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RESUMO 

 

SOUZA, Marizéte S. M.Sc., Universidade Estadual de Santa Cruz, março de 2015. Crenças e 

protagonismo de professores da rede pública do ensino médio em face da escolha do livro 

didático de língua estrangeira. Orientador: Rodrigo Camargo Aragão. 

  

O presente trabalho pretende investigar as crenças de quatro professores de língua estrangeira 

que atuam em duas escolas da rede pública do município de Ilhéus sobre o seu papel na 

escolha do livro didático. O motivo que nos leva a estudar o referido assunto relaciona-se com 

a importância da aprendizagem de uma língua estrangeira na sociedade atual, bem como da 

imprescindibilidade do protagonismo do professor frente à mudança nos mecanismos que 

viabilizam esse processo de ensino e de aprendizagem na escola pública, seja para adoção de 

novos procedimentos e recursos, seja na tomada de consciência sobre as consequências de 

suas atitudes em ações aparentemente corriqueiras da rotina escolar, a exemplo da escolha do 

livro didático. Partindo do entendimento do conceito de crenças no ensino e aprendizagem de 

línguas (ARAGÃO, 2010; BARCELOS, 2004, 2006, 2007; SILVA, 2011) e subsidiado pelas 

orientações constantes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e nas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) acerca da formação do 

professor, pretende-se investigar as crenças e protagonismo dos professores no que se refere à 

escolha do livro didático para a escola pública de ensino médio e, assim, contribuir para o 

debate em torno do livro didático para o ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Os 

dados foram coletados por meio de aplicação de questionário, da realização de entrevistas e 

do registro de notas a partir de observações de campo, de acordo com parâmetros da pesquisa 

qualitativa sobre crenças. Os resultados revelaram que o livro didático é considerado um 

importante instrumento para o ensino e a aprendizagem de uma língua estrangeira, 

principalmente em virtude do reduzido acesso a outros recursos didáticos, como computador e 

internet. Além disso, revelaram que os professores acreditam em seu protagonismo frente à 

escolha do livro didático, bem como acreditam que a participação de demais profissionais da 

unidade escolar, associada à consulta ao Guia PNLD e a outros instrumentos de análise de 

material, poderia favorecer o processo de escolha. Os estudos revelaram ainda uma 

preocupação crescente entre os professores para tornar a escolha do livro didático um 

compromisso sistemático da rotina escolar.  

 

Palavras-chave: Crenças. Protagonismo. Professor. Livro didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ABSTRACT 

 

 

SOUZA, Marizéte S. M.Sc., Universidade Estadual de Santa Cruz, março de 2015. Crenças e 

protagonismo de professores da rede pública do ensino médio em face da escolha do livro 

didático de língua estrangeira. Orientador: Rodrigo Camargo Aragão. 

  

This study aims at researching the beliefs of four foreign language teachers on the process of 

selecting textbooks for their schools at Ilheus, Bahia. This study was motivated from the need 

to understand the decision making process of teachers when having to select governmental 

textbooks to their classrooms. The theoretical framework is grounded on the concept of 

beliefs on foreign language teaching and learning (ARAGÃO, 2010; BARCELOS, 2004, 

2006, 2007; SILVA, 2011) and upon conceptual references of teacher education present on 

Parametros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) and Orientações Curriculares para 

Ensino Medio (BRASIL, 2006) and (PNLD 2015). The study is qualitative and data was 

collected with the use of questionnaires, interviews and note taking. The results indicate that 

textbooks are believed to be an important tool for the foreign language teaching and learning, 

due to low access to other types of resources such as computer and internet. Moreover, it 

shows that teachers participants in the study believe on their role as the most important when 

choosing the material as well as the other professionals of the school, associated to the 

consulting of the PNLD guide and other instruments to analyze the material selecting. The 

studies show an increasing worry among the teachers about the school commitment to the 

high school material selection as a routine at the school. 

 

 

Key-words: Beliefs. Protagonist. Teacher. Didactic Book  
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Capítulo 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na educação, a adoção de novas abordagens de ensino e aprendizagem tornou-se 

condição para a atualização das práticas pedagógicas visto que vivemos em um mundo 

globalizado que já não é o mesmo mundo de nossos pais. Muita coisa mudou nos diversos 

setores da sociedade, desde as relações pessoais e familiares até as relações de trabalho e de 

acesso ao conhecimento formal. Com o surgimento da tecnologia nas últimas décadas do 

século XX, a sociedade foi impulsionada a utilizar recursos tecnológicos tendo optado por 

isso ou, não (PRENSKY, 2001).  

Em meio a esse contexto, a forma como o conhecimento em Língua Estrangeira (LE) 

vem sendo oferecido em grande parte das escolas públicas de Ilhéus demanda mudanças de 

metodologia que visem não somente à apropriação desses novos recursos tecnológicos como 

também atendam as expectativas dos alunos. As aulas de LE precisam “ensinar um idioma 

estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros compromissos com os educandos, como, por 

exemplo, contribuir para a formação de indivíduos como parte de suas preocupações 

educacionais” (BRASIL, 2006, p.91). Dessa maneira, o ensino de LE nas escolas deve atender 

a essas necessidades inerentes a um novo contexto social a fim de acompanhar o processo de 

aprendizagem de uma nova língua visando ao domínio de diferentes habilidades de 

comunicação que ajudem os aprendizes a compreender melhor o mundo em que vivem e dele 

participar criticamente – objetivo precípuo do ensino de LE. 

Para atingir esse objetivo de superar o ensino da língua pela língua, muitos são os 

recursos de que dispõem os professores atualmente (lousa eletrônica, tablets, ipads, 

notebooks, monitor educacional etc), além do livro didático (LD). Quanto a esse último 

recurso, muitos professores indicam que existem maiores possibilidades de êxito na aquisição 

do idioma quando estão de posse do mesmo (BARCELOS, 2006; POTOCKY; VILAÇA, 

2008). 

Esse lugar de destaque atribuído ao LD reforça a necessidade de se garantir a 

utilização de material que estimule o uso criativo da linguagem, bem como que incentive a 
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autonomia do aprendiz para que ele mesmo busque novas experiências com a língua-alvo e 

dinamize seu processo pessoal de aquisição. O profissional que atua nessa realidade de ensino 

voltado para o uso dinâmico da língua, assume o papel de mediador da aprendizagem de seus 

alunos, oferecendo-lhes oportunidades de aprendizagem significativa da língua e desafiando-

os a superar-se constantemente. Nessa perspectiva, a seleção adequada de materiais como o 

LD deve ajudar o professor a propiciar as condições necessárias para o surgimento desse 

aprendiz mais autônomo e capaz de buscar aprimoramento do seu domínio da nova língua. 

Diante desse desafio, também o docente precisa assumir uma nova postura mais autônoma 

caracterizada pela capacidade de assunção da liderança para a criação de novos ambientes e 

práticas pedagógicas ancoradas também na utilização de novos recursos e metodologias 

citados acima e em vista dos multiletramentos (BAHIA, 2005; BORBA; ARAGÃO, 2012; 

MATEUS, 2004). 

Desse novo perfil de professor, espera-se que se destaque também um profissional que 

estude constantemente, visando ampliar e melhorar sua própria formação a fim de dar 

respostas novas aos novos desafios de sua profissão, inclusive interagindo com um novo 

estudante para que ambos – professor e aluno – assumam um papel mais ativo no processo de 

ensino e aprendizagem. E espera-se que esse aluno possa desenvolver o seu protagonismo de 

modo que 

de elemento passivo no processo de aprendizagem, o aluno ‘passe’ a ocupar 

a ribalta desse cenário social, tendo sua ativa participação no próprio 

processo de aprendizagem reconhecida e incentivada (MATTOS; 

VALÉRIO, 2010, p.12). 

 

 Uma vez reconhecida e incentivada a sua participação na construção da própria 

aprendizagem, o aluno pode ter assegurado no uso do LD um instrumento fundamental para a 

consolidação de estudo mais autônomo, ou seja, em lugar de ser condicionante da 

aprendizagem do aluno, o LD passaria a ser o impulsionador do seu próprio saber, 

principalmente porque grande parte dos professores não fazem uso de outros recursos 

disponíveis nas escolas por motivos diversos como por exemplo a pouca familiaridade com o 

manuseio de recursos tecnológicos e a limitação de tempo para o preparo de atividades que 

utilizem outros recursos. 

Diante do fato de os professores terem o LD como elemento importante em seu 

trabalho, objetivamos investigar em que crenças esse profissional se baseia para realizar sua 

escolha. O presente trabalho apresenta uma investigação acerca dessas crenças dos 

professores de LE no contexto da escolha do livro didático para o ensino médio. 
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Para sustentar essa investigação, a pesquisa leva em conta a literatura de referência nos 

estudos sobre crenças, assim como discussões presentes nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio e na literatura ligada ao desenvolvimento de multiletramentos. Diante do 

exposto, buscamos respostas para as seguintes perguntas de pesquisa: Quais as crenças dos 

professores de língua estrangeira sobre o LD?  Qual a relevância da participação do professor 

no processo de escolha do LD? Quais outros profissionais podem auxiliar o professor nessa 

tarefa? Qual a importância do Guia do Livro Didático PNLD nessa escolha? 

 Para responder essas perguntas, partimos da crença de que os professores das escolas 

de Ilhéus ainda consideram de pouca relevância o seu papel na determinação do livro didático 

a ser adotado, visto ser bastante recente essa prática nas escolas públicas, principalmente no 

que se refere ao componente de língua estrangeira moderna1.  Além disso, em decorrência da 

brevidade de tempo participando desse processo de escolha, muitos professores acreditam que 

as coleções encaminhadas às escolas sofram a interferência dos grupos editoriais e das 

instâncias dirigentes nas secretarias, entre outros, tornando indiferente a sua participação para 

definição do resultado do processo. (ZAMBON; TERRAZZAN, 2013) Apesar dessa crença 

em relação a sua participação nesse processo parecer apenas figurativa, é preciso reforçar que 

uma parte desses professores atribui à existência de um LD a condição fundamental para o 

êxito dos alunos na aprendizagem de línguas estrangeiras. Assim, para realização do presente 

trabalho temos como objetivo geral investigar as crenças de professores de LE da rede pública 

do ensino médio, destacando como elas repercutem sobre seu processo de escolha do livro 

didático. 

Os objetivos específicos são: 

 Apresentar as crenças dos professores de língua estrangeira sobre o 

livro didático; 

 Refletir sobre a relevância da participação dos professores e de outros 

profissionais que atuam na unidade escolar durante o processo de 

escolha do livro didático; 

 Compreender as implicações do uso de materiais como o Guia PNLD 

no processo de escolha do livro didático de língua estrangeira nas duas 

escolas de Ilhéus. 

                                                 
1 O primeiro PNLD que incluiu livros para as disciplinas de línguas estrangeiras modernas ocorreu em 2011 e 

originou a escolha de obras utilizadas no triênio 2012-2014. Em 2014, ocorreu a escolha para o triênio 2015-

2017. Fonte: Guia de livros didáticos, 2014. 
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As escolas escolhidas para fazerem parte do estudo pertencem ao quadro de escolas da 

rede pública estadual de grande porte2 e se distinguem das demais unidades pelo fato de serem 

responsáveis pelo atendimento às maiores clientelas discentes dentre todas as escolas da rede 

e, por apresentarem a estrutura educacional adequada às necessidades básicas dos professores 

e alunos, como biblioteca, laboratório de informática, acesso à internet etc.  

Assim, neste primeiro capítulo, apresentamos as considerações iniciais sobre o tema, 

os objetivos e a justificativa da pesquisa. No segundo capítulo, apresentamos o referencial 

teórico que sustenta esse estudo. Para isso trazemos um panorama histórico abrangendo os 

principais modelos de formação de professor desde a década de 1970, baseados em Pereira 

(2000), Mello (1988), bem como nas Orientações Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006) e 

nas Orientações Curriculares Estaduais (BAHIA, 2005) que nos ajudam a reconstruir um 

perfil que contém diretrizes para a formação de professores. Nesse percurso, apresentamos o 

processo de evolução das práticas formativas do professor de ensino médio, identificando 

como foi constituído o ensino de LE e, consequentemente, o papel atribuído pelo professor ao 

livro didático em cada década. Em seguida, explicitamos o conceito de crenças – e como esse 

conceito se evidencia na formação do professor – tomando por referência uma concepção de 

crenças presente em Barcelos (2006; 2007), Aragão (2010), Silva (2011) e Vieira-Abrahão 

(2006) dentre outros. Além disso, discutimos o conceito de protagonismo, a partir de 

expectativas traçadas pelos documentos oficiais para o professor como um sujeito que age e 

reflete sobre a própria atuação profissional. Ainda no segundo capítulo, tratamos da política 

de escolha do livro didático de LE no Brasil. Para tanto, traçamos a história do livro didático e 

das políticas públicas para implementação e distribuição do mesmo. 

 No terceiro capítulo, descrevemos a metodologia empregada na pesquisa, os 

contextos, os instrumentos, os participantes e os procedimentos de análise. 

No quarto capítulo, apresentamos a discussão dos resultados da presente pesquisa em 

duas escolas públicas estaduais do município de Ilhéus.  

No quinto e último capítulo, apresentamos as considerações finais, implicações, 

limitações e sugestões para futuros estudos. 

  

 

                                                 
2 As escolas são classificadas em pequeno, médio ou grande porte em decorrência da estrutura física e do 

número de alunos matriculados em cada unidade. As escolas selecionadas para participarem da pesquisa estão 

classificadas nas duas últimas categorias e atendem, com isso, um número mais significativo de alunos e 

professores. Fonte: http://www.saeb.ba.gov.br 
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Não é possível fazer uma reflexão sobre o que é a educação sem 

refletir sobre o homem. (FREIRE, 1979) 

 

 

Capítulo 2 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 O conhecimento compartilhado pela humanidade ao longo de sua existência ocorre de 

maneira que o ser humano esteja integrado ao contexto em que se dão as suas vivências. 

Acreditamos que quaisquer experiências de ensino e de aprendizagem precisem ser 

compreendidas a partir das realidades que envolvem o sujeito-aluno e o sujeito-professor no 

contexto da sala de aula e da escola, pois para entender as práticas do ensinar e do aprender 

uma LE é preciso a observação do todo em que se inserem os elementos que participam dessa 

atividade. Reconhecemos que todos esses elementos estão em constante interação recíprocas e 

que a sua transformação ocorre no instante em que as partes estão envolvidas na mudança.  

 À medida que compreende a própria realidade, o ser humano adquire condições para 

levantar hipóteses sobre sua situação e para procurar soluções para alterá-la (FREIRE, 1979). 

No contexto desse trabalho, é necessário compreendermos primeiro os processos de formação 

aos quais o professor foi submetido historicamente, bem como as crenças que sustentam as 

suas ações em sala de aula, para sermos capazes de identificar como se constrói o seu 

protagonismo frente às experiências de escolha do LD.  

 

2.1 A formação do indivíduo-professor 

 

A formação do professor passou a ser palco de importantes discussões a partir do final 

da década 1970 e início dos anos 1980 quando o Brasil vivia o clima da reformulação dos 

cursos de Pedagogia e das Licenciaturas e de questionamentos acerca do papel exercido pela 
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educação na sociedade e da função do educador (CANDAU, 1982 apud PEREIRA, 2000). A 

partir daquilo que cada gestor ou grupo político entendia como mais adequado, era 

desenvolvida a formação do profissional. 

 Nesse processo, houve momentos de predomínio de treinamento do técnico em 

educação, no qual 

[...] o professor era concebido como um organizador dos componentes do 

processo de ensino-aprendizagem (objetivos, seleção de conteúdos, 

estratégias de ensino, avaliação etc) que deveriam ser rigorosamente 

planejados para garantir resultados instrucionais altamente eficazes e 

eficientes. Consequentemente, a grande preocupação, no que se refere à 

formação do professor, era a instrumentalização técnica (PEREIRA, 2000, 

p.16). 

 

 Esse modelo perdurou até início da década de 1980, quando foi substituído por um 

enfoque influenciado por estudos de caráter filosófico e sociológico. A educação sob esse 

novo enfoque passou a ser compreendida como uma prática social. Nesse contexto, “emerge 

com força a busca para situar a problemática educacional, a partir de e em relação com os 

determinantes históricos e políticos-sociais que a condicionam” (CANDAU, 1987, p.37 apud 

PEREIRA, 2000, p.17). Esse novo paradigma apresenta-se como uma espécie de reação ao 

modo como a educação e, por consequência, a formação do professor foi tratada na década de 

1970 – de modo desvinculado da realidade. 

 A partir daí, houve preocupação com o caráter político da prática pedagógica e deu-se 

atenção às questões relacionadas com as classes populares. Diversos debates foram travados 

no sentido de esclarecer a quem pertenceria a primazia: se à competência política ou se ao 

compromisso técnico.  Mello (1988) defende a sua prática, ao dizer que 

o sentido político da prática docente, que eu valorizo, se realiza pela 

mediação da competência técnica e se constitui condição necessária, embora 

não suficiente, para a plena realização desse mesmo sentido político da 

prática docente para o professor (Op.cit. p.44).  

 

 Esse posicionamento da autora nos ajuda a entender que, embora seja necessário que, 

entre a política e a técnica, uma delas assuma a dianteira no processo de formação do 

profissional, existe um entrelaçamento entre os dois aspectos, o que garante o êxito da prática 

docente. 

 Logo após, emerge a questão da relação entre teoria e prática na formação do professor 

e o novo debate deve responder a questão sobre o que vem primeiro, a teoria ou a prática. Um 

dos problemas resultantes desse embate relaciona-se à definição da prática profissional como 

tendo a função de solucionar problemas em detrimento da função de refletir sobre a natureza 
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dos problemas. Desse segundo posicionamento surgiria o professor pesquisador – 

característica do pensamento sobre a formação na década seguinte. 

 Nos anos iniciais da década de 1990, as Ciências Sociais e a Educação viveram a 

chamada “crise de paradigmas” (PEREIRA, 2000). Notamos que nessa década os autores 

concordam quanto à relevância do surgimento de um novo sujeito-professor agente da própria 

formação a partir da reflexão de sua trajetória. Nesse período 

busca-se entender como o professor, mergulhado na cultura pedagógica e 

institucional da escola, constrói sua identidade profissional. Busca-se estudar 

sua história profissional e sua história de vida, analisando como estas se 

cruzam. Busca-se conhecer como, durante a sua formação inicial (pré-

serviço), ou antes dela, e através do exercício de sua profissão, o professor 

vai desenvolvendo um saber sobre seu ofício (SANTOS, 1995, p.2-3 apud 

PEREIRA, 2000, p.41). 

 

A formação do professor passou, assim, do treinamento do técnico em educação 

(década de 1970) à formação do educador (década de 1980) para desembocar na formação do 

professor-pesquisador (década de1990). Esse contínuo de concepções para a formação do 

professor se reflete no modo como o trabalho docente se realiza na escola. Esses aspectos da 

formação do professor revelam ainda o quanto as decisões em sala de aula são determinadas 

por aquilo em que alguém acredita – o próprio professor ou outro sujeito. Consequentemente, 

a formação do profissional deve ser valorizada como condição para que o ensino oferecido à 

população tenha qualidade e atenda as necessidades da clientela a quem se destina e, assim,  

impulsione a sociedade para o desenvolvimento.  

Acreditamos que conhecer os métodos de ensino aos quais o professor foi submetido 

em sua formação torna-se importante na medida em que esclarece quais recursos, 

provavelmente, ele lançará mão para fazer a abordagem do conteúdo a ser ensinado nas 

escolas e tomará as decisões inerentes à sua prática, visto que  

parece ser o papel do professor bem mais complexo do que a simples tarefa 

de transmitir o conhecimento já produzido. O professor, durante a sua 

formação inicial ou continuada, precisa compreender o próprio processo de 

construção e produção do conhecimento escolar, entender as diferenças e 

semelhanças dos processos de produção do saber científico e do saber 

escolar, conhecer as características da cultura escolar, saber a história do 

ensino da ciência com que trabalha e em que pontos elas se relacionam. 

Esses elementos constituem apenas uma das características do trabalho 

docente e, sem desconhecer as outras dimensões, já revelam e demonstram a 

sua complexidade (PEREIRA, 2000, p.47). 

 

Nesse sentido, o papel do professor de qualquer área do conhecimento está além de 

transmitir saberes específicos, mas relaciona-se com o entendimento de seu lugar na 

reelaboração e difusão do conhecimento produzido pela humanidade. Mergulhado nessa 
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atmosfera, os profissionais que atuam no ensino de língua estrangeira também estiveram em 

busca de soluções práticas para potencializar os resultados exitosos no processo de aquisição 

de um idioma. Com isso, a formação do professor deveria contemplar o domínio de métodos 

de ensino que variaram desde a aprendizagem de regras gramaticais e vocabulário até o uso da 

internet como ambiente de aprendizagem.  

 É importante compreender os processos de formação do professor, podemos melhor 

situar sua prática e entender as escolhas que ele faz para desenvolver sua atividade porque 

suas atitudes estão pautadas naquilo em que acredita, ainda que muitas vezes não tenha 

consciência disso. Ampliaremos a seguir essa constatação ao abordarmos estudos sobre 

crenças e como elas são refletidas no contexto de ensino e aprendizagem de uma LE. 

 

2.2 O conceito de crenças 

 

A definição do termo crenças não é uma tarefa fácil, visto que é empregado por 

diversas áreas do conhecimento que exploram a ação humana e buscam a sua compreensão: a 

Sociologia, a Psicologia, a Filosofia e a Linguística Aplicada, (BONFIM; CONCEIÇÃO, 

2009; SILVA, 2011). Homens e mulheres baseiam suas escolhas e decisões em crenças, sejam 

explícitas ou não, uma vez que crenças são convicções íntimas.  

No Brasil, a pesquisa sobre crenças, de acordo com Barcelos (2007), pode ser dividida 

em três momentos. 

1º período – que vai de 1990 a 1995, o período inicial;  

2º período – de 1996 a 2001, o período de desenvolvimento e consolidação do 

conhecimento sobre crenças; 

3º período – que se estende de 2002 até os dias de hoje, período que corresponde à 

expansão do estudo e da pesquisa em crenças.  

Há sem dúvida vasto número de definições e usos do termo crenças nas diversas áreas 

do conhecimento, fato que aponta para duas possibilidades: a primeira acena para uma 

dificuldade para lidar com o termo; a outra revela o quanto o termo tem despertado interesse 

dos pesquisadores e, com isso, potencializado estudos com a temática (SILVA, 2011). 

Em relação à Filosofia da Ciência, por exemplo, Kuhn (2006) apresenta o termo 

crenças como um dos sentidos do termo ‘paradigma’, entendendo-as como valores e técnicas 

partilhadas entre membros de uma dada comunidade. 

Em relação à pesquisa sobre crenças e emoções, Aragão (2010), retoma o conceito de 

Ellis e apresenta a definição de crenças “como estados mentais, conscientes ou inconscientes, 
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sobre como uma segunda língua pode ser aprendida de maneira mais efetiva” (Op.cit., p.170). 

Nesse conceito, é ressaltada uma conotação mais pessoal e individual para o entendimento das 

crenças que subjazem a partir das atitudes do sujeito – do professor ou do aprendiz de uma 

língua. 

Em relação à Educação, podemos destacar que, de maneira geral, as crenças estão 

relacionadas ao modo como reagimos diante de situações, revelando o que sabemos, sentimos 

e fazemos em dadas circunstâncias (Barcelos, 2004). 

Para ampliarmos esse entendimento sobre crenças, tomamos a definição da referida 

autora, ao defender que  

crenças são uma forma de pensamento, construções da realidade, maneiras 

de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas 

experiências resultantes de um processo interativo de interpretação e 

(re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), 

dinâmicas, contextuais e paradoxais (BARCELOS, 2006a, p.18). 

 

Levando em consideração esses aspectos elencados por Barcelos (2006), entendemos 

que: 

 As crenças são dinâmicas, isto é, modificam-se na medida em que os indivíduos 

interagem entre si em contextos diversos, relacionando posicionamentos divergentes e 

convergentes em variadas situações da interação social.  

 As crenças são emergentes, socialmente construídas e situadas contextualmente, isto 

porque vivemos em comunidade.  

 As crenças são experienciais, ou seja, construídas como resultado de nossas 

experiências cotidianas.  

 As crenças são mediadas, pois a cultura, a sociedade, as relações familiares e grupais 

moldam as formas como agimos em cada contexto e período.  

 As crenças são paradoxais e contraditórias, visto que podem nos fazer assumir 

posicionamentos diferentes que causem conflitos em função dos interesses de cada 

grupo com os quais nos relacionamos, levando contentamento a uns e 

descontentamento a outros.  

 As crenças são relacionadas à ação de uma maneira indireta e complexa porque se 

revelam pela linguagem e como tal estão condicionadas por fatores históricos, sociais, 

políticos, institucionais e de poder.  

 As crenças não são tão facilmente distintas do conhecimento, isto é, são 

frequentemente associadas aos saberes que acumulamos e deixamos transparecer em 

nossas práticas diárias.  
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Os aspectos acima nos fazem lembrar que o estudo em curso, assim como todo 

trabalho sobre as crenças de professores ou de alunos, deve considerar o contexto e as 

experiências individuais e/ou coletivas que as originaram, visto que é nas interações 

cotidianas que nos transformamos. 

A importância de um estudo dessa natureza relaciona-se a duas percepções: a primeira 

de que as crenças podem influenciar a prática pedagógica dos professores e a segunda de que 

trazer as crenças à consciência pode significar o início de um novo posicionamento do 

professor frente às questões e desafios da sala de aula e do ensino de LE (BARCELOS, 2004).  

Importante ressaltar ainda que, para chegar à identificação das crenças que norteiam os 

fazeres dos professores e alunos no contexto do ensino, da aprendizagem e da formação 

profissional, teóricos como Barcelos (2004, 2006), Vieira-Abrahão (2006) e Campos (2006) 

têm buscado utilizar, além de entrevistas e questionários, a pesquisa narrativa3 como 

ferramenta para coletar as histórias experienciadas por cada sujeito. Referindo-se à utilização 

desse recurso, Barcelos deixa claro que não basta “contar e escrever histórias”, embora a 

autora considere que esse seja “um primeiro passo na conscientização de professores e alunos 

de suas narrativas de aprendizagem” (2006, p.169).  

