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Resumo 
A prática docente é regulada por diversos documentos e obrigações e, entre as 
responsabilidades do professor de línguas, está a promoção da reflexão crítica 
quanto a temas sociais. Para isso, o livro didático apresenta-se como um dos mais 
importantes instrumentos disponíveis, sobre o qual recai a responsabilidade de 
estabelecer percursos a serem seguidos em sala de aula. Assim, o presente estudo 
apresenta uma análise de uma unidade sobre o gênero reportagem, que tem como 
temática central o trabalho infantil, em um livro didático destinado ao Ensino 
Fundamental II. Nesta pesquisa, apresentamos algumas reflexões sobre a Análise 
de Discurso Crítica e livros didáticos. A unidade em questão apresenta-se como um 
material proveitoso para o ensino crítico, mas que poderia ser enriquecido com 
reflexões voltadas às práticas sociais e relações de poder que atravessam o gênero 
didatizado.  
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Introdução 

Ao longo dos anos, o ensino de Língua Portuguesa passou por 

diferentes momentos e foi guiado por diferentes perspectivas teóricas. Na década de 

1990, o ensino baseado em gêneros tornou-se amplamente conhecido a partir de 

sua inserção em documentos oficiais. 

A escola passou a ser, ainda mais, permeada de responsabilidades 

e documentos reguladores e norteadores de sua prática, que estabelecem 

procedimentos e abordagens a serem seguidas em sala de aula. Entre os 

documentos, estão os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que se 

configuraram como um importante marco para a prática pedagógica nacional, e o 

Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), responsável por estabelecer um padrão a 

ser seguido pelos manuais adotados para uso em aula. 

Com a publicação dos PCN (1998), os temas transversais, que 

tratam de questões sociais, tornam-se compromisso da escola e de todas as 

disciplinas. Entretendo, a disciplina de Língua Portuguesa possui grande 
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responsabilidade, devido ao fato de “a língua ser um veículo de representações, 

concepções e valores socioculturais e o seu caráter de instrumento de intervenção 

social” (BRASIL, 1998, p.36).  

Sendo, assim, responsabilidade da escola e, por consequência, dos 

professores de língua, a promoção da reflexão crítica quanto as questões de cunho 

social, é importante que se pondere sobre o discurso pedagógico, em especial o 

discurso dos livros didáticos, responsável por conduzir e encaminhar o 

desenvolvimento das aulas. 

No Brasil, “[...] a escola é o lugar onde a maioria aprende a ler e 

escrever, e muitos têm talvez sua única oportunidade de contato com os livros, estes 

passam a ser identificados com os livros didáticos” (MARTINS, 1988, p.25). 

Considerando, portanto, o livro didático a principal, e uma das mais importantes, 

ferramenta para o trabalho do professor, é imprescindível um olhar apurado para as 

informações veiculadas e o modo como são apresentadas nos manuais.  

 

Objetivos 

Estabelecemos como objetivo para este trabalho analisar como um 

capítulo de um livro didático, que propõe estudo gênero reportagem, tendo como 

plano de fundo a temática do trabalho infantil, contribui para o ensino crítico. 

 

Metodologia  

Para este estudo, realizamos uma pesquisa qualitativa, que busca a 

interpretação dos dados a partir de contexto, investigando sua essência, mudanças, 

consequências e implicações. De acordo com Knechetel (2014), a pesquisa 

qualitativa preocupa-se com os processos sociais, considerando motivações, 

crenças, valores e representações das ralações sociais. 

Como material de investigação, foi selecionado o livro destinado ao 

9º ano do Ensino Fundamental II, da coleção Singular e Plural, de autoria de Laura 

de Figueiredo, Marisa Balthasar e Shirley Goulart, ano 2015. A escolha pela coleção, 

deu-se pelo fato de ela ser a segunda mais adotada no PNLD 2017, indicando sua 

ampla circulação pelas escolas do país. Também optamos pelo 9º ano, por se tratar 

da última série de um ciclo escolar, a partir do qual os alunos adentraram o Ensino 

Médio, com maiores cobranças quanto ao pensamento crítico e posicionamento 

socialmente ativo.  



