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INTRODUÇÃO 
 

O ensino de LE, nos últimos anos, tem experenciado situações que não 
eram comuns para a concretização do ensino nas escolas públicas tais como 
documentos prescritivos norteadores do trabalho docente, como os Parâmetros 

RESUMO: Esta pesquisa, desenvolvida no PIC-FECILCAM, 
apoiada pela Fundação Araucária, teve como objetivo analisar 
o livro didático Keep in Mind - 6º ano - das autoras Elizabeth 
Young Chin e Maria Lúcia Zaorob, publicado pela editora 
Scipione, adotado na Rede Pública de Educação Básica, 
buscando identificar as concepções teórico-metodológicas que 
nortearam sua produção e também a coerência entre elas e as 
teorias fundantes que subjazem às Diretrizes Curriculares 
Estaduais – Língua Estrangeira Moderna (DCE-LEM), 
sobretudo no que diz respeito ao trabalho com os gêneros 
discursivos. No primeiro momento, foi feita uma leitura 
aprofundada das DCE-LEM, com destaque nas obras de 
Bakhtin (2003,2004) e Saviani (1991), apoiada em  Fiorin 
(2006), Faraco (2009) e Brait (2005, 2004). Em seguida, foram 
resenhados autores que tratam do livro didático de LEM, como 
Cristovão (2009), Dalmas e Pasoni (unpub), Coracini (1999) e 
Tilio (2008). Então, passou-se à análise do livro em foco, que 
confirmou a existência de concepções teóricas divergentes, 
ficando as autoras com suporte advindo do audiolingualismo e 
alguns dos pressupostos da abordagem comunicativa. Não há 
um trabalho na linha dos gêneros discursivos, conforme 
sugerido nas DCE. O livro parece ter como interlocutor um 
aluno exposto e acostumado a diferentes tipos de letramento, 
logo, de uma classe socioeconômica mais privilegiada. Os 
conteúdos abordados combinam com a faixa etária, porém, 
não são possíveis de serem trabalhados com a carga horária 
semanal da escola pública destinada à Língua Inglesa, que em 
média não alcança setenta minutos, conforme Banco de dados 
do grupo de pesquisa PLE (BASSO, 2012). 
 
PALAVRAS-CHAVE: análise; livro didático; gêneros 
discursivos. 
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Curriculares Nacionais (PCNs) e as Diretrizes Curriculares Estaduais 
(doravante DCE) no Paraná e a adoção do livro didático e sua distribuição a 
todos os alunos.  

As DCE constituem-se em um documento criado pelos professores da 
rede pública do Paraná, substituindo os PCN. As discussões se iniciaram em 
2003, porém, a primeira versão surgiu em 2006. Este documento tem como 
objetivo central nortear o trabalho pedagógico dos professores de todas as 
disciplinas. As DCE-LEM trazem uma nova perspectiva quanto ao ensino de 
LE, com base nos gêneros textuais, seguindo teorias baktinianas e buscando 
uma formação crítica, emancipadora do aluno, preparando-o também para o 
mundo e não apenas para o trabalho. Logo, uma nova perspectiva teórica se 
fez necessária, tomando o discurso como conteúdo estruturante, 
fundamentada, portanto, na abordagem discursiva (PARANÁ, 2008). 

Outra inovação, colocada em pauta em 2011 nas salas de aula, foi a 
adoção do livro didático para a disciplina Língua Inglesa. Após décadas de 
trabalho sem este suporte didático, que tem sido o recurso pedagógico mais 
utilizado pelos professores em todas as disciplinas (CORACINI, 1999; PAIVA, 
2009) e, como tal, faz a mediação entre professor-conhecimento-aluno, 
estabelece e cria uma relação entre o ensinado e o aprendido e o proposto 
pelos documentos direcionadores da educação básica.  

Norteadas por esta concepção e considerando a importância que tem o 
LD para a produção do conhecimento e no ensino na área de LE, analisamos 
com profundidade o livro didático (doravante LD), Keep in Mind, do 6º ano, das 
autoras Elizabeth Young Chin e Maria Lúcia Zaorob, publicado pela editora 
Scipione, adotado na maioria das escolas públicas atendidas pelo Núcleo 
Regional de Educação de Campo Mourão. Com isso, procuramos identificar as 
concepções teórico-metodológicas que nortearam sua produção, bem como a 
coerência entre elas e as teorias fundantes que subjazem às Diretrizes 
Curriculares Estaduais – Língua Estrangeira Moderna (DCE-LEM), sobretudo 
no que diz respeito ao trabalho com os gêneros discursivos.  