 

2.2 Estudos sobre crenças de professores de LE 

 

O número crescente de trabalhos dedicados ao estudo de crenças publicados no Brasil 

nas duas últimas décadas é um reflexo do crescimento de interesse de pesquisadores pelos 

desdobramentos desse conceito para o ensino e aprendizagem de línguas. Destacamos alguns 

desses estudos que podem nos ajudar a aprofundar a reflexão aqui proposta. 

 Barcelos (2006b) mostra o desenvolvimento de aspectos como natureza, métodos de 

investigação e temas de pesquisas atuais nos estudos sobre crenças e apresenta uma reflexão 

acerca desse constructo associado às ações e ao contexto. A autora reitera a própria definição 

de crenças (conforme explicitado anteriormente) e destaca que, com a evolução dos estudos, 

as crenças deixaram de ser concebidas sob uma natureza estática, fixa e passaram a ser 

contextuais e situadas. E mais, pela análise da fala, da escrita e das ações dos participantes 

realiza-se esse tipo de pesquisa. A autora ressalta ainda a importância de estudos que tenham 

                                                 
3Segundo Barcelos (2006), a Pesquisa Narrativa se insere num movimento de estudos dentro da Linguística 

Aplicada que tem como foco as experiências e narrativas de aprendizes e professores de línguas. 
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outros focos, como por exemplo, os tipos de crenças de alunos e professores de escolas 

públicas e como essas crenças repercutem nas suas abordagens de ensino e aprendizagem.  

 Em Barcelos (2007) encontramos reflexões acerca da mudança de crenças de alunos e 

de professores sobre ensino e aprendizagem de línguas. Além de discutir o conceito de 

crenças e pesquisas mais recentes sobre o tema, a autora discorre sobre o conceito de 

mudança e explicita os obstáculos dela advindos, como a natureza das crenças (se centrais ou 

periféricas), a relação entre crença e ação (mudar a crença significa mudar a ação ou vice-

versa) e a influência de fatores contextuais (as forças atuantes sobre o ambiente de  ensino e 

aprendizagem). Destacamos entre os fatores contextuais apontados pela autora, a questão das 

salas cheias, a rotina de sala de aula, o material didático e as políticas públicas escolares como 

mais relevantes para a discussão proposta mais adiante. 

 Barcelos, Batista e Andrade (2004) apresentam uma reflexão acerca do que é ser 

professor de inglês, atentando para questões relacionadas a crenças, expectativas e 

dificuldades para o desempenho profissional. Os participantes do estudo acreditam que para 

ser um bom professor de inglês é necessário ter um bom domínio da língua-alvo e que na 

escola pública não é possível aprender inglês. Além disso, revelaram que as dificuldades do 

ensino na escola pública estão relacionadas à falta de material, principalmente do LD.  

 Coelho (2006) realiza estudo envolvendo professores de inglês de escolas públicas 

tendo em vista levantar suas crenças sobre ensino e aprendizagem e compreender como os 

mesmos as justificam. As crenças dos participantes foram agrupadas em quatro categorias: 

crenças sobre o ensino e aprendizagem de língua inglesa, crenças sobre o papel do professor, 

crenças sobre o aluno e crenças sobre a escola pública. Os resultados do estudo revelam não 

só baixas expectativas dos professores em relação ao ensino de inglês em escolas públicas 

mas também que as decisões dos professores em relação a quantidade e complexidade dos 

conteúdos estudados em sala são suavizadas em decorrência do contexto em que se dão as 

aulas e ao nível dos alunos. 

 Muitos outros trabalhos exploram as crenças de professores de LE e nos ajudam a 

aprofundar o tema: Vieira-Abrahão (2002) discute a influência que fatores contextuais – como 

o material didático utilizado na sala – podem ter sobre as crenças e as práticas do docente; 

Garbuio (2006) descreve as crenças que compõem a competência implícita de um professor 

com 23 anos de experiência, buscando identificar também as origens das mesmas; Aragão 

(2010) discute a interrelação entre crenças, cognição e emoções no ensino e aprendizagem de 

inglês no contexto da sala de aula, entre outros.  Suas reflexões podem nos ajudar a lançar 
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luzes sobre os dados depreendidos na presente pesquisa e auxiliar na construção dos 

resultados.  

 

2.4 O protagonismo do professor da rede pública de ensino 

 

Constitui-se um desafio para o profissional de todas as áreas de conhecimento 

conciliar um posicionamento teórico coerente com suas ações práticas, sobretudo no que diz 

respeito às mudanças contínuas no mundo contemporâneo, impulsionadas por fatores como as 

novas tecnologias, as mudanças de referenciais, o acesso à informação. Para o professor, além 

desses aspectos, a estrutura de salas de aulas numerosas, a ausência de recursos e de material 

didático, a formação acadêmica inicial deficiente, a carga horária extensa, a escassez de 

cursos de formação continuada ou a oferta de cursos incompatíveis com a jornada de trabalho 

semanal, dentre outros, são fatores que desafiam o professor a exercer com competência seu 

trabalho.  

Levando-se em consideração esse panorama e o tempo transcorrido desde a elaboração 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1998), podemos dizer 

que a comunidade escolar ainda precisa se aprofundar nos conceitos e nas orientações 

propostas pelas DCNEM, bem como pelas Orientações Curriculares Estaduais para o Ensino 

Médio (BAHIA, 2005), no caso específico do Estado da Bahia, para que uma nova 

perspectiva educacional seja construída.  Esses documentos apresentam uma abordagem que 

vai além do habitual entendimento sobre o ensino e a aprendizagem de modo que professor, 

aluno e demais pessoas envolvidas no processo educativo devam ser ou se tornem partícipes 

da construção de uma sociedade melhor, a partir de uma escola mais democrática e reflexiva, 

contemplando uma formação do aprendiz que inclua “flexibilidade funcional, criatividade, 

autonomia de decisões, capacidade de trabalhar em equipe, autonomia intelectual e 

pensamento crítico”, em quaisquer áreas de conhecimento (BAHIA, 2005, p.21).  

Nesse sentido, um novo perfil de professor de língua estrangeira – voltado para uma 

postura mais autônoma – caracteriza-se pela capacidade de assunção da liderança para a 

criação de novos ambientes e práticas pedagógicas ancoradas nas novas tecnologias e em vista 

de uma educação libertadora (BAHIA, 2005; BORBA; ARAGÃO, 2012; MATEUS, 2004). 

Além disso, nesse novo perfil, espera-se um profissional que busque novos 

aprendizados, novos conhecimentos constantemente, a fim de ampliar a sua própria formação 

para que, em consequência disso, possa dar respostas novas aos novos desafios de sua 

profissão. 
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Assim, espera-se que os professores sejam provocadores do desenvolvimento de um 

conjunto amplo de competências que contribua para uma educação mais global, refletindo a 

condição de um aprendiz mais autônomo, mais participativo e, consequentemente, mais 

reflexivo (BRASIL, 2006). Cabe, pois, ao professor ajudar o aluno a 

produzir conhecimento com competência para ter um bom desempenho em 

muitas áreas da vida cotidiana. Isso exige [do aluno] saber usar, criar e 

avaliar a informação em diferentes contextos das práticas sociais 

[...](LANKSHEAR; KNOBEL, 2013, p. 6). 

 

Essa perspectiva de formação ampla do indivíduo, para que ele seja capaz de inserir-se 

nos variados campos de atividade humana, é também percebida nas OCEM (BRASIL, 2006) e 

nas OCEEM (BAHIA, 2005). Cabe também ao professor 

garantir o ensino das línguas estrangeiras em situações reais de estudo e 

trabalho. O objetivo primordial do professor da disciplina Língua 

Estrangeira deve ser o de proporcionar ao seu estudante práticas de 

linguagem que os levem a atribuir e produzir significados [...] (BAHIA, 

2005, p.200). 

 

  Mais que isso, 
concebendo a linguagem como constituinte do conhecimento e da identidade 

do sujeito, o professor de Língua Estrangeira tem como tarefa trabalhar, 

principalmente, para que o estudante desenvolva a sua competência de 

representação e comunicação em língua estrangeira, numa relação 

contextualizada, em práticas sociais efetivas, exercitando sua capacidade 

crítica (BAHIA, 2005, p.200). 

 

Compreendendo esse direcionamento, podemos dizer que ao se identificar com esse 

perfil de um profissional mais participativo e mediador de aprendizagens, o professor deve 

tomar posse do seu papel de agente transformador da própria prática pedagógica e buscar uma 

qualificação que possa acontecer inserida na dinâmica da vida escolar e das realidades de sua 

atividade. Com isso, entendemos que ao longo de todo o documento, as OCEEM buscam 

assegurar esse caráter de imprescindibilidade à formação do professor. Ao tratar do item 

relativo à Língua Estrangeira Moderna, por exemplo, destaca a necessidade de se “dar ao 

professor condições de atualização permanente, através de cursos de aperfeiçoamento” e, 

além disso, reconhece a necessidade de “um maior investimento na formação e atualização 

dos professores” (BAHIA, 2005, p.199).  

Num contexto que envolve questões linguísticas, políticas, sociais e culturais, é 

preciso entender qual é a função do professor e como ele deve agir para assumir o seu lugar 

de condutor do processo de ensino e aprendizagem. 

Em resposta a esse questionamento, espera-se que seja papel de todo e qualquer 

professor, aqui em especial o de LE, preparar seus alunos para enfrentar com autonomia os 
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desafios propostos ao estudante em relação ao desenvolvimento da vida acadêmica, das 

necessidades do mercado de trabalho e também ao fato de esse estudante estar inserido em um 

mundo globalizado e dinâmico. E, para que isso aconteça, para que o professor domine as 

novas linguagens multimodais presentes nas novas situações de uso da língua estrangeira no 

cotidiano dos educandos, é imprescindível dar possibilidades a esse professor de refletir sobre 

sua própria prática e, por conseguinte, ajudá-lo a se tornar capaz de agir em relação a uma 

tomada de decisões conscientes sobre o seu fazer. 

Dessa maneira, acreditamos que uma nova perspectiva de ensino e aprendizagem de 

LE conquiste o uso pleno da língua, distancia-se do domínio do código linguístico. São as 

pequenas ações do cotidiano que evidenciam a preocupação desse profissional em avançar no 

desempenho de suas funções a partir dessa nova condição de quem busca soluções para os 

desafios enfrentados no dia-a-dia. A escolha do LD realizada por esse professor precisa estar 

alicerçada em reflexões que objetivem um melhor desempenho no ensino-aprendizagem da 

LE, levando em conta as contribuições e limitações que aquele material pode oferecer a 

professores e alunos. 

Com base nas reflexões anteriores, espera-se um professor que seja capaz de:  

 lidar com as limitações de uma carga horária reduzida na matriz curricular e a 

obrigação de assumir múltiplas turmas, o que o torna, por conseguinte, sem tempo 

para estudar e pesquisar; 

 superar a imagem de ‘imigrante’ digital ao enfrentar a própria defasagem em 

habilidades para lidar com a tecnologia, apesar de atuar em escolas sucateadas ou 

mesmo desprovidas de material digital; 

 articular disponibilidade de tempo e de recursos materiais ou financeiros em oposição 

à baixa remuneração e ao baixo prestígio social;  

 refletir sobre seu lugar na própria prática pedagógica a ponto de superar a  formação 

inicial recebida, conectado com a realidade de sala de aula. 

Percebemos que nos últimos anos algum progresso tem sido alcançado por esse 

profissional que se dedica à pesquisa e ao desenvolvimento de novas práticas mais 

conscientes no ambiente escolar.  

Ao utilizar a língua como um meio de interagir e participar como cidadão, o professor 

pode intervir no destino dos alunos assistidos por ele e, com isso, interferir positivamente nos 

rumos da sociedade em que está inserido. Assim, o ensino e a aprendizagem de LE poderão 

ser reinventados desde que, associadas a essa nova prática, questões como carga horária, 
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remuneração de professores, estrutura escolar, postura ativa de alunos e professores sejam 

revistas. 

Ao fazermos uma relação entre as crenças e a atuação do professor, podemos dizer que 

o seu protagonismo é influenciado na medida em que cada profissional reflete sobre si e sobre 

os alcances de suas ações nas interações cotidianas dentro e fora da escola. Posicionando-se 

assim, como um ser reflexivo, na condição de sujeito, de protagonista da escolha do LD 

adotado na escola, assume a condução do processo pedagógico em sala de aula não 

permitindo que o livro adotado o impeça de projetar a sua proposta de curso da LE, tampouco 

aniquile os princípios em que acredita e pauta suas ações profissionais. 

 

2.5 A política do livro didático no Brasil 

 

 Depois dessas discussões em torno da formação do professor que atua na educação 

básica e de um entendimento acerca de crenças e de protagonismo do professor em suas 

escolhas e decisões na escola, tratamos agora de alguns aspectos da política do LD.  

Frequentemente o docente indaga as razões para ele não ter sido consultado em 

referência a questões do seu cotidiano. Em se tratando de questões relacionadas ao livro 

didático – a análise e a escolha – não é diferente. A indagação, nesse caso, diz respeito a quem 

escolheu o livro, por que o professor da disciplina não foi consultado, por que por que foi 

indicada uma coleção e chegou outra, por que a escolha do LD é feita às pressas. Juntam-se a 

esses questionamentos declarações de que a prática do governo – seja ele federal, estadual ou 

municipal – é tomar decisões no gabinete e impor o que quer instituir (FERRETTI; ARAÚJO; 

LIMA FILHO, 2013). A pergunta está fundamentada numa prática recorrente por muito 

tempo no sistema educacional brasileiro em que, de fato, as decisões eram tomadas em outras 

instâncias que não na unidade escolar. Realizadas dessa maneira, não permitiam a ampla 

discussão e, então, não contavam, pois, com a participação dos professores. Na esteira dessa 

prática, o envolvimento dos docentes em questões relacionadas às políticas educacionais 

carece de reconfiguração de modo que fique claro o papel de professores, gestores e demais 

membros desse complexo cenário e torne-se mais fácil assumir as responsabilidades inerentes 

a cada setor. 
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2.5.1 O papel do livro didático 

 

A educadora Marisa Lajolo (1996) afirma que o livro didático se destaca como um dos 

elementos mais essenciais dentre todo o material escolar, visto que “em sociedades como a 

brasileira, livros didáticos e não-didáticos são centrais na produção, circulação e apropriação 

de conhecimentos, sobretudo dos conhecimentos por cuja difusão a escola é responsável” 

(Op.cit., p.3-4). Segundo a referida autora, o livro didático acaba determinando, inclusive, 

conteúdos e condicionando as estratégias utilizadas pelo professor a ponto de ser, assim, um 

fator decisivo para a obtenção de resultados qualitativos no aprendizado dos estudantes. Essa 

compreensão acima ratifica a importância da participação do professor na escolha do LD 

assim como revela quão perigoso para a autonomia do seu trabalho é delegar a terceiros o seu 

lugar nesse processo. 

 Para Munakata (2012), o LD pode ser entendido como o elemento fundamental nas 

políticas públicas, mas também como elemento fundamental na constituição e transmissão dos 

saberes da cultura escolar. O autor acredita que o livro seja uma mercadoria destinada às 

escolas e como tal deva se adequar a esse mercado específico para atender aos usos a que se 

destina. Nesse sentido, adotar um LD é muito mais que cumprir uma determinação de 

instâncias superiores porque o LD deve estar o mais relacionado possível com a realidade da 

escola. 

Além disso, podemos dizer que o LD enviado às escolas por meio do PNLD encaixa-

se nas medidas de melhoria da educação brasileira e a adoção de programas relacionados ao 

livro didático atende à determinação da Constituição Federal no seu artigo 208 (1988), o qual 

declara que é dever do Estado com a educação, atender o educando “em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar [...]”. 

Para atender a essa determinação de suprir o aluno inserido na rede básica de educação, 

alguns formatos foram adotados desde a criação do primeiro programa de distribuição gratuita 

de livros nas escolas até chegarmos ao formato que temos hoje, como veremos a seguir.  

 

2.5.2 O livro didático de língua estrangeira 

 

Desde o registro nas grutas, o homem prossegue buscando meios de escrever sua 

história, sua cultura, seus saberes. Com o desenvolvimento do papel, a humanidade chega a 

uma forma mais prática para realizar esse registro, e no Brasil, a primeira tentativa de 

introdução da tipografia data do início do século XVII e é atribuída aos holandeses. 
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 Levando-se em conta esse processo de refinamento do livro ao longo da história, 

ressaltamos a importância desse material para a cultura letrada como um dos suportes de 

registro de sua evolução. Em sintonia com o reconhecimento dessa importância do LD, 

compreendemos mais claramente o alerta presente no Guia de Livros Didáticos (BRASIL, 

2014, p. 7), sugerindo que uma escolha qualificada do LD requer “um processo de discussão o 

mais amplo e criterioso possível”. Essa discussão precisa levar em conta as realidades locais e 

estar associada a questões mais gerais como: inserção do aprendiz no mercado de trabalho e 

no ENEM, concepções de língua e de linguagem, qual tipo de sujeito se pretende formar, o 

papel do LD nessa formação, entre outros. 

Ao considerarmos outros aspectos, como a metodologia empregada na obra, as 

coleções didáticas podem apresentar variações de propostas que interfiram na construção dos 

saberes em sala de aula através de um ensino centrado na assimilação das informações, regras 

e conceitos, de um lado, ou podem apresentar condições para que o aluno possa refletir sobre 

os fatos da língua e do cotidiano escolar para, em seguida, sistematizar o conhecimento 

aprendido, de outro.  

PAIVA (2009) afirma que, além de haver muitas opções de livros no mercado, cada 

um delas responde, à sua maneira, as perguntas básicas do processo de ensino e de 

aprendizagem de LE em relação ao que é aprender, o que é ensinar, o que é a linguagem, para 

que serve uma LE no ensino básico, entre outras. De acordo com a autora, prevalecem hoje 

nos livros de inglês duas abordagens de ensino: uma estrutural e outra  comunicativa. A 

abordagem estrutural, baseada no estruturalismo saussuriano, concebe a língua como um 

conjunto de regras e o objetivo do ensino a partir desse método está relacionado com o 

domínio do código linguístico, isto é, com o domínio do sistema de regras da língua. O ensino 

baseado nessa abordagem caracteriza-se por colocar foco na fonologia e na morfologia; por 

atribuir importância à forma e por basear a aprendizagem na repetição. 

A abordagem comunicativa, por sua vez, visa ao fortalecimento das possibilidades de 

comunicação do aprendiz. Surgida para o ensino de idiomas a partir da década de 1990, e 

prevalecendo até os dias atuais, essa abordagem caracteriza-se por dar prioridade ao sentido 

sobre a forma; por atribuir importância aos fatos sociais e pragmáticos da língua; por colocar 

o aprendiz como ator da comunicação; por utilizar uma pedagogia mais interativa que 

repetitiva; e, analisar a comunicação pela determinação de objetivos e conteúdos. 

Notadamente, a escolha de uma determinada abordagem diz respeito ao que o sujeito-

professor sabe, pensa e sente sobre o sujeito-aluno e sobre a língua estrangeira e seu papel na 

formação do indivíduo. Em outras palavras, a escolha de uma obra alinha-se aos pressupostos 
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teóricos que o professor tem sobre a linguagem, o ensino e a aprendizagem a partir dos quais 

norteia a adoção de princípios e práticas no espaço escolar. 

Salientamos que cabe ao professor a reflexão acerca dos alcances e limitações de cada 

abordagem e, por conseguinte, a escolha daquela que mais esteja alinhada às suas crenças 

sobre a LE. Apesar da liberdade para escolha entre uma e outra abordagem e da variedade de 

material, nem sempre o professor se dá conta de que, ao escolher um livro didático, ele 

também está revelando suas próprias convicções sobre a língua, a linguagem, o ensino e a 

aprendizagem, sobre o seu papel e o de seus alunos dentro desse processo de estudo de uma 

LE.  Entretanto, espera-se a superação desse entendimento e, por conseguinte, “espera-se, 

também, que o professor seja capaz de adaptar e complementar o livro adotado e, até mesmo, 

de produzir material didático para seu contexto específico” (PAIVA, 2009, p. 28). 

 Dessa forma, se o professor é capaz de perceber as lacunas existentes no livro adotado 

para suas aulas de LE, é possível que esteja a um passo para criar materiais complementares 

como apostilas, tarefas disponibilizadas em blogs, sites, entre outros. Posicionando-se dessa 

forma, o professor demonstra que já relativiza o papel do LD – apresentado em algumas 

circunstâncias como material essencial ao desenvolvimento das aulas de LE. Acreditamos que 

a aceitação dessa possibilidade de construção de material não signifique enfraquecimento da 

crença de professores e gestores no LD como facilitador para o aluno e para o 

desenvolvimento das atividades do próprio professor, visto que o livro traz um roteiro para o 

desenvolvimento do curso de LE em cada série de ensino.  O próprio texto de apresentação do 

PNLD reforça esse papel do LD ao destacar que uma coleção didática seleciona, no lugar do 

professor, a matéria a ser dada (GUIA, 2014b). 

Corroborando com essa opinião, Silva (2010), afirma que alguns linguistas 

reconhecem no livro didático o papel de autoridade no que diz respeito aos 

paradigmas norteadores do ensino, a hierarquização do saber, a seleção e 

organização de conteúdos, a divisão entre os níveis. Mesmo com o uso cada 

vez mais freqüente das tecnologias da comunicação e informação nos 

ambientes educacionais, os livros didáticos ainda são um referencial muito 

forte para alunos, professores, e estabelecimentos de ensino (Op.cit. p.212). 

 

Assim, os LD podem inspirar os professores sobre o que priorizar na criação de outros 

materiais para suas aulas. Alguns exemplos desse novo olhar sobre a elaboração de material 

para as aulas de línguas podem ser encontrados em sites que abrigam materiais elaborados por 

professores e alunos-professores em diversos projetos como o Arado (www.letras.ufmg.br). 

Apesar dessa abertura, enquanto essa ainda é uma realidade distante, a confecção de 

livros por cada professor a partir de sua realidade local, o processo de escolhas dos LD deve 
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ser levado em conta de modo que busque atender mais amplamente as necessidades dos 

alunos e dos professores que atuam em cada escola. Essa escolha é fruto de um processo de 

construção social, originado da gestão democrática dos sistemas de ensino e das escolas, 

como tal, depende da legislação, da Constituição Federal (CF 1988), da Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB 1996) e também da participação ativa de professores, diretores e coordenadores 

dispostos a se enveredarem num aprendizado coletivo que envolve análises, reflexões e 

tomada de decisões atendendo às congruências do contexto em que se dá o ensino e a 

aprendizagem. Nesse contexto, o envio de coleções didáticas para as escolas institui-se na 

mais expressiva política pública de melhoria do ensino, sendo aprimorada ao longo das 

últimas décadas por meio do PNLD, como veremos a seguir. 

 

2.5.3 O PNLD de língua estrangeira 

 

Considerado o maior programa de distribuição gratuita de livros e outros materiais 

didáticos do mundo (ZAMBON; TERRAZZAN, 2013). O PNLD (Programa Nacional do 

Livro Didático) foi criado através do Decreto nº 91.542, de 19 de agosto de 1985. De acordo 

com o MEC, essa medida tem em vista principalmente subsidiar o trabalho pedagógico que os 

professores realizam nas escolas, através da distribuição de coleções de livros didáticos aos 

alunos matriculados na educação básica. A distribuição das obras ocorre em ciclos trienais 

alternados entre os três níveis de ensino da educação básica (ensino fundamental I, de 

primeiro ao quinto ano; ensino fundamental II, do sexto ao nono ano e ensino médio, as três 

últimas séries da formação básica) e foi implantada em 1996. A partir dessa ação, por 

exemplo, a cada três anos os alunos do ensino médio recebem coleções novas de livros para 

os componentes curriculares (língua portuguesa, matemática, geografia, história, física, 

química, biologia, sociologia, filosofia e língua estrangeira – inglês ou espanhol).  

Inicialmente, o Programa destinou-se a suprir as escolas de Ensino Fundamental I com 

os livros de português, matemática, ciências e estudos sociais. A avaliação das obras 

encaminhadas às escolas, no entanto, começou em 1993, quando uma comissão de 

especialistas instituída pelo MEC averiguou questões relativas à constituição física dos livros, 

bem como questões relativas a aspectos de metodologia. Em 1996 o processo de avaliação 

pedagógica dos livros inscritos no PNLD é instaurado e, por conseguinte, publicado o Guia de 

Livros Didáticos de 1ª à 4ª série do ensino fundamental, contendo critérios do MEC para a 

avaliação dos livros (ZAMBON; TERRAZZAN, 2013). A partir daí, somente as coleções 

aprovadas seriam encaminhadas às escolas. 
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A ampliação do programa foi acontecendo gradativamente. Em 2003, atinge o ensino 

médio pela criação do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM), através 

da resolução CD/FNDE nº38, de 18/10/2003. Inicialmente destinado a atender alunos do 

ensino médio das regiões Norte e Nordeste, em 2005, o PNLEM distribuiu livros de português 

e de matemática e, a partir de 2006, estendeu a abrangência para as demais regiões do país. 

Em 2007 foram incluídos os livros de biologia no Programa. Mas, é no PNLD de 2008 que 

todas as disciplinas, exceto línguas estrangeiras, são contempladas pela ação.  

Essas mudanças adotadas ao longo dos anos solidificam essa ação do MEC, 

classificada como ação de estado, em virtude do fato de ter resistido às substituições de 

governos sem que houvesse suspensão da ação e abrangência do Programa. Ao longo dos 

anos a indicação das obras vem ocorrendo de modo progressivo. No tocante à LE, 2011 marca 

a primeira data de inserção desse componente curricular no rol das áreas contempladas pelo 

Programa. Após a avaliação dos títulos, o Ministério da Educação publica o Guia de livros 

didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas por atenderem os critérios 

estabelecidos para a adequação das obras ao ensino proposto pelo Estado. Em seguida, o guia 

é encaminhado às escolas para que sejam escolhidos, entre os títulos disponíveis, aqueles que 

melhor atendam ao seu projeto político, à sua comunidade escolar e, 

o fato de livros serem analisados pelo MEC a partir de critérios que revelam 

visões de língua e de ensino mais atuais faz com que cresça o interesse pelo 

que representa o livro didático para a prática pedagógica, para a relação 

professor-alunos, bem como seus efeitos na formação do educando (SILVA, 

2010, p.214). 

