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Sendo o livro didático o instrumento, historicamente, mais utilizado pelo professor 
em sala de aula, conforme ressaltam diversas pesquisas acadêmicas, é importante 
que o professor tenha contato com esse material desde sua formação inicial, pois, 
de acordo com Tardif (2002), os “saberes profissionais” por envolverem diferentes 
competências, habilidades e atitudes do professor, não devem ficar apenas 
dependente da prática de sala de aula, visto que uma das características do saber 
docente é mesmo ser adquirido através do texto. Assim, o professor tendo 
oportunidade de conhecer, analisar, criar referências e juízos de valor desde sua 
formação inicial, no momento da docência poderá ter melhores condições de não 
apenas seguir o livro didático, mas de manipulá–lo de forma adequada a cada 
situação de sala de aula. Dessa forma, este artigo, com aporte teórico ancorado na 
Linguística Aplicada, tem como objetivo investigar se o professor em formação, 
alunos dos 4º anos do Curso de Letras da Universidade Estadual do Norte do 
Paraná (UENP), pelo contato durante o curso, se sente seguro para manipular o 
livro didático no exercício da docência. Os resultados da investigação apontam que 
os alunos tiveram pouco contato com livros didáticos durante o curso e revelam 
inseguranças quanto à utilização do material.  
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Histórico e socialmente sedimentado, o livro didático "rege" as práticas de sala de 
aula, tornando-se, segundo Molina (1987: 13), "um elemento tão presente na sala 
de aula quanto o próprio professor". Assim, compreendemos que é necessário que 
o professor tenha conhecimento profundo das concepções teóricas e das propostas 
práticas desse tipo de material, pois segundo Silva (1998, p.51), "quem realmente 
direciona e determina o ensino é o professor. Nenhuma máquina, nenhum manual, 
nenhum livro didático pode substituir, nem mesmo virtualmente, as decisões 
tomadas pelo professor". 

INTRODUÇÃO 

Assim, se o LD é o instrumento de trabalho do professor (e, às vezes, o único 
instrumento), o professor deve ter, portanto, formação adequada tanto para 
realizar o trabalho de mediação entre às propostas trazidas pelo material, como 
para, se necessário, transformar, modificar, ou, até mesmo, seguir o estabelecido. 
Apesar de que, pelas várias pesquisas realizadas sobre o livro didático, entre elas 
Bezerra (1999), Conceição (2005) e Striquer (2007), o professor tem mais o que 
transformar e modificar, do que seguir.  

Centrada nessas reflexões, com aporte teórico ancorado na Lingüística Aplicada, 
investigo onde está o livro didático na formação do professor de Língua Portuguesa 
do Curso de Letras da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus 
de Jacarezinho. O objeto de análise é um questionário respondido pelos alunos do 
último período da graduação em Letras da referida universidade. O objetivo é 
verificar se, na visão do professor em formação, ele se sente seguro para manipular 
o LD no efetivo exercício da docência.   



De acordo Soares (2001), somente nos anos 30, do século XX, que o processo de 
formação do professor de Língua Portuguesa teve início, com a criação das 
Faculdades de Filosofia. No mesmo momento, já presente no contexto escolar, o 
livro didático é regulamentado por decreto-lei, que estabelece, "são considerados 
livros didáticos os compêndios e os livros de leitura de classe" (BOBBIO, 1939, 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E O LIVRO DIDÁTICO 

apud

A formatação de apenas um livro foi modificada a partir da década de 50, fato que 
nada alterou no processo de utilização do material pelo professor, ao contrário, a 
partir da década de 60, conforme Matencio (2000: 78), com a "democratização da 
rede pública", houve um aumento considerável no número de alunos nas escolas, o 
que impôs à necessidade da formação de novos professores que atendessem a 
demanda. Essa formação ocorreu com a oferta de cursos rápidos, contribuindo, 
junto com outros motivos, para que o LD se tornasse cada vez mais o grande guia 
do trabalho pedagógico dos professores. Assim, de acordo com Striquer (2007), o 
professor "incapacitado" e "despreparado", pela formação que lhe foi oferecida, 
passa, cada vez mais, aceitar não só os conteúdos prontos trazidos pelos livros 
didáticos, mas também a forma de apresentar e conduzir os conteúdos lá 
determinados. 

 YANO, 2005: 49). Frente aos dois materiais, a função do professor era, 
basicamente, de reproduzir as normas e regras apresentadas nas gramáticas e 
elaborar exercícios, e assegurar que a leitura dos textos oferecidos pelos livros de 
leitura se aproximasse do padrão de leitura do professor.  