Assim, buscando a coerência entre a teoria e a prática, acreditamos que 
os recursos didático-pedagógicos, entre eles destacando-se o livro didático, 
que fazem a mediação entre o trabalho do docente e seus alunos, deveriam 
seguir ou ser coerentes com as mesmas concepções das DCE, tanto para 
concretizar seus objetivos para o ensino de LE nas escolas públicas, quanto 
para facilitar o trabalho docente. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de cunho aplicado, partindo 
primeiramente de uma leitura aprofundada das DCE/LEM e das teorias 
fundantes que lhes deram suporte, com ênfase em Bakhtin (2003, 2004), 
apoiadas ainda em seus seguidores como Fiorin (2006), Freitas (1995), Faraco 
(2009). Em seguida, foram resenhados autores que tratam do livro didático de 
LEM, como Cristovão (2009), Dalmas e Pasoni (unpub) e Tílio (2008), que 
possibilitaram uma análise profunda do LD Keep in Mind, passando pela sua 
estrutura, pelos conteúdos, focalizando especialmente o trabalho com os 
gêneros textuais, quantidade, opção e atividades propostas para os mesmos, 
observando sua adequação para o 6º ano.   

Esperamos que estudos e pesquisas como dessa natureza possam 
contribuir para nortear as discussões sobre as escolhas dos recursos didáticos 
que são levados para a sala de aula, tendo em vista o papel que representam 
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para o trabalho em sala de aula do professor de LE e para o alcance dos 
objetivos propostos nos documentos norteadores desta situação de trabalho. 

A seguir passaremos à revisão teórica que embasou nossa análise. 
 
 

1. REVISÃO TEÓRICA 
 
1.1. As DCE e sua relação com o ensino de LE 
 

Um dos intuitos da disciplina de LE é levar o aluno a fazer o uso da nova 
língua em situações significativas, propiciando uma interação real sempre que 
possível com o outro, não limitada, portanto, ao uso da língua de forma 
descontextualizada, mas em situações significativas, contribuindo inclusive 
para a inclusão social, alcançada pelo  comprometimento, da busca pelo 
desafio representado pela LE. 

Aprender outra língua significa confrontar-se com a cultura do outro, que 
constrói identidades, logo, sua aprendizagem contribui para que o aluno 
descubra sua própria identidade, ou que a repense.  

Pensamos que as práticas discursivas nas aulas de língua inglesa 
devem ser trabalhadas por meio de textos, para que, por meio destes, haja 
uma produção de sentidos e de novas significações. Os textos a serem 
trabalhados seriam principalmente os que circulam globalmente e contribuem 
com a luta social contra a hegemonia, contribuindo com a diversidade e 
também colaborando com conhecimentos pertinentes à vida moderna de vários 
povos, mediados pelo conhecimento da LE. 

Nas DCE, há uma forte indicação para que o trabalho com a LEM seja 
feito por meio de gêneros discursivos, definidos por Bakhtin (1997, p. 279) 
como sendo […] “enunciados integrantes de uma ou doutra esfera da atividade 
humana e estas esferas de utilização da língua elaboram seus tipos 
relativamente estáveis de enunciado.” (BAKHTIN, 1997, p. 279)  

É importante ressaltar que os gêneros discursivos são inúmeros assim 
como são inúmeras as situações de interação pela linguagem e que os textos 
aos quais a sociedade está exposta podem ser orais e escritos.  Conforme 
ressalta Baktin (1992, p. 279): 

 
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, 
pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e a 
cada esfera dessa atividade comporta um repertório de 
gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à 
medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais 
complexa. (BAKHTIN, 1992, p. 279). 

  
Acreditamos que um trabalho com os gêneros discursivos pode também 

superar a visão tradicional de leitura que buscava apenas a extração de 
informações, e então levar os alunos a fazer uma leitura crítica, que o leva a 
refletir de fato sobre o texto. Perceber que existe confronto entre texto, autor e 
leitor. Pois, ao ler na nova língua, o aluno participa do processo de construção 
de sentidos, não se mantendo mais em atitude passiva diante do texto, mas 
levando suas experiências sociais, culturais, pessoais para a produção de 
sentidos. Por conseguinte, é necessário que o aluno perceba que a 
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aprendizagem de uma nova língua lhe proporciona inúmeras possibilidades e 
que quanto mais línguas estrangeiras souber, maior será seu horizonte. 

Para Dellisola (2009), é através do contato com gêneros textuais que o 
aluno poderá ter alcance às diversas práticas sociais em relação à nova língua 
aprendida, assim como ter conhecimento de como ocorre o funcionamento 
social na comunidade que esta inserido. 