 

A escolha precisa, então, expressar a conciliação entre os elementos do tripé: a prática 

pedagógica, a relação professor-alunos e os resultados obtidos a partir do uso do LD. Assim, 

baseada no catálogo, cada escola deve apresentar duas opções de títulos para cada série e 

disciplina para que, de acordo com as disponibilidades específicas do Ministério, uma das 

obras seja encaminhada à escola. Isso equivale a dizer que cada escola precisa avaliar de 

modo igualmente criterioso a indicação de quaisquer títulos, pois, caso a primeira opção não 

esteja disponível, a escola receberá o livro indicado na segunda opção (GUIA, 2014b). 

A respeito das etapas que são seguidas até a chegada do LD às escolas, Munakata 

(2012) ressalta a complexidade do processo de avaliação, distribuição, escolha e envio das 

obras, destacando o desafio do MEC de fazer chegarem os exemplares das coleções 

escolhidas, simultaneamente e logo no início do ano letivo, a cada escola do território 

brasileiro.  
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Em muitos casos, a atenção da escola para o processo de escolha do PNLD é 

despertado pela presença de divulgadores das editoras (MUNAKATA, 2012; ZAMBON; 

TERRAZZAN, 2013) e pela realização de eventos de promoção de obras, em especial 

organizados pelas próprias editoras. Por outro lado, o Guia PNLD (2014a) explicita a escolha 

de livros que 

permitam o acesso a múltiplas linguagens e gêneros de discurso, produzidos 

em diferentes espaços e épocas; permitam fundamentalmente a formação de 

um leitor crítico, capaz de ir além da decodificação de textos; ofereçam 

acesso a situações que aprimorem a fala e a escrita, por meio da 

compreensão de suas condições de produção e circulação e de seus 

propósitos sociais (Op.cit. p. 9). 

 

Apesar de a presença das editoras para entrega e divulgação de material didático ser 

uma ação recorrente nas escolas, tal prática contraria a portaria Normativa nº 7, de 2007, que 

dispõe sobre as normas de conduta durante o processo do PNLD e proíbe ações de divulgação 

das obras nas escolas. Acreditamos que por essa razão, para atender o que dispões essa 

portaria, não mais haja divulgação massiva das obras dentro das escolas e os professores 

sejam convidados para eventos dentro da cidade em que residem, mas fora da área das 

unidades escolares. 

A escolha do livro de LE, por sua vez, deve contribuir para que a escola cumpra aquilo 

que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/1996) para o ensino de 

LE em escolas públicas, favorecendo ao aprendiz a sua formação ética, o desenvolvimento de 

seu pensamento crítico e de sua autonomia intelectual e favorecendo também a sua inserção 

no mundo do trabalho com práticas de cidadania. Em decorrência dessa expectativa, o livro de 

LE precisa estar em conformidade com a proposta curricular da unidade escolar e contribuir 

através de seus fundamentos teórico-metodológicos para a formação do educando na 

construção de atitudes que melhorem a vida do próprio aprendiz, da escola em que ele estuda 

e, finalmente, da comunidade onde ele esteja inserido. 

Para compor o Guia, as coleções constantes do catálogo do ensino médio de LE 

passaram por avaliação de modo que contemplassem “uma concepção de ensino de língua 

estrangeira associada à formação de cidadãos engajados com seu entorno e com outras 

realidades socioculturais no Brasil e em outros países” (GUIA, 2014a, p.7). Assim, foi 

realizado um novo e criterioso trabalho de análise por parte da equipe que avaliou as obras 

para o MEC (professores de diversas regiões do país que atuam na educação básica ou que 

atuam no ensino superior e são também docentes de língua estrangeira na rede pública e em 

universidades) de modo que, baseados nas indicações do Guia, cada professor pudesse 
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escolher o título mais adequado à realidade de sua clientela e às especificidades do projeto 

pedagógico na unidade escolar em que atua. A esse respeito, o Guia deixa claro que 

é importante lembrar que a escolha do livro didático implica um 

compromisso didático-pedagógico, a atenção às circunstâncias histórico-

sociais de suas turmas e de sua escola e o entendimento de que se trata de 

uma produção vinculada a valores, posições, visões de língua, de ensino de 

língua, de aluno, de professor e de papel das línguas estrangeiras na escola 

(Op.cit., p.7-8). 

 

Como podemos constatar, a escolha de um livro didático se constitui em uma tarefa 

muito desafiadora para os professores que atuam nos diversos níveis de ensino, 

principalmente para aqueles que reconhecem a importância capital desse instrumento nas 

salas de aula de línguas. Esse desafio diz respeito, sobretudo, à capacidade de o professor 

analisar as diversas opções de que o mercado dispõe de modo a não tornarem-se as escolas e, 

por conseguinte, alunos e professores, apenas receptores dos títulos que interessam mais às 

editoras que ao plano educacional a que se propõe a escola.  

É preciso ressaltar 

que não há livro que seja à prova de professor: o pior livro pode ficar bom na 

sala de um bom professor e o melhor livro desanda na sala de um mau 

professor. Pois o melhor livro, repita-se mais uma vez, é apenas um livro, 

instrumento auxiliar da aprendizagem (grifo da autora) (LAJOLO, 1996, 

p.8). 

 

Alem disso, é importante reafirmar que a presença do componente curricular Língua 

Estrangeira Moderna (Espanhol e Inglês) é recente no PNLD. Isso nos faz atentar para o fato 

de que as coleções estão em processo de adaptação para atender aos critérios especificados 

para a avaliação. Essa avaliação considera, dentre outros aspectos: a adequação de temas ao 

ensino médio, o favorecimento ao acesso à diversidade cultural, o atendimento à variedade de 

gêneros do discurso, a propositura de atividades comprometidas com o desenvolvimento da 

capacidade de reflexão crítica, o desenvolvimento de atividades de escrita, leitura e oralidade, 

entre outras. Isso demonstra uma preocupação em equipar o professor com o máximo de 

condições para fazer a sua escolha de modo mais pertinente à sua realidade e aos propósitos 

de seu trabalho. Essa quantidade de títulos apresentada no PNLD 2015 é inferior aos números 

atingidos no primeiro PNLD para LE em 2012. Na primeira seleção, por exemplo, foram 

submetidos ao processo de avaliação junto ao MEC vinte coleções de inglês das quais sete 

foram selecionadas. Demonstramos a representação desses dados no gráfico seguinte. 
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A adequação das obras aos critérios do Edital do Programa Nacional do Livro 

Didático é, sem dúvida, uma das razões pelas quais o número de títulos não cresceu. Para 

serem aprovados, os títulos precisam estar adequados à proposta de ensino de uma LE que 

auxilie o aprendiz a construir sua autonomia intelectual e a formação de pensamento crítico 

para, inserido nas realidades sociais locais e globais, ser capaz de assumir práticas de 

cidadania (GUIA, 2014b). 

 

2.6 Estudos sobre o livro didático 

 

Julgamos necessário apresentar estudos relacionados ao LD para estender as reflexões 

aqui propostas. De acordo com Munakata (2012), a pesquisa sobre o LD vem experimentando 

um crescimento bastante significativo desde a década de 1980. Segundo o autor, no período 

de 1970 a 1980 havia cerca de 50 trabalhos acadêmicos nessa área cuja atenção prioritária 

concentrava-se no ataque à ideologia burguesa. Entre os anos 1990 e 2000, o número cresceu, 

passando de 50 para 265. Esse crescimento pode ser atribuído à realização de diversos eventos 

nacionais e internacionais sobre o LD. Já no período de 2001 a 2011, foram produzidos cerca 

de 800 trabalhos acadêmicos sobre o LD.  

Ao tomarmos por referência um estudo que objetivou apresentar um panorama sobre 

as pesquisas envolvendo livros didáticos de línguas estrangeiras no período de 1998-2008 no 

Brasil (SILVA, 2010), e considerando-se a importância que esse material adquiriu no 

contexto escolar, a produção acadêmica ainda é incipiente no que diz respeito ao livro 

didático de língua estrangeira. Segundo esse mesmo estudo, as áreas de interesse 

contempladas nas pesquisas existentes refletem uma preocupação muito maior com a 

avaliação do material didático posto no mercado e com as questões de ensino e aprendizagem 

da LE do que com as crenças de alunos e professores para o uso de qualquer LD. De acordo 

com o referido autor, ainda é muito limitada a realização de pesquisas que tratem de questões 
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como as crenças de professores sobre o livro didático, por exemplo. Consideramos que é 

importante a ampliação desses estudos para que professores disponham de mais oportunidades 

para refletir em ação e indiquem as intervenções necessárias para minimizar as dificuldades 

referentes ao LD nas escolas de EM. 

Ainda que seja ampliada a incidência de pesquisas relacionadas ao LD para além do 

eixo das línguas estrangeiras, é fácil constatar que ainda são raros os estudos que tratam de 

processos de escolha do LD ou que estejam relacionados com a sua utilização em sala de aula 

(ZAMBON; TERRAZZAN, 2013). Essa carência é retratada no estudo intitulado 

“Representações sobre o manual do professor de coleções didáticas de língua inglesa” 

(FERNANDES; CRISTÓVÃO, 2012) no qual as autoras apresentam uma investigação sobre 

as representações de professores de língua inglesa em relação ao uso do manual do professor 

em uma coleção didática. O estudo constata, entre outras coisas, que o uso de materiais pré-

elaborados pode acarretar interferência na consecução do trabalho do professor em sala de 

aula visto que o conteúdo a ser trabalho nas aulas fica condicionado pela coleção didática 

adotada na escola.  

 Embora tenha como foco a análise de narrativas de aprendizes de inglês e não de 

professores, Barcelos (2006) revela aspectos muito importantes quanto à percepção que os 

aprendizes têm sobre o livro, como vemos nos dois fragmentos de depoimentos reproduzidos 

a seguir: 

At X [private English school] the classes were great, the material was 

complete and the teachers were capable, and the most important thing to me, 

frienfly (RCJ) 
 

I started learning English at a private language school and I studied there for 

five years. I always thought that the classes at X school were better than at 

my public school, because at X there was a beautiful and great book and 

there weren’t many students in class. Nowadays, I think that school isn’t the 

most important thing when you’re learning English, but the interest of each 

person. (NCM)4 (Op.cit, p.161) Grifo nosso  
 

 Em contraste com a nossa pesquisa, que visa identificar as crenças de professores, o 

foco principal dos relatos acima é, sem dúvida, identificar as crenças dos aprendizes quanto à 

                                                 
4Tradução nossa para os trechos em inglês: 

“Em X [Curso particular de inglês] as aulas eram ótimas, o material era completo e os professores eram 

competentes, e a coisa mais importante para mim, amigáveis (RCJ).” 
 

“Eu comecei aprendendo inglês em um curso particular e eu estudei lá por cinco anos. Eu sempre pensei que as 

aulas na curso X eram melhores que em minha escola pública, porque no curso X havia um bonito e excelente 

livro e não havia muitos alunos na sala. Atualmente, eu acho que a escola não é a coisa mais importante quando 

você está aprendendo inglês, mas o interesse de cada pessoa (NCM).” 
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aquisição de línguas na escola de idiomas privada e na escola pública, conforme é possível 

perceber no início de cada trecho ( At X private English school e I started learning English 

classes at X school/ were better than at my public school) em que os aprendizes comparam os 

dois espaços de aprendizagem. No entanto, é possível perceber também que, no entendimento 

dos mesmos aprendizes acima representados, o material didático exercia capital influência 

para o êxito do processo. A escolha dos adjetivos ‘complete’, ‘beautiful’ e ‘great’ para 

caracterizar o material utilizado por eles nas escolas de idiomas mostra a importância que 

esses aprendizes atribuem ao material didático e revela, em contrapartida, a inexistência de 

material semelhante nas escolas públicas onde estão matriculados. 

A respeito dessa influência que os aspectos estéticos da obra exercem sobre aprendizes 

e também sobre os professores, Holden esclarece que “fotos brilhantes e apresentação 

sofisticada” podem fazer o professor “negligenciar coisas básicas como o número de horas 

que levaria para terminar cada nível ou a relevância dos assuntos para os alunos” (2009, 

p.162).  A autora ainda alerta para o fato de que a escolha do LD deveria começar a partir da 

análise da situação didática de cada turma, levando-se em conta o nível da turma (iniciante, 

básico, intermediário ou avançado), faixa etária e número de alunos por sala, carga horária 

semanal, equipamentos disponíveis na unidade escolar (eletroportáteis, computadores, e 

tablets), possibilidades de acesso à internet dentro e fora da escola etc. 

 Entretanto, os excertos anteriormente reproduzidos reiteram a crença de domínio 

comum entre professores e alunos segundo a qual – na contramão da busca por métodos 

novos e particulares de ensino e de aprendizagem e à revelia de todo o aparato tecnológico 

existente na sociedade – acredita-se primeiro e quase que exclusivamente no livro didático 

como elemento que pode assegurar satisfatoriamente a aprendizagem e o ensino de LE. 

 Essa relação de fascinação pelo LD somente é corrompida no processo de escolha do 

material dentro da unidade escolar. Chega-se a falar atualmente em “ditadura” do livro 

didático, isto porque, embora estejamos diante de uma ação complexa atribuída ao professor e 

reclamada para si pelo próprio professor, a escolha do LD acontece ainda de maneira 

superficial, baseada não só nos referidos aspectos gráficos da obra como também no trabalho 

de divulgação e de convencimento – por parte dos divulgadores – e de credulidade – por parte 

dos professores – na oferta de assistência que as editoras fazem nas escolas. Em função dessa 

realidade, muitos estudiosos debruçam-se sobre o assunto e têm-se dedicado a desenvolver 

pesquisas a fim de ajudar e alertar os profissionais de educação acerca dos riscos para o 

trabalho pedagógico ao se deixar envolver numa adoção “cega e alienada dos livros didáticos” 

(D’ALMAS; PASSONI, 2013, p. 66).  
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A cegueira e alienação, nesse caso, fazem o professor desconsiderar aspectos 

estruturais da obra, concepções de língua e de linguagem, adaptabilidade à realidade dos 

alunos, colocando sua confiança na oferta de assistência feita pelas editoras.  

Percebemos, portanto, que acreditar que o material didático deva ser bonito, colorido e 

atraente revela-se como uma constante nas percepções tanto de professores quanto dos 

aprendizes anteriormente citados. Ainda recorrendo a Barcelos (2006) é possível identificar 

também uma espécie de mais-valia para o professor das escolas particulares de idiomas em 

oposição ao professor da rede pública, como fica claro em: “Sometimes I had discussions with 

teachers becausethey used to teach wrong things and I was the only one Who knew it was 

wrong. It was so diferente from the English course” (RFS) (Op.cit, p.160)5. 

O excerto acima revela que, no entendimento desse aprendiz, o estudo realizado no 

curso particular dava-lhe respaldo para, inclusive, discutir com os professores da escola 

pública, visto que eles costumavam ensinar coisas erradas para a classe (used to teach wrong 

things). 

 Diante desses fatos, identificamos algumas crenças cuja ocorrência pode ser 

constatada durante a análise dos dados da presente pesquisa: escolher o material didático 

‘bonito’ é mais importante do que escolher o material mais adequado para a clientela a que se 

destina, o professor da rede privada é mais competente de que o professor da rede pública, o 

LD assegura a aprendizagem nas aulas de LE, o professor toma o livro e o manual do 

professor presente nas coleções didáticas como guia para sua prática. 

Embora seja um recurso disponível para auxiliar a equipe pedagógica no processo de 

escolha, a importância e efetiva utilização do Guia PNLD parece-nos ainda incompreendida 

por muitos educadores. A pesquisa desenvolvida por Zambon e Terrazzan (2013), por 

exemplo, constatou que, além de professores, até mesmo coordenadores pedagógicos 

desconhecem – tanto a versão impressa quanto a versão digital – o guia para orientação da 

escolha do LD nas escolas.  

De acordo com essa pesquisa, alguns coordenadores foram informados sobre a 

existência do material no momento da entrevista com os pesquisadores. Nas palavras dos 

autores 

muitas coordenadoras, no momento da entrevista, nem sabiam do que se 

tratava. Nesses casos, aproveitamos a oportunidade para explicar que o guia 

de Livros Didáticos estava disponível no site do FNDE e continha critérios 

                                                 
5Tradução nossa para o trecho em inglês: 

“Às vezes eu tinha discussões com professores porque eles costumavam ensinar coisas erradas e eu era o único 

que sabia que aquilo estava errado. Isso era tão diferente do curso de inglês.” 
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de avaliação e resenha das obras aprovadas, podendo servir como importante 

instrumento de apoio para a escolha dos livros (Op.cit., p.595). 

 

Essa escolha pode ficar muito restrita se se considera apenas a relação de identificação 

com os aspectos gráficos das obras, principalmente se esses aspectos não são analisados em 

função da proposta metodológica do livro. Além disso, se nem mesmos os coordenadores 

pedagógicos conhecem o recurso, como podem ajudar o professor a alinhar sua opção por 

uma coleção a questões inerentes à finalidade do ensino médio e da LE na formação do 

cidadão? 

 PAIVA (2014), pesquisadora e autora de livros, argumenta que adequar a produção 

didática aos critérios do PNLD exige do escritor ter atenção, ter conhecimento 

interdisciplinar, contar com um bom grupo de assessores e uma editora disposta a investir nos 

gastos para atingir qualidade na confecção do material. A autora descreve sete desafios 

presentes na produção de livros didáticos: o livro didático precisa dialogar com o computador 

que já faz parte da vida dos alunos, mas não faz parte da rotina de muitos professores; o livro 

didático precisa equilibrar as expectativas de avaliadores do MEC com as expectativas dos 

professores, visto que aqueles querem mais arrojo, estes pleiteiam maior foco no estudo 

gramatical; o livro didático precisa equalizar o descompasso existente entre os indicadores 

para a produção de livros didáticos de LE, as orientações curriculares estaduais e o ENEM; o 

livro didático precisa de investimento na aquisição do material a ser veiculado na obra; o livro 

didático precisa adequar-se à exigência de qualidade estabelecida pelo PNLD em confronto 

com as regras do mercado; o livro didático precisa atender à diversidade de alunos que 

poderão usar a coleção de sul a norte do país; e, o livro didático precisa tratar de temas 

sensíveis e sem consenso na sociedade (relações homoafetivas, novas configurações de 

família, entre outros).  

A partir da reflexão sobre esses desafios apresentados pela autora, constatamos quão 

delicado é o exercício de produção de material didático dentro dos padrões do MEC, apesar 

do incentivo para que os docentes assumam esse hábito. 

Considerando-se esses critérios e desafios, e, apesar da importância do Guia para a 

decisão do professor acerca da obra mais indicada, é necessário um aprofundamento na busca 

por outros textos e materiais que preparem o profissional para o enfrentamento de sua tarefa 

em sala de aula.  

Importante ainda salientar que, de um lado está o amparo legal para realizar a escolha 

do livro e do outro está a necessidade de transformar essa escolha numa prática sistemática 
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que tenha em vista a fluidez das aulas de língua estrangeira nas escolas públicas de ensino 

regular e o alcance dos objetivos propostos no projeto político de cada unidade escolar, no 

que diz respeito à ação dessa área específica de conhecimento. Mais que isso, essa mudança 

quanto ao tratamento destinado ao processo de escolha do livro didático é resultado de 

múltiplos fatores que incluem: a autorização dos órgãos competentes, a vontade de 

professores e gestores, a regularidade na prática para aprimorar o processo, entre outros, 

tornando-se assim, uma ação processual e, em certa medida, coletiva cujos resultados lançam 

implicações sobre a vida de professores e alunos, sobre os resultados atingidos no processo de 

ensino e de aprendizagem na construção de uma escola mais participativa e cidadã.  

Além disso, a participação democrática das instâncias representativas dos alunos, 

professores, demais funcionários, pais e membros da comunidade é condição fundamental 

para a construção de uma gestão participativa e, consequentemente, de uma gestão que 

permite o protagonismo dos agentes atuantes na unidade escolar.  

No capítulo a seguir, apresentaremos a metodologia empregada nesta pesquisa bem 

como os instrumentos utilizados para a coleta de dados. 
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“A realidade somente pode ser transformada pelo agir do homem.” 

Paulo Freire 

 

Capítulo 3 

 

METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo, ao tratarmos do método adotado, discorremos sobre as abordagens 

para o tratamento de dados nas pesquisas sobre crenças, apresentamos o tipo de pesquisa 

empregado bem como o contexto das escolas e o perfil dos seis participantes envolvidos e, 

por fim, relatamos os procedimentos de coleta e de análise dos dados. 

 

3.1 Tipos de pesquisa  

 

Ao realizarmos uma pesquisa, podemos adotar um cunho quantitativo ou qualitativo. 

As pesquisas de cunho quantitativo voltam-se para a retratação de uma dada realidade através 

de números, fazendo uso de instrumentos fechados para a coleta de dados. As pesquisas de 

cunho qualitativo utilizam instrumentos abertos entre os quais diários, estudos de caso, 

desenhos, histórias de vida, sessões de visionamento. 

Para realizarmos o presente estudo, optamos por utilizar o aporte da pesquisa 

qualitativa, visto que esta permite colocar foco no processo e no contexto em que estão 

inseridos os participantes (VIEIRA-ABRAHÃO, 2006).  De modo muito oportuno, o período 

de desenvolvimento da presente pesquisa coincidiu com o período de indicação de livros, 

através do PNLD para o triênio 2015-2017 nas escolas, o que em muito contribuiu para a 

reflexão proposta por este estudo, visto que o grupo de professores e gestores envolvidos 

vivenciava uma necessidade real de indicação do LD nas unidades escolares em que atuam. 

Essa sintonia com o período do PNLD 2015 nos proporcionou contextualizar o estudo no 

ambiente natural da ação de escolha do LD – as escolas – e no cotidiano dos participantes.  
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3.2 Abordagens para o tratamento dos dados 

 

 Ao realizar um estudo de crenças sobre o ensino de línguas podemos considerar três 

diferentes abordagens no tratamento dos dados (VIEIRA-ABRAHÃO, 2006). 

A primeira abordagem, denominada normativa, faz uso de questionário fechado no 

qual o entrevistado apresenta respostas previamente determinadas pela indicação de opções 

como ‘sim’, ‘não’ ou ‘talvez’. Essa opção para o tratamento do tema em estudo pareceu-nos 

por demais restritiva visto que isentava os entrevistados de justificar as razões de suas 

próprias escolhas e, assim, apresentar seus fundamentos teóricos. 

A segunda, denominada metacognitiva, faz uso de entrevistas semiestruturadas, 

autorrelatos e questionários semiestruturados, construindo possibilidades de um tratamento 

mais global do problema, pela utilização de instrumentos diferentes e complementares entre 

si. 

A terceira, denominada contextual, faz uso de observações, de entrevistas, de diários e 

de estudo de caso (desenho, histórias de vida, sessões de visionamento). 

Para realizarmos este estudo, optamos em parte pela abordagem metacognitiva, 

quando fizemos uso de questionário e entrevistas semiestruturados e, em parte pela contextual 

– ao optarmos pelo uso de notas de campo. Dessa forma o tema investigado pode ser 

apresentado em recortes complementares a partir de cada um dos instrumentos utilizados. 

A fim de melhor compreendermos os resultados obtidos, apresentamos a seguir o 

contexto em que ocorre a pesquisa. 

 

3.3 Contexto  

 

Apresentamos uma descrição do ambiente da pesquisa e dos profissionais envolvidos e 

ressaltamos que, conforme consta no termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado 

por cada participante, mantivemos sob sigilo os dados referentes à identificação individual de 

cada professor e coordenador. Para tanto, utilizamos uma sequência numérica cuja 

significação preserva o anonimato dos docentes, a saber: P para professores e C para os 

coordenadores. Para a preservação da imagem de cada escola, achamos por bem identificá-las 

por UE-1 e UE-2 de agora em diante. 
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3.3.1 Descrevendo as escolas 

 

Em relação às escolas supracitadas, fizemos a escolha pelas mesmas porque ambas 

oferecem a formação básica em dois turnos, ou mais e também porque ambas são 

classificadas no ranking como escolas de grande porte ou porte especial. Essa classificação 

leva em conta diversos aspectos, entre os quais a quantidade de alunos matriculados e a 

extensão da rede física. Para organizar os dados apresentados a seguir, consultamos o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) das escolas, bem como blogs e outras páginas na internet criadas e 

mantidas pelos gestores de cada unidade. 

 

 Escola 1 – UE-1 

 

A primeira unidade escolar (UE-1) completou em 2014 quarenta anos de prestação de 

serviços à comunidade ilheense e está situada na zona sul da cidade. No início de seu 

funcionamento, ofertava cursos profissionalizantes de magistério, contabilidade e auxiliar de 

escritório, entre outros. Atualmente, proporciona aos alunos a formação geral com amplitude 

para inserção aos mais variados campos sociais, conforme preconiza a legislação atual. Na 

matriz curricular para o ensino médio, em relação à língua estrangeira, identificamos que a 

escola oferece aos alunos a oportunidade de optar entre duas disciplinas – o inglês ou 

espanhol. 

Do ponto de vista estrutural, constatamos que esse colégio dispõe de três pavilhões 

que funcionam nos três turnos e incluem sala de vídeo, sala de professores, sala de 

coordenação, secretaria, biblioteca, sala de mecanografia, copa-cozinha, almoxarifado, 

depósito, cantina, quadra de esportes, sala de informática e auditório. 

Do ponto de vista administrativo, como resultado de um convênio dispõe de duas 

equipes diretoras: uma pedagógica e outra administrativa. 

Em relação à postura do professor, a escola acredita ser necessário que o mesmo se 

adapte às mudanças do mundo contemporâneo. Percebemos claramente no PPP o 

entendimento de que para surgir um professor mais engajado politicamente e capaz de 

resolver questões inerentes à sua profissão, é necessária uma mudança de atitude do docente 

através do envolvimento em questões pessoais e grupais, sociais e políticas. 