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

O livro selecionado organiza-se em três cadernos: o Caderno de 

Leitura e Produção, com três unidades; o Caderno de Práticas de Literatura, com 

apenas uma unidade e; o Caderno de Estudos de Língua e Linguagem, também 

com três unidades. O foco de nossa análise recairá sobre a unidade 3 do Caderno 

de Leitura e Produção, “Não é brincadeira: o problema do trabalho infantil”. 

 

Referencial teórico 

Para a análise e intepretação dos dados e, como referencial teórico, 

são utilizados autores como Freire (1987), Freire e Shor (1986), Fairclough (1989) e 

Ramalho (2012). Sendo assim, passaremos a seguir para uma breve discussão 

quanto a Análise de Discurso Crítica. 

 

Ensino crítico de língua materna 

Análise de Discurso Crítica (ADC) ganhou força a partir da 

publicação do livro Language and Power (1989), de Norman Fairclough, sobre a 

perspectiva da indissociabilidade ente língua e sociedade. A ADC possuí um caráter 

transdisciplinar, operacionalizada a partir de estudos como os de Bakhtin/Volochinov 

e Foucault. 

Para a ADC, discurso é a linguagem como prática social, utilizado, 

não só para comunicar, mas para agir no mundo, controlar e moldar a realidade. O 

signo é entendido como “[...] um fragmento material da realidade, que a refrata, 

representando-a e constituindo-a de formas particulares, com potencial para 

instaurar, sustentar ou superar formas de dominação [...]” (RAMALHO, 2012, p.180). 

Assim, as questões de linguagem são também questões de luta social. 

Fairclough (1989) aponta, então, a linguagem como um espaço 

hegemônico de luta pelo poder, devido justamente ao seu caráter refrator da 

realidade. Nesse sentido, Ramalho (2012) complementa ao destacar que, seguindo 

a filosofia marxista da linguagem, cada nova classe que toma a posição da que 

dominava anteriormente, impõe seus pensamentos como únicos e universais. Desse 

modo seriam mantidas as desigualdades do poder, por meio da efetiva ação das 

ideologias.  

Nesse sentido, os discursos são atravessados pelas ideologias, que, 

para Fairclough (1989), são construções de práticas decorrente de perspectivas 

específicas que anulam diferenças, em prol de projetos particulares. Assim, a ADC 
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busca desvendar as ideologias dominantes e promover mudanças nas relações de 

dominação. 

Thompson (2002), apresenta cinco estratégias discursivas de 

operacionalização das ideologias para sustentação da dominação. A legitimação, na 

qual as relações de dominação são representadas como justas e válidas. A 

dissimulação, em que as relações de poder são ocultadas, negadas ou 

obscurecidas. A unificação, que parte da criação da noção de unidade entre os 

indivíduos, ignorando as diferenças. A fragmentação, ao contrário da unificação, 

segmenta-se os potenciais grupos desafiantes da ordem do discurso. E, a última 

estratégia, a reificação, em que a dominação se mantem ao apresentar situações 

transitórias como permanentes e naturais. 

Esse processo de perpetuação da desigualdade ocorre pela 

ausência do desenvolvimento da conscientização crítica, corroborando com os 

apontamentos de Paulo Freire (1987) de que, não havendo uma educação 

libertadora, o oprimido torna-se opressor. 

A emancipação social está diretamente ligada aos problemas 

sociais. De acordo com Fairclough (1989), diferentes contextos sociais contribuem 

na luta pela emancipação, como os institutos educacionais, atividades de comércio, 

sindicatos e organizações políticas. A escola, com um desses espaços, em práticas 

de ensino-aprendizagem, precisa conceber a linguagem como prática social, 

desenvolvendo a consciência de que ela pode contribuir para instaurar, manter ou 

superar relações assimétricas de poder. 

