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Sou do Norte, terra de caboclo forte, 

que toma açaí, come piracuí, 

bodó assado e jaraqui, 

pirarucu com chibé, 

tucumã com café; 

que faz paneiro com cipó de ambé; 

planta roça, faz farinha 

pra comer com pupeca de sardinha, 

enquanto a criançada corre e salta, 

colecionando coloridas joaninhas. 

Lugar onde, às seis da manhã, o galo canta 

despertando a gente pra tirar a mandioca de molho; 

vai ao galinheiro, abre o ferrolho 

e solta as galinhas no terreiro. 

Humm... Será que a mucura atacou, à noitinha?  

Estão faltando o pinto pedrês e franga pretinha! 

Eita vidão! Ao cair da noite,  

história do curupira, do matinta-pereira, 

do duelo dos botos tucuxi e vermelho, 

da cobra-grande brilhando... 

Brilhando, de mansinho, no rio... 

No rio de minha imaginação… 
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RESUMO 
 
 

 
O presente trabalho tem como objeto de estudo as representações identitárias e os 
efeitos discursivos do norte amazônico em textos de livros didáticos utilizados na 
rede pública de Porto Velho/RO. Esse objeto exarou uma questão: Como a 
Amazônia brasileira está sendo retratada nos livros didáticos distribuídos em escolas 
públicas? Para tanto, realizou-se pesquisa de caráter qualitativo, legitimada a partir 
da Análise Cultural sob o amparo dos Estudos Culturais. De abordagem qualitativa 
esta pesquisa tem por principal objetivo analisar as representações identitárias e os 
efeitos discursivos do norte amazônico em textos de livros didáticos utilizados na 
rede pública de Porto Velho/RO. Intenciona-se detectar as construções simbólicas 
da identidade nortista nos textos selecionados, analisar a produção de efeitos de 
sentidos quanto às ideologias, imaginários, silenciamentos e formações discursivas 
e levantar se há o aparecimento de aspectos da cultura nortista nos conteúdos 
abordados. Foram analisados quatro Livros Didáticos de Língua Portuguesa do 6º ao 
9º ano do Ensino Fundamental que compõem a coleção Linguagens da Editora 
Saraiva (coleção adotada pelo maior número de escolas de Porto Velho/RO). Ao 
todo foram identificados quatro textos que caracterizam a Região Norte. Quanto aos 
fundamentos teóricos, a pesquisa sustenta-se em autores dos quais destacamos 
Marcuschi (1998) que apresenta concepções sobre os diferentes tipos de textos, 
Canclini (1998) que ressalta a necessidade de romper com uma análise do processo 
de globalização como unilateral, Hall (2006) que destaca aspectos da identidade 
cultural na pós-modernidade e o pesquisador Albuquerque Jr. (2001) que aponta a 
necessidade de conhecer a história da constituição das identidades. Na análise dos 
dados, discutiu-se de que maneira as identidades nortistas foram representadas, 
interrogou-se os sentidos estabelecidos em vários modos de produção - verbais e 
não verbais - uma vez sua materialidade produz sentidos para interpretação. 
Conclui-se que as representações identitárias do norte amazônico nos textos do livro 
didático analisado, asseveram o efeito discursivo de um imaginário verde, 
indigenista. Há um silenciamento de outras características regionais para sobrepor 
outras, ideológicas, de caráter rural, de lugar não desenvolvido, sem progresso em 
que o índio sobrevive nú no ―El dorado‖ sem tecnologia e urbanização. 
 