  Do ponto de vista das parcerias, vimos que essa unidade escolar realiza ações junto à 

UESC, a exemplo do PIBID-Espanhol (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
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Docência) e que seu quadro de profissionais participa da formação oferecida pelo governo 

federal para o fortalecimento do ensino médio, o PACTO6. 

 

 Escola 2 – UE-2 

 

A segunda unidade escolar (UE-2), por sua vez, atua exclusivamente no ensino médio, 

em três turnos de operação. Também oferece aos alunos a oportunidade de optar entre duas 

disciplinas de LE – inglês ou espanhol, e destaca-se por fazer parte das escolas criadas para 

funcionarem como referência da rede pública estadual a partir da década de 1980 – os 

chamados colégios-modelo. 

Situado na zona oeste da cidade, atende a uma clientela proveniente de vários eixos do 

mucicípio, incluindo alunos oriundos da zona rural do município. Do ponto de vista estrutural, 

possui doze salas de aula, duas salas de língua estrangeira, um laboratório de ciências, uma 

quadra aberta, uma biblioteca, uma sala de informática, sala dos professores, sala de 

secretaria, sala de direção e vice-direção, uma sala de coordenação, um auditório, uma sala de 

artes, uma sala de vídeo, rampas de acesso para deficientes, estacionamento fechado, uma sala 

de videoconferência e uma sala do grêmio estudantil. 

Segundo constatamos no PPP7, é intenção dos gestores escolares atenderem um 

público vasto e variado de pessoas em atividades acadêmicas assim como a socialização com 

a comunidade em que está inserida. Para atender as atividades acadêmicas, além das aulas 

regulares do curso de formação geral, foram criados convênios e parcerias com outras 

instituições e estabelecimentos de ensino através do TOPA (Programa Todos pela Educação, 

parceria com o Núcleo Regional de Educação – DIREC-068), UpT (curso pré-vestibular 

Universidade para Todos, em parceria com a UESC), PIBID (Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência, em parceria com a UESC). Para atender as atividades de socialização 

e integração escola-comunidade, a instituição desenvolve atividades de capoeira. 

 Os professores efetivos dessa unidade escolar também participam da formação 

oferecida pelo governo federal para fortalecimento do ensino médio, o PACTO. 

                                                 
6 O PACTO Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, como o próprio nome já diz, é um compromisso 

firmado entre o Ministério de Educação e as Secretarias dos Estados e do Distrito Federal para a valorização da 

formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam no ensino médio da rede pública, 

nas áreas rurais e urbanas. É regulamentado pela Portaria Ministerial nº 1140 de 22 de novembro de 2013. Fonte: 

www.portal.mec.gov.br 

 
7O PPP-2014 ainda não está finalizado e, por isso, não tivemos acesso a ele. 
8 A partir do ano de 2015, as Diretorias Regionais de Educação – DIREC – foram substituídas pelos Núcleos 

Regionais de Educação –NRE-05. 



42 

 

3.3.2 Procedimentos éticos para coleta de dados 

 

 Para apresentação da proposta e solicitação de anuência para pesquisa, primeiro 

contatamos pessoalmente cada um dos diretores. De posse do consentimento, na semana 

seguinte, abordamos os coordenadores e os professores em seus respectivos horários de AC – 

Atividade Complementar – para convidá-los a serem partícipes do estudo. Conforme consta 

no termo de consentimento anexo, deixamos claro que os mesmos poderiam ter acesso aos 

próprios dados coletados em qualquer momento da pesquisa e, inclusive, solicitar o próprio 

desligamento da equipe, caso houvesse alguma situação de desconforto por causa do estudo. 

O participante P03 desejou ler as transcrições das entrevistas, alegando curiosidade. Ao final 

da leitura das próprias respostas, P03 continuou participando dos demais momentos previstos 

na pesquisa.  

 

3.4 Participantes 

 

Os profissionais participantes da pesquisa, lotados nas referidas unidades de ensino, 

foram convidados a tomar parte na pesquisa durante reuniões de coordenação pedagógica. 

Para o convite, levamos em conta não só o fato de os professores serem responsáveis pelo 

ensino de língua estrangeira no quadro fixo das escolas, mas também o fato de estarem no 

exercício da função há mais de cinco anos, já tendo, pois, participado do último PNLD 

(2012). Além dos quatro professores de LE que lecionam inglês ou espanhol – a quem 

chamaremos de participantes primários, participam da pesquisa também dois coordenadores 

pedagógicos que atuam na UE-1 – que serão nomeados como participantes secundários. Seus 

perfis foram construídos a partir das informações constantes na primeira parte do questionário 

aplicado na primeira fase dessa pesquisa. 

Consideramos importante esse momento de conhecimento da história pessoal de cada 

professor pesquisado visto que os posicionamentos e as escolhas que eles fazem estão, sem 

dúvida, relacionados às suas crenças sobre o ensino e a aprendizagem de línguas e à suas 

experiências pessoais com o uso da LE. 

 

3.4.1 Participantes primários 

 

 Identificamos como primários os quatro professores de LE que participam dessa 

pesquisa, em virtude de serem eles o foco do estudo em pauta. A partir de suas contribuições, 
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identificaremos as crenças em torno da escolha do livro didático apresentadas como resultado 

dessa pesquisa. 

 

Professor 01 – P01 

 

Graduado em Letras pela UESC há pouco mais de seis anos P01 leciona LE mesmo 

antes de concluir sua formação inicial. Concomitante a esta formação inicial, ministrou aulas 

de língua portuguesa em cursinhos de preparação para o vestibular. Depois que finalizou a 

graduação inicial, P01 – policial militar – começou a ensinar na UE-1, embora ainda não fosse 

concursado. No presente momento, atua também como coordenador de área do 

PIBID/Espanhol na UE1. Essa é a primeira vez que P01 tem a oportunidade de participar da 

escolha do livro didático de sua área. Pelo fato de não pertencer ao quadro efetivo de 

professores da UE1, dentre os envolvidos na pesquisa, é o único que não participa da 

formação no PACTO.  

 

 Professor 02 – P02 

 

Graduado em Letras pela UESC, especializou-se em Metodologia do Ensino de 

Língua Inglesa. Concursado há cerca de treze anos, P02 atua na UE-1 bem como na rede 

privada. Dentre os professores pesquisados, é o único que ministra aulas em dois 

seguimentos: ensino médio e ensino fundamental. Por atuar também no ensino fundamental 

II, já participou de outros processos de escolha do LD, seja de língua materna ou LE, motivo 

por que tem referências quanto ao LD correlacionadas a dois contextos diferentes. Integra a 

equipe de professores que participam da formação em serviço do governo federal – PACTO. 

Segundo suas declarações, mesmo sem poder contar com a opinião de seus pares e sem ter 

oportunidade de ler as resenhas das coleções e o Guia, no PNLD 2015, P02  escolheu sozinho 

o livro a ser adotado na UE em que atua. 

 

 Professor 03 – P03 

 

Professor de LE concursado há mais de oito anos, P03 atua em ambas as escolas 

envolvidas na pesquisa, sendo que na UE-2 ministra aulas de LE/Espanhol desde a fundação 

da escola. Na outra escola, leciona disciplinas ligadas à língua materna.  Obteve a graduação 

na UESC e até o presente momento não realizou curso de especialização. É atualmente 
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coordenador de área de espanhol no PIBID/UESC da UE-2. Já participou de outros processos 

de escolha de LD, sejam de língua materna ou de língua estrangeira e declara que a escolha do 

LD é uma atividade importantíssima, apesar de a rotina escolar ainda não conferir a essa ação 

o necessário destaque. P03 só atua no ensino médio. Integra a equipe de professores que 

participam da formação em serviço do governo federal – PACTO. 

 

Professor 04 – P04 

 

Graduado em Letras pela UESC, cursou especialização em Metodologia do Ensino de 

Língua Portuguesa e Literatura. P04 é professor concursado de inglês há aproximadamente 

quinze anos. Atualmente, leciona nas primeiras séries do ensino médio nos turnos matutino e 

noturno. Ministra também aulas de língua materna em outra rede de ensino e participa do 

curso de qualificação em serviço oferecido pela rede pública – PACTO. Já participou de 

outros processos de escolha do LD para língua estrangeira em anos anteriores. Na opinião de 

P04, a escolha do LD de LE deveria contar com as contribuições de todos os profissionais que 

trabalham com o ensino de línguas na UE. 

 

3.4.2 Participantes secundários 

 

 Nesta pesquisa, caracterizamos como participantes secundários os dois coordenadores 

pedagógicos que aceitaram o convite para participar da pesquisa – ambos atuam na mesma 

escola.  Acreditamos que a atuação desses profissionais esteja ligada à rotina do professor e às 

suas práticas pedagógicas, de modo a, inclusive interferir no processo de escolha do LD. Sua 

participação nesse estudo pode revelar quais práticas são desenvolvidas pela gestão escolar 

para garantir a interligação entre o LD, o projeto político e as orientações para o 

funcionamento das ações nas escolas.  

 

 Coordenador 01 – C01 

 

Um dos profissionais mais antigos em atividade na UE-1, C01 tem formação em 

Pedagogia pela UESC. Já atuou na rede pública municipal na função de coordenador 

pedagógico e também na função de orientador educacional. Atualmente é corresponsável pela 

articulação pedagógica do turno matutino na UE-1 e ministra aulas de sociologia na mesma 

escola, no turno noturno, atuando num programa de regularização de fluxo escolar. Por ser 
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responsável pela coordenação geral, é de sua responsabilidade acompanhar todas as 

indicações de LD realizadas na unidade escolar. Participa também da formação em serviço do 

governo federal – PACTO. 

 

 Coordenador 02 – C02 

 

Pedagogo de formação pela UESC, C02 atua na escola de rede pública estadual como 

coordenador dos turnos matutino e noturno. Atua também na rede pública municipal como 

orientador educacional e em programas especiais de inclusão de portadores de necessidades 

especiais de aprendizagem. Além disso, em virtude de sua formação em psicopedagogia e 

psicanálise, C02 presta atendimento a crianças e adolescentes com déficit de aprendizagem. 

Profissional da rede pública há mais de vinte anos, já participou de outros processos de 

escolha de livro didático para todos os segmentos da educação básica. Desempenha também a 

função de formador no PACTO pela Educação na UE-1. 

 

3.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados para a pesquisa ocorreu em duas fases. Na primeira, fizemos uso do 

questionário e da entrevista; na segunda, da roda de conversa e da observação com notas de 

campo. 

 

3.5.1 Questionários 

 

 Na primeira fase da coleta de dados aplicamos um questionário que estava estruturado 

em três partes: na primeira, o participante apresentava informações pessoais e profissionais 

(nome, email, telefone para contato, formação inicial, tempo de serviço, unidade escolar e 

turno de trabalho); na segunda, o foco era a coleta de informações relativas aos recursos 

didático-pedagógicos, audiovisuais e tecnológicos usados por cada profissional para as aulas 

de LE; e, na terceira, foram coletadas informações direcionadas às crenças e ao protagonismo 

do professor face à escolha do LD, destacando os critérios utilizados, a participação de outros 

parceiros e a relevância do Guia no processo. A criação desse instrumento levou em conta as 

informações constantes na literatura específica (MARCONI; LAKATOS, 1996, VIEIRA-

ABRAHÃO, 2006), adaptadas ao tipo de dados que precisávamos coletar nos primeiros 

contatos com os entrevistados. 
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Para responder o questionário, os participantes puderam levá-lo para casa e devolvê-lo 

na semana subsequente, durante o encontro de AC. A escolha desse momento para os contatos 

justifica-se pelo fato de todos os profissionais estarem na sua respectiva UE para participar 

dessa atividade obrigatória dentro da rotina escolar. Apesar de esse combinado parecer o mais 

adequado no sentido de evitar esquecimentos e/ou perdas, metade dos participantes remarcou 

a data de entrega.  Isso se deveu ao fato de terem deixado o documento em casa ou por terem 

necessitado prorrogar o preenchimento do mesmo o que fez com que uma semana após ainda 

houvesse campos em branco. Sanado esse problema inicial, as informações contidas no 

questionário fomentaram a construção do perfil de cada profissional envolvido, bem como o 

preenchimento inicial do quadro-resumo com os dados explicitados mais adiante. Toda vez 

que for citado um depoimento retirado do questionário, utilizaremos o código Q ao lado da 

identificação do participante. 

 

3.5.2 Entrevista 

 

Em seguida, realizamos até duas entrevistas semiestruturadas individuais e gravadas 

(roteiro anexo) nas quais, em princípio, buscamos esclarecer alguns pontos do preenchimento 

do questionário. Após essa abordagem inicial, na segunda entrevista buscamos articular as 

informações do formulário e da primeira entrevista com os outros dados da pesquisa, 

inclusive com as observações.  

Será utilizada a referência E ao lado da identificação de cada participante toda vez que 

um excerto retirado de uma das entrevistas for utilizado na discussão dos dados. 

 

 

3.5.3 Roda de conversa 

 

Como parte da segunda fase de coleta de dados, numa roda de conversa envolvendo 

alguns dos participantes, retomamos os pontos cruciais da pesquisa. Nesta oportunidade, 

estavam presentes outros profissionais que também atuam na UE-1, os quais não se 

abstiveram de compartilhar suas opiniões a respeito do tema em estudo. As opiniões desses 

profissionais encontram-se registradas nos anexos (Roda de professores) e são identificadas 

pela referência RD, quando forem incorporadas à análise de dados. Apesar de a Roda de 

conversa ter sido realizada apenas na UE-1, todos os participantes da pesquisa foram 

informados e convocados para estarem presentes nesse momento que ocorreu durante o 
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horário AC previsto para as atividades do presente estudo. O propósito de fazer um encontro 

coletivo apoiava-se no desejo de reunir o maior número de participantes do estudo em único 

momento para que fosse possível trocar opiniões, impressões e também refletir coletivamente 

sobre os pontos abordados nesta pesquisa. 

 

3.5.4 Observação: notas de campo 

  

Utilizamos as notas de campo como recurso para registrar dados não verbais, 

conversas, dados complementares sobre o ambiente físico, impressões sobre a reação dos 

participantes da pesquisa em momentos pontuais. As notas de campo não estão isentas das 

interferências pessoais do pesquisador que, ao registrar um fato, imprime nele suas 

impressões (VIEIRA-ABRAHÃO, 2006). Os comentários resultantes das observações em 

notas de campo estarão identificadas pelo código NT. 

 

TABELA DE ACOMPANHAMENTO 

 

Na tabela a seguir, descrevemos a participação de cada um dos envolvidos na pesquisa 

e sua respectiva contribuição a partir dos instrumentos usados para coleta de dados. 
 

Tabela 01: Participação dos profissionais em cada instrumento de coleta de dados 

PARTICIPANTES ATIVIDADE 

Questionário Entrevista 

1 

Entrevista 

2 

Roda de 

conversa 

Nota de 

campo 

P01       -   

P02              -   

P03           

P04     - -   

C01     - -   

C02       -     

Produção nossa. 

Ao analisar o quadro, percebemos que, considerando-se todos os envolvidos, apenas o 

participante P03 completou todas as etapas propostas para a coleta de dados. Apesar de P04 e 

C01 serem os participantes que menos vezes estiveram envolvidos nas etapas da pesquisa, 

suas contribuições, como veremos no próximo capítulo, foram significativas no que diz 

respeito ao entendimento das crenças relacionadas ao papel do professor e ao processo de 

escolha do LD. C02 preferiu enviar suas respostas ao questionário via email e, alegando 
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incompatibilidade de horários, a entrevista realizada com ele aconteceu online. O participante 

P01 cumpriu todas as datas agendadas para entrevistas, mas não estava na UE no dia em que 

ocorreu a roda de conversa alegando motivos pessoais. P02 e P04 apresentaram um pouco de 

receio quanto à gravação de suas entrevistas, alegando timidez, no entanto, apesar de serem 

muito contidos nas respostas, não se abstiveram de dar suas opiniões.  

A partir da análise dos dados coletados durante as cinco etapas da pesquisa descritas 

anteriormente, buscamos entender como ocorre a escolha do LD nas escolas envolvidas no 

intuito de responder as perguntas que suscitaram a realização desse estudo, conforme 

descrevemos no capítulo a seguir. 
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Capítulo 4 

 

 

 

DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Esta pesquisa reuniu as informações fornecidas por quatro professores de LE (dois de 

espanhol e dois de inglês) e por dois coordenadores pedagógicos. A coleta dos dados ocorreu 

por meio da aplicação de questionário e entrevistas, principalmente. Além destes 

instrumentos, foram realizadas anotações a partir de conversas, comentários, observações 

realizadas no decorrer dos encontros. 

 

4.1 Procedimentos de análise de dados 

 

A partir da aplicação dos instrumentos elencados acima, pudemos  coletar os dados 

que foram transpostos para o quadro-resumo a seguir onde destacamos as informações que 

dizem respeito às crenças sobre o LD, crenças sobre a escolha do LD, crenças sobre a 

importância de outros materiais para escolha do LD e crenças sobre a participação de outros 

profissionais na escolha do LD. 

Para melhor analisar os dados, primeiro transcrevemos cada uma das entrevistas 

(ANEXO 3), identificando-as pelo código do participante e pela data. Em seguida, buscamos 

sentenças que tratassem mais diretamente de cada um dos quatro aspectos elencados acima. 

Esses quatro aspectos estão identificados como categorias na coluna da esquerda da tabela. Na 

coluna da direita, transcrevemos algumas das sentenças coletadas referentes a cada categoria 

e, identificamos o autor da declaração pelo seu respectivo código, como comprovamos a 

seguir. 
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Tabela 02: Quadro-resumo 

Categorias  Excertos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crenças sobre o LD 

 

Cria facilidades para o aluno; poderia ser substituído por material 

elaborado pelo professor; o livro não acompanha a mudança de 

eixos temáticos da escola (Q - P01);  

Apoio valioso para a ação do professor, economiza tempo e 

material da escola (E - P03); 

Dá praticidade ao trabalho do professor, auxilia os alunos no 

estudo em casa (E - P04); 

Ferramenta importante para o ensino, principalmente de LE, 

economiza tempo e outros materiais da escola, facilita o trabalho 

do professor (E - P04); 

Nenhum livro didático resolve toda a necessidade do professor (Q- 

C02); o livro deveria ser personalizado para o estudo do aluno; 

Se não houvesse LD, o professor faria uma avaliação diagnóstica e 

construiria o material para sua turma; o LD economiza o tempo do 

professor na elaboração de atividades, facilita ao aluno a 

localização do conteúdo, instiga o professor a dar o conteúdo que 

ele considera relevante, uniformiza os conteúdos por série/escola 

(Q - C02); 

O LD é fundamental (E - C01) 

 

 

 

 

 

 

 

Crenças sobre a escolha 

do LD 

O professor deve adequar a escolha a uma situação real de fala, a 

aspectos literários e artísticos presentes (ou não) no LD (Q - P01); 

Profissionais de LE poderiam discutir a escolha do LD (Q - P01); 

Momento importante da vida escolar (P03); a opinião dos 

professores da área deveria ser soberana sem interferência das 

instâncias superiores e das editoras (E - P03); converso sobre a 

escolha dos colegas nas outras escolas, discuto, sugiro (E - P03) 

Cabe ao professor fazer a escolha do LD (Q - C02); o coordenador 

deve participar quando há impasse entre os professores (Q - C02); 

O livro didático deveria ser escolhido após realização de 
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diagnóstico com a turma (Q - C02); 

O tempo para escolha do LD é curto (E - C02); 

 

 

Crenças sobre a 

importância de 

consultar outros 

materiais para escolha 

do LD  

Geralmente nem todos leem o [Guia] PNLD (Q - P03);  

O guia traz informações sobre o livro, mostrando aspectos 

linguísticos, gramaticais, entre outros (Q - P03); 

O Guia é importante por esclarecer pontos que geram dúvidas, 

como as competências abordadas (Q - P01); 

 

 

 

Crenças sobre a 

participação de outros 

profissionais na escolha 

do LD 

Aprimoramento da escolha do LD se outros profissionais se 

juntassem (Q - P01); 

Coordenador pedagógico e diretor deveriam participar da escolha 

(E - P03); 

Quem melhor conhece a disciplina é o professor, portanto ele é 

autoridade na escolha do LD (E - C01); 

O coordenador pode ajudar a decidir, quando há dúvida (E - P04); 

O coordenador pedagógico participa na mediação da escolha, 

visando aos propósitos didáticos da obra (Q - C02) 

Produção nossa. 

 

Embora a tabela acima exemplifique a forma como as informações foram 

reorganizadas ao final da coleta de dados, ela não resume todo o conjunto de informações 

fornecido pelos participantes, e sim funciona como amostra do processamento dos dados 

coletados. A partir dessa sistematização, buscamos identificar as informações mais 

recorrentes de modo a chegar a palavras-chave que estivessem presentes no discurso da 

maioria dos participantes, conforme descrevemos no quadro a seguir. 

 

Tabela 03: Quadro de palavras-chave 

 

PALAVRA-CHAVE 

PARTICIPANTES 

P01 P02 P03 P04 C01 C02 

O LD é importante XXXX X XX X X X 

O LD direciona as aulas X  X  X  

O LD é suporte indispensável XX  X  X  

O LD é analisado antes da escolha X X  X   

Não existe LD completo X  X X X X 
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O tempo para escolha do LD é curto  X   X X 

O professor é protagonista e deve 

participar ativamente da escolha 

XX XXX XX  X XX 

O professor escolhe LD sozinho  X XXX    

A escolha deve ser coletiva X X X X  X 

O coordenador pedagógico deve 

ajudar 

X X X  X X 

O Guia ajuda na escolha XX X X  X  

O Guia é pouco usado  X X  X  

Produção nossa. 

A quantidade de X dentro de uma mesma quadrícula representa o número de vezes em que o entrevistado 

abordou o aspecto relacionado na coluna da esquerda. 

 Diante das informações condensadas no quadro acima, podemos concluir 

preliminarmente que todos os entrevistados consideram o LD importante para o 

desenvolvimento das atividades na escola. Podemos observar, por exemplo, que o participante 

P01 se refere a esse tópico quatro vezes ao longo das etapas de coleta de dados. Isso revela o 

papel de destaque que o mesma atribui ao LD, principalmente ao considerarmos que P01 

afirma também que o LD seja indispensável para as aulas de LE – como P03 e C01 

corroboram da mesma opinião. Estes membros da pesquisa declaram que o professor deve 

participar ativamente da escolha, contando com a ajuda do coordenador pedagógico porque 

consideram que esse deve ser um trabalho coletivo realizado por todos os membros da equipe 

pedagógica da escola. 

Constatamos ainda um fato intrigante: à exceção de C01 – que não faz comentários a 

esse respeito, todos os demais participantes acentuam que a escolha deveria ser um processo 

coletivo, mas somente P02 e P03 enfatizam que o professor está sozinho no momento da 

escolha. 

Além disso, podemos dizer que detectamos uma aparente contradição no que se refere 

ao uso do Guia PNLD, pois, embora P01, P02, P03 e C01 digam se tratar de um elemento de 

ajuda ao professor na escolha do LD, P02, P03 e C01 ressaltam que o Guia ainda é pouco 

usado. Acreditamos que algumas justificativas para esse dado podem ser associadas ao curto 

período de tempo para a escolha, à necessidade de manusear as coleções antes de optar por 

uma delas, à demora na chegada desse material nas UE, entre outros fatores que serão 

detalhados mais adiante. 
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Para análise e discussão dos resultados, os dados coletados foram organizados e as 

crenças depreendidas estão agrupadas em quatro categorias temáticas, conforme trataremos a 

partir de agora. 

 

4.2 Identificando as crenças dos participantes da pesquisa 

  

4.2.1 Crenças sobre o livro didático 

 

Considerando que o professor dispõe de vários recursos para apresentar o conteúdo da 

língua-alvo – como CD’s, DVD’s, vídeos e internet – o questionário aplicado na primeira fase 

da pesquisa apresentou dezesseis itens comumente usados na prática pedagógica para que os 

participantes escolhessem aqueles mais usados em seu cotidiano. Todos os entrevistados 

escolheram o LD entre os recursos sobre os quais lançam mão para as aulas de línguas e cinco 

entre seis, ao serem convocados a eleger apenas um item mais utilizado, escolheram o LD. 

[Utilizo] o livro didático. Não é com frequência que os demais recursos estão 

disponíveis (Q - P02). 

 

[Utilizo] o livro didático porque é mais acessível (Q - P03). 

 

O recurso que mais utilizo é o livro didático, pois o mesmo está mais 

acessível (Q - P04). 

 

[Utilizo mais] o livro didático porque todos têm (Q - C01). 

 

P02, P03, P04 e C01 justificam sua escola pelo fato de o LD ser o instrumento mais 

acessível dentro da realidade em que atuam, enquanto que os recursos tecnológicos, por 

exemplo, nem sempre existem ou estão indisponíveis na UE. 

  Além de utilizar o livro, C02 declara que também recorre a mídia de CD alegando que 

esse recurso ajuda nas atividades orais e auxilia o professor com a pronúncia. 

[Utilizo] livro didático e CD. A disciplina pede o áudio e, por outro lado, 

penso que ajuda o professor na pronúncia (Q - C02). 

 

O participante P01 foi o único que optou pela TV. 

[Utilizo] a TV, pois é uma TV pendrive, então serve para várias funções (Q - 

P01). 

 

Esse interesse de P01 pela TV está vinculado ao fato de o mesmo desenvolver um 

trabalho associando a habilidades orais e essa TV, também chamada de TV monitor 

educacional, permitir o uso de pendrive para atividades que envolvam tanto som quanto 

imagem. 
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 Considerando essa preferência pelo LD e levando em conta as informações já 

apresentadas sobre o mesmo, retomamos as perguntas que devem orientar esta etapa da 

análise de dados: o que é o LD, qual a sua importância e o seu papel para as aulas de LE 

segundo esses profissionais envolvidos no estudo. Identificamos três crenças principais 

apresentadas pelos entrevistados: o LD é importante para as aulas de LE; não existe LD 

completo; e, o LD tem um papel nas práticas pedagógicas. 

