (1990), dialogando com o primeiro excerto apresentado (capítulo LIII da obra de 

Machado de Assis) que fala sobre o beijo. Mostra, também, o beijo na arte, citando autores 

clássicos (Bilac, Shakespeare, Pessoa e outros), expondo fotos de esculturas e pinturas (com 

beijo), e fotografias atuais com casais se beijando. Para encerrar essa parte do romance, o  
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livro traz um pequeno texto informativo sobre o beijo nas mais variadas culturas, o que ajuda 

a tornar a aula bastante instigante, pois é um assunto do interesse dos adolescentes. 

 Somente nesse momento, as autoras sugerem a leitura do romance “Memórias 

póstumas de Brás Cubas” e apresentam o trecho inicial da obra para estimular o aluno a ler o 

livro. Sobre isso, elas poderiam ter enriquecido o trabalho com a proposta sugerida por 

Cosson (2014) denominada sequência básica, complementada pela sequência expandida. Na 

proposta, o autor desenvolve passos para estudar o texto literário na sala de aula, quais sejam, 

motivação, introdução, leitura e interpretação – complementadas pela contextualização, 

segunda interpretação e expansão referentes à sequência expandida, que serão explicados 

adiante.  

 Entre os passos da sequência básica, da leitura propriamente, o autor sugere uma 

atividade que denomina de intervalos, nos quais o professor pode trabalhar a intertextualidade 

da obra em estudo com outras obras literárias e/ou com outras manifestações artísticas. 

Cosson (2014, p. 72) afirma que sua proposta é apenas um exemplo e que não precisa ser 

seguida como uma verdade absoluta, devendo o professor adequá-la à sua realidade. Para as 

etapas da sequência básica, o autor (2014, 51-73) sugere algumas atividades que serão 

expostas a seguir. A motivação é a primeira etapa e o professor pode trabalhar a partir de um 

poema, de uma música, de uma ilustração ou de qualquer outro gênero que possa motivar e 

incentivar o aluno a participar da atividade que será desenvolvida. A introdução é a segunda 

etapa e nela é interessante que se faça uma pequena apresentação do autor e da obra que será 

trabalhada: mostrar a capa, contracapa, ler a orelha e outras informações paratextuais, 

esclarecendo a importância e as razões da escolha. A leitura é a etapa – terceira – em que o 

aluno começa a ler a obra e para a qual o professor precisa dar-lhe assistência, 

acompanhando-o e assessorando-o durante o processo – é nessa etapa que o autor propõe os 

intervalos. A interpretação – quarta etapa – acontece em dois tempos: um interior (que vai da 

decifração ao encontro do leitor com a obra) e outro exterior (quando o letramento literário 

que acontece na escola se distingue da leitura fora da escola, a qual geralmente é feita sem 

aprofundamento e por mero prazer e/ou interesses particulares e individuais).  

 Após as sugestões de trabalho com as etapas da sequência básica, Cosson (2014, p. 75-

109) sugere a sequência expandida, para a qual propõe que o professor faça uma  
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contextualização da obra trabalhada. Essa contextualização pode ser teórica (tentar explicitar 

as ideias da obra, p. 86), histórica (“abre a obra para a época que ela acena ou o período de 

sua publicação”, p. 86), estilística (centra-se “nos estilos de época ou períodos literários”, p. 

87), poética (“responde pela estruturação ou composição da obra”, 87), crítica (“recepção do 

texto literário”, p. 88), presentificadora (“busca a correspondência da obra com o presente da 

leitura”, p. 89), e temática (“retoma o caminho „natural‟ do leitor que, sem compromissos com 

o saber literário, comenta com o amigo ou alguém que lhe seja próximo a sua última leitura, 

falando do tema ou dos temas tratados na obra”, p. 90). Depois, ele sugere a segunda 

interpretação, na qual o professor deverá escolher “uma personagem, um tema, um traço 

estilístico, uma correspondência com questões contemporâneas, questões históricas, outra 

leitura, e assim por diante, conforme a contextualização realizada” (COSSON, 2014, p. 92). 

E, para encerrar o trabalho de leitura, é sugerida a expansão, na qual o aluno vai além do 

texto, fazendo conexões com sua vida e com outras leituras. 