 
A inserção de vários gêneros de texto na didática de línguas é 
necessária para o acesso às diversas práticas sociais da 
cultura da língua aprendida. Considerando-se o gênero uma 
ação social, é preciso preparar o aluno para desenvolver 
habilidades de leitura que envolva a compreensão dos modos 
de produção do diferentes tipos de gêneros de textos. 
(DELLISOLA, 2009, p. 105 e 106) 

 
No nosso entender, respaldados por Bakhtin (1997, p. 279) e pelas DCE 

(2008), os gêneros discursivos têm um papel muito importante no trabalho 
escolar. Assim, o professor deveria abordar gêneros de diferentes esferas 
sociais, analisando sua composição, distribuição de informações, o grau de 
informação presente, intertextualidade, recursos coesivos, coerência e após 
tudo isso a gramática em si. 

Os gêneros do discurso se constituem historicamente e, a partir de 
novas situações de interação verbal, podem surgir novos gêneros também. 
Conforme as DCE o objetivo de trabalhar com os gêneros discursivos deve ser 
interagir com a infinita variedade discursiva presente nas diversas práticas 
sociais, buscando ainda alcançar a interdisciplinaridade e a intertextualidade.  

  De acordo com as Diretrizes (2008, p. 63), mais que conceder ao aluno 
o contato com determinado gênero discursivo, devemos nos ater às múltiplas 
significações que este tem ao situá-lo na esfera de relações humanas a qual 
pertence, para que o aluno compreenda a sua função social e assim possa 
fazer uso desse gênero em suas relações. Para tanto, é fundamental a 
compreensão da importância da linguagem enquanto mediadora das nossas 
relações com o mundo. 

A preocupação atual do docente de LE na rede pública é atrelar à sua 
prática em sala de aula às teorias interacionistas e discursivas prescritas nas 
DCE. Para tal intenção, mudanças na concepção de linguagem/língua 
estrangeira para o ensino devem acontecer. As aulas devem ser voltadas não 
apenas para o ensino do código, mas para a língua como prática social, em 
situações reais de uso, de maneira a possibilitar ao aluno o contato com os 
diversos discursos circulantes na sociedade, trazendo contribuições para a 
formação de um sujeito autônomo, capaz de atuar e transformar a sociedade 
na qual se insere.  Assim, professor e alunos podem passar a serem vistos 
como sujeitos do processo, fundamentais para que o trabalho seja realizado de 
maneira plena. 

Em relação a estas questões, as DCE-LEM traz as seguintes 
preocupações: 

 
O aprendizado de uma língua estrangeira pode proporcionar 
uma consciência sobre o que seja a potencialidade desse 
conhecimento na interação humana. Ao ser exposto às 
diversas manifestações de uma língua estrangeira e às suas 
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implicações político-ideológicas, o aluno constrói recursos para 
compará-la à língua materna, de maneira a alargar horizontes e 
expandir sua capacidade interpretativa e cognitiva. (DCE-LEM, 
2008, p. 57). 
 

Portanto, pensar o ensino de uma nova língua implica em pensar nos 
sujeitos envolvidos nesse processo e também nos recursos pedagógicos que o 
professor leva para a sala de aula de maneira que este processo de 
ensino/aprendizagem implique numa troca entre os sujeitos.  

A Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2003), nos ajuda a entender 
que aquilo que o aluno trás para a sala de aula, suas vivências e percepções 
são o ponto inicial do processo. Conhecendo quem é esse sujeito o professor 
poderá planejar suas aulas fazendo as adequações necessárias para suprir as 
necessidades desse aluno.  

O ensino de LE deve compreender em sua metodologia aspectos frente 
ao ensino, de modo a considerar a importância de envolver o aluno em 
situações próximas de sua realidade, ou como prescrevem as Diretrizes (2008, 
p.64): “A aula de LEM deve ser um espaço em que se desenvolvam atividades 
significativas, as quais explorem diferentes recursos e fontes, a fim de que o 
aluno vincule o que é estudado com o que o cerca”. 

Por isso, a visão de mundo do aluno deve ser sempre levada em 
consideração pelo professor, e este, por sua vez, deverá levar para a sala de 
aula materiais e recursos pedagógicos que possibilitem ao aluno o acesso ao 
conhecimento sistematizado.  

 
1.2. O livro didático de LE  

 
O livro didático tem sido o recurso pedagógico mais utilizado pelos 

professores em todas as disciplinas (CORACINI, 2005, MENEZES, 2006), 
possibilitando a mediação entre professor-conhecimento-aluno, com o objetivo 
de estabelecer e criar uma relação entre o ensinado e o aprendido e o proposto 
pelos documentos direcionadores da educação básica.  