 

1ª crença – O LD é importante para as aulas de LE 

 

Conforme já destacado anteriormente, os participantes consideram o LD um recurso 

importante e indispensável para as aulas, visto que o mesmo exerce múltiplas funções na 

escola, inclusive direciona o conteúdo a ser explorado em cada etapa do ensino. Segundo eles, 

[...] o LD tem um papel importantíssimo porque a partir dele o professor 

pode tanto redirecionar algumas aulas como ampliar as suas aulas a partir 

dos temas que são trazidos no livro didático [...] (E - P01). 

 

[...] o LD é um ponto de referência para toda a sua [do professor] 

programação anual [...] (E - P01). 

 

Na minha opinião, o LD é o livro base, né? ...É o recurso básico do aluno, 

[...] é aquele apoio, aquela base pra ninguém ter desculpa de dizer que não 

tem onde buscar o conhecimento (E - C01). 

 

É uma ferramenta que você tem a mais pra trabalhar, né? (E - P04). 

 

 Como pudemos constatar, os profissionais ressaltam a importância de ter um livro para 

orientar o trabalho em sala de aula e também para auxiliar o estudo dos alunos fora da escola. 

P01 chega a declarar que, se não houvesse um LD distribuído pela escola, o ensino ficaria 

comprometido e os alunos precisariam investir na aquisição do material. 

[...] teríamos que adotar um livro para ser comprado pelos alunos [...] (E - 

P01). 

  

Isso reforça o consenso construído em torno do LD, concebido, muitas vezes, como 

elemento essencial para o ensino. Conforme destacamos anteriormente, e os excertos acima 

ratificam, o LD conquistou status por definir paradigmas, selecionar conteúdos, dividir os 

níveis de complexidade a serem atingidos em cada etapa de aprendizagem, entre outras 

funções (SILVA, 2010). A esse respeito, o participante P03 afirma que o livro o auxiliou 

quando nem mesmo a diretoria de educação do município demonstrou competência para 

organizar o ingresso da língua espanhola na grade curricular da escola em que atuava. 
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Desde que eu tenho LD é o meu guia de sala de aula porque na secretaria de 

educação não tem nada que me oriente nesse sentido, não tinha nem 

conteúdo programático de espanhol e eu que fiquei ligando pra poder pegar. 

Eu liguei pra DIREC e a DIREC não tinha; eu liguei pra secretaria de 

educação e eles me deram uma lista de conteúdo. Agora me diga... uma lista 

de conteúdo vai me orientar em quê?... Se você não tiver experiência, você 

sabe o que você vai dar no primeiro ano, no segundo e no terceiro como a 

lista está para as três séries?... Eles não dão separado... É uma lista única... 

entendeu? E tem sido assim... eu tenho o LD como meu guia (E - P03). 

  

 Não raro, a inexistência de materiais didáticos é tomada como um dos fatores que 

interferem no ensino e aprendizagem de uma LE (COELHO, 2006). A esse respeito, P03 

deixa claro que as aulas sem o LD são “muito mais difíceis” e que a presença do livro nas 

salas ajudar a aproveitar o tempo e permite aos alunos acompanharem todo o processo, 

realizando atividades em casa e podendo utilizar o CD para atividades auditivas. P02 destaca 

que o LD “contribui para a melhoria e o dinamismo das aulas” e “evita que a escola tenha 

despesas com multiplicação de atividades para os alunos”. C02 destaca que o LD adotado 

numa escola “ajuda a uniformizar o conteúdo” e “desafia o professor a contemplar a matéria 

considerada relevante para a aprendizagem do aluno”. Tudo isso ratifica o entendimento que 

esses profissionais têm sobre a importância desse recurso. 

 

2ª crença – Não existe LD completo 

 

Ao retomarmos o depoimento de P03 transcrito acima, percebemos que esse professor 

atribui a um LD seu êxito em conseguir hierarquizar conteúdos e planejar seu curso de 

línguas. Isso reforça o entendimento de que o LD determina aquilo que pode ou não ser 

ensinado nas aulas de LE (FERNANDES; CRISTÓVÃO, 2012).  

Entretanto, apesar de reconhecerem o LD como ferramenta importante, básica, 

essencial ao processo de ensino e de aprendizagem, os participantes da pesquisa deixam 

bastante evidente o entendimento de que não existe obra completa e que cada professor 

precisa ir adaptando o LD às necessidades de suas turmas, posicionamento esse também 

defendido por Potocky e Villaça (2008) e Vieira-Abrahão (2006). Essa clareza sobre a 

incompletude da obra didática vem sendo destacada há muito tempo. Lajolo (1987) sinalizou 

para a importância de o professor não ficar submisso ao livro e jamais se deixar condicionar 

por um LD, porque toda e qualquer coleção é incompleta. Os participantes afirmam esse 

entendimento de que 

[...] o LD nunca vai ser completo porque o professor tem que ter essa 

condição de ampliar a sua aula através do LD e não ficar restrito a ele. 
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Eu acho que o que vai ocorrer é ele estar mais próximo das habilidades que a 

gente vai tentar desenvolver porque se existir um LD completo, então, é 

mágica (E - P01). 

 

[...] os livros podem ser adaptados e aquilo que venha a faltar ou não ser 

contemplado nesses livros, podem ser usados outros recursos...ou 

paradidáticos, apostilas ou textos... (E - C01). 

 

O livro tem essas lacunas e eu acho que o professor tem condições de buscar. 

(RD- C19). 

 

   Pelo fato de não existir uma obra completa, P01 e C1 deixam claro que cabe ao 

professor interferir no material adotado em sua UE e suprir as necessidades da sua realidade 

em relação ao conteúdo do LD. Essa preocupação é latente também nas orientações do MEC, 

visto que o próprio Guia10 auxilia o professor a perceber os pontos fortes e as lacunas de cada 

coleção. Na seção Visão Geral são apresentadas as informações sobre cada coleção analisada, 

considerando a definição da proposta didático-pedagógica da obra, os destaques, os temas, 

textos e objetivos. Ao final destas informações, é possível reconstruir a obra como um todo 

através do Quadro esquemático que sintetiza pontos fortes e fracos da obra, auxiliando ainda 

mais o professor na decisão. 

Além disso, observamos que o Guia instiga o professor a se envolver na melhoria do 

processo de distribuição de livros pelo PNLD, ressaltando que essa tarefa é construída a 

muitas mãos. Envolve: os escritores que produzem as coleções e as submetem à avaliação do 

MEC; o MEC que convoca especialistas no ensino de línguas para selecionar as obras que 

melhor atendem à concepção de ensino de uma LE por uma formação engajada socialmente e 

construtora de cidadania; o professor e a equipe pedagógica que, conscientes de sua realidade, 

escolhem a coleção que mais se adequa às necessidades de seus alunos. 

A esse respeito, o Guia 2015 destaca que cabe ao professor e à equipe pedagógica de 

cada escola  

selecionar a coleção que seja mais adequada ao seu contexto de ensino. É 

importante lembrar que a escolha do livro didático implica um compromisso 

didático-pedagógico, a atenção a circunstâncias histórico-sociais de suas 

turmas e de sua escola[...] (Op.cit., p.7-8).  

 

Com base nessa orientação, fazemos questão de lembrar que a responsabilidade dos 

docentes ao participar dessa tarefa é fundamental, principalmente se levarmos em conta que 

                                                 
9Esse depoimento foi registrado na roda de conversa - RD - e corresponde à opinião do professor convidado 1- 

C1. 
10 Na seção “Visão Geral”. O Guia (2014a) apresenta um quadro esquemático onde são encontrados os destaque 

da coleção apresentada, pontos fortes e fracos da coleção e pontos fortes do manual do professor. 
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um livro, além de conteúdos didáticos, abriga também posicionamentos culturais, sociais e 

políticos e que cabe a estes docentes garantir que o aprendiz encontre espaços para construir 

seu lugar social. Mais uma vez reiteramos a importância do desenvolvimento de uma prática 

coletiva na unidade escolar, pois ainda que o professor seja o especialista da área, ele precisa 

da ajuda do coordenador pedagógico para afinar as práticas da LE com a proposta da UE para 

conseguirem alcançar as mudanças desejadas no ensino. 

Julgamos oportuno também retomar o alerta apresentado anteriormente quanto ao 

perigo de escolher um LD sem a análise da situação didática das turmas para as quais o livro 

se destina. Holden (2009) ressalta que aspectos estéticos devem ser considerados menos 

relevantes que a adequação do material às condições reais de uso da coleção, considerando-se 

para isso o perfil da turma e as condições de trabalho na UE. 

Para minimizar esse risco, o Guia apresenta ainda ao professor um conjunto de 

perguntas que visam a orientar essa escolha. Dentre elas, destacam-se: qual coleção aproxima-

se mais, em seus fundamentos, do Projeto Político Pedagógico da escola; Qual coleção pauta-

se em fundamentos teórico-metodológicos que você e a sua equipe consideram mais 

adequados ao seu contexto de ensino; Qual coleção apresenta, em sua organização de 

conteúdos, maior semelhança com o planejamento anual da escola/turma. Esses 

questionamentos têm o propósito de conduzir os professores e demais profissionais de volta 

ao projeto político e, a partir dessa incursão, à escolha da melhor coleção com a certeza de 

atender as demandas de sua realidade local. 

  Embora os participantes do estudo considerem o LD básico, paradoxalmente, 

detectamos uma contradição nos seus discursos ao notar que os mesmos relativizaram a 

imprescindibilidade de um livro, aventando a possibilidade de eles mesmos criarem o material 

usado em suas aulas. 

Eu acho que se a gente tivesse mais tempo, se você tivesse dedicação 

exclusiva, você teria condições não de jogar fora, mas ser diferente o LD 

porque hoje em dia você utiliza o LD direto. Eu acho que ele seria assim pra 

consulta... você consultar... (RD-C1). 

 

[...] os livros podem ser adaptados e aquilo que venha a faltar ou não ser 

contemplados nesses livros, podem ser usados outros recursos – ou 

paradidáticos, apostilas ou textos...(E - C01). 

 

Percebemos que os excertos acima são relevantes porque evidenciam a confiança que 

esses docentes envolvidos na pesquisa demonstram quanto ao seu papel da formação dos seus 

alunos e revelam também a certeza de que outros recursos podem ser selecionados ou até 

mesmo criados para atender a demanda das aulas. Além disso, observamos no depoimento de 
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C1 uma preocupação quanto às condições reais de atuação do professor do Ensino Médio, um 

clamor latente por melhores condições de trabalho. Percebemos também que esses educadores 

não estão pleiteando assumir um novo status de escritores, entretanto, ao se disporem a 

elaborar material complementar para seus alunos, demonstram o quanto se importam com a 

qualidade da formação que oferecem a partir de suas aulas.   

Sabemos das dificuldades para a construção de uma obra dentro das especificidades do 

MEC – adequada a variadas demandas que vão desde o atendimento aos critérios do Edital 

PNLD até a contemplação de atividades adequadas ao ENEM. Segundo Paiva (2014), esses 

aspectos constituem-se como os primeiros desafios a serem enfrentados por quem deseja 

produzir livros. 

 Somando-se tudo isso, podemos dizer que no caso específico desses participantes, o 

livro didático funciona de fato como um guia para realização de trabalhos dentro e fora da 

sala de aula, mas a ausência de conteúdos ou a incompletude do LD não os impede de exercer 

sua função e pode, parece-nos, estimulá-los a avançar mais na preparação de aulas mais 

inseridas nas necessidades de seus alunos e planejadas a partir dos recursos de que dispõem 

concretamente na escola. 

 

3ª crença – O LD tem um papel nas práticas pedagógicas 

 

 Além de o LD ajudar a definir o que pode ser trabalhado em cada série, como revelam 

os participantes através de seus depoimentos, esse recurso tem o papel de orientar os estudos 

fora da escola e ajudar a construir a autonomia dos alunos para o domínio do novo idioma. 

Em razão disso, a escolha também está atrelada a atender essa necessidade do aprendiz.  

[...] eu percebo que o aluno consegue desenvolver melhor as atividades 

porque ele tem acesso ao material didático de aprendizagem porque quando 

ele não tem nenhum material, para ele sacar cópias, gastar dinheiro que, às 

vezes, ele não possui, é mais complicado para o aprendizado (E - P01). 

 

[...] a gente busca um livro que é melhor pra o nosso aluno. A gente analisa o 

quê? Se é um livro mais difícil... por exemplo, o XXX é um livro que está 

longe da realidade do meu aluno. Daí, a gente procura um livro mais 

acessível pra ele (E - P04). 

 

P01 e P04 reforçam o entendimento de que, ao escolher uma coleção, cabe ao 

professor analisar como a mesma pode auxiliar suas atividades em sala de aula e, 

principalmente, estar adequada ao nível, aos interesses e possibilidades de progresso dos seus 

alunos. Estendendo essa reflexão em busca de encontrar uma possível conexão entre o LD e o 
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projeto político das escolas, percebemos que, a despeito das prescrições constantes no Guia, 

em nenhum momento houve sinalização dos entrevistados para qualquer exercício de 

aproximação entre o LD e o PPP das escolas envolvidas.  P02 e P03 deixam isso claro num 

trecho da segunda entrevista concedida por ambos, salientando que o caminho escolhido pela 

gestão da UE em que atuam parece equivocado quanto à escolha do LD. 

Me preocupa mais é que às vezes o conteúdo, a escolha do conteúdo fica 

dissociada de uma prática interdisciplinar e eu não consigo encontrar 

elementos que me unam a outra disciplina.Talvez seja esse o grande 

problema de não escolher sob a ótica do PPP. É essa a questão. Fico muito à 

parte, fico muito alijada do processo todo que acontece na escola (E - P02). 

 

Eu acho que a gente tá fazendo tudo errado! Rsrsrs... Primeiro, o PPP está 

desatualizado... A gente não pega o PPP como referência para planejar as 

nossas aulas. A gente não faz isso! Não faz! É pra fazer? É! Mas, quem é 

que está cobrando isso? Quem é que tá organizando isso? A coordenação tá 

fazendo isso junto com a gente? Entendeu?! (E - P03). 

 

Com esse desabafo, P02 e P03 nos fazem entender que a adequação da proposta do 

livro à proposta do projeto político da escola deveria ser um critério a ser perseguido pelos 

educadores antes de optar por uma determinada coleção. Somente pela análise atenta, o 

professor terá condições de perceber se a obra se encaixa no tipo de abordagem que ele 

pretende para a língua durante suas aulas.  

A esse respeito, P01 enfatiza que a indicação do PNLD 2015 feita por ele e seus pares 

levou em conta esse necessário diálogo com a programação da escola. 

A nova obra já tem uma condição melhor pra o professor trabalhar. Ela já 

vem com as unidades didáticas divididas em trabalhar competência textual, 

trabalhar competência auditiva, trabalhar um pouco de conhecimento 

gramatical porque o aluno precisa também aprender a formular suas 

hipóteses gramaticais, como ele vai construir nessa nova língua (E - P01). 

 

É possível notar que P01 tem clareza sobre as contribuições que a nova coleção poderá 

dar para suas aulas de LE no futuro e essa postura retratada pelo entrevistado valida a 

importância da participação ativa e crítica de gestores e professores no processo de escolha do 

LD em suas escolas.  

No depoimento a seguir, percebemos claramente que em vez de o participante 

relacionar o PPP da escola com a obra em análise, ele relaciona o índice da coleção com a 

listagem de conteúdos prescritos pela Secretaria de Educação, colocando em risco as 

possibilidades de o professor usar bem o material escolhido e as aulas de LE podem ser 

resumidas ao estudo de um rol de conteúdos formais. 

É isso que eu acho um contrassenso porque a gente em pouco tempo, em 

poucas horas... temos disponíveis, às vezes, duas, cinco ou três obras 
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literárias e que a gente superficialmente manuseia... às vezes a gente não 

olha assim detalhes mas vai mais pelo índice que a gente vê que tá mais 

compatível com o conteúdo programático exigido pelo Estado por série, 

aquele que contempla mais os assuntos já definidos pela secretaria de 

educação é que a gente faz a escolha em cima disso... (E - C01). 

 

Pelo fato de o tempo para realização da escolha ser curto e as escolas apenas se 

articularem para cumprir os prazos estabelecidos pela DIREC, a seleção do material pode 

acontecer de modo pouco criterioso. C01 não é o única a queixar-se do tempo insuficiente 

para fazer a escolha. P02 também reclama por ter que fazer a escolha sem dispor do tempo 

necessário para conseguir articular a própria opinião com a dos seus pares e com a proposta 

metodológica da escola.  

E... dessa última vez foi tão marcante que eu fui encontrada nos corredores 

da escola e me pediram pra fazer rapidamente essa escolha. [...] A gente 

deixa de observar outras óticas, deixa de ter outras opiniões, as mais 

importantes, inclusive, dos demais professores de outro turno que têm 

olhares diferentes... que entendem o mundo diferente... a gente deixa de 

contemplar... (E - P02). 

 

 Torna-se, pois, evidente que não há qualquer preparação mais criteriosa para a escolha 

do LD nas duas unidades escolares, apesar de os depoimentos transcritos revelarem que os 

profissionais envolvidos tanto sabem da importância desse processo quanto conhecem 

procedimentos necessários para sanar esse problema. Fica claro também que, apesar da 

importância desse instrumento para as aulas de LE, não é encontrada ligação entre a escolha 

do LD e as demais ações pedagógicas pretendidas na escola, inclusive no PPP.  

 Esses dados da pesquisa mostram que os participantes acreditam que o LD é 

importante para as aulas, uma vez que ajuda a selecionar o conteúdo a ser tratado, facilita a 

execução das atividades em sala – evitando outras despesas com cópias de material e também 

a perda de tempo copiando matéria no quadro – e auxilia o estudo extraclasse do aluno.  Além 

disso, os participantes acreditam na incompletude de toda e qualquer obra didática, cabendo 

ao professor preencher as lacunas da coleção adotada. No entanto, entre o discurso e a ação 

desses profissionais parece-nos haver uma lacuna, uma vez que, eles apenas reconhecem que 

tem algo errado, mas não tomam iniciativas para mudar – com exceção de P03 que, como 

veremos mais adiante, dentre todos os envolvidos na pesquisa, foi o único que desenvolveu 

ações para aprofundar a discussão sobre as coleções na escola em atua, ao passo que todos os 

demais aceitaram fazer a escolha desse aliado importante para professores e alunos num 

tempo curto. Esse fato revela um comportamento identificado em estudos anteriores, segundo 
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os quais as crenças não necessariamente correspondem às atitudes dos indivíduos, nesse caso, 

dos educadores (BARCELOS, 2006b). 

Precisamos, pois, entender que se queremos resultados mais efetivos no ensino e 

aprendizagem de LE, devemos adotar medidas mais planejadas para reunir os recursos 

necessários para atingir esse objetivo. É necessário o surgimento de uma nova prática para 

que, de fato, o professor assuma seu papel de protagonista nesse processo, pois não é possível 

que a escolha do LD continue sendo tratada apenas como uma obrigação junto à DIREC/NRE 

ou ao MEC.  

 

4.2.2 Crenças sobre o protagonismo do professor na escolha do LD 

 

As perguntas que norteiam a segunda etapa desse estudo são: o professor sente-se 

protagonista da escolha do LD? Qual a relevância da sua participação nesse processo de 

escolha? Após analisarmos as primeiras respostas apresentadas no questionário, detectamos 

que todos os membros responderam positivamente quanto à sua participação na escolha do 

LD em suas respectivas UE, inclusive os coordenadores de área. Durante as entrevistas, 

fizemos questão de ser mais diretivos ao perguntarmos sobre o fato de se sentirem 

protagonistas da escolha do LD e, também nesse caso, obtivemos 100% de respostas positivas 

entre os professores e 50% entre os coordenadores pedagógicos, como exemplificam os 

excertos abaixo: 

                                      Me sinto totalmente protagonista [...] (E - P01). 
Eu diria que sim, [o professor é protagonista]... mas sem os recursos 

necessários para essa escolha (E - P02). 

 

Não diria protagonista porque ele não elabora o livro. Ele não faz a peneira 

da seleção. O MEC o faz e, inclusive, envia a sua opinião ao professor. Ele é 

co-responsável, na medida em que, a partir do que o MEC seleciona, ele 

escolhe. A escolha é uma decisão complexa, principalmente em LE (E - 

C02). 

 

De posse desses dados, podemos constatar que estamos diante de profissionais que 

são, antes de qualquer coisa, protagonistas de sua própria formação. De acordo com suas 

respostas nos questionários, seja pela sua inserção em programas comunitários ou pela busca 

de complementação em cursos de idiomas de iniciativa privada, percebemos que esses 

educadores buscaram muito além daquilo oferecido em suas graduações iniciais. Como passo 

seguinte ao reconhecimento da fragilidade da sua formação e em lugar de ficar buscando 

culpados e se acomodar, esses professores complementaram sua formação, ou seja, 
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assumiram as rédeas em direção ao tipo de profissional que desejavam ser e foram sujeitos da 

própria formação. 

A esse respeito, Pereira (2000) afirma que desde a década de 1990 nota-se o 

surgimento de um profissional mais agente da própria formação, a partir da reflexão sobre a 

sua trajetória pessoal e em consonância com as realidades sociais na qual atuará. Constatamos 

isso na fala de P01 

[...] meu primeiro contato formal com a língua foi um curso comunitário que 

eu fiz... e era um curso totalmente gratuito que era oferecido espanhol para 

turismo...e eu fiz duas vezes esse curso que foi meu primeiro contato formal 

com a disciplina...(E - P01). 

 

 E mais, 
antes de entrar na UESC eu já iniciei uns estudos individuais e em cursinhos 

[...] então a parte de conversação eu estudava em casa com áudios e músicas 

e tal...(E - P01). 

 

Sobre sua participação na escolha do LD, P01 se posiciona com veemência sobre a 

importância da atuação do professor na escolha. No fragmento abaixo, ele enfatiza como se 

sentiria caso não pudesse tomar seu lugar nesse processo importante para a vida pedagógica 

da escola. 

Me sinto totalmente excluído do processo de ensino-aprendizagem, sendo o 

professor um dos atores mais importantes, junto com o aluno, nesse 

processo, desde quando ele não participa da escolha do LD que vai ser um 

ponto de referência para toda sua programação anual, ele deixa de ser um 

ator social desse processo de ensino-aprendizagem que ele vai participar 

junto com o aluno. Então, ele vai participar de uma peça de teatro onde ele 

não fez nenhum ensaio (E - P01). 

 

Em seguida, notamos que ele ressalta a importância de assumir a dianteira na escolha 

do livro em torno do qual articulará as atividades nas aulas de LE: 

Quando o professor escolhe, não tem como ele não se sentir protagonista da 

escolha porque ele está participando, não tem do que se queixar depois 

porque não atende às expectativas dele, né?...com a ressalva de que, às 

vezes, aquilo que a gente escolhe não vem... (E - P01). 

 

Podemos notar neste fragmento acima que P01 reconhece também a responsabilidade 

do professor a partir da opção feita em direção a uma coleção, ao mesmo tempo em que ele 

destaca a interferência de fatores externos à escola como empecilho para sua ação. 

Ao concentrarmos nossa atenção em situações delimitadas dentro da UE, notamos que 

cresce a importância de se ter em evidência a realidade das turmas, conforme destacam os 

participantes P03 e C01, ressaltando com suas respostas que a escolha do LD precisa ter como 
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foco o aluno, suas necessidades, suas realidades e carências. Assumindo essa prática, o 

professor vai se destacar exatamente ao demonstrar que reconhece o seu parceiro de 

caminhada como elemento importante no direcionamento da escolha. 

[...] a primeira coisa que ele [o professor] tem que ver é o aluno [...]a gente 

vai observando o que ele pode alcançar em termos de habilidades , né?, em 

termos de leitura, oralidade, gramática, essas coisas todas... (E - P03). 

 

 Entretanto, é importante não confundir a necessidade de levar em conta a realidade das 

turmas com uma postura de restrição em relação aos conteúdos classificados como pertinentes 

e passíveis de serem aprendidos, evitando-se um julgamento depreciativo das capacidades 

intelectuais dos alunos (CAMPOS, 2006), isto porque, como dissemos anteriormente, o 

professor-protagonista é aquele que está atento às limitações de sua realidade de atuação e 

busca superar essas restrições, inclusive pela adoção de práticas e materiais mais desafiadores 

para seus alunos. 

A propósito das condições de exercer esse protagonismo, o participante P02 desabafa 

dizendo-se pressionado por membros de editoras e abandonado por seus pares e equipe 

pedagógica durante o processo do PNLD 2015.  

Eu recebi a coleção, examinei e percebi que XXX era o que tinha a proposta 

melhor. Mas, o pessoal de espanhol, da editora, me perguntou por quê o 

pessoal de espanhol escolheu uma editora e o de inglês escolheu outra [...] eu 

fiquei constrangida...(E - P02). 

 

 P02 diz também que, apesar disso, ainda se sente protagonista do processo de escolha. 

No entanto, gostaria de estar menos solitário nesse momento: 

Eu diria que sim [o professor é protagonista da escolha do LD], mas sem os 

recursos necessários para essa escolha. A palavra dele pesa, mas a gente 

precisaria de mais apoio pedagógico para isso. [...] e da disponibilização de 

um tempo maior para isso (E - P02). 

 

 Com base nos depoimentos reproduzidos nesta seção, podemos perceber que o 

professor desvincula seu protagonismo de uma possível elaboração de um LD, mas o associa 

à escolha de uma coleção que seja adequada à realidade de sua escola e de seus alunos, 

adequada aos fundamentos metodológicos nos quais acredita e, acima de tudo, adequada à sua 

capacidade pessoal de analisar as obras e optar por aquela que julgue melhor.  

Para exercer esse protagonismo, no contexto da escolha do LD, o professor pode 

orientar seu processo pela busca de respostas para perguntas como: qual o meu papel e o de 

meus pares em face da utilização dessa coleção? Como essa coleção valida a aplicação dos 

princípios metodológicos nos quais eu acredito? Como esse LD tem ajudado na consecução 
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dos objetivos propostos no PPP para os estudos da LE? A atenção a questões como essas 

coloca o professor no centro do cenário do ensino de LE na escola de modo dinâmico e ativo. 