Contudo, a partir da década de 80, inicia-se um novo cenário. Conforme Diniz 
(2000), a busca por uma melhor formação dos professores passou a ser um dos 
principais temas de debates no meio educacional do país, nos anos 80, uma vez 
que os cursos de Pedagogia e Licenciaturas passavam por reformulações. No 
mesmo momento, acentuavam-se as críticas sobre a forte e constante presença do 
LD no contexto escolar. Afloram a preocupação com os sujeitos envolvidos no 
processo, os quais se constituem socialmente das/nas interações. Ao professor é 
concedido o papel de "co-construtor do saber" (KLEIMAN, 2006: 80). Logo, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), criados em 1997, orientam o professor à 
tarefa de "planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas"(BRASIL, 1997: 
25). Entretanto, o que se viu naquele momento e o que se vê, de acordo com Rojo 
(2001), na contemporaneidade, na efetiva prática de sala de aula, é que,  

O professor abriu mão de uma de suas atribuições básicas - a de ser "dono da voz", 
isto é, a de planejar seu ensino de acordo com as necessidades e possibilidades de 
seus alunos -, em favor do que é feito pelos autores dos livros didáticos, 
assumindo, de bom grado, uma posição de animador de sala de aula, cujo 
planejador e executor é o discurso do livro didático (p.332).  

Como exposto, fatores históricos contribuíram para esse contexto, porém, 
exatamente por assim se configurar, cabe ao processo de formação oferecer 
conhecimentos e habilidades específicas ao professor para saber trabalhar com o 
LD. Segundo Tardif (2002: 241), "se o trabalho do professor exige conhecimentos 
específicos a sua profissão e dela oriundos, então a formação de professores 
deveria, em boa parte, basear-se nesses conhecimentos". É importante, porém, 
esclarecer que não compreendo que a abordagem ao LD durante a graduação deva 
ser teórica, em uma relação teoria versus prática, ou seja, "aplicando-se" teorias na 
universidade para o trabalho com a prática na sala de aula. Comungo com as 
assertivas de Tardif (2002) de que teorias, saberes, conhecimentos existem porque 
existem sistemas de práticas produzidas e assumidas pelo professor.  



Dessa forma, os conhecimentos sobre o LD não ficariam a cargo apenas da prática 
da sala de aula, nem só adquiridos na universidade, pois uma das características do 
saber docente é mesmo ser adquirido através do tempo (TARDIF, 2002: 260). Esse 
saber docente, denominado por Tardif de saber profissional ou "saberes 
profissionais" são compreendidos sempre em um sentido amplo e englobam 
conhecimentos, competências, habilidades e atitudes do professor. Justifica Tardif 
(2002) que os saberes têm como características serem variados e heterogêneos 
porque provêm de diversas fontes: da própria história de vida do professor; dos 
conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade; nos estágios, nos cursos 
de capacitação oriundos de sua formação profissional; nos conhecimentos 
adquiridos na prática de seu ofício, na sala de aula, na escola; nas ferramentas de 
trabalho, como, por exemplo, os livros didáticos usados no trabalho.  

No que se refere à concepção de professor, Tardif (2002) expõe que, 

Ora, um professor de profissão não é somente alguém que aplica conhecimentos 
produzidos por outros, não é somente um agente determinado por mecanismos 
sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua 
prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 
conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a partir 
dos quais ele a estrutura e a orienta (p. 230). 

Ou seja, não cabe ao professor apenas ser o aplicador de conhecimentos 
produzidos, neste caso, pelo LD, é a partir de seus conhecimentos e de seu saber-
fazer, adquiridos em processo contínuo, na formação inicial e na continuada, na 
prática da docência, nos materiais de trabalho, pode (re)estruturar, (re)orientar 
seus práticas.  

A UENP campus de Jacarezinho - Paraná, anualmente licencia uma média de 110 
alunos, dos cursos de Letras/Inglês, Letras/Literatura e Letras/Francês. Para 
conhecer qual foi o contato dos alunos com seu futuro material de trabalho, o livro 
didático, podendo assim verificar se, na visão do professor em formação, ele se 
sente seguro para manipular o LD no efetivo exercício da docência, apliquei um 
questionário aos alunos dos quartos anos dos três cursos de Letras.   