Segundo DALMAS e PASSONI (unpbl), o professor, o grande usuário do 
livro didático, ao escolher o livro que adotará, deve, saber que sua opção vai 
revelar seu nível de criticidade e de conhecimento teórico-prático. Para tanto, é 
importante que deixe de ser mero consumidor e passe a colaborar com a 
produção do LD. É necessário que esteja atento quanto à adoção de um LD, 
para que esta não seja feita de forma alienada, já que este será seu objeto de 
trabalho.  O professor deve considerar suas necessidades, assim como a de 
seus alunos, verificando se o contexto deles está de acordo com a abordagem 
feita no livro.  

As autoras sugerem que, no caso de um LD de língua estrangeira 
adotado em um determinado curso ou licenciatura ou nível fundamental ou 
médio, é importante que ele atenda ao programa e à necessidade dos 
estudantes, que geralmente giram em volta da compreensão e produção oral, 
compreensão e produção escrita e aspectos léxico-gramaticais. O professor 
deve consultar com muita atenção o manual para o docente, pois este constitui 
parte importante do material didático e pode definir a função do professor em 
sala de aula. Tais documentos analisados trazem a questão da força ideológica 



 

 204 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

que o LD possui, assim como a possibilidade da interação e construção da 
identidade do aluno.  

Em relação também ao LD, Tílio (2008), traz uma reflexão acerca das 
problemáticas relacionadas, considerando aspectos que influenciam 
diretamente no mesmo, assim como vantagens e desvantagens em utilizá-lo. 
Segundo o autor, o LD promove uma visão organizada da disciplina de LI 
abordando-a de forma gradativa, com o objetivo de facilitar o trabalho do 
professor, para auxiliar o ensino, além de reforçar o reconhecimento de uma 
área de conhecimento como ciência. Entretanto, há algumas desvantagens 
decorrentes do uso do livro didático tais como: conter informações 
ultrapassadas, principalmente em áreas em que a ciência se desenvolve 
rapidamente, pois alguns livros demoram mais de um ano para serem 
publicados e, enfim, chegarem até a sala de aula; forma autoritária de 
apresentar a informação, uma vez que quase sempre os conteúdos expostos 
são apresentados como verdades universais, e não apenas o olhar do autor 
daquela publicação, além de se fechar em si, no ensino de uma disciplina, não 
dialogando com as outras ciências.  

Podemos perceber que o LD é utilizado, como uma “receita”, isso o 
deixa como vilão na educação, pois, na maioria das vezes é o que direciona o 
trabalho do professor. Os autores são unânimes em afirmar que o livro não 
deve ser visto como detentor do conhecimento, mas como andaime que auxilia 
o aluno na construção do conhecimento relevante, levando-o a pensar 
criticamente. 

Além disso, o que ocorre frequentemente é a padronização dos livros 
didáticos. Nesse sentido, a ideologia contida nos mesmos, muitas vezes, tem o 
objetivo de consolidar a hegemonia da classe dominante e formar uma “falsa 
consciência” no aluno, pois o mundo apresentado é o mundo da classe 
dominante. No entanto, retratar a realidade de uma única classe social é 
também uma forma de continuar ignorando as diferenças. Além de não 
contribuir em nada para a solução ou transformação do problema, colabora 
com sua consolidação. 

As questões culturais sempre aparecem como forma de ilustração, de 
exemplos da outra cultura, quase sempre sob a forma de curiosidade. Esta 
atitude, de certo modo, combina com o proposto nas DCE quando diz que o 
que se espera quanto à aquisição de LE não é a “aquisição da cultura da língua 
ensinada”, mas o entendimento do funcionamento social da mesma. Antes de 
tudo, é de fundamental importância levar em consideração a cultura do 
aprendiz e não utilizá-las de forma comparativa.  

É importante conceber o livro didático como uma ferramenta de suporte 
ao professor e não apenas como um “manual de instrução” de uma aula 
perfeita de LI. Cabe ao professor saber utilizá-lo sem se tornar escravo do 
mesmo. Formar um pensamento crítico nos alunos quanto ao material utilizado 
em sala de aula é outro fator relevante, pois reflexões criticas provindas de 
alunos e professores podem favorecer a uma adequação do LD em cada 
realidade escolar. 