 Em oposição a essa compreensão de protagonismo como assunção de liderança, C02 

não acredita que haja de fato autonomia do professor para escolha da obra em cada PNLD, 

argumentado que, às vezes o MEC coloca em evidencia apenas os autores de sua predileção. 

Ressalta que, nessas condições, o professor pode ser considerado corresponsável pela escolha, 

e não protagonista, uma vez que o ele não sugere os títulos, mas somente escolhe um a partir 

de uma lista já previamente preparada pelo MEC.  

 Essas observações de C02 são pertinentes se ajudarem a trazer à tona questões 

relacionadas à política de divulgação das coleções nas escolas, à interferência e influência das 

editoras sobre a opinião dos professores, entre outra, porque é importante que os professores 

tenham cuidado para não se tornarem fantoches nas mãos das editoras e de seus 

representantes (LAJOLO, 1996). Desde a década de 1980, período inicial do PNLD, esta 

educadora chamava à atenção não só para que os livros não sejam escolhidos às pressas, em 

cima do prazo dado pelo MEC, como também para que todos os professores tenham contato 

com todas as coleções dentre as quais devem optar. Salientou ainda que é responsabilidade do 

Estado garantir as condições para que essa escolha possa acontecer de modo sério e com 

competência. 

 Nesse contexto da escolha do LD de LE, acreditamos que o protagonismo do professor 

evidencia-se sempre que ele toma a dianteira para tornar esse processo o mais participativo 

possível, envolvendo os seus pares e demais membros da equipe gestora. É oportuno lembrar 

que escolher é o mesmo que preferir, eleger, constituir, selecionar, adotar ou endossar. Assim, 

ao optar por uma coleção, o professor declara que concorda com os fundamentos contidos 

naquele material e torna-se responsável por fazer a mediação entre sua realidade e a proposta 

da obra, num exercício de liderança para melhoria do ensino do qual é agente. 

 Vejamos o que diz P03, 

Eu digo que a gente sempre sabe o que fazer, mas dá trabalho, condiciona 

você a ficar mais acomodado... Não, se eu for fazer isso vai mexer com 

esse... vai mexer com aquele... então, a gente cruza os braços porque eu 

sempre digo que a gente sabe o que tem que fazer...(E - P03). 

 

Ao assumir essa condição de protagonista, o professor precisa buscar meios de 

qualificar a escolha das coleções através da consulta a materiais que o ajudem a apreciar com 

mais profundidade a obra, a exemplo do Guia PNLD e de resenhas críticas, bem como 

participando de espaços de discussão e de troca de experiências como sites e blogs ligados ao 
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seu universo educacional. Somente através dessas medidas, o professor será capaz de viver de 

fato e de direito o seu protagonismo. 

 

4.2.3 Crenças sobre a importância de consultar outros materiais para escolha do LD 

 

 A terceira etapa desse estudo nos coloca diante das seguintes perguntas: Quais 

materiais de apoio são utilizados pelo professor para auxiliar na análise e escolha do LD? 

Qual o papel do Guia PNLD diante da escolha do LD? As informações constantes no Guia 

são levadas em conta pelo professor e pelos gestores para auxiliar a escolha? Para obter essas 

respostas, partimos das informações apresentadas no questionário inicial e, depois, retomadas 

nas entrevistas. Com base nesses dados, podemos chegar a duas crenças: o professor escolhe o 

LD que ele pode manusear e o Guia PNLD é pouco consultado no processo de escolha, 

quando e consultado. 

 

1ª crença – para escolher é preciso manusear 

 

A primeira constatação a que se pode chegar é que a utilização de outros recursos e 

materiais auxiliares para a escolha do LD, como resenhas técnicas, indicações de material, 

consulta a blogs e sites ainda ocorre de maneira não muito significativa. Até mesmo o uso do 

Guia PNLD, destinado a orientar a escolha das coleções, é um mito entre os professores e 

coordenadores pedagógicos. Aqueles que afirmam conhecê-lo, como é o caso da 

coordenadora C01, deixam bem claro que, mesmo de posse do Guia impresso, orientam suas 

escolhas pelo manuseio dos títulos que chegam à escola. Essa opinião é corroborada pelos 

participantes P01, P03 e P04, como se percebe em suas declarações a seguir: 

 

É... se observa as orientações que estão ali no [Guia] PNLD e também pelo 

menos buscamos analisar o livro de uma maneira mais profunda porque 

existem algumas coisas que às vezes não estão ali, mas se você observar o 

livro unidade por unidade você vais perceber  que às vezes ele é mais rico 

que as informações que estão ali e às vezes, as informações fazem uma 

propaganda é... não enganosa, mas não é uma realidade total do que está 

escrito na orientação e o que está realmente no livro... (E - P01). 

 

Eu acho que o Guia ajuda porque ele chama a atenção da gente, né? sobre o 

livro, apesar de que eu acho que ali tem muita propaganda, né?... mas ele 

ajuda... (E - P03). 

 

O Guia sinaliza qual dos livros está mais voltado para nossa realidade. Daí, o 

bom de você ler Guia é que você vai ter uma sinalização de qual o melhor 

livro e também não deixar de examinar nunca (E - P04). 
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A postura de avaliar somente as coleções entregues na unidade escolar, ou seja, de 

escolher a obra a partir do manuseio e não das orientações do Guia, também já fora constatado 

tem outras pesquisas. Segundo uma dessas pesquisas, os coordenadores pedagógicos revelam 

que, mesmo que o Guia esteja na escola, são analisadas somente as obras que se encontram 

disponíveis, que podem ser manuseadas (ZAMBON e TERRAZAN (2013). 

É que os guias dizem como os livros estão organizados, então vale mais a 

pena tu olhar o livro (CP11 15). 
 

Só com os livros que chegam. É o que a gente pode manusear, né? Como é 

que tu vai escolher uma coisa que tu não tem como manusear? [Olhar o 

Guia] não é a mesma coisa que tu pegar o livro e olhar, né? (CP 25) (Op.cit., 

p.595). 

 

 Tanto os depoimentos dos participantes de nossa pesquisa, P01, P03 e P04, quanto os 

depoimentos dos participantes da outra pesquisa citada, ratificam esse condicionamento de 

somente escolher as coleções depois do manuseio e nos obrigam a retomar o alerta 

apresentado por Holden (2009), no sentido de evitar que os professores e coordenadores 

façam a escolha do LD baseada em aspectos estéticos das obras, visto que, através dessa 

atitude, aspectos importantes da análise ficariam comprometidos. 

Apesar disso, observamos uma recorrência no discurso dos participantes P01 e P03, 

ambos professores de espanhol, no sentido de que os mesmos ressaltam características do 

Guia sequer observadas pelos demais participantes, como a propaganda e a proposta 

metodológica da obra.   

Mesmo sendo oficial, não sei, acho que há um interesse não sei se do MEC 

junto com a editora, não sei. Mas, parece porque quando você vai olhar o 

que tá ali nos parâmetros e você vai olhar o livro, vixe!, eu não vi isso! 

Entendeu? É por isso que eu ás vezes penso que é uma propaganda (E- P03). 

 

Acreditamos que esse comportamento deva-se ao fato de os dois profissionais, nas 

suas respectivas escolas, estarem participando do PIBID-UESC e usarem, pois, as reuniões de 

estudo do grupo para refletir sobre o tema. Um fato relevante com relação uso do Guia é que, 

embora façam referência ao documento, nenhum dos participantes acena sobre o modo ou o 

tempo de consulta, assim como não fazem qualquer outra referência às partes do documento. 

Nem mesmos os coordenadores deixam perceber em seus depoimentos se distribuem o 

documento entre os professores.  

 

                                                 
11 O código CP – Coordenador Pedagógico – é utilizado na pesquisa realizada por Zambon e Terrazzan,  2013. 
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2ª crença – O Guia é pouco consultado 

 

A segunda constatação a que chegamos mostra que o Guia é usado como acessório 

pouco relevante para o processo de escolha do LD. Isso tornou-se mais evidente quando 

analisamos as informações de P02 e percebemos que o mesmo argumentou não ter respondido 

os itens que tratam da utilização do Guia por desconhecer esse instrumento (itens 13 e 14 do 

questionário em anexo). Argumentou durante a entrevista que jamais tinha ouvido falar nesse 

documento. 

[...] eu tive vergonha de te entregar o material com aquelas questões em 

branco (E - P02). 

 

 Ao reagir com esse sentimento de vergonha, P02 nos faz entender o implícito de que 

todo professor engajado não só deveria ter conhecimento sobre o Guia como também incluí-lo 

no rol dos documentos que orientam a prática pedagógica. Importante ressaltar, que P02 foi o 

único responsável pela escolha do livro de língua inglesa que será utilizado por ele e pelos 

demais professores da área na escola em que atua no triênio 2015-2017. Tanto P02 quanto 

C01, atuando na mesma unidade escolar, afirmam veementemente que o guia não é utilizado 

para referendar as escolhas de livros na UE-1. Mais que isso, C01 declara que o “professor 

escolhe um título que seja manuseado”. Assim, acreditamos que apenas os títulos 

efetivamente entregues na escola podem ser submetidos à apreciação dos professores. 

Na realidade, eu acho que pouco se manuseia. [...] ...você sabe que pouco se 

manuseia o Guia (E - C01). 

 

Percebemos, além disso, que a distribuição do Guia não faz com que os professores 

mudem suas atitudes em relação à sua prática, tornando-o, pois, pouco relevante. Em 

contrapartida, as editoras conquistam um papel de destaque no processo de escolha do LD 

para os professores que atuam no ensino médio. Parece-nos que essa influência torna-se mais 

evidente quando os profissionais estão inseridos em unidades escolares que não propiciam 

momentos adequados para reflexão sobre a importância do livro para o contexto das aulas e 

do projeto pedagógico. Consequentemente, nessas escolas pouco se reflete sobre a seriedade 

com que deve ser assumido o processo de escolha no cotidiano das aulas, visto que, muitas 

vezes, somente quando os divulgadores das editoras chegam, os profissionais são despertados 

para esse processo, ocasionando uma escolha pouco criteriosa da obra (MUNAKATA, 2012; 

ZAMBON; TERRAZZAN, 2013). 

C01, entretanto, refuta essa ideia e afirma que 



68 

 

quando chega o período, a DIREC nos envia os formulários, as guias, 

estabelece o período em que a gente deve lançar isso na internet como opção 

de escolha... primeira e segunda opção dos LD e a gente faz uma reunião e 

define e coloca as opções (E - C01). 

 

 Entendemos que não cabem aqui considerações sobre o posicionamento A ou B, ou se 

ambas são responsáveis por desencadear o processo de escolha dos LD nas referidas escolas. 

Entretanto, seja por uma via ou pela outra, esse processo vem acontecendo de modo 

descomprometido e descontextualizado sem que os professores e os coordenadores 

pedagógicos tomem a dianteira para realizar os procedimentos necessários a uma escolha 

refletida e conectada com as necessidades locais. Sendo a distribuição de livros e de outros 

materiais didáticos uma política educacional de grande amplitude, defendemos que  as 

recomendações contidas no Guia devem funcionar como orientação básica para os professores 

e gestores no sentido de sintonizar as perspectivas propostos pelo MEC para as línguas 

modernas e para o LD com aquelas explicitadas por cada unidade escolar. 

 Diante dessas informações, consideramos que o processo de escolha do LD só poderá 

ser aprimorado se uma nova postura mais reflexiva for adotada pelos profissionais envolvidos 

no processo. É preciso que cada docente assuma o compromisso de buscar orientação, 

investigar as obras que recebe, consultar sites – pelo menos o do FNDE (www.fnde.gov.br) – 

para obter mais informações. Acreditamos que, sendo o LD o material mais utilizado nas 

escolas, com a função de orientar ações dentro e fora dos limites das salas, cabe ao professor, 

no exercício de sua autonomia, buscar condições de aprimoramento da escolha, reunindo 

tantos profissionais quantos sejam necessários para que o êxito no processo seja alcançado. 

 

4.2.4 Crenças sobre a participação de outros profissionais na escolha do LD 

 

Depois de ter refletido sobre as crenças associadas ao papel do LD nas atividades 

docentes, sobre as crenças relacionadas ao protagonismo do professor no contexto da escolha 

e sobre a utilização de materiais para orientar a decisão dos professores, cabe-nos buscar as 

respostas para o seguinte questionamento: quais outros profissionais podem auxiliar o 

professor na escolha do LD?  

Sobre a participação de outros profissionais, os participantes da pesquisa reiteram a 

importância de se desenvolver uma ação balizada na escuta, no diálogo. Chegam a declarar 

que o processo seria aprimorado, caso outros profissionais pudessem participar. 

Eu creio que o coordenador pedagógico seria importante também nesse 

processo. Ele poderia ajudar o professor a escolher bem o LD. Sim e talvez 
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também outras pessoas que tivessem conhecimentos teóricos referentes ao 

processo de ensino-aprendizagem poderiam auxiliar o professor a escolher 

seu LD (E - P01). 

 

Quanto mais gente, mais profissional da disciplina tiver pra escolher, pra 

analisar melhor... (E - P03). 

 

Eles destacam que esse acaba sendo um trabalho solitário, do qual nem diretor nem 

coordenador pedagógico tomam parte. Muitas vezes, a escolha não é sequer feita pelos 

colegas da mesma área, recaindo sobre os ombros de um professor a responsabilidade toda 

desse processo. 

E dessa última vez foi tão marcante que eu fui encontrada nos corredores da 

escola e me pediram pra fazer rapidamente essa escolha (E - P02). 

 
[...] Mas, a realidade, pelo menos lá na escola não é assim que acontece. Eu 

percebi que eu escolhi o livro sozinha esse ano... (E - P03). 

 

 

 Os excertos acima ratificam que a escolha do LD acontece desvinculada de qualquer 

outro movimento dentro da unidade escolar e da rotina coletiva de professores e equipe 

pedagógica. Um único profissional toma decisões que recairão sobre o andamento dos 

trabalhos de toda a equipe. 

A gente deixa de observar outras óticas...deixa de ter outras opiniões... as 

mais importantes, inclusive... dos demais professores de outro turno que têm 

olhares diferentes ...que entendem o mundo diferente, a gente deixa de 

contemplar... (E - P02). 

 

 Contrariando o depoimento acima, C01 – que atua na mesma escola de P02 – afirmou 

na primeira entrevista que participava ativamente da escolha na condição de especialista nessa 

atividade. No entanto, no decorrer da conversa ele revelou que, na verdade, a escolha do LD é 

uma tarefa do professor. Ou seja, somente o professor pode realizar, beneficiar-se ou lamentar 

as consequências de sua escolha. 

 Segundo parece-nos, pesa sobre o professor qualquer iniciativa no sentido de 

melhorar o processo de escolha. P03 relatou uma experiência empreendida por ele e 

considerada significativa para escolha do LD em sua escola. Ele revelou que, ao acompanhar 

estagiários do PIBID, resolveu fazer uma análise dos livros entregues pelo PNLD, utilizando 

critérios eleitos por ele, já que o Guia não havia chegado nem ele conseguiu baixar o 

documento digital. Ao final do processo, ao apresentar os resultados à coordenação foi 

surpreendido pelo questionamento “cadê o código?”. Naquele momento, de acordo com o 
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participante, importava para a coordenação o informe do código independente das etapas 

seguidas para atingir aquele resultado.  

Agora...por que a coordenação, que articula o processo, por que a 

coordenação, a coordenadora ou o coordenador acredita que essa é uma 

função do professor só? É o professor só? Por que eu digo isso? Cadê o 

livro? Cadê, você escolheu? Quer dizer assim eu escolhi, botei e justifiquei o 

porquê. Ela não pegou a minha justificativa, os critérios, o que me levou a 

escolher o livro, entendeu? Aí, eu fiquei um pouquinho frustrada com isso 

porque eu achei que tinha feito um bom trabalho com os pibidianos, pela 

primeira vez na vida com a escolha do livro, e ela nem quis saber. [...] o 

importante era o código, o livro que escolheu, o nome. Aí, eu disse... poxa, 

ela nem quis ver o critério... o que foi que a gente utilizou... aí... eu disse 

‘tudo bem’ (E - P03). 

 

O excerto anterior põe em evidencia a decepção desse professor que embora tendo 

construído todo um processo coletivo com sua equipe de trabalho para nortear a escolha da 

coleção, teve seu empenho desconsiderado pelo coordenador pedagógico. Esse tipo de 

tratamento pode fomentar o surgimento de uma descrença sobre a importância de adequar a 

escolha do LD a uma estrutura maior que o cumprimento de datas e envio de códigos para a 

DIREC. Pode também ratificar o entendimento de que cabe ao professor tornar possíveis 

algumas mudanças no processo de escolha do LD na sua realidade particular porque quando 

o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio 

dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com seu 

trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias 

(FREIRE, 1979 p.14). 

 

Acreditamos ser possível perceber a aceitação desse desafio para construir uma nova 

realidade em torno do LD, mesmo que, por algumas vezes, seja ressaltada a carência da 

participação de outros profissionais, como revelam as seguintes afirmações: 

[...] haveria aprimoramento da escolha do LD se outros profissionais se 

juntassem (E - P01). 

 

[...] coordenador pedagógico e diretor deveriam participar da escolha (E - 

P03). 

 

[...] O coordenador pode ajudar a decidir, quando há dúvida (E - P04). 

 

É necessário atentar para o fato de P01, P03 e P04 em vez de já ressaltarem a 

participação e engajamento dos demais profissionais, desejarem que mais parceiros tomem 

parte no processo. Mais que isso, percebemos que P03, no excerto acima e P04, no excerto 

abaixo, ambos trabalhando na mesma unidade escolar, colocam-se em posicionamentos 

opostos no que se refere a trabalhar coletivamente. P04 afirma que 
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[...] nós temos parceria. Juntamos os professores e a gente acaba olhando 

todos os livros e qual é melhor para nossa realidade (E - P04). 

 

Uma mesma realidade experienciada pelos dois profissionais revela dois 

encaminhamentos diferentes. P03 reclama a ausência dos colegas professores, do coordenador 

pedagógico e até mesmo do diretor da UE enquanto que P04 revela a existência de um 

trabalho construído coletivamente, apesar de também requerer um trabalho de parceria no 

excerto anterior. Embora precisemos aceitar os posicionamentos divergentes em função de 

cada um deles ensinar uma LE diferente, precisamos também notar que ambos atuam na 

mesma UE e são coordenados pelo mesmo profissional, o que nos faz crer que P04 prefere 

não expor as fragilidades das ações em sua escola. 

 Entretanto, cabe-nos ressaltar que uma escolha baseada num trabalho em equipe é 

também aquilo que preconiza o Guia PNLD. Na apresentação do referido documento, 

encontramos onze perguntas norteadoras do processo de escolha nas escolas, nas reuniões 

pedagógicas para tratar do LD. Entre essas perguntas, cinco evidenciam o trabalho coletivo 

como a condição para uma escolha mais adequada do material a ser utilizado em sala de aula 

e buscam perceber qual coleção: 

1. pauta-se em fundamentos teórico-metodológicos que você e sua equipe 

consideram mais adequados ao seu contexto de ensino? 

2. oferece maior foco nos conteúdos que você e a sua equipe entendem que são 

de maior relevância para seu contexto? 

3. propicia uma abordagem dos conteúdos por meio de procedimentos que você e 

a sua equipe julgam ser os mais adequados para os seus alunos? 

4. oferece textos (escritos e orais) sobre temas que você e sua equipe consideram 

mais apropriados para os seus alunos? 

5. favorece, por meio do seu Manual do Professor, tanto a formação continuada 

quanto um diálogo com os conhecimentos e crenças que você e sua equipe 

partilham? 

Grifo nosso. 

Em cada uma das perguntas acima, destacamos o termo você e sua equipe por 

percebemos que o Guia ressalta a importância do trabalho coletivo a ser feito pelo professor e 

demais gestores da UE. Se os professores da UE-2 tivessem consultado o Guia, parte dos 

problemas enfrentados por eles, revelados nos depoimentos de P03, não existiriam. Poderiam 

também perceber que o trabalho em equipe, orientado por critérios, garante que aspectos 

didático-pedagógicos dos livros sejam observados, mas, principalmente, garante que haja a 
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adequação da coleção à sua realidade do professor, na condição de formador, e à realidade do 

aluno, na condição de formando.  

Todos os participantes da pesquisa disseram-se frustrados quando a escolha deles não 

era respeitada pelo MEC. Mas o participante P04 foi mais adiante e disse que sentia-se 

incomodada,  

[...] se eu escolhi aquele livro é porque aquele livro é mais voltado pro meu 

aluno e quem vai mandar o livro nem conhece meu aluno. Como é que vou 

me virar com isso? Eu sei a realidade do meu aluno. Quem mandou o livro 

não conhece (E - P04). 

 

Nesse relato, P04 não apenas revela sua indignação como reitera seu cuidado para que 

os alunos sejam incluídos em qualquer escolha de material.  

Podemos concluir que participação de outros profissionais na escolha do LD ainda não 

é uma realidade, uma vez que essa alternativa somente é adotada quando o professor não 

consegue por si só dar conta da sua obrigação.  

Sobre uma escolha acrítica e isolada, P02 relata que 

[...] depois que eu fiz isso [escolhi o livro sem analisar], eu me arrependi 

muito. Eu entendi que de fato eu estava fazendo algo absurdo, mas já tinha 

feito. Então agora, pobre responsável pelo sucesso ou fracasso do trabalho de 

toda uma turma de colegas... eu comprometi por conta de uma exigência, de 

um pedido, de uma questão de observação de data, eu acabei 

comprometendo todo mundo (E - P02). 

 

 O referido participante informou também que se sentiu desconfortável por contrariar 

suas crenças sobre a importância de uma escolha do LD pensada, refletida e coletiva.  

Convém ressaltar que a escolha do LD, mesmo sendo uma tarefa trienal, ainda não faz 

parte do cronograma das escolas pesquisadas visto que o processo ainda é motivado pelo  

envio de documentos e informe de prazos. Normalmente a escolha é feita em uma única 

reunião de AC - Atividade Complementar de Área – para que o professor, nesse e somente 

nesse tempo, analise, escolha e envie o nome das coleções. Sobre isso, C01 diz: 

[ocorre] apenas um encontro que já vem previsto pelo tempo que a gente tem 

da Secretaria é de X dia a tal dia pra gente colocar isso na internet... a 

escolha, as opções de escolha por série, disciplina, área... (E - C01). 

 

Ressaltamos que, embora os participantes sinalizem que a escolha é 

descompromissada pelo fato de disporem de um prazo curto para a análise das obras,  quando 

levamos em conta que o período dado pelo edital do PNLD é bastante longo, percebemos que, 

na verdade, o planejamento das escolas e, consequentemente, dos professores não dá o devido 

valor ao processo em torno do LD. Não fica claro nos depoimentos dos professore se a 
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referência ao prazo curto diz respeito à duração de cada processo do PNLD ou se somente ao 

prazo de registro dos códigos das coleções no site. 

Para concluir essa seção, ressaltamos que é preciso que todos os elementos da 

comunidade escolar estejam envolvidos no processo de escolha e efetiva utilização do LD, se 

se quer realmente acreditar que a participação coletiva pode fazer a diferença nos resultados 

que se deseja obter. Em outras palavras, professores, coordenadores e gestores precisam se 

engajar mutuamente para que, de fato, a escolha do LD nas escolas seja um processo coletivo 

e solidário e não, individual e solitário. 

 

4.2 (Im)possibilidades de mudança no processo de escolha do LD 

 

Apesar do desejo de construir coletividades no perímetro das escolas, sabemos que 

alguns aspectos que configuram a prática do professor são de ordem institucional e política. 

Embora o profissional identifique comportamentos que desejaria mudar, como consequência 

de sua atitude reflexiva e crítica, há um conjunto de coisas tecidas num emaranhado que vão 

além da sua vontade de mudar. Afinal, vivemos em um mundo contraditório e complexo. 

De acordo com Serrão (2005), a burocracia e a meritocracia regem os mecanismos de 

controle e de legitimidade do saber escolar, entendido como aquele conhecimento que os 

professores possuem e que deve ser repassado aos alunos – sendo esses os principais 

obstáculos para uma prática reflexiva.  Schön (in Serrão, 2005), defende que a assunção dessa 

prática reflexiva parte de ações e comportamentos do professor que vão desde a capacidade de 

surpreender-se com os alunos até atingir a solução de problemas originados na ação docente. 

Assim, de acordo com a autora citada, Schön apresenta três etapas para concretização dessa 

prática reflexiva: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. 

No contexto da escolha do livro didático, refletir na ação corresponde a reconhecer o 

domínio que o professor possui do idioma (conteúdo do seu trabalho), reconhecer o tipo de 

aluno que se tem e aquele que deseja formar e determinar o tipo de metodologia mais 

adequado para atingir este fim. Este é um dos pontos que dividem a pesquisa em sala de aula 

da docência porquanto o professor no seu exercício diário de professor tem que decidir a cada 

instante sobre qual ação é mais adequada a cada situação, mesmo sem dispor de tempo para 

parar, pensar, analisar e decidir. Isso nos faz atentar para o fato de que qualquer pesquisa “não 

pode dar inteligibilidade a todas as mínimas ações da vida do professor na sala de aula” 

(CHARLOT, 2005, p.91). Nesse contexto, o papel de qualquer pesquisa é encontrar 

instrumentos que auxiliem o professor a entender melhor o universo em que se encontra e 
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também a apresentar outras possibilidades, adaptadas às suas condições de trabalho, com as 

quais ele possa lidar com a própria realidade.  

A reflexão sobre a ação exige que o professor se distancie um pouco de sua própria 

ação para buscar explicações para suas próprias atitudes. Acreditamos que, no contexto dessa 

pesquisa, o participante P02 atingiu esse estágio ao reconhecer que havia contrariado as 

próprias convicções quando aceitou fazer a escolha do LD de modo acrítico e isolado de seus 

pares. O relato desse participante mostra o quanto ele havia refletido e encontrado motivos 

para repudiar a própria ação. O mais relevante nessa situação é a condição de ele perceber que 

sua atitude não era condizente e, por esse motivo, precisava ser banida. 