 
 
Palavras-chave: Identidade. Discursivo. Representação. Livro Didático. Norte-
Amazônico. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 

The present work has as object of study the identity representations and the 
discursive effects of the Amazonian north in texts of didactic books used in the public 
network of Porto Velho / RO. This object raised an issue: How is the Brazilian 
Amazon portrayed in textbooks distributed in public schools? For that, a qualitative 
research was carried out, legitimized from the Cultural Analysis under the auspices of 
Cultural Studies. From a qualitative approach, this research has as main objective to 
analyze the identity representations and the discursive effects of the Amazonian 
north in texts of didactic books used in the public network of Porto Velho / RO. It is 
intended to detect the symbolic constructions of the northern identity in the selected 
texts, to analyze the production of sense effects regarding ideologies, imaginary, 
silencing and discursive formations, and to investigate the appearance of aspects of 
northern culture in the contents covered. Four Portuguese-language Didactic Books 
from the 6th to the 9th year of elementary school that compose the collection 
Linguagens da Editora Saraiva (collection adopted by the largest number of schools 
in Porto Velho / RO) were analyzed. In all, four texts characterizing the Northern 
Region were identified. As for the theoretical foundations, the research is based on 
authors (Marcuschi, 1998), who presents conceptions about the different types of 
texts, Canclini (1998), which emphasizes the need to break with an analysis of the 
globalization process as unilateral, Hall (2006) that emphasizes aspects of cultural 
identity in postmodernity and the researcher Albuquerque Jr. (2001) who points out 
the need to know the history of the constitution of identities. In the analysis of the 
data, it was discussed how the northern identities were represented, the meanings 
established in several modes of production were questioned - verbal and non-verbal - 
once their materiality produces meanings for interpretation. It is concluded that the 
identity representations of the Amazonian north in the texts of the textbook analyzed, 
assert a discursive effect of a green, indigenist imaginary. There is a silencing of 
other regional characteristics to overlap other, ideological, rural, undeveloped, 
undeveloped, undeveloped places in which the Indian survives in "El dorado" without 
technology and urbanization. 
 
 
 

Keywords: Identity. Discursive. Representation. Textbook. North-Amazon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

  

 
  

LISTA DE QUADROS 

 
 
 
 
 

Quadro 01 Distribuição dos Livros Didáticos 2014/2015/2016…………………… 18 

Quadro 02  Distribuição Geral dos textos Coleção Linguagens/Saraiva………… 19 

Quadro 03 Critérios de análise ………………………………………..…………….. 22 

Quadro 04 Distribuição dos textos - Região Norte ……………………………… 48 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
 

  
Figura 01 Organograma da pesquisa……………………………....………………… 21 

Figura 02  Coleção Português Linguagens.............................................................. 48 

Figura 03 Texto ―Dança da chuva‖ ......................................................................... 53 

Figura 04 Texto ―As línguas do mundo‖................................................................... 57 

Figura 05 Texto ―Natureza morta ou natureza-morta‖.............……………………… 61 

Figura 06  Texto ―Brasil ainda não têm meta para acabar com desmatamento na 
Amazônia‖..................................................................................... 

 
65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

CNLD - Comissão Nacional do Livro Didático  

COLTED - Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático  

DIRCA – Diretoria de Registro e Controle Acadêmico 

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

FAE - Fundação de Assistência ao Estudante  

FENAME - Fundação Nacional do Material Escolar 

FNDE – Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação 

INL -  Instituto Nacional do Livro 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LD – Livro Didático 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases 

LP – Língua Portuguesa 

MEC - Ministério da Educação e do Desporto 

PCN‘s - Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNE - Plano Nacional de Educação  

PNLD - Programa Nacional do Livro Didático  

SEDUC - Secretaria Estadual de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

SUMÁRIO 
 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 11 

INTRODUÇÃO........................................................................................................................14 

1 OS CAMINHOS DA PESQUISA ....................................................................................... 17 

1.1 Proposta da Pesquisa ................................................................................................ 17 

1.2 Corpus ....................................................................................................................... 18 

1.3 Objetivos da Pesquisa ................................................................................................ 19 

1.3.1 Geral .................................................................................................................... 19 

1.3.2 Específicos .......................................................................................................... 19 

1.4 Metodologia ................................................................................................................ 20 

1.5 Critérios de Análise .................................................................................................... 22 

2 O LIVRO DIDÁTICO ......................................................................................................... 23 