Portanto, a escolha de um LD não é uma tarefa fácil. Pensamos ser de 
grande importância que os futuros professores possam vivenciar a experiência 
de análise de livros e recursos pedagógicos durante sua formação de forma 
crítica, para que não se tornem apenas meros consumidores de livros. 
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Em relação aos gêneros utilizados para o ensino de LI nos livros 
didáticos, CRISTOVÃO (2009), ressalta a importância e necessidade da 
utilização de gêneros que façam parte do mundo dos alunos. Sendo o gênero 
discursivo uma opção para que haja a mediação e organização das sequências 
didáticas. Dentre os gêneros a serem utilizados, destaca-se os mais formais, já 
que os gêneros menos formais, ou do cotidiano acabam sendo, de certa forma, 
dominados pelos alunos. A autora defende também o uso de textos autênticos 
em sala de aula, assim como um trabalho planejado por meio das sequências 
didáticas, já que estas permitem um trabalho integrado, com a possibilidade de 
articulação de conteúdos e objetivos. 

Para a autora, a linearidade do LD, assim como o uso do texto apenas 
como mero pretexto para o ensino da estrutura linguística, são fatores que 
empobrecem o ensino de língua inglesa. Desta forma, o trabalho com a 
gramática deve ser feito de forma contextualizada, de acordo com o gênero 
abordado. 

 
 
2. O LIVRO DIDÁTICO KEEP IN MIND: PRIMEIRAS 
APROXIMAÇÕES 

 
O LD Keep in Mind é organizado por unidades supostamente temáticas, 

contando o livro do 6º ano com dezesseis unidades. Cada unidade abarca 
ainda um projeto e uma seção adicional que contêm, na maioria das vezes, 
uma atividade lúdica. Ao final de cada duas unidades, há uma de revisão, 
preparando os alunos para uma avaliação, se for desejo do professor. No final 
do livro, há uma proposta de trabalho de leitura literária com um conto e um 
apêndice, que inclui unidades temáticas extras, baseadas nos PCN, um 
glossário, sínteses do conteúdo gramatical e uma lista das faixas do CD de 
áudio. 

Os textos apresentados pertencem à diferentes esferas, predominando a 
do cotidiano, com textos simples que envolvem situações do dia a dia, embora 
apareçam algumas amostras de textos jornalísticos, informativos, científicos e 
literários. 

O LD em questão propõe atividades de vocabulário, tanto nos projetos, 
quanto ao longo das unidades, que exploram o contexto de ocorrência dos 
itens lexicais. Embora não sejam muitas, contempla algumas atividades que 
permitem a reflexão sobre diversidade, cidadania e consciência crítica. 
Entretanto, para os alunos alcançarem esse resultado, faz-se necessária a 
mediação de um professor que tenha essa visão crítica de mundo, que 
extrapole o proposto pelo LD. 

O livro traz um CD de boa qualidade, com indicações claras de como 
localizar o texto ou a atividade correspondente, propostas em todas as 
unidades. 

Buscando nosso objetivo que era identificar as concepções teóricas que 
deram suporte à produção do LD Keep in Mind, e se eram coerentes com as 
que nortearam as DCE, passamos a apresentar uma análise mais aprofundada 
do LD, seguida das nossas conclusões.  
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2.1. Keep in mind em análise 
 

A análise da parte introdutória, intitulada Get in the mood, dos 16 
capítulos que compõem o livro keep in Mind, revela que esta serve para 
apresentar o tema da unidade, nem sempre desenvolvida a contento no 
decorrer da unidade. Os gêneros apresentados não são discutidos como 
gêneros (confira definição na revisão teórica deste artigo) e sim como textos 
para serem lidos e deles retiradas algumas informações, assemelhando-se ao 
trabalho com leitura baseado na abordagem comunicativa e não com os 
pressupostos coerentes com a abordagem discursiva.  

Não aparece a interdisciplinaridade nos conteúdos, conforme afirmado 
pelas autoras na seção de apresentação do livro. Algumas apresentações dos 
capítulos são acompanhadas de um exercício, mesmo antes do professor 
introduzir o tema.   

Em relação à análise da parte ACT 1 – Presentation - ficou evidenciado 
que em todas as unidades do livro há uma estrutura gramatical norteadora e 
em torno dela gira todo trabalho proposto. Esta parte sempre é iniciada com 
diálogos, fechados, sem qualquer participação do aluno em sua construção. O 
exercício 2 é realizado usando uma das variações como “complete, ligue, 
relacione as colunas”. Já o exercício 3 repete quase que invariavelmente, 
seguindo os passos: “ler, ouvir e repetir”. Como percebemos, os exercícios 
propostos nesta parte do livro não correspondem às sugestões das DCE, pois 
não envolvem interação social, intertextualidade além de serem exercícios 
repetitivos, mecânicos.  

Já nos itens do ACT 2, pudemos constatar que todas as unidades 
trazem como exercício inicial a sequência: “Look, listen and repeat“.  Quando 
há um segundo ou terceiro exercício, estes são propostos para completar 
lacunas e marcar a opção correta. Em nada se assemelhando à proposta sócio 
– interacionista.  

