
LIVRO DIDÁTICO: INTER-RELAÇÃO ENTRE O EDUCADOR E O 

ENSINO DE LITERATURA  

 

Rayanne Kelly Pereira de Oliveira1 

Aparecida de Fátima Brasileiro Teixeira 2 

 

RESUMO: Este texto tem por objetivo verificar a inter-relação entre o professor e o livro didático no 

ensino de literatura especificamente no Ensino Médio. Além disso, busca constatar o uso dos projetos 

literários na atuação pedagógica inseridos no capítulo Intervalo, implantados na coleção do livro 

didático “Português: linguagens”, aprovada no PNLEM 2012 de William Roberto Cereja e Thereza 

Cochar Magalhães. Por meio da metodologia qualitativa, adotando uma abordagem direcionada para o 

método etnográfico, utilizou-se como instrumentos de coleta de dados observação de aulas, entrevistas 

e questionários com professores, pretendendo averiguar o ensino de literatura, em uma perspectiva 

dialógica. Desta forma, a interferência na esfera educacional, à inter-relação entre educador e livro 

didático é discursiva, para um ensino de literatura que aprecia a formação do leitor literário e o 

conhecimento do leitor nas suas distintas circunstâncias.  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Livro Didático. Ensino Médio. Capítulo Intervalo. 

INTRODUÇÃO:  

O livro didático é um livro de caráter pedagógico, e sem dúvida, é um dos materiais didáticos mais 

utilizados na sala de aula da educação básica. Tendo em si múltiplas finalidades no ensino da 

gramática, da produção textual e da literatura. Para fundamentar essa pesquisa pauta-se, 

primeiramente, no capítulo Intervalo do livro didático “Português: linguagens”, de autoria de William 

Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, na sala de aula do Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães, nas turmas do Ensino Médio do 2º ano “A” e “B”. O capítulo apresenta projetos de 

literatura que complementam a parte sistemática de ensino de literatura, tendo como mediador o 

trabalho do docente. Sendo assim, teve como objetivo geral analisar a atuação docente nas práticas de 

ensino de literatura, baseando-se nas proposições do Livro Didático, especificamente do capítulo 

Intervalo e a sua operacionalização no espaço didático. Teve como base teórica BUNZEN (2009), 

FEITOSA (2007), BATISTA (2003), TEIXEIRA (2014), dentre outros. 

METODOLOGIA:  

Como procedimento metodológico foi utilizado o método etnográfico com os seguintes instrumentos 

de coleta de dados: questionário aberto com a docente, entrevista semiestruturada (gravação de áudio) 

e observação das aulas. O universo da pesquisa foi o Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, e duas 

docentes que utilizam o livro didático “Português: linguagens” no 2º ano do Ensino Médio. A escolha 

dessa escola justifica-se por ser um colégio bastante procurado na cidade de Guanambi - BA, situada 

no Sertão Produtivo. Infelizmente, não foi possível observar a aplicação do projeto em sala de aula, 

pois este não fora desenvolvido durante esse ano letivo, por conta da falta de tempo e de outros 
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problemas burocráticos especificados pelas docentes. Após a coleta das informações, o questionário 

foi analisado, a entrevista foi transcrita para uma análise minuciosa dos múltiplos aspectos sobre o uso 

do livro didático no espaço pedagógico.  

RESULTADOS E DISCURSÃO:  

No primeiro momento realizou-se a apresentação do projeto para as docentes enfatizando a temática 

sobre o uso do livro didático nas práticas pedagógicas de ensino de literatura. Em seguida efetivou-se 

um questionamento aberto, refletindo sobre o livro didático na sala de aula. Para elas, o livro tem uma 

importância significativa, mas, não é o único recurso que elas utilizam. As professoras priorizam a 

parte da literatura, em seguida análise linguística, sendo que a que menos usa é a parte de produção 

textual. A entrevista realizada com as professoras foi semiestruturada, dialogando sobre o livro 

didático, inclusive sobre o capítulo denominado Intervalo do livro didático supracitado. Este capítulo 

vem na conclusão de cada unidade e promove atividades dinâmicas para que o professor desenvolva 

com o aluno. As docentes ainda disseram que sempre procuram fazer essas atividades, porque, por 

serem interessantes atraem a atenção do aluno, mas, infelizmente durante as aulas não foi possível 

realizar todas, por conta do curto espaço de tempo. 

CONCLUSÕES:  

É possível concluir que, o livro didático é um material muito importante que professores e alunos tem 

em mãos. As professoras observadas, por exemplo, utilizam o livro didático diariamente e de forma 

lúdica, incentivando a leitura dos alunos. Sobre o capítulo Intervalo, percebe-se que foi um projeto que 

contribuiu para o ensino de literatura e a formação do leitor literário, possibilitando o letramento 

literário. Foi perceptível um posicionamento autônomo das docentes ao complementar, modificar o 

projeto de literatura de acordo com o contexto social dos alunos. 
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