 

[...] Acreditamos que na sequência básica se realiza a aprendizagem plena da 

literatura, mas porque nela se enfatiza a experiência da interpretação como 

construção do sentido do mundo, as outras dimensões do letramento literário 

terminam por ocupar um segundo plano. Essa posição secundária pode levar 

a um obscurecimento do lugar da literatura na escola, sobretudo aquele dado 

pela tradição. A sequência expandida vem deixar mais evidente as 

articulações que propomos entre experiência, saber e educação literários 

inscritos no horizonte desse letramento na escola. (COSSON, 2014, p. 76). 

 

 Depois de sugerir a leitura do romance, as autoras do livro didático apresentam uma 

explanação sobre as orações subordinadas utilizando períodos dos excertos trabalhados, mas a 

classificação das orações e os exercícios propostos ficaram descontextualizados, sem 

nenhuma referência aos textos estudados até então – trabalhando, dessa forma, a gramática 

fora de contexto e de maneira tão criticada por estudiosos da atualidade, como por exemplo, 

Geraldi (1997) e Antunes (2007). Estes estudiosos defendem o trabalho com análise 

linguística voltada para o texto e no texto com o objetivo de proporcionar ao aluno a 

percepção do valor e da aplicação dos conteúdos que está estudando, diferente daquelas 

cansativas e complexas listas de exercícios gramaticais que o aluno não vê sentido nem 

utilidade. Entendemos que o sujeito na elaboração de seu discurso faz uma adequação deste  
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ao contexto de produção: quem fala, para quem, em que momento histórico, a esfera social 

empregada, o gênero e as escolhas linguístico-expressivas selecionadas para efetivar a 

comunicação. Assim, no discurso em uso, existem muitos fatores subjacentes além do código 

e, por esse motivo, para que ocorra interação entre os falantes, não basta apenas o domínio da 

metalinguagem. Por isso, o trabalho com a análise linguística deve enfatizar os efeitos de 

sentido proporcionados pelos recursos gramaticais utilizados na elaboração dos textos.  

 A seguir, as autoras dão três sugestões de produção de texto e, para isso, voltam a 

referir-se aos excertos trabalhados. Como primeira sugestão, elas retomam o excerto “O velho 

diálogo de Adão e Eva” – capítulo LV – e sugerem a criação de uma sequência conversacional 

para preencher os vazios deixados pelo autor da obra literária para que o leitor imagine o teor 

da conversa do casal. Para tal, elas dão um excelente embasamento e roteiro e pedem para que 

os alunos completem o diálogo na linguagem em que o texto foi escrito. Poderiam ter 

sugerido, também, esse diálogo nos dias atuais para aproximar a produção escrita da 

linguagem do adolescente. Seria uma produção que estimularia o aluno de 9º ano, porque 

provavelmente ele sentiria segurança ao escrever e expor sentimentos íntimos, uma vez que 

estaria escrevendo e expondo sentimentos dos personagens. Assim, por meio de uma 

produção ficcional, a atividade poderia proporcionar um momento de catarse, de alívio das 

tensões internas e daquelas produzidas com as relações pessoais.  Os estudantes poderiam 

perceber que o ambiente escolar não precisa ser um lugar de cumprir tarefas entediantes e 

obrigatórias, mas que pode ser um lugar de encontro, de interação e de atividades agradáveis.  

 Apesar de as autoras não terem sugerido a atividade dessa maneira, nada impede que o 

professor a realize, pois o livro didático é apenas um apoio, não deve ser usado como guia 

exclusivo e impositivo. Ao profissional da educação cabe usá-lo como um recurso versátil e 

flexível a seu favor e não como uma camisa de força que emperra o desenvolvimento de seu 

trabalho.  

 Dando continuidade às atividades, depois de completar o diálogo entre os amantes do 

excerto, as autoras sugeriram mais duas produções de texto: a redação de uma sinopse e, 

também, de um capítulo da história apresentada na sinopse. Para a produção da sinopse, 

pediram para os alunos escreverem-na a partir de um romance fictício: pensar em uma história 

de amor e redigir o gênero solicitado. Porém, para isso não forneceram uma fundamentação  
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teórica adequada, apenas deram dois exemplos, ressaltaram que na sinopse deveriam conter os 

elementos personagem, tempo, espaço e enredo. Assim, a atividade ficou muito abstrata, pois 

além de se preocupar com a estrutura do gênero sinopse e com suas idiossincrasias, o aluno 

não tinha uma história concreta para relatar, apenas uma história imaginada. Deram dois 

exemplos desse texto, mas não analisaram a estrutura do gênero. Entendemos que a produção 

textual deveria ter dado continuidade ao texto trabalhado, e que a sinopse deveria ter sido 

reservada para ser estudada em um capítulo exclusivo para ensiná-la como gênero textual, o 

qual não é enfocado em nenhum livro da coleção de 6º a 9º ano. 