Os itens do ACT 3 trazem também exercícios de completar lacunas, 
seguidos de exercícios de produção oral, buscando fazer com que os alunos 
falem sem seguir um modelo. Pouca ênfase é dada à produção solicitada. 
            As atividades propostas nos ACT 4 – Focus on Grammar – são 
totalmente estruturais, com exercícios de completar lacunas e seguir o modelo 
novamente. 

Em relação às atividades dos ACT 5 – Let’s Practice, podemos afirmar 
que são sempre propostas na forma de diálogos.  Em um primeiro momento, o 
material apresenta um diálogo-modelo, que indica como o aluno deverá realizar 
o diálogo. Em seguida, o aluno tem espaço para colocar algumas mudanças, 
porém, deve sempre seguir o modelo previamente apresentado. A outra 
atividade proposta é uma pequena conversação entre os alunos, que se 
constitui no primeiro momento do livro em que há espaço para que o aluno 
possa praticar a oralidade dentro do tema, sem precisar seguir o modelo. Este 
procedimento coordena-se com os princípios do audiolingualismo que 
pressupõe que, após tantas repetições e controle, o aluno já tenha memorizado 
a estrutura e o vocabulário, o que se refletirá na sua produção. 

As atividades propostas nos ACT 6 – Let’s Listen – são basicamente de 
listening, com o CD de áudio, com exercícios para completar ou marcar a 
resposta correta. As unidades 7, 8, 9, 11 e 15 trazem, após essas atividades 
propostas, uma discussão acerca das atividades, de modo a fazer reflexões 
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relevantes a serem feitas pelos alunos, desta maneira atender à proposta das 
DCE quanto à questão de discussões que fomentem e adicionem 
conhecimento e criticidade aos alunos. 

 A propostas de exercícios do ACT 7 - Let’s Talk - exigem o esforço do 
aluno quanto à conversação da nova língua, pois as atividades estão 
normalmente ligadas à produção de perguntas orais para o colega, em inglês, 
sem que isso tenha sido feita até então.  

 As atividades de leitura propostas no ACT 8 – Let’s Read – são 
apresentadas por meio de textos, trabalhados de acordo com os pressupostos 
da abordagem comunicativa e não como gêneros discursivos. As perguntas 
são direcionadas à interpretação do texto, são pontuais e buscam pela 
extração do significado.  Quanto à ordem, somente na unidade 13 do livro, os 
exercícios usualmente feitos no Act 8 aparecem depois dos exercícios do Act 9. 

Os conteúdos apresentados no ACT 9 – Let’s write - em sua grande 
maioria é o desenvolvimento do que foi trabalhado anteriormente no ACT 8. O 
aluno deve levar em consideração o que leu e aprendeu no exercício anterior.. 

A sessão Language corner  leva os alunos a uma reflexão quanto à 
língua aprendida e suas  semelhanças e diferenças com a língua materna. 
Trata-se de uma proposta de trabalho importante, pois o aluno tem a 
possibilidade de fazer algumas discussões acerca das especificidades de cada 
língua. 

O Food for thought contempla exercícios críticos a respeito do tema 
estudado em cada unidade. Faz uma reflexão em relação ao mundo e a 
realidade do aluno. Embora os questionamentos sejam feitos em língua 
materna, deixando assim o novo idioma a ser estudado em segundo plano. 

O quadro Cool é composto de curiosidades ou de pequenas charadas, 
sempre escrito em inglês e pareceu-nos um item relevante, por poder levar o 
aluno a querer se apropriar mais da nova língua ou de determinado vocabulário 
para entender o que está ali escrito.  

Os Projects trazem atividades relacionadas ao tema estudado durante a 
unidade. Aparece como ultima proposta de trabalho em grupo. Todavia, se 
pensarmos que um projeto leva tempo para ser executado, parece-nos que ele 
não será explorado na escola pública por falta de tempo.  

As Extra Activities localizam-se ao final na unidade e oferecem 
propostas de exercícios que complementam o que foi estudado na unidade, 
explorando mais o tema e vocabulário. 