O ensino de Língua Portuguesa, a partir do olhar da ADC, deve 

conceber a língua como prática social e, portanto, permeada por relações de poder. 

Ramalho (2012) defende as práticas de ensino-aprendizagem de ensino de língua 

materna como,  

[...] práticas socioculturalmente situadas que envolvem (inter)ações, 
relações sociais, pessoas e discurso num mundo material particular 
e, por isso, são práticas de (inter)ação, de construção, de distribuição 
e de circulação de conhecimento, assim como de constituição de 
identidades, que podem contribuir para instaurar, reproduzir e/ou 
superar relações assimétricas de poder (RAMALHO, 2012, p.188). 
 

Assim, cabe a disciplina de Língua Portuguesa contribuir para a 

desnaturalização dos efeitos ideológicos, fazendo com que o aluno desenvolva a 
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consciência de como a língua atua mantendo ou rompendo as relações assimétricas 

de poder, reconhecendo as estratégias empregadas para saber com ultrapassá-las. 

 
O livro didático como formador de leitores críticos 

Retomando Bakhtin (2016), a língua se realiza por meio de gêneros, 

enunciados relativamente estáveis, mas que, em certa medida, se adaptam as 

mudanças sociais. Como formas relativamente estáveis, determinados por seu 

conteúdo temático, estilo e construção composicional, os gêneros também atuam 

como um mecanismo de regulatório do que e como se deve dizer o que quer dizer, 

atuando, assim, a favor da ordem do discurso. 

O livro didático utilizado em aula constitui-se a partir da organização 

de diferentes gêneros, que veiculam determinadas ideias, com o objetivo de 

transmitir conhecimentos específicos. Segundo Miguel e Fonseca (2018),  

Os livros didáticos têm o poder de representar pessoas, costumes, 
posturas e valores contribuindo para a crença de que determinados 
costumes, posturas ou ações estão “certas” ou “erradas”, dentre 
outros aspectos que transitam ideologicamente pelas páginas destes 
materiais nas escolas, exercendo influências sob os alunos e, 
consequentemente, contribuindo para a formação dos cidadãos 
(MIGUEL e FONSECA, 2018, p.42). 
 

Os conhecimentos e de saberes organizados tornam-se legitimados 

ao serem reproduzidos no suporte do livro didático e distribuído dentro da instituição 

escolar. Desse modo, o manual didático torna-se um potencial instrumento para 

conservação ou não das ideologias dominantes, já que “a ideologia é mais efetiva 

quando sua ação é menos visível” (FAIRCLOUGH, 1989, p. 85).  

Assim, o livro didático é desenvolvido no intuito de que se 

propaguem ideias e histórias convencionadas, “[...] é um artefato cultural, isto é, 

suas condições sociais de produção, circulação e recepção estão definidas com 

referência a práticas sociais estabelecidas na sociedade” (MARTINS, 2006, p.124).  

O livro didático, também, 

“[...] é poderosa fonte de conhecimento da história de uma nação, 
que, por intermédio de sua trajetória de publicações e leituras, dá a 
entender que rumos seus governantes escolheram para a educação, 
desenvolvimento e capacitação intelectual e profissional dos 
habitantes de um país” (LAJOLO e ZIBERMAN, 1999, p.121). 
 

Em determinados momentos, o que se encontra neles reproduzido, 

funciona como um reflexo da sociedade, conservando valores ou preconceitos e, em 
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outros momentos, pode atuar como um inovador, apresentando-se como um 

potencial transformador social. O livro didático, “[...] talvez mais ostensivamente que 

outras formas escritas, forma o leitor” (LAJOLO e ZIBERMAN, 1999, p.121), tendo 

assim, grande responsabilidade na formação da criticidade dos alunos. 

 

Resultados e Discussão  

Nessa seção apresentamos a interpretação dos dados encontrados, 

refletindo sobre a organização da unidade 3 do livro selecionado, a luz da ADC e, 

em alguns momentos, tecemos reflexões sobre a organização estrutural do material. 