Acima de qualquer julgamento, é importante percebermos que P02 representa aqueles 

professores que não podem mais se deixar incluir entre profissionais que abrem mão de sua 

participação na construção de uma escola de mais qualidade, provida dos melhores 

instrumentos disponíveis no mercado. É disso que ações como a escolha do LD precisa: de 

profissionais que se envolvam, que busquem, que aceitem desafios e, acima de tudo, que 

desejem fazer o melhor por seu aluno e pela escola em que atua para com isso transformar a 

sociedade em que vive.  

Ao longo desse capítulo, buscamos apresentar os dados que essa pesquisa nos 

ofereceu, articulando os resultados com outros estudos já realizados, visando identificar as 

crenças dos entrevistados. Para isso, os dados foram reagrupados nas quatro categorias 

apresentadas para, assim, tentar encontrar respostas para os questionamentos propostos no 

início do trabalho e dar nossa contribuição para essa reflexão tão relevante para o ensino de 

línguas. 

Sabemos que precisamos mudar e para isso só há um caminho a ser seguido: acreditar 

que podemos e devemos assumir, com convicção, as novas práticas porque vivemos em 

mundo globalizado que exige de nós a adoção de novas abordagens de ensino e 

aprendizagem, condizentes com as exigências do papel efetivo do profissional de educação do 

século XXI. 
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Capítulo 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho apresentamos uma investigação acerca das crenças de quatro 

professores de língua estrangeira e de dois coordenadores pedagógicos em relação à escolha 

do LD usado nas aulas de duas escolas públicas do ensino médio na cidade de Ilhéus-BA. 

Conforme proposto, buscamos a identificação das convicções que sustentam as decisões 

desses profissionais no processo de escolha desse recurso, através do PNLD. 

Nesta seção, retomamos os resultados apresentados no quarto capítulo para 

sistematizar as respostas encontradas para as perguntas apresentadas no início do trabalho que 

provocaram a pesquisa.   

 

5.1 Retomando as perguntas de pesquisa 

 

5.1.1 Quais as crenças dos professores de língua estrangeira sobre o LD?   

 

Ao longo do estudo pudemos perceber que questões como carga horária reduzida e 

tanto a falta de acesso quanto o uso escasso de recursos tecnológicos – como lousa digital, 

internet e computadores – são motivos pelos quais ocorre a legitimação do LD como recurso 

importante nas aulas de língua na opinião de professores e demais gestores. Observamos 

também que os professores acreditam que o LD tenha status de definidor de paradigmas, de 

conteúdos e de níveis de complexidade correspondentes a cada série (SILVA, 2010). O LD 

também cumpre o papel de ampliador de aprendizagens e funciona como material de apoio 

para o estudo autônomo do aluno na opinião dos entrevistados. 

Constatamos também que os profissionais que atuam hoje nas referidas escolas 

consideram possível que o professor elabore algum material complementar para suas aulas, 

levando em conta que não existe LD completo e pronto para atender a todas as demandas do 

professor e do aluno no contexto de suas aulas de LE (LAJOLO, 1996). A condição 

apresentada pelos entrevistados para que eles mesmos possam construir esses materiais 
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didáticos – que num futuro venham a substituir a necessidade de adotar um LD – encontra-se 

atrelada a melhores condições de trabalho: melhor remuneração e maior disponibilidade de 

tempo para o planejamento das ações em sala.  

Ressaltamos aqui a preocupação de pesquisadores quanto ao processo de criação de 

obras didáticas passíveis de atender às exigências do MEC (PAIVA, 2014). Assim, 

acreditamos que uma solução para essa situação seria os professores terem acesso a cursos de 

capacitação voltados para a geração de material didático o que implica numa parceria com 

centros de idiomas e universidades. Entretanto, não basta somente investimento em cursos se 

o professor não receber o apoio da equipe gestora de sua escola para conciliar a carga horária 

de suas aulas e o tempo necessário à participação em cursos presenciais e/ou à distância. 

 Importante salientar que algumas experiências de criação e compartilhamento de 

material em rede já acontecem no Brasil, a exemplo do sites dos projetos ARADO e 

EDUCAR BRASIL que se destinam ao compartilhamento e construção coletiva de materiais 

didáticos. Podemos citar como exemplo a experiência do governo estadual da Bahia que 

mantém, através do Instituto Anísio Teixeira, um programa de difusão de mídias e tecnologias 

educacionais da rede pública que visa ao fortalecimento da escola pública para um ensino 

mais inovador (ambiente.educação.ba.gov.br). Essa iniciativa tem em vista a convergência 

entre formação, produção e compartilhamento de mídias livres, gerando uma maior integração 

entre professores e alunos. 

 

5.1.2 Qual a relevância da participação do professor no processo de escolha do LD? 

 

Diante da reflexão sobre as crenças do professor quanto ao seu papel na escolha do 

LD, pudemos constatar que o professor reconhece seu papel de sujeito da escolha, destacando 

seu sentimento de compromisso para o atendimento das necessidades da clientela com a qual 

trabalha. Isso revela o perfil de um professor que toma a dianteira na consecução das 

atividades inerentes à sua profissão e, assim, torna-se mais protagonista da própria trajetória 

pessoal (PEREIRA, 2000). Nesse contexto da escolha do LD, esse protagonismo revela-se 

exatamente pela capacidade de o professor buscar a coleção que melhor atenda o contexto das 

suas aulas. E mais ainda pela capacidade de mediar necessidades e expectativas dos alunos 

com as exigências da escola e do nível de ensino, além de saber lidar com as limitações da 

própria formação inicial. Percebemos que, ao constatarem que a formação no curso de Letras 

era insuficiente para o enfrentamento das questões em sala de aula, os professores envolvidos 

na pesquisa buscaram meios para aprimorar sua aprendizagem e seu nível de proficiência no 
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domínio do idioma, seja pelo ingresso em institutos, seja pelo estudo autônomo. A própria 

aceitação de participar de grupos de estudo, através do PIBID, já evidencia uma preocupação 

em manter-se atualizados e com isso interferirem positivamente na formação dos futuros 

colegas de trabalho. 

Percebemos ainda que os professores pesquisados reconhecem que em parte o LD 

deve ser pensado tendo em vista as necessidades específicas do aluno e que cabe àqueles a 

última palavra para escolher uma coleção com a qual melhor consigam atender três requisitos 

básicos: o nível acadêmico de seus alunos, as propostas pedagógicas da unidade escolar e as 

expectativas sociais para o ensino de uma língua estrangeira.  Ações como essas identificadas 

ao longo da pesquisa são o sinal positivo de que o professor caminha para assumir o seu 

protagonismo. 

 

5.1.3 Quais outros profissionais podem auxiliar o professor nessa tarefa? 

 

A despeito das orientações do MEC para que essa seja uma atividade solidária e 

coletiva, os resultados da pesquisa revelaram que a realidade do processo de escolha do LD é 

outra, pois a escolha do LD é uma tarefa solitária empreendida pelo professor da disciplina – 

em muitos casos por um único professor que toma a decisão por todos os demais docentes – 

embora isso contrarie as orientações do Ministério (Guia PNLD, 2014). Constatamos que as 

fragilidades no processo de escolha incomodam alguns professores. Isso ficou evidente nas 

versões díspares quanto ao envolvimento dos colegas apresentadas por dois participantes 

atuantes na mesma escola. Baseados nos relatos de um deles, percebemos que, de fato, a 

escolha não é feita de modo coletivo nessa UE, o que revela uma prática aparente também nas 

demais realidades da escola pública.  

O papel precípuo do professor e da equipe pedagógica da escola na decisão sobre a 

coleção que deve ser adotada fica, certamente, aviltado, nesse contexto visto que os 

representantes das editoras acabam interferindo na escolha do professor em workshops e 

eventos nos quais apresentam sua coleção com destaque para aspectos que podem atrair a 

benevolência do professor (ZAMBON; TERRAZZAN, 2013). E mais, a escolha do LD está 

deslocada de quaisquer outras ações pedagógicas nas escolas, o que pode resultar numa 

desconexão entre o PPP e a proposta acadêmico-metodológica do LD adotado, conforme 

constatamos na seção 4.2.3. 

Constatamos ainda que os professores entrevistados gostariam de contar com a 

participação e intervenção dos seus pares como também dos coordenadores pedagógicos no 
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processo de amadurecimento da escolha. Contudo, os coordenadores pedagógicos delegam 

aos professores essa responsabilidade e só intervêm quando precisam dissolver um impasse.  

É, pois, fundamental que a escolha do LD torne-se uma ação planejada e coletiva 

incluída na rotina escolar. Essa mudança de postura evitará escolhas equivocadas e feitas às 

pressas, bem como evitará a interferência dos representantes das editoras, os quais não têm 

qualquer comprometimento com a proposta pedagógica da unidade escolar.  

 

5.1.4 Qual a importância de materiais como o Guia do Livro Didático PNLD nessa escolha? 

 

Constatamos que os professores fazem a escolha do LD, grosso modo, baseados no 

manuseio da obra. Parece-nos que a consulta a outros materiais como artigos, resenhas críticas 

e fóruns de debate entre professores não influenciam na escolha visto que não foram sequer 

citadas pelos participantes. O próprio Guia do Livro Didático PNLD, cuja finalidade é 

apresentar aos professores as coleções referendadas pelo MEC, não é um recurso importante 

no momento de escolha do LD (ZAMBON; TERRAZZAN, 2013). Ao preencherem o 

questionário inicial da pesquisa, nenhuma participante destacou a utilização do Guia como 

recurso para a escolha de LD. Apesar disso, sinalizaram durante as entrevistas alguns aspectos 

positivos presentes no Guia, como pistas para analisar as coleções mais aprofundadamente. 

Esse aspecto da pesquisa deixou-nos diante de um impasse: se eles não têm acesso ao Guia, 

como podem destacar tais aspectos?  

Levando-se em conta esta constatação, acreditamos que a escolha do LD nessas 

escolas torna-se comprometida visto que nem sempre todas as coleções constantes no Guia 

são enviadas até as escolas para o manuseio. Se os professores sentissem necessidade de 

conhecer outras coleções, eles buscariam o catálogo impresso ou digital e se libertariam da 

manipulação das editoras e das limitações da logística de entrega das coleções para análise 

nas escolas. Estariam, com isso, assumindo seu protagonismo mais uma vez. 

Diante dessas constatações, entendemos que se os gestores promovessem o estudo do 

Guia na jornada pedagógica de suas escolas boa parte desses problemas desapareceria. 

Através dessa ação os professores poderiam se familiarizar com aspectos relevantes a serem 

considerados durante o PNLD subsequente, bem como poderiam construir coletivamente com 

seus pares um perfil básico a ser perseguido no momento da indicação da nova coleção. 
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5.2 Implicações sobre a escolha do LD 

 

Esperamos que os participantes dessa pesquisa reflitam acerca de suas respostas 

apresentadas frente ao questionamento proposto e, se assim o desejarem, transformem 

algumas de suas práticas e até mesmo influenciem na prática de outros profissionais nas 

escolas em que atuam, fazendo jus ao seu papel de protagonistas do ensino. 

 Faz-se mister recuperar nesse momento a epígrafe de abertura desse trabalho, na qual 

Edgar Morin (2000) destaca a importância de o sistema, as instituições e, por consequência, as 

práticas serem transformadas a partir da mudança no modo como pensamos educação, 

pensamos a importância do livro didático, pensamos o processo de escolha do livro nas aulas 

de língua estrangeira e nas escolas públicas, isto porque não basta que sejam mudados os 

documentos que orientam as atividades pedagógicas nas escolas de ensino médio, mas 

também é necessário que os agentes desse ensino e dessa aprendizagem que se pretende 

desenvolver na escola pública, também estejam envolvidos nos processos de mudanças e de 

redefinição de crenças e atitudes.  

 

5.3 Limitações da pesquisa 

 

 Como já salientamos anteriormente, uma pesquisa, qualquer que seja ela, ocupa-se de 

alguns aspectos do processo de ensino e, por isso, não consegue abranger toda a realidade em 

que se desenvolve a atividade educacional e as situações que envolvem a escolha de um livro. 

Assim, longe de querer tornarmo-nos juízes supremos da verdade absoluta, coube a nós, como 

pesquisadores, o cuidado para não nos tornarmos nem juízes – para julgar o que vem 

acontecendo nas escolas, nem profetas – para proclamar aos ventos o que vem acontecendo 

nas escolas por onde passamos (CHARLOT, 2005). Entendemos que o presente trabalho se 

constitui em mais uma contribuição para as reflexões acerca do LD nas escolas públicas. Ao 

mesmo tempo, entendemos que se trata de uma ação de abertura para outras ações necessárias 

para que o LD venha a ser discutido dentro de parâmetros que o tornem um aliado forte para 

conquista das metas estabelecidas para o ensino das línguas estrangeiras, conforme as 

propostas do currículo de cada escola. 

Entendemos que os resultados apresentados até aqui estão longe de contemplar os 

múltiplos aspectos concernentes à temática do LD e à realidade dos profissionais pesquisados, 

os quais poderão ser estendidos em estudos posteriores. Reconhecemos como atual limitação 

do trabalho o fato de ainda não ter sido possível retornar às escolas e junto com os professores 
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participantes discutir os resultados da pesquisa. Perceber isso também é gratificante, pois nos 

impulsiona para continuar o estudo através de um acompanhamento desses profissionais por 

um período mais longo, tomando parte nas suas atividades cotidianas de sala e de reuniões 

pedagógicas para entender mais aprofundadamente as raízes de suas crenças visto que são 

construídas socialmente e surgem em determinados contextos (BARCELOS, 2007). 

 

5.4 Sugestões para o futuro 

 

Os resultados dessa pesquisa apontam para a relevância de estudos referentes a esse 

tema nas diversas instâncias de formação, mas, sobretudo no contexto das escolas médias 

onde estão situados os profissionais que podem ajudar a determinar mais pontualmente 

mudanças nas concepções de uso, escolha e produção do LD. Assim, apontamos dois 

possíveis desdobramentos para esta pesquisa: 

a) A realização de rodas de conversa envolvendo os participantes da pesquisa e 

demais interessados para discutir as crenças reveladas pelo estudo e também as 

convergências e divergências presentes na relação discurso/prática; 

b) A realização de acompanhamento da utilização do LD adotado no PNLD/2015 

para perceber pertinência e adequação da obra às realidade dos educandos, aspecto  

priorizado pelas participantes da pesquisa mediante a escolha de um LD. 

  

5.5 Últimas considerações 

 

Entendemos de modo claro o tamanho do desafio que é apresentado a todos os 

profissionais da rede pública, assim como entendemos a urgência para que algo comece a ser 

feito, ainda ou principalmente de modo pequeno e constante.  

Nesse sentido, corroboramos com a opinião da educadora Laura Miccoli (2010) 

quando afirma que a reflexão sobre as experiências pessoais e individuais pode se tornar o 

disparador de um processo de mudança, visto que 

à medida que aquele que vivencia algo e tem a oportunidade de refletir sobre 

sua experiência, pessoalmente ou com a mediação de um pesquisador, abre-

se espaço para uma investigação de eventos relacionados que podem ter 

implicações para outra compreensão da própria experiência ou para revisão 

das atitudes que fazem com que o evento seja concebido de outra maneira 

como o é (Op.cit.p.31). 
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Entendemos que a mudança é o fruto de um processo de reflexão sobre as próprias 

práticas e pode acontecer a partir de uma tomada de consciência sobre as práticas do sujeito 

em determinado contexto, no caso a escola. Então, se algo pode ser mudado, o professor é o 

principal agente dessa mudança, isto porque a exigência de constante aperfeiçoamento 

decorre da ação reflexiva de um sujeito comprometido profissionalmente (FREIRE, 1979). 

 E mais, ao aceitar o desafio da mudança, cabe ao professor tomar as iniciativas que 

vão transformar a sua prática. Cabe ao professor também acreditar no seu papel de 

protagonista frente aos encaminhamentos que vão ressignificar sua profissão, sua relação com 

seus pares, com seus alunos e com as políticas educacionais estabelecidas para a rede em que 

atua e, a partir disso, transformar as experiências de ensino e de aprendizagem de LE. 

(FREIRE, 1979; MICCOLI, 2010). 

Esperamos que consigamos com esse trabalho desencadear as reflexões em torno 

desse tema tão central no cotidiano escolar. Percebemos que a realização desta pesquisa 

sinaliza para a carência de conhecimento mais aprofundado do material de trabalho usado 

para as aulas de LE, bem como dos recursos auxiliares ao desenvolvimento da prática 

pedagógica, como o PPP e o Guia PNLD. Além disso, esta pesquisa evidencia a necessidade 

imperativa de inserir essa temática nas jornadas pedagógicas, em seminários 

interinstitucionais envolvendo universidades e escolas do ensino médio para promover uma 

maior discussão sobre a relevância do livro didático como recurso pedagógico e do como se 

dá sua utilização no cotidiano escolar.  

Por fim, e não menos importante, é necessário também encontrar um caminho pelo 

qual as universidades – como instâncias de formação – contribuam mais significativamente 

com ações que interfiram nas discussões sobre o LD na escola pública de ensino médio.  
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 
Declaro que a pesquisa intitulada “Crenças e protagonismo de professores da rede pública 

do ensino médio em face da escolha do livro didático de língua estrangeira” sob minha 

responsabilidade, apenas terá início à coleta de dados após a aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa – UESC. 

 

 

 

Ilhéus, ____ de ____________ de 2015. 

 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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TERMO DE CONSENTIMENTO DO (A) DIRETOR (A) DE ESCOLA 

 

 

Ilhéus, ___ de ___________ de 2015. 

 

Ao 

Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

 

 

Eu, _______________, diretor(a) pedagógico(a) do Colégio 

_____________________/Ilhéus-BA, conheço o protocolo de pesquisa intitulado “Crenças e 

protagonismo de professores da rede pública do ensino médio em face da escolha do 

livro didático de língua estrangeira”, desenvolvido pela mestranda Marizéte Silva Souza – 

aluna regular do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, da UESC - e concordo 

com a sua realização após a apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

devidamente assinado pelas partes. 

O início desta pesquisa nesta Unidade Escolar só poderá ocorrer a partir da apresentação da 

carta de aprovação do Comitê de Ética da UESC. 

 

 

 

Diretor da Unidade Escolar 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 

PROFESSOR/PROFISSIONAL PESQUISADO 

 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Crenças e 

protagonismo de professores da rede pública do ensino médio em face da escolha do 

livro didático de língua estrangeira”. 

Caso aceite participar da mesma, você responderá um questionário no qual registrará 

dados pessoais, formação profissional, condições de trabalho e opiniões relacionadas à 

escolha e utilização do livro didático na escola em que você atua; participará de duas 

entrevistas individuais e de uma reunião coletiva envolvendo outros profissionais 

pesquisados. 

O seu consentimento permitirá aprofundar a investigação sobre as crenças que 

subsidiam o professor na escolha do livro didático e, por conseguinte, trará contribuições para 

o ensino e a aprendizagem de Inglês como Língua Estrangeira. Saliento que o motivo que nos 

leva a estudar o referido assunto, relaciona-se com a importância de aprendizagem de uma 

língua estrangeira na sociedade atual, bem como da imprescindibilidade do protagonismo do 

professor frente à mudança nos mecanismos que viabilizam esse processo na escola pública.  

Como responsável por essa pesquisa, tenho o compromisso de manter sob sigilo todos 

os dados pessoais confidenciais, bem como de indenizá-lo – caso sofra algum prejuízo físico 

ou moral em decorrência do estudo e me comprometo a registrar de forma imparcial e ética os 

dados coletados. 

Assim, se está clara para você a finalidade desta pesquisa e se você concorda em 

participar como voluntário(a), peço que assine esse documento. 

Meus agradecimentos, 

 

Marizéte Silva Souza 

Telefone para contato: 9120-4772/ email:marizete08@gmail.com 

 

 

Eu, _________________________________________________RG ______________ 

Aceito participar das atividades da Pesquisa “Crenças e protagonismo de 

professores da rede pública do ensino médio em face da escolha do livro didático de 

língua estrangeira”. Fui informada sobre as etapas da mesma assim como de que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve à qualquer penalidade, e 

que os dados de identificação e outros pessoais serão mantidos confidencialmente. 

Local e data: _________________________, _____/______/2015. 

 _____________________________________________________________ 

Assinatura 
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QUESTIONÁRIO I-- PROFESSOR 

 

1. Nome do(a) professor(a): ..................................................................... 

2. E-mail: .................................................................................................. 

3. Telefone: ............................................................................................... 

4. Endereço profissional: .......................................................................... 

............................................................................................................... 

 

5. Série em que atua: ................................................................................ 

6. Turno de trabalho: ............................................................................... 

7. Há quanto tempo atua como professor de Inglês? .......................... 

 

8. Formação acadêmica: ......................................................................... 

9. Formação continuada: ....................................................................... 

 

10.  Quais recursos listados a seguir (didático-pedagógicos, audiovisuais, tecnológicos) 

são usados por você no desenvolvimento de sua prática pedagógica? 

(   ) livrosdidáticos (   ) data show  (   ) DVD 

(   ) CD    (   ) CD player  (   ) DVD player 

(   ) fita cassete   (   ) fita de video (   ) rádio 

(   ) retro-projetor  (   ) TV   (   ) dicionários 

(   ) computador s/ acesso à internet   (   ) livros técnicos 

(   ) computador c/ acesso à internet   (   ) livros literários 

 

11.  Dentre os itens marcados acima, qual você utiliza com maior frequência? Por que 

motivo?...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................... 
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12.  Você participa da escolha do livro didático utilizado por seus 

alunos?..............................................................................................................................

......................................................................................................... 

13.  Qual a importância do Guia do PNLD diante da escolha da obra?  

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

14. Quais critérios você leva em conta durante o processo de escolha do livro didático que 

não constam na análise do Guia PNLD? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

15. Algum outro profissional participa da escolha junto com você? Em caso positivo, 

quem? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

16. Que contribuição outros profissionais/ poderiam dar para a escolha do LD? Com quem 

você gostaria de poder contar para a escolha do LD? 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

17.  Como seria sua prática pedagógica, se não houvesse LD? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

18. Quais as dificuldades você apontapara utilização do livro didático? 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

19. Que vantagens para sua prática pedagógica você atribui ao fato de ter um livro 

didático? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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20. Em que a escolha do livro didático pode ser aprimorada, na sua opinião? 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO II – COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

1. Nome do(a) profissional(a): ................................................................ 

2. E-mail: .................................................................................................. 

3. Telefone: ............................................................................................... 

4. Endereço profissional: .......................................................................... 

............................................................................................................... 

 

5. Função: ................................................................................ 

6. Turno de trabalho: ............................................................................... 

7. Há quanto tempo atua nessa função? .......................... 

 

8. Formação acadêmica: ......................................................................... 

9. Formação continuada: ....................................................................... 

 

10.  Quais recursos listados a seguir (didático-pedagógicos, audiovisuais, tecnológicos) 

são usados pelos professores de língua estrangeira de sua escola? 

(   ) livrosdidáticos (   ) data show  (   ) DVD 

(   ) CD    (   ) CD player  (   ) DVD player 

(   ) fita cassete   (   ) fita de video (   ) rádio 

(   ) retro-projetor  (   ) TV   (   ) dicionários 

(   ) computador s/ acesso à internet   (   ) livros técnicos 

(   ) computador c/ acesso à internet   (   ) livros literários 

 

11.  Dentre os itens marcados acima, qual é utilizado com maior frequência na sua escola? 

Por quê motivo?......................................... 
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......................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

12.  Você participa da escolha do livro didático utilizado pelos alunos dasua 

escola?...............................................................................................................................

........................................................................................................... 

13. Quais critérios você leva em conta durante o processo de escolha do livro didático? 

...........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 

14. Algum outro profissional – além do professor - participa da escolha do livro didático? 

Em caso positivo, quem? 

...........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 

15. Como deveria ser feita a escolha do LD, na sua opinião? 

...........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 

16. Quais as dificuldades encontradas para utilização do livro didático? 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

17.  Como você descreveria a prática pedagógica sem livro didático? 

...........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

18. Que vantagens para a prática pedagógica você atribui ao fato de ter um livro didático? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

19. Em que a escolha do livro didático pode ser aprimorada, na sua opinião? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

20. Qual o papel do professor no processo de escolha do livro didático? 

...........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 



94 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 
1. Professora/Coordenadora,poderia relatar brevemente como ocorreu sua formação inicial? 

2. Considerando os recursos disponíveis para as aulas de LE, qual o papel do LD? 

3. Quais critérios devem ser levados em conta para a escolha do LD? 

4. Que materiais podem ser usados para auxiliar na escolha do LD? 

5. Quais dificuldades você enfrenta para fazer a escolha do LD na sua escola? 

6. Você se sente protagonista desse processo? 

7. Com quais profissionais desejaria contar para a escolha do LD? 

8. Como ocorreu a escolha do LD esse ano na sua UE? 
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ANEXOS II 
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P01 (04/11/2014) 

 Eu gostaria de saber mais uma vez a sua opinião a respeito de como foi seu primeiro 

contato com a LE que o senhor escolheu? 

Bom, meu primeiro contato inicial foi através de canções e músicas que você ouve em rádios 

etc, por achar a língua interessante, eu fiquei curioso e comecei a me interessar...meu primeiro 

contato formal com a língua foi um curso comunitário que eu fiz eh... com o professor 

Gustavo que é professor do colégio modelo e era um curso totalmente gratuito que era 

oferecido espanhol para turismo, se eu não me engano... muito tempo atrás aqui e eu fiz duas 

vezes esse curso que foi o meu primeiro contato formal com a disciplina... desde aí eu já 

gostei mais ainda do que eu já gostava e iniciei meus estudos e como eu decidi fazer letras 

depois de muitas conversas com colegas de trabalho, eu resolvi escolher espanhol como a 

minha língua né, do curso de letras porque eu já gostava da disciplina e por eu não ter tido um 

bom contato com a disciplina inglês no meu ensino fundamental eu acho que senti uma certa 

aversão á disciplina por vários fatores emocionais né que foram envolvidos na disciplina e é... 

devido a isso e  ao  gostar da disciplina espanhol por achar bonita a pronúncia principalmente, 

né?... eu escolhi essa disciplina... resolvi fazer na UESC porém antes de entrar na UESC eu já 

iniciei uns estudos individuais e em cursinhos, né? pré-vestibular, mas nenhum cursinho de 

conversação até então...então a parte de conversação eu estudava em casa com áudios e 

músicas e tal... utilizei muitas músicas para melhorar a minha pronúncia e utilizava também 

aqueles cds de áudios  que a gente consegue nos próprios livros didáticos ... pegava alguns 

livros antigos que tinham CDs e utilizava pra melhorar a pronúncia e quando eu adquiri um 

livro que trabalhava com fonética e fonologia, que ele ensinava você a melhorar a pronúncia 

das palavras aí eu fui melhorando minha pronúncia... meu primeiro contato foi esse. 