2.1 Livro Didático no Brasil e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) .................. 23 

2.2 Livro didático de Língua Portuguesa e as Identidades................................................ 27 

3 O IDENTITÁRIO E O DISCURSIVO ................................................................................. 31 

3.1 Construção simbólica da Identidade ........................................................................... 31 

3.2 Língua, Linguagem e Cultura ..................................................................................... 33 

3.3 O norte amazônico ..................................................................................................... 35 

3.4 A Língua e o Efeito Discursivo .................................................................................... 37 

3.4.1 Ideologia .............................................................................................................. 39 

3.4.2 Imaginário ............................................................................................................ 41 

3.4.3 Sujeito .................................................................................................................. 44 

3.4.4 Silêncio e Silenciamento ...................................................................................... 46 

4 AS REPRESENTAÇÕES NORTISTAS EM LIVROS DIDÁTICOS ................................... 48 

4.1 Coleção Linguagens: Possibilidades e Desafios ......................................................... 49 

4.2 Representações Identitárias no texto ―Dança da chuva‖ ............................................. 53 

4.3 Representações discursivas no texto ―As línguas do Mundo‖ ..................................... 57 

4.4 Representações discursivas no texto ―Natureza morta ou natureza-morta‖ ................ 61 

4.5 Representações discursivas no texto: ―Brasil ainda não tem meta para acabar com 

desmatamento na Amazônia‖ ........................................................................................... 65 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 69 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 72 

 

 



 

11 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 

 Nasci no interior do Amazonas, em Manicoré, pertenço a uma família de cinco 

pessoas: pai, mãe e dois irmãos. Sou primogênita da família e segui todas as etapas 

regulares do ensino básico sem nenhum tipo de impedimento. Aos dezoito anos, 

com o ensino técnico (magistério) concluído, prestei meu primeiro vestibular para o 

curso de Ciências Políticas na Universidade Estadual do Amazonas, único curso 

oferecido na minha cidade na ocasião. Naquele mesmo período, a Rede Municipal 

de ensino de Manicoré abriu concurso público para exercício de docência na zona 

rural do município e, para minha felicidade, fui aprovada em ambos os certames. 

 Essa situação gerou a primeira grande decisão da minha vida: trabalhar como 

professora na zona rural do município ou prosseguir com os estudos? Com apoio 

dos meus pais, optei pelo trabalho e segui dois anos como docente. Neste período, 

pude conhecer a realidade da educação dos ribeirinhos, o difícil equilíbrio entre 

estudar e trabalhar. Durante este período, pude perceber neles – os ribeirinhos - o 

entusiasmo pelos estudos durante cada conteúdo repassado. 

 Dois anos se passaram, e o desejo de prosseguir os estudos voltou à tona. 

Decidi me inscrever em um novo vestibular para o curso Normal Superior/UEA 

(modalidade da Pedagogia, hoje extinta) e, para minha satisfação, fui aprovada. 

Negociei com a Secretária Municipal de Educação a redução de carga horária de 

40h para 20h e remoção para sede do município, e assim aconteceu, pela manhã eu 

lecionava e a tarde frequentava as aulas. 

 O ingresso no ensino superior público foi motivo de grande felicidade para 

mim e minha família. Essa nova fase me revelou uma forma diferente de ensino, 

uma vez que o ensino tradicional (conteudista e centrado no professor) era 

concebido por mim como natural. A pesquisa e a extensão também foram 

apresentadas a mim durante a graduação, por meio de vários projetos. O mais 

marcante foi o projeto ―Descobrindo e Redescobrindo o mundo da leitura‖ 

coordenado pela Profa. Ma. Suelda de Paula, em que realizávamos oficinas de 

leitura para estudantes da EJA no período noturno. Nesse projeto, mais paradigmas 

foram desfeitos e novos olhares sobre a importância de compreender o que se lê se 