O livro realiza um trabalho pautado na teoria dos gêneros de texto, 

organizando as unidades de modo muito próximo as Sequências Didáticas (DOLZ, 

NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004). Desse modo, a unidade 3 – “Não é brincadeira: 

o problema do trabalho infantile”, pode ser entendida como uma adaptação de uma 

SD para o gênero reportagem. 

De início, a unidade propõe o que, nas SD de Dolz, Noverraz e 

Scheneuwly (2004), chama-se de apresentação da situação. O livro apresenta uma 

imagem da animação Vida Maria e algumas questões para reflexão inicial, como: o 

que a criança da imagem está fazendo, o que seria mais apropriado para sua idade, 

o que é trabalho infantil, suas consequências e como combatê-lo. Ainda nas 

mesmas páginas iniciais, o livro apresenta o projeto de ação, a criação de uma 

reportagem audiovisual sobre trabalho infantil para conscientização da comunidade.  

Seguindo a proposta dos autores genebrinos, a SD deve solicitar 

uma produção inicial do gênero, mas isso não acontece, o livro parte para atividades 

de leitura e análise de reportagens, fazendo também a apresentação de 

características próprias do gênero, questões de textualização, planificação, vozes e 

condição de produção.  

Por fim, o livro solicita a produção final de acordo com o projeto de 

ação inicialmente proposto. Assim, no que se refere ao trabalho com os gêneros e 

SD, percebemos que unidade tem um bom desenvolvimento, próximo ao que propõe 

os autores genebrinos. Entretanto, no que diz respeito ao Ensino crítico, algumas 

reflexões poderiam ter sido melhores elaboradas e debatidas com os alunos. 

 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

Essa história de trabalho infantil está assim, tão longe de mim? 

De início, é preciso considerar a boa escolha da temática para se 

desenvolver o trabalho com o gênero reportagem. Como já discutido, debater 

questões sociais é de responsabilidade da escola e da disciplina de Língua 

Portuguesa, assim, propor aos alunos de 9º ano a discussão sobre o trabalho infantil 

apresenta inúmeras possibilidades para o trabalho de conscientização crítica. 

A unidade faz, também, uma boa seleção de textos apresentados, 

optando por reportagens provenientes de fontes confiáveis e de conteúdo e nível de 

complexidade adequados a faixa etária. As questões e exercícios propostos também 

são bem elaborados e abarcam, tanto questões próprias ao gênero, quanto para 

reflexão sobre o tema. 

Entretanto, para um melhor aproveitamento das discussões sobre a 

temática e para potencializar o trabalho de conscientização crítica, poderiam ser 

adicionadas algumas reflexões à unidade.  

Logo de início, por exemplo, após a apresentação da primeira 

reportagem, seguida de um gráfico sobre a distribuição do trabalho infantil no mundo 

e outro sobre o IDH no Brasil, são feitos alguns questionamentos, como mostra a 

figura 1.  

 

Figura 1- Exercícios de compreensão 

 

Fonte: Figueiredo, Balthasar e Goulart, 2015, p. 110-111 

 

O trabalho infantil é, indiscutivelmente, uma realidade existente no 

país, mas que acontece com maior frequência em regiões específicas e em 

determinadas classes socioeconômicas. Esse é um aspecto importante sobre o 
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tema, com potencial para ser explorado no exercício mostrado acima, mas que não 

é mencionado. 

Desse modo, ao exercício 2, poderiam ser acrescentadas reflexões 

para o aluno, como:  

i) Levantar hipóteses que justifique o fato de as regiões 

identificadas na letra (a) serem as em que mais há trabalho 

infantil;  

ii) Reflitir e levantar hipóteses que possam justificar o fato de 

que, no gráfico mostrado, a Ásia, África subsaariana e 

América latina são os lugares do mundo com maior número 

de trabalho infantil;  

iii) Conversar com os colegas da turma sobre o por quê de o 

continente europeu, ou ainda, a região sul do Brasil não 

apresentar altos índices de crianças em trabalhos perigosos;  

iv) Analisar se, na região em que o aluno vive, de acordo com o 

gráfico 2, há muitas crianças envolvidas com trabalho de 

risco; 

v) Questionar se a turma conhece alguma criança que vive em 

situações desse tipo. 