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Analisadas as respostas dos 53 alunos participantes à pergunta Em qual disciplina 
dentro do curso de Letras o livro didático foi abordado na teoria e na prática? De 
que forma ele foi abordado?, a primeira constatação, conforme resposta unânime 
dos alunos, foi de que somente durante o quarto ano, na disciplina de Prática de 
Ensino de Língua Portuguesa, os alunos desenvolveram análises sobre os LDs de 
Língua Portuguesa destinados ao Ensino Fundamental. Contudo, as respostas não 
esclarecem de que forma as análises foram realizadas, apenas alguns alunos 
mencionam que foram oferecidos a eles materiais de editoras e épocas diferentes 
para "comparações" e para que "fosse respondido um questionário

Entretanto, considerando as respostas dadas à pergunta: 

" elaborado pelo 
professor da disciplina.  

Sabendo que a adoção do 
livro didático no Ensino Fundamental e Médio nas escolas da rede pública de ensino 
é "obrigatória", você acredita que o seu contato teórico e prático, durante a 
graduação, com o livro didático foi suficiente para que você saiba manipulá-lo no 
exercício de sua profissão?, fica aparente que o contato do aluno com LD foi 
insuficiente, pois é o que aponta 52% das respostas. Exemplos: "o contato não foi 
constante a ponto que haja um entendimento profundo"; "não foi o suficiente"; 
"não foi possível ter um contato profundo"; "o contato foi pouco"; 



"superficialmente

Também as respostas à pergunta: 

". Portanto, de acordo com as respostas, a maioria dos alunos não 
se sente preparada para manipular o material.  

Você desenvolveu alguma pesquisa durante a 
graduação especificamente sobre livro didático? Caso tenha desenvolvido, qual foi o 
objetivo da pesquisa e os resultados encontrados? demonstram que o contato dos 
alunos durante o curso foi mesmo bastante restrito, apenas um dos alunos 
respondeu que desenvolveu uma pesquisa tendo como locus

Dentro desta situação, destaco a preocupação prática exposta em uma das 
respostas: "

 o LD.  

tenho dúvidas de como será feita à seleção dos livros didáticos no 
exercício da profissão. Qual será minha contribuição para que um bom livro seja 
escolhido

A falta de contato com o LD, antes da efetiva prática, promove ainda uma 
concepção negativa generalizada desse tipo de material. Em algumas respostas do 
questionário estão presentes expressões como "

?" O aluno demonstra consciência da importância de estar devidamente 
preparado para o trabalho, no conjunto de "saberes" (TARDIF, 2002) que o 
compõem, entre eles a participação na escolha dos LDs.  

depende de saber escolher os 
autores porque existem alguns que são bons". Ao considerarmos que todo material 
colocado no mercado passa por análises especializadas coordenadas por programas 
criados pelo governo, especificamente para este fim, não há como considerar que 
"alguns são bons", conforme opina um dos participantes. Evidentemente, o 
mercado editorial/comercial, que engloba autor, editora e programa 
governamental, tem presença muito forte e sedimentada no contexto de adoção 
dos LDs, fazendo com que o "vendável", às vezes, venha em primeiro plano. 
Mesmo assim, não vejo como deixar de considerar que muitas obras boas de vários 
autores bons estão presentes em sala de aula. Contudo, creio que os professores 
em formação pelo não cientificismo teórico e prático no trato com o LD estejam 
propensos ao senso comum de acreditar em livros, segundo as respostas dadas, 
com "defeitos", "deficiências"; de "manuseio simples"; "muito fraco e específico

Essas assertivas podem ainda ser corroboradas frente às respostas a pergunta: 

".  

Qual é a função teórica e prática do livro didático de língua portuguesa?. Em 
nenhuma das respostas à função teórica se desvinculou da função prática. A 
afirmação, de um modo geral, é que o livro auxilia o professor. Contudo, em muitas 
respostas fica aparente que pela falta de conceituação, cristaliza-se a concepção 
que o livro didático é o responsável em, nas palavras dos alunos, "oferecer", 
"propor", "fornecer" e, até mesmo, "direcionar o conteúdo". Essas respostas 
legitimam o LD como direcionador da pedagogia da sala de aula, estabelecida mais 
intensamente na década de 70, pois a função do LD é dita como para: "fornecer 
aos alunos uma forma clara de entender o conteúdo". Ou seja, cabe ao LD 
promover o entendimento do aluno frente aos conteúdos, papel este, 
evidentemente, do professor. Em outras respostas a "troca de papéis", ou até 
mesmo a transferência de papéis é ainda mais aparente, pois são expostas as 
seguintes opiniões: "a função teórica do livro é por o aluno em contato com a 
língua portuguesa em si. Tentar torná-los aptos a interpretar textos e produzir 
textos"; "a função é propiciar o conhecimento sobre a língua portuguesa de 
maneira gradativa"; "responsável pelo desenvolvimento educacional do aluno