consolidaram. Esse projeto inspirou o meu trabalho de conclusão de curso cuja 

abordagem foi a formação de leitores competentes no ensino fundamental I. 
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Passados quatro anos e meio, finalizei a graduação e fui convidada para assumir a 

direção de uma escola municipal de ensino fundamental, localizada no Tiro de 

Guerra 12002, área administrada por militares. Um novo desafio me foi confiado e 

confesso que senti dificuldades principalmente por assumir um papel que exigia 

responsabilidades perante um número bem maior de pessoas. Fiquei na gestão 

durante oito anos e dentre os mais diversos projetos que trabalhamos, tinha um 

carinho especial pelo projeto ―Sou do Norte, terra de caboclo forte‖ que enfatizava a 

importância de nos reconhecermos como caboclos amazônidas. 

 Durante o período em que estava gestora, me especializei em Gestão 

Escolar, com intuito de melhorar minha atuação na escola e ainda, para suprir minha 

ânsia pelo mundo da linguagem, resolvi ingressar na graduação em Letras 

Português pela Universidade Federal do Amazonas. 

 Até em meados de 2014 considerava-me tranquila com o padrão de vida que 

construí, casada, mãe de dois filhos, empregada, casa própria e cursando o sexto 

período em Letras, daí surgiu outra grande decisão na minha vida: passei no 

concurso para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais da Universidade 

Federal de Rondônia e, sem hesitar, no final de 2014 me mudei para Porto 

Velho/RO. 

 A adaptação foi atribulada: moradia, transporte, escola para os filhos, trabalho 

e um processo de divórcio. Em seis meses, tudo se estabilizou e o desejo de voltar 

aos estudos ressurgiu. Procurei então informações sobre o processo seletivo do 

Mestrado em Letras e em Educação. Neste ano tentei os dois certames e não 

consegui, mas a não aprovação não tirou meu ânimo.  

 No ano seguinte, tentei novamente, fiz a proficiência e enviei o projeto para o 

Mestrado em Letras na Linha de Pesquisa Estudos de diversidade cultural a respeito 

da representação da Amazônia nos Livros Didáticos e fui classificada. Quinze dias 

antes da prova sofri um grave acidente de moto, traumatismo craniano, tive alta em 

seis dias e, mesmo contra a vontade da minha família, fui fazer a prova e obtive 

aprovação. 

 O Mestrado que antes lá na minha cidade era algo muito distante, passara a 

ser uma realidade. Confesso que mesmo com a experiência de doze anos no ensino 

público, graduação e especialização, o mestrado, sem dúvida, permitiu-me enxergar 

o mundo com novos olhares.  

 O interesse pela temática da pesquisa  Representações Identitárias do Norte-
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Amazônico em Livros Didáticos surgiu a partir dessa percepção feita por mim 

durante o período de estágio no Curso Normal Superior, quando observei as 

dificuldades que os alunos apresentavam em relacionar os conteúdos do livro 

didático ao seu contexto e da nossa região, e ao fato de que, mesmo com o 

crescimento das tecnologias o Livro Didático ainda desempenhava papel privilegiado 

nos processos de educação escolar. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Livro Didático (doravante LD) há tempos ocupa espaço nos meios 

acadêmicos, sendo analisado e avaliado sob diferentes perspectivas. Assim, 

pretende-se com este trabalho discutir como se constitui a representação/imaginário 

a respeito da região norte em livros didáticos de 6º a 9ª ano de Língua Portuguesa 

mais adotados nas escolas públicas de Porto Velho/RO, sendo a coleção 

Linguagens da Editora Saraiva selecionada para análise uma vez que foi a mais 

utilizada nas escolas Públicas de Porto Velho.  

Acreditamos que a pesquisa trata de um tema bastante relevante para os 

estudos culturais e qualquer grupo social por ser um alerta quanto ao tratamento 

dado as pluralidades culturais, tendo em vista que a identidade cultural está 

relacionada a maneira que vemos o mundo e como nos posicionamos em relação a 

ele. Essa relação é contínua, e simboliza que a identidade de um sujeito está 

sempre disposta a transformações.  