 Conforme a detalhamento feito acima das partes constituidoras do livro 
analisado, podemos concluir que o livro se estrutura por temas, sendo 
trabalhadas as habilidades comunicativas nas diferentes seções. No apêndice, 
as autoras trazem atividades tentando alcançar os temas transversais 
propostos nos PCN. Na parte denominada de assessoria, as autoras do livro 
didático analisado explicam essa estrutura de base temática do seguinte modo: 

 
A inclusão do eixo temático na obra justifica-se principalmente 
pela inserção desta na proposta educacional concebida para o 
3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. Ela tem como objetivo 
ampliar o conhecimento dos alunos a respeito do mundo ao 
seu redor de modo que eles possam, por meio da 
conscientização sobre as diversas facetas e variáveis 
envolvidas em cada questão individual ou social, aprender a se 
posicionar de maneira critica e equilibrada diante dela e a 



 

 208 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

tomar atitudes justas e responsáveis que contribuam para 
melhorar o mundo em que vivem. Além disso, se adotarmos a 
premissa de que a aprendizagem da língua estrangeira deve 
centrar no discurso, há de se prover, na coleção, temas que 
possam servir de objeto para os discursos a serem construídos 
pelos alunos em sala de aula. (CHIN E ZAOROB, p. 17) 
 

Fica então claro que o objetivo das autoras não corresponde às 
presciçoes das DCE, já que estas propoem um trabalho com temas, ao invés 
dos gêneros textuais. 
 
2.2. Keep in mind e os gêneros literários 
 

Em relação ao trabalho com os gêneros literários no LD Keep in Mind 6º 
ano, pode-se observar que apenas em dois momentos do livro são abordados 
temas referentes a literaturas. 

 Na unidade 09, no quadro Cool que é apresentada a poesia: I am an 
oak tree, do autor Erik Durham. Assim como outros gêneros que aparecem no 
livro, a poesia é somente apresentada, sem nenhuma contextualização e maior 
explicação sobre a mesma.  

Entretanto, ao final do livro, há uma seção denominada de Reading, que 
é um espaço em que é trabalhado um conto The Happy Prince, de Oscar 
Wilde. Ao contrário dos outros conteúdos abordados no livro, para o trabalho 
com este conto uma abordagem melhor elaborada é desenvolvida. 
Primeiramente, uma atividade de Pre-reading (RICHARDS, 2007) é oferecida, 
trazendo questões acerca do autor Oscar Wilde. Em seguida, aparecem 
questões de vocabulário e sobre alguns excertos retirados previamente do 
conto. Após essa abordagem, finalmente, o conto aos alunos é apresentado, 
contendo sete páginas. 

 Após a leitura do conto, são feitas algumas perguntas de Post-reading, 
com relação aos personagens, encadeamento dos fatos e sentido do conto. Ao 
final dos exercícios relacionados somente ao conto, é proposto um trabalho 
com tema do conto, que são as diferenças sociais. Desta forma são oferecidos 
alguns questionamentos relacionando passagens do conto com fatos da vida 
real. 

 
 
3. KEEP IN MIND: CONCLUSÕES PRIMEIRAS 
 

Ao terminarmos nossa análise, podemos concluir que o LD analisado 
apresenta vários textos em cada unidade, porém, metodologicamente são 
tratados de acordo com a abordagem comunicativa e não na perspectiva dos 
gêneros discursivos, como apregoado nas DCE. O texto não é visto como 
prática social, não sendo discutidas suas respectivas formas, funcionamento e 
razões de utilização na sociedade. 

Os capítulos do livro são bastante extensos, e, considerando que nas 
escolas públicas a média de minutos por cada aula pensada para 50 minutos 
fica em torno de 25-30 minutos, devido ao tempo gasto para a organização dos 
alunos em seus respectivos lugares, chamada, entre outras atividades, 
podemos concluir que dificilmente o professor venceria, ainda que 
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superficialmente, o conteúdo proposto para o prazo de um ano. Isso traz outro 
problema como consequência. Sendo uma série de quatro volumes, o 
aprendizado pensado pelos autores é gradativo, ou seja, os conteúdos de um 
livro são requisitos para o acompanhamento dos conteúdos do livro seguinte. 
Assim, se o professor não consegue chegar ao final de cada livro em todas as 
séries, os alunos ficarão com lacunas no aprendizado, o que dificultará a 
continuidade do trabalho com o próximo volume da série.   

 Com relação à proposta de trabalho com um conto, acreditamos que  tal 
feito é extremamente importante para que os alunos tenham contato com a 
Literatura Universal, além dos Best Sellers que chegam no Brasil. Porém, por 
ser um conto extenso, proposto para alunos do 6º ano, na rede pública ele está 
fadado a não ser lido ou, se alguns quiserem começar, podem não terminar a 
leitura, visto que o vocabulário é amplo e difícil, o que poderia fazê-los desistir 
do desafio., se não tiverem suporte adequado advindo do professor. 

Por essas razões, sugerimos o trabalho com contos menores, ao longo 
do ano letivo, de maneira que os alunos passassem a gostar da literatura, 
como encenações, adaptações, entre outras atividades.  