O segundo texto apresentado, consiste na transcrição de uma 

reportagem audiovisual sobre o trabalho infantil. Nela, estão presentes as falas de 

diferentes profissionais envolvidos com o assunto, como delegados, assistentes 

sociais e juízes. O livro acerta ao propor exercícios, figura 2 e 3, que promovem a 

reflexão sobre os discursos no texto. 
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Fonte: Figueiredo, Balthasar e Goulart, 2015, p. 114 

 

Somados aos exercícios propostos, poderiam ser feitas mais 

reflexões a respeito do discurso de cada um dos entrevistados, como perpassam por 

ele questões ideológicas, relacionada com a posição social que ocupam. Essas 

reflexões poderiam ser inclusas diretamente no livro didático, ou debatidas em sala a 

partir da mediação do professor, pois “ao educador crítico cabe a tarefa de estimular 

a visão crítica dos alunos, de implantar uma postura crítica, de constante 

questionamento das certezas [...]” (RAJAGOPALAN, 2003, p.111). 

Por fim, no que diz respeito ao projeto de ação, a produção final 

solicitada, também poderiam ser feitas algumas modificações. O livro propõe a 

produção de três reportagens audiovisuais, partindo de pautas prontas, mas seria 

muito mais interessante que essas pautas fossem definidas em conjunto com a 

turma. Seria um momento importante para escutar a voz dos alunos e permitir que 

refletissem sobre o seu contexto, sua região e comunidade, para que, assim, a 

experiencia se tornasse mais significativa. 

Escutar o aluno é essencial para que se construa o conhecimento de 

modo relevante, pois eles também têm muito a dizer. De acordo com Freire, em 

Medo e ousadia (1986), o professor que cria condições para que a classe fale de 

Figura 2- Exercícios 1, 2 e 3 Figura 3- Exercícios 4 e 5 
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suas experiências, permite que se revelem as áreas de problemas de seu interesse, 

promovendo, assim, o efetivo engajamento de todos. 

Assim, ao possibilitar essas reflexões, o professor torna-se um 

caminho para a criticidade. “O rosto e a fala do professor podem confirmar a 

dominação, ou refletir possibilidades de realização (FREIRE E SHOR, 1986, p.22)”. 

O livro didático em sua atual composição, preparado mais para o consumo do 

mercado do que propriamente para a reflexão em sala, não basta. É preciso que o 

professor assuma uma postura ativa para enxergar as possibilidades que o material 

oferece para o ensino crítico.  

 

Conclusões  

A partir dos pressupostos da Análise Crítica do Discurso, realizamos 

uma análise de uma unidade de livro didático, focando em seu potencial para o 

ensino crítico. As noções apresentadas pela ADC, de discurso, ideologia e língua 

como prática social, foram essenciais para teorizar a análise.   

O objetivo da pesquisa foi analisar como o trabalho com os livros 

didáticos podem contribuir para o ensino crítico. Percebemos o potencial 

apresentado pelo material, boa escolha temática, reflexões pertinentes, mas que, 

ainda, podem ser mais bem exploradas, a fim de se desenvolver de fato uma 

conscientização crítica. 

As unidades dos livros mostram-se como uma boa possibilidade 

para o ensino crítico, desde que o foco não recaia exclusivamente sobre as 

questões de gênero. É preciso que também se contemplem as relações de poder 

que atravessam o gênero estudado, o papel da língua enquanto potencial para 

manter ou romper as relações de poder e as práticas sociais nas quais acontece.  

 É importante, também, que os livros didáticos possibilitem maior 

espaço para a participação dos alunos e associação com seus contextos. O 

professor, enquanto profissional com o objetivo de desenvolver um ensino crítico, 

deve atentar-se para o material didático e para os alunos, de modo a conseguir 

desenvolver sua prática para além das páginas das editoras. 
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