 

 Professor, o senhor faz referência várias vezes à questão do livro didático. Qual a 

importância do livro didático para sua aprendizagem pessoal e consequentemente 

para a aprendizagem dos seus alunos em sala de aula hoje? 

Principalmente para a disciplina de língua espanhola que no Brasil ainda é uma disciplina 

pouco contemplada como deveria ser, né?... em relação ao inglês, por exemplo... que é mais 

contemplado nas escolas, o LD tem um papel importantíssimo porque a partir dele é o 

professor pode tanto direcionar algumas aulas como ampliar as suas aulas a partir dos temas 

que são trazidos no livro didático, sobretudo para os alunos material de língua espanhola é 

caro e o livro didático é um suporte indispensável pra ele para que seja desenvolvido as quatro 
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habilidades porque se o LD for bom ele pode contemplar todas as habilidades que o professor 

necessita desenvolver na sala de aula e para o aluno da escola pública o LD é de suma 

importância por ele não com... ele não ter outros materiais devido ao custo, principalmente. 

 

 Aproveitando essa “deixa” a respeito da importância do LD, eu gostaria de saber, 

professor, quantas vezes o senhor já participou dos processos de escolha e quais são 

normalmente os critérios que o senhor leva em conta, além de contemplar as quatro 

habilidades, como o senhor falou ainda há pouco? 

Quando iniciei meus trabalhos aqui na escola não havia livro didático de língua espanhola. 

Nesse momento eh... foi escolhido um livro didático que os alunos compraram na época 

porque não havia livro oferecido pelo governo federal nem estadual. Nessa época eu participei 

da escolha do livro. Porém, quando iniciou-se o processo de eh... que o governo mandou os 

livros pra cá, não participei do primeiro processo de escolha do livro. O livro já chegou aqui 

escolhido não pelos professores. É agora este ano, 2014 né?, participamos da escolha do livro 

didático para 2015 e esperamos que seja o livro escolhido porque foi amplamente analisado 

né?... e observamos que é o mais viável para atender eh... os anseios dos OCEM que são 

exigidos de nós. Então esse livro, ele atende mais proximamente, se é que existe, e atende aos 

nossos anseios, ainda não é um livro completo porque o LD nunca vai ser completo porque 

eh... o professor tem que ter essa condição de ampliar a sua aula através do LD e não ficar 

restrito a ele. Mas esse livro que nós escolhemos esse ano ele contempla muitas habilidades, 

inclusive conhecimentos de literatura espanhola que ainda são desprestigiados em alguns 

livros que não deveriam porque não existe estudar a língua estrangeira sem estudar literatura e 

cultura desse povo... então, eu penso que o livro didático... o professor tem que participar 

ativamente desse processo de escolha do LD. 

 

 Professor, então me diga uma coisa, o PNLD apresenta alguns critérios que devem 

ser considerados para análise e escolha do LD. De alguma forma aquelas 

informações que aparecem no Guia são prestigiadas no momento da escolha por você 

e por sua equipe? 

Sim, com certeza! É, se observa as orientações que estão ali no PNLD e também pelo menos 

buscamos analisar o livro de uma maneira mais profunda porque existem algumas coisas que 

às vezes não estão ali, mas se você observar o livro unidade por unidade você vais perceber  

que às vezes ele é mais rico que as informações que estão ali e às vezes, as informações fazem 

uma propaganda é... não enganosa, mas não é uma realidade total do que está escrito na 
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orientação e o que está realmente no livro. A metodologia que é utilizada para desenvolver 

aquela aula, ás vezes ele diz uma dada metodologia, mas a metodologia você percebe que não 

vai funcionar em sua aula, então é interessante que você perceba que metodologia seria mais 

viável antes de escolher o LD, tem que observar essas coisas. 

 

 Professor, o senhor falou que na sua escola já foi escolhido um livro e o Programa 

trouxe outro título que não tinha sido analisado pelos professores. Você seria capaz 

de pensar como seriam as aulas, se você não dispusesse de LD? 

Seria muito complicado porque ou teríamos que adotar um livro para ser comprado pelos 

alunos e seria um livro didático, mas se não houvesse nenhum LD, teríamos que dispor de 

apostilas, né... que seriam confeccionadas pelo professor, que seriam o material de referência, 

mas que iriam demandar custos ao aluno e como é uma escola pública, não é essa a intenção 

de todo o processo educacional da escola, que o aluno pague por material didático, desde 

quando existe o OCEM referente à língua estrangeira (inglês e língua espanhola) que também 

contempla que os alunos tenham condições de ter acesso à essa língua. Então o LD é 

importantíssimo e o aluno não tem que pagar pra ter acesso já que existe uma legislação que 

garante a ele o acesso através da educação gratuita. 

 

 Sendo o LD importantíssimo, como é que o senhor se sente quando não é participante 

do processo de escolha do LD? 

Ééé... me sinto totalmente excluído do processo de ensino-aprendizagem, sendo o professor 

um dos atores mais importantes, junto com o aluno, nesse processo, desde quando ele não 

participa da escolha do LD que vai ser um ponto de referência para toda a sua programação 

anual, ele deixa de ser um ator social desse processo de ensino-aprendizagem que ele vai 

participar junto com o aluno. Então, ele vai participar de uma peça de teatro onde ele não fez 

nenhum ensaio. 

 

 Professor, pra terminar, em poucas palavras, poderíamos dizer que o LD é essencial 

para o desenvolvimento das atividades em sala de aula e que a participação do 

professor é a condição para que esse processo de ensino e de aprendizagem de uma 

nova língua na escola média aconteça? 

Eu creio que sim, que o LD é de suma importância para todo o processo de ensino-

aprendizagem de uma LE porque o aluno vai ter suporte pra estudar, vai ter atividades, textos, 

áudios, é vai ter condição de ampliar seus conhecimentos através dos sítios e internet que vem 
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no livro, toda essa gama de conhecimentos que ele traz e com relação ao professor participar 

do processo, eu acho imprescindível porque se é o professor que vai fazer o plano de aula, o 

plano de curso, toda a unidade didática referencial à escola, como é que ele vai planejar se ele 

não participa do processo de escolha do livro? Então, fica meio inviável, né...participar de um 

processo onde você tem que programar aulas com um livro que às vezes não condiz com a 

realidade cultural da sua região. 

 

 Só mais uma coisa, você falou “o professor é essencial”. Ele tem condição de fazer 

essa escolha sozinho ou precisaria da ajuda de algum outro profissional? 

Eu creio que o coordenador pedagógico seria importante também nesse processo. Ele poderia 

ajudar o professor a escolher bem o LD. Sim e talvez também outras pessoas que tivessem 

conhecimentos teóricos referentes ao processo de ensino-aprendizagem poderiam auxiliar o 

professor a escolher seu LD. Aluno, eu acho que nesse momento não! Porque o aluno nosso 

de língua espanhola ele ainda, infelizmente, está com o conhecimento muito básico. Ele 

poderia dar sugestões na sala de que ‘ah, eu gostaria de ter um livro que tivesse mais 

atividades comunicativas, eu gostaria que meu livro tivesse menos atividades gramaticais ou 

mais atividades gramaticais’, mas ele participar no processo de escolha visando às questões 

teóricas, eu acho que ainda não há condições. 

 

P02 26/11/2014 (entrega do questionário e entrevista) 

 

NOTA: A conversa começa com a revelação de que o Guia do PNLD não é mostrado na 

escola. Muitos sequer sabem que ele existe! 

A professora foi a responsável pela indicação dos títulos escolhidos pela UE nesse 

ano. 

 

o Como ocorreu a escolha do LD aqui na escola esse ano? 

Eu recebi os títulos, examinei e percebi que o XXX era o que tinha a proposta melhor. Mas, o 

pessoal de espanhol, da editora, me perguntou: “por quê o pessoal de espanhol escolheu uma 

editora e o de inglês escolheu outra?” Eu respondi ‘Ué?!’ E eu fiquei constrangida. Mas aí 

quando ele saiu, eu fui a Tânia [coordenadora do ensino fundamental] e perguntei se o pessoal 

da manhã tinha feito discussão. Ela disse que não. A atenção, o apoio, o respaldo o professor 

acha onde? A já sei, na coordenação! Zero! Sequer citam LE. Se se propõe alguma atividade 

conjunta assim, como aconteceu agora, dizem C, você poderia pedir o nome de um termo em 
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inglês... mas num projeto dessa estrutura pedir só nomes de alguns termos em inglês? Não 

tem nada melhor pra me dar um direcionamento pra eu poder encaminhar? Então, às vezes, eu 

me sinto perdida por essa razão porque eu vejo projeto, vejo toques, dicas pra tudo, menos pra 

LE. Aí, quando chega no conselho de classe, ah, horrível? 

 

o Qual o lugar da LE na escola? 

As primeiras colocações, é prioridade. Já que a gente vive nessa era tecnológica, o aluno está 

envolvido nisso, ele sabe que está, mas ele não vê equilíbrio entre aquilo que ele sabe e aquilo 

que se trabalha; ele não vê valorização... 

 

o O professor é protagonista na escolha do LD, na sua opinião? 

Eu diria que sim, mas sem os recursos necessários para essa escolha. A palavra dele pesa, mas 

a gente precisaria de mais apoio pedagógico pra isso. 

 

o Nesse caso, você está falando do coordenador ou do articulador de área? 

Exatamente. A gente precisa dos demais professores de área, do diretor, do coordenador e de 

um tempo hábil para isso, da disponibilização de um tempo maior para isso. 

 

P03 11/11/2014 

 

 Professor, me conte como foi que você começou a trabalhar com língua estrangeira e 

as experiências que você já teve como professor. 

Comecei a trabalhar com língua estrangeira com educação fundamental I, com crianças, 

depois tive uma experiência em escola particular, que para mim não foi tão boa, e depois só 

no concurso e aí eu comecei a trabalhar. 

 

 Há quanto tempo você é professor da rede estadual? 

Desde 2008. 

 

 Você sempre trabalhou numa escola que oferece os dois idiomas? 

Desde que eu entrei na rede sim. 

 

 Quando você começou a trabalhar na rede, em 2008, já existia LD para a disciplina? 
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Não e era horrível porque a gente não tinha material, não tinha como conseguir material, a 

gente ficava buscando sem saber onde buscar porque a gente não tinha tanto acesso à internet 

e, além disso, quando a gente conseguia às vezes confeccionar o material às vezes a escola 

não tinha como organizar isso. Então foi sempre mais usando o quadro. 

 

 E você acredita que a sua aula de LE mudou qualitativamente pra melhor agora que 

você dispõe do livro? 

Com certeza! Melhorou bastante primeiro porque a questão do tempo, então assim quando é 

atividade que eles fazem no livro a gente já ganha um tempo bom então tem melhorado 

bastante. 

 

 Se você fosse dizer assim com suas próprias palavras, qual seria a importância do LD 

para a língua estrangeira, para a aula propriamente dita? 

Primeiro ele tem uma importância na compreensão auditiva que a gente utiliza o Cd, né, então 

a gente ouve o CD e os meninos tem essa possibilidade de ouvir o CD não só na aula, mas em 

casa, que ele leva o Cd pra casa, né... também com relação quando tem as atividades e a 

atividade já ta ali, eles já tiram as dúvidas na própria sala. 

 

 Se você pudesse dizer em poucas palavras como você acredita que os alunos vêem o 

LD, você diria o quê? 

A maioria gosta do LD e a minoria me parece que não porque não leva pra escola, o livro, 

mas principalmente a turma de primeiro ano, são os alunos que mais valorizam o livro. Não 

sei se é por conta da novidade. E pra mim também me parece mais interessante o livro de 

primeiro ano que de segundo e terceiro. 

 

 Nesse caso, qual o papel do professor na escolha do LD? 

O papel do professor é, primeira coisa ele tem que ver o aluno. Será que meu aluno gostaria 

desse livro? Né?! porque esse livro seria bom para o meu aluno... porque nem sempre o que é 

bom para o professor seria bom para o meu aluno. Então, a primeira coisa que a gente tem que 

olhar é isso: se o aluno gostaria de utilizar aquele livro. 

 

 Quando o professor escolhe o LD, você acha que ele acredita em que em relação ao 

LD para o aluno dele? 
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Quando o professor escolhe, primeiramente a gente não deixa de pensar um pouquinho na 

gente, né?! porque a gente percebe que ali vai facilitar muito a vida da gente. Mas quando a 

gente pensa no aluno, a gente vai observando o que que ele pode alcançar em termos das 

habilidades, né?! Em termos de leitura, oralidade, gramática, essas coisas todas. Então, a 

gente pensa assim: poxa, o meu aluno ele vai conseguir aprender mais com esse livro isso, 

isso e isso. É o que eu penso.  

 

 Alguma importância tem a participação de outros profissionais pra escolher o LD? 

Quanto mais gente, mais profissional da disciplina tiver pra escolher, pra analisar melhor. 

Mas, a realidade, pelo menos lá na escola não é assim que acontece. Eu percebi que eu escolhi 

o livro sozinho esse ano. O outro professor disse que gostava do livro, então ele deu uma 

opinião porque ele já conhecia o livro, segundo ele, e eu fiz uma análise dos dois e aí eu fiz 

sozinha, que eu acho que isso não é bom. 

 

 E o coordenador? 

O coordenador nem se manifesta. 

 

 E o diretor da escola? 

Tampouco. 

 

 E o seu parceiro que é de outro idioma, mas também trabalha LE? 

É justamente, ele disse que ia escolher aquele livro porque ele já conhecia e gostava do livro. 

Só! A única coisa que ele falou. Então não houve um... não sentamos pra fazer uma análise do 

livro. 

 

 O Guia serve pra alguma coisa, o Guia do Livro Didático que chega às escolas? 

Eu acho que o Guia ajuda porque o Guia ele primeiro chama a atenção da gente, né... sobre o 

livro, apesar de que eu acho que ali tem muita propaganda, né... mas ele ajuda. 

 

 Mesmo sendo um instrumento ‘oficial’? 

Mesmo sendo oficial, não sei, acho que há um interesse não sei se do MEC junto com a 

editora, não sei. Mas, parece porque quando você vai olhar o que tá ali nos parâmetros e você 

vai olhar o livro, vixe!, eu não vi isso! Entendeu? É por isso que eu ás vezes penso que é uma 

propaganda. 
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 E você já comparou os livros que vêm classificados no Guia e os que chegam 

efetivamente na sua escola? São os mesmos? Nas mesmas quantidades? Todos os que 

foram classificados pelo Guia chegam à sua escola? 

Tem chegado na escola. Todos. Todos que estão aprovados chegaram lá. 

 

 Eram sete livros aprovados e você recebeu sete coleções? 

No caso de espanhol, foram aprovados dois. Em inglês foram aprovados sete e só chegaram 

três. No anterior, foram aprovados três de espanhol e os três chegaram. 

 

P04 – 26/11/2014 (entrega do questionário e entrevista) 

 

 A partir de suas respostas ao questionário, você pode contar brevemente como foi sua 

experiência de aprender uma língua estrangeira? 

Bom, eu sempre quis aprender uma outra língua. Na verdade, eu fiz o curso de Letras 

exatamente visando aprender uma segunda língua, né? Porém a gente sai meio frustrada da 

faculdade [risos] e agente precisa realmente buscar recursos fora, extra universidade. 

 

 Você acha que essa falta de nivelamento que a universidade ‘oferece’ você pode 

completar com cursos paralelos em institutos de idiomas, coisas desse tipo? 

É necessário. É necessário porque, não sei hoje, mas na época que eu fiz faculdade realmente 

deixava a desejar. 

 

 E de alguma forma você acha que essa carência interfere no como você é professor de 

língua estrangeira na escola média? 

Hoje não porque eu busquei me aprimorar, estudei bastante pra poder chegar a dar aulas pros 

meus alunos, aulas de qualidade. Tive que buscar suporte fora. 

 

 Alguns professores consideram que o LD é ferramenta imprescindível para as aulas 

de língua estrangeira na escola pública. O que você pensa a esse respeito? 

Eu não diria imprescindível, mas é uma ferramenta que você tem a mais pra você trabalhar, 

né? Você pode buscar, fazer trabalhos diversos, né?, buscando outro tipo de material, não se 

limitar ao LD. 

 



104 

 

 Então, você daria aulas de inglês perfeitamente sem o LD? 

Daria! É mais dificultoso? É! Mas você consegue. Já trabalhei bastante isso: montava 

apostilas para meus alunos e eu fugia do livro. 

 

 É a segunda vez que inglês no ensino médio participa do PNLD para trazer o livro até 

o aluno. Você participou do outro processo de seleção na sua escola? 

Não. 

 

 Você conhece quem escolheu o livro? 

Conheço quem escolheu o livro. Eu não estava aqui na escola ainda, mas eu conheço. 

E você se identificou com o livro escolhido? 

Na realidade eu me identifiquei com o livro porque ele traz textos voltados para a realidade do 

cotidiano, temas abordados, temas transversais e que são abordados sobre a natureza, sobre 

diversos temas. 

 

 Pensando especificamente no PNLD desse ano, foi você quem determinou a escolha? 

Havia quatro títulos, você teve tempo de examinar os títulos? O Guia ajudou em 

alguma coisa? 

O Guia sinaliza qual dos livros está mais voltado para nossa realidade. Daí, o bom de você ler 

esse Guia é que você vai ter uma sinalização de qual o melhor livro e também não deixar de 

examinar nunca. 

E você tem parceiros para fazerem a análise junto com você ou você faz sozinha? 

Não! Nós temos parceria, juntamos os professores e a gente acaba olhando todos os livro e 

qual é o melhor para nossa realidade? 

 

  Você se sente protagonista, elemento central da escolha do livro? 

A gente sempre chega a um consenso, a gente busca um livro que é melhor pra o nosso aluno. 

A gente analisa o quê? Se é um livro mais difícil... por exemplo, o Alive é um livro que está 

longe da realidade do meu aluno. Daí, a gente procura um livro mais acessível pra ele. 

 

 Então, você não se sente incomodado se, por um acaso, o livro que vocês indicaram 

na seleção não vier pra escola e vier um outro? 
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Me sentirei, sim. Porque se eu escolhi aquele livro é porque aquele livro é mais voltado pro 

meu aluno e quem vai mandar o livro nem conhece meu aluno. Como é que eu vou me virar 

com isso? Eu sei a realidade do mundo. Quem mandou o livro não conhece. 

 

 Pensando hipoteticamente, se isso acontecer, se o PNLD enviar um livro que não seja 

o que você escolheu, como vai ficar sua vida de professor? 

[risos] Embolada, né? Porque eu criei expectativas, examinei o livro, já namorei o livro, já 

pensei sobre que trabalho desenvolver com aquele livro e aí vem outro de pára-quedas? [risos] 

 

C01 em 25/11/2014 

 

 Professor, o senhor participa da escolha do LD aqui na sua escola. Qual a 

importância da participação do coordenador de área nessa escolha? 

Eu acho de grande importância porque é uma pessoa que tem conhecimento da causa, de sua 

área, está devidamente preparada, né? ...em termos de conteúdo, de série, costuma dar o 

conteúdo programático. Então, com certeza é uma pessoa, uma peça-chave durante essa 

escolha. Inclusive, ele é aquele elemento que vai articular entre as diferentes séries de sua 

área. 

 

 Quando o senhor fala em “sua área”, é a sua área de coordenação ou a área do 

professor que está na sala de aula? 

É a área de coordenador e a de professor que atua porque ele exerce as duas funções, 

entendeu? 

 

 E o LD, o que é o LD em sua opinião? 

Na minha opinião, o LD é o livro base, né?... é o recurso básico do aluno pra ele. Mas não 

impossibilita que seja outras possibilidades ou fontes de pesquisa. Inclusive a gente aconselha 

durante as AC’s que o professor busque outras formas, outras fontes, indique ao aluno e não 

se limite apenas ao LD. Mas o LD é aquele apoio, aquela base pra ninguém ter desculpa de 

dizer que não onde buscar o conhecimento. 

 

 Em sua opinião, em que o professor acredita quando escolhe o LD? 

Eu vejo mais a preocupação do professor em escolher um livro que atenda o conteúdo 

programático exigido pelas escolas do estado, né?... que contemple. E, às vezes, é muito 
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difícil um livro só contemplar todos os conteúdos, né?... Mais ou menos aquilo que atende à 

maioria dos conteúdos. 

 

 O LD determina o que é feito na escola, em sua opinião? 

Não! Não determina não. O que determina é a atuação do professor, é a forma como o 

professor vai usar esse recurso. 

 

 Então o professor passaria sem o LD? 

 

Passaria... mas, o LD ajuda e muito! É de grande utilidade. Economiza recurso como xérox, 

né?... cópia, papel e o aluno tem ali os conteúdos. Não tem como dizer que não veio no dia e 

não recebeu ou perdeu... Isso é lógico, é de grande utilidade o LD para o professor, mas não 

seria só a única coisa para o professor ter um bom desempenho. 

 

 Você junto com seus professores se sente protagonista da escolha do LD na sua 

escola? 

Claro, quando o professor escolhe, não tem como ele não se sentir protagonista da escolha 

porque ele está participando, não tem do que se queixar depois porque não atende às 

expectativas dele, né?... com a ressalva de que às vezes aquilo que a gente escolhe não vem. 

 

 E a que o senhor atribui isso de escolher um título e na entrega do livro aparecer 

outro? 

Pelo que eu tenho conhecimento, dizem que depende das licitações feitas pela Secretaria ou 

Ministério da Educação ou instâncias maiores que, às vezes, a gente não sabe quais são os 

critérios que eles utilizam pra fazer... muitas vezes o critério é se a maioria das outras escolas 

na mesma instituição ou estado ou município escolhem um mesmo... se a maioria das escolas 

fazem a mesma opção, há maior probabilidade da escolha ser aceita. 

 

 E mesmo isso acontecendo, o senhor ainda se sente protagonista? 

Sim... de alguma forma, né? [risos] aí quando isso acontece, há um certo pesar e a gente se 

sente até desprestigiado, é lógico, né? que faz uma escolha em cima de uma perspectiva de 

planejamento que se tem em vista e quando isso não acontece a gente tem um certo 

sentimento de frustração. 
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 O senhor já acompanha a escolha do LD há vários programas. E, no caso específico 

de LE para o ensino médio, esta é a segunda vez que os professores podem escolher. 

O senhor vem percebendo alguma mudança na prática da sua escola a partir da 

presença do LD nas aulas de LE? 

Sim, né... o que antes o aluno não tinha uma base, nem o professor, ficava à critério de cada 

um fazer a escolha dos seus conteúdos e dar do jeito que gostaria, com o livro didático há uma 

possibilidade da coordenação/ supervisão estar acompanhando o que o professor faz durante o 

ano letivo, nas unidades. 

 

 O senhor acredita que alguém mais poderia participar da escolha do LD? Professor, 

coordenador geral, articulador de área, alguém mais? 

Eu acho que é um dever de toda a equipe pedagógica estar ciente das escolhas e das propostas 

do LD, se quer fazer um plano de ação que atenda as perspectivas de planejamento. Sendo o 

LD uma peça importante na aquisição do conhecimento, em todas as áreas do conhecimento, 

é necessário que todos tenhamos consciência do trabalho ser desenvolvido, o livro que está à 

nossa disposição pra que haja uma melhor avaliação do nosso trabalho. 

 O senhor, como coordenador-geral, como descreve o processo de escolha do LD? 

Utiliza o Guia que vem acompanhando os títulos? Todos os títulos aprovados no 

PNLD chegam até a escola? Como é esse processo? 

Os Guias chegam. Todos os Guias aprovados chegam além da ação das editoras, né?... que 

fazem questão de divulgar seu material e atender, ser muito solícito com os professores, no 

intuito de que a gente faça a escolha pelo seu livro, pelas suas produções e ofertas. 

 

 Você acha que o Guia é analisado pra indicar? 

É... é. Relativamente, né?! 

 

 Aqueles comentários, as observações acerca da estrutura da obra de alguma forma 

você acha que é considerado ou é o livro mesmo que é utilizado como referência  para 

escolha do professor? 

As referências que o professor traz da sua área de conhecimento são importantes, como 

também as opiniões de pessoas avalisadas que vem no resumo na escolha do LD influenciam 

muito na opinião do professor e na escolha. 

 

C02  17/12/2014 
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 Em sua opinião, podemos dizer que o professor é protagonista da escolha do LD? Por 

quê? 

Não diria protagonista porque ele não elabora o livro. Ele não faz a peneira da seleção. O 

MEC o faz e, inclusive, envia a sua opinião ao professor. Ele é co-responsável, na medida em 

que, a partir do que o MEC seleciona, ele escolhe. A escolha é uma decisão complexa, 

principalmente em LE. Os alunos têm conhecimentos e vocabulário díspares. O ideal é que se 

fizesse turmas em função da proficiência na LE e não na série. Assim, as aulas de LE seriam 

no contraturno. 

 

 Para você, ser protagonista equivale a ser autor, então? 

Sim, protagonista faz. 

 

 E a competência de escolher dentre um leque aquela coleção mais adequada ao perfil 

de seus alunos e escola, segundo a metodologia que julga mais acertada não o faz 

ativo, ator, protagonista? 

Sim, é verdade. Só assinalei que muitas vezes o MEC coloca na baila os autores de sua 

preferência. Neste país que só tem petralha, isso deve acontecer. kkkkkkkkkkkk 

 

 

 

 

 

 

 