Uma questão que consideramos muito importante é que o livro 
proporcione ou deixe espaços para que o professor desenvolva atividades que 
julgue mais adequadas para determinada turma ou escola, o que não ocorre 
com o LD analisado.   

Outro problema que julgamos pertinente mencionar é o fato de que 
dificilmente um único livro pode servir bem a um país de dimensões 
continentais como o Brasil. Por isso, pensamos que seria necessário a 
produção de livros que pudessem ser adaptados para cada região ou até 
mesmo estado, tendo em vista as especificidades regionais e culturais. 

Contudo, o livro contém também vários pontos positivos, como a 
possibilidade do aluno poder fazer as atividades no próprio livro, uma vez que o 
governo enviará novos livros todos os anos. Os textos utilizados são 
autênticos, a gradação de dificuldade dos exercícios de uma unidade para 
outra segue uma ordem crescente de dificuldade, proporcionando um melhor 
entendimento ao aluno. Além disso, o livro vem acompanhado de um cd para o 
aluno, o que proporciona a ele condições de estudar em casa.  
 O LD Keep in Mind traz alguns fatos do cotidiano do aluno, embora este 
não seja o aluno da rede pública, uma vez que é evidente que seu público-alvo 
é composto de alunos de classe econômica privilegiada. 

Para TÍLIO (2008), são as influências exteriores que acabam definindo 
como será o LD, observa-se que este não se limita apenas ao sistema 
educacional, mas que também está ligado diretamente a outras esferas como o 
Estado, o mercado e a indústria cultural. Embora se entenda o LD como 
produto de indústria cultural, utilizado para veicular ideologias, assim como 
produto de consumo no mercado editorial de uma sociedade capitalista, ele 
continua sendo o principal instrumento mediador de conhecimento entre 
professor e aluno. Severiano e Basso (2012, no prelo) constataram em 
pesquisa realizada com professores da rede pública estadual que estes estão 
muito satisfeitos por terem recebido o livro didático para nortear suas práticas, 
mesmo que este não esteja em consonância com as DCE.  

Em relação à pergunta inicial desta pesquisa, foi possível constatar que 
a forma como os conteúdos são trabalhados no LD Keep in Mind não atendem 
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às prescrições das DCE, pois são trabalhados por meio de eixos temáticos, ao 
invés dos gêneros discursivos. 

O gênero textual deve ser uma das ferramentas de trabalho do 
professor, pois é por meio de um ensino com base em gêneros que o aluno da 
escola pública poderá ter a oportunidade de receber um ensino com 
possibilidades de reflexões, assim como não aceitar apenas o que lhe está 
posto. Daí, a importância do trabalho conforme as prescrições das DCE.  

Para Marcuschi (2002), os gêneros textuais são os textos materializados 
do que encontramos em nosso cotidiano, sendo que estes apresentam funções 
sociocomunicativas. Desta forma é de se estranhar que muitos LD não 
abranjam o gênero textual, visto que estes se realizam em situações 
discursivas. Portanto, o ensino de LI deve ser norteado pelos gêneros textuais, 
pois estes, mesmo que de forma isolada, abrangem as habilidades de 
oralidade, audição, escrita e leitura e devem ser contextualizadas além dos 
próprios gêneros, também pelas condições de produção textual. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final da presente pesquisa, foi possível comprovar que o LD utilizado 
na rede de ensino pública do estado do Paraná não atende às exigências das 
DCE-LEM, documento que rege o ensino de línguas na rede estadual. Isso 
implica dizer que os objetivos nele propostos correm sérios riscos de não 
serem alcançados.  

Durante os estudos feitos para a realização da presente pesquisa, ficou 
evidente que os gêneros textuais não foram inclusos no ensino por acaso. A 
opção feita pela Secretária de Estado da Educação, tomando a teoria de 
Bakhtin como norte, acredita que o acesso ao conhecimento sistematizado pela 
humanidade é direito de todos, por meio de uma educação de qualidade, com 
conteúdos que venham aumentar sua criticidade e reflexão quanto aos fatos 
que ocorrem em sua comunidade ou em qualquer outra parte do mundo, por 
meio dos gêneros textuais. Assim, uma boa escola e um bom ensino de línguas 
serão aqueles que proporcionarem aos alunos um maior contato, exposição e 
compreensão de diferentes gêneros discursivos que circulam em diferentes 
esferas do cotidiano. Para tanto, o professor da rede pública que usa o LD 
analisado terá que fazer atividades complementares1, aproveitando o material, 
porém, estendendo seu ensino para alcançar os gêneros textuais, se quiser 
alcançar os objetivos delineados nas DCE.   
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