Todas essas declarações revelam uma visão de professor já constatada em 
pesquisas realizadas por Tardif (2002: 229) de professores vistos como "técnicos 
que aplicam conhecimentos produzidos por outros". Neste caso conhecimentos 
produzidos pelo conjunto de pessoas e instituições responsáveis pela elaboração 
dos LDs, e como "executores das reformas da educação concebidas com base numa 

".  



lógica burocrática ‘top and down'

A função do LD como direcionador da ação também foi relatada pelos alunos 
durante a prática de estágios realizados. Para a questão: 

"(p. 243), ou seja, executores das determinações 
estabelecidas pelos documentos oficiais nacionais e estaduais subjacentes aos LDs.   

Você, pela experiência de 
observação e regências realizadas durante a graduação, pode afirmar que os 
professores de Língua Portuguesa, generalizadamente, seguem o livro didático ou o 
tomam como auxiliar no trabalho de ensino e aprendizagem?, 

Entretanto, frente à pergunta: 

quase todos os 
participantes responderam que os professores seguem fielmente o LD. Uma ou 
outra resposta relata que o professor se utiliza de outros materiais em sala de aula.  

Na preparação de suas regências você reproduzia 
atividades do livro didático ou as utilizava apenas como base na preparação de sua 
aula. Ou seja, havia reprodução de atividades ou transformação de conteúdos 
oferecidos pelo livro didático?, os alunos, apesar de todos terem mencionado que 
utilizaram o LD, a maioria afirma que o fez apenas como apoio, sem reprodução. 
Exemplos: "Quando preparei minha regência utilizei o livro didático como base, 
como princípio do desenvolvimento de uma aula para, em seguida, buscar outras 
fontes para aprimorar tanto o conteúdo a ser dado quanto os exercícios"; "Houve 
uma utilização do livro didático, como base para a preparação das aulas de 
regências, transformando os conteúdos oferecidos pelo livro, sempre aperfeiçoando 
as elaborações

É possível observar, a partir dessas respostas que mesmo os alunos concebendo o 
LD como quem fornece aos alunos uma forma clara de entender o conteúdo e como 
responsável pelo desenvolvimento educacional do aluno (respostas já citadas), ele 
diz não segui-lo. Ou seja, as respostas demonstram uma contradição no que os 
alunos acreditam sobre a função do material e do que eles devem fazer com ele.  

".  

Por outro lado, levando em conta a divulgação do resultado de diversas pesquisas 
acadêmicas sobre a negativa ação do LD sobre o processo de ensino e 
aprendizagem, a ação contínua da mídia na divulgação de diagnósticos negativos 
sobre o ensino e a aprendizagem no país, a cristalização da palavra "crise" no 
contexto escolar, pressuponho que os alunos possam ter pretendido se apresentar 
como não seguidores do LD, como diferentes dos professores atuais, tanto daqueles 
observados por eles durante o período de estágio, como dos noticiados pela mídia, 
se mostrando quase como "libertos" do material e do sistema atual.  

Após análise do questionário respondido pelos alunos do último período da 
graduação é possível afirmar que o LD está presente apenas durante o último ano 
do curso, em uma disciplina específica, não promovendo um contato contínuo e 
aprofundado do aluno com as concepções que constituem o material em si. Dessa 
forma, a visão que o professor, ao final de sua formação, frente ao LD, demonstra 
é de insegurança. Isto é, a constatação é de que os alunos não se sentem seguros 
para a manipulação o LD no momento do efetivo exercício da docência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidentemente, a insegurança não é garantia de que os hoje alunos, amanhã 
professores serão maus profissionais ou que tiveram uma má formação. 
Comungamos com as teorias de Tardif (2000) de que é um conjunto de "saberes" 
que constituirão a ação docente, assim, a formação inicial é apenas um dos fatores 
que constitui o profissional. Acreditamos, no entanto, que colocar o professor, em 
sua formação inicial, em contato contínuo com LD, seria uma forma de promover 
que esse material fosse, nas palavras de Savioli (1997: 119), "apenas um 
instrumento de apoio à prática pedagógica", não o regente, o direcionador. A 



adequada utilização do LD "só produz bons resultados quando sujeita ao comando 
do professor, secundada pela criatividade daquele a quem cabe manobrar 
competentemente esse recurso em sintonia com tantos outros" (op. cit: 119).  

BATISTA, A.A.G. A avaliação dos livros didáticos: para entender o Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD). In: ROJO, R.; BATISTA, A.A.G (orgs). 
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