 A última proposta de produção textual foi a sugestão de que a partir dos textos 

produzidos, os alunos escrevessem um capítulo dessa história fictícia e que, na sequência, 

dramatizassem-na. Novamente, não são fornecidas ferramentas concretas para a produção. 

Não é oferecida aqui uma visão global, pois o aluno precisa partir de algo sucinto – a sinopse 

– para produzir um capítulo inteiro, tendo que imaginar a história toda para se situar na 

produção da parte requisitada. 

 O capítulo é, então, finalizado com mais um excerto, mas de outra obra – agora 

contemporânea dos alunos –, chamando a atenção do aluno para o gênero romance. Porém, 

não há nenhum exercício sobre esse texto, apenas um resumo do que foi estudado no capítulo 

e um quadro para o aluno fazer uma autoavaliação de seu desempenho. Logo após, elas 

apresentam uma página com sugestões de romances e de filmes. E como atividade 

complementar, elas apresentam a primeira parte do primeiro capítulo de um conto 

contemporâneo (2002) que tem três capítulos e propõem a produção de uma continuidade da 

narrativa. Para tanto, ajudam o aluno a se recordar do gênero conto por meio de alguns itens 

com suas características elencadas, proporcionam a leitura dessa pequena parte citada acima, 

pedem para que os alunos imaginem o restante da história e dão algumas sugestões para a 

redação do texto.  

 Encerram o capítulo com a análise passo a passo do excerto do conto lido e 

apresentam um roteiro com a sua estrutura para que os alunos produzam um texto inteiro, não 

apenas a continuação como anteriormente. Sugerem que se faça um rascunho antes da escrita 

definitiva e, novamente, um quadro com uma autoavaliação sobre a produção realizada. As 

autoras não sugeriram a leitura do conto apresentado, na íntegra, o que parece empobrecer o  
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trabalho com o texto literário e, por consequência, o letramento literário desses alunos. É 

importante que eles tenham acesso às obras completas, pois consideramos que não é possível 

apreciar uma arte aos pedaços, ela precisa estar inteira e completa. Talvez este seja um motivo 

que contribui para a falta de interesse do aluno pela leitura literária que se realiza na escola e 

foge dela fora dos muros escolares. 

 

Considerações finais 

 

 As autoras poderiam ter dado outro enfoque à obra machadiana tornando-a mais 

adequada ao nono ano. Poderiam, por exemplo, ter escolhido como excerto, o capítulo que se 

refere ao relacionamento do protagonista com a personagem Marcela. Chamando, assim, a 

atenção para as relações de amor e de ódio entre os casais e abordando a gama de problemas 

emocionais que os adolescentes enfrentam nessa fase de transição tão conturbada. Elas 

poderiam, por exemplo, terem optado por um enfoque mais adolescente, mas, ao em vez 

disso, caíram no equívoco citado por Brandão e Martins (2003, p. 267) de que as editoras 

preferem dar um enfoque adulto para chamar a atenção dos professores – que são adultos – a 

fim de vender suas obras. Dessa maneira, percebe-se que, algumas vezes, não se pensa em um 

trabalho a partir da visão do leitor, da realidade do aluno, do que o agradaria, mas algo que 

seja economicamente rentável. E, antagonicamente, fala-se tanto em um trabalho que chame a 

atenção dos alunos e que desperte seu interesse. 

 A partir de nossa experiência na escola básica e da análise, poderíamos afirmar que 

não existe nenhum livro didático que se encaixe perfeitamente a toda realidade educacional 

brasileira. Assim, é necessário que o professor receba formação adequada para uma boa 

escolha e, também, que lhe dê respaldo para preencher as lacunas deixadas por esse recurso 

pedagógico e/ou fazer adequações à sua realidade. De modo que o direcionamento seja dado 

pelo professor e não pelo livro para que os profissionais da educação não ajudem a defender 

ideologias de grupos privilegiados, dominantes e com interesses escusos. 
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