O trabalho teve por objetivo, a partir da triagem dos textos,  analisar as 

representações identitárias e os efeitos discursivos do norte amazônico em textos de 

livros didáticos utilizados na rede pública de Porto Velho/RO. Para tanto, a pesquisa 

buscou detectar as construções simbólicas da identidade nortista em textos 

selecionados; analisar a produção de efeitos e sentidos quanto as ideologias, 

imaginários, silenciamentos e formações discursivas e levantar se há o 

aparecimento de aspectos da cultura nortista nos conteúdos abordados. 

Para tanto realizamos pesquisa de caráter bibliográfico, considerando aquilo 

estabelecido por Chizzotti (2001, p. 89) quando afirma que: ―no âmbito da pesquisa 

qualitativa os dados são coletados interativamente, nas diversas etapas da pesquisa 

e na interação com seus sujeitos‖. O autor ainda acrescenta que esse tipo de 

pesquisa assume uma realidade dinâmica e não generalizável.  

O estudo se pautou na Análise Cultural dentro do protocolo metodológico 

dos Estudos Culturais uma vez que  seu desenvolvimento perpassa pela capacidade 

do pesquisador em lidar com situações que buscam extrair significados, levando em 

consideração sua condição de produção e recepção; e compreensão das 

construções ideológicas presentes no contexto. 

 Acolhendo o fato de que o LD é um elemento constitutivo do processo 

educacional brasileiro, como afirma Silva (1996, p. 8), ―não é à toa que a imagem 
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estilizada do professor apresenta-o com um livro nas mãos, dando a entender que o 

ensino, o livro e o conhecimento são elementos inseparáveis, indicotomizáveis‖  

encalçamos, ao longo da pesquisa, possíveis respostas à seguinte pergunta: Como 

a Região Norte tem sido representada nos discursos que emergem dos livros 

didáticos?  

 O aporte teórico utilizado para fundamentar a pesquisa advém das ideias de    

autores como Marcuschi (2004) que destaca o conhecimento sobre os diferentes 

textos. Néstor García Canclini (1998) que ressalta a necessidade de se romper com 

uma análise do processo de globalização como unilateral, Hall (2006) que destaca 

aspectos da identidade cultural na pós-modernidade, Albuquerque Jr. (2001) que 

aponta a necessidade de conhecer a história da constituição das identidades e 

Bhabha, (1998) que destaca os processos de construção identitárias imbuídas de 

disputas pela imposição de significados.  

 Inicialmente, foram selecionados doze textos que caracterizam regiões do 

Brasil. Entretanto, de acordo com os objetivos da pesquisa, analisamos 

criteriosamente somente quatro textos, os quais, de alguma forma, representavam a 

Região Norte. O critério de seleção adotado foi considerar aqueles que 

apresentaram características do norte amazônico. 

 O trabalho foi dividido em quatro seções complementares e inter-

relacionadas. Na seção 1 fizemos uma exposição da metodologia, que subsidiou a 

evolução do trabalho, delimitando o tema para o entendimento da pesquisa. Nesta 

seção apresentamos os procedimentos metodológicos, o método de análise e 

posteriormente, a seleção do corpus, o objetivo da pesquisa e a exposição de como 

foi a distribuição dos dados nas tabelas para a análise. 

 Em seguida, realizamos a apresentação dos autores que delinearam a 

fundamentação científica argumentativa da pesquisa. Nesta primeira parte, seção 2, 

sistematizamos considerações a respeito Livro Didático considerando o cenário 

educacional brasileiro e os aspectos legais e políticos que envolvem sua adoção. E 

a partir destas pressuposições, fizemos um elo entre LD de LP e as representações 

identitárias.  

 Dentro da perspectiva, tecemos a seção 3 a partir das teorizações sobre a 

construção simbólica da Identidade; Língua, Linguagem e Cultura; O norte 

amazônico e a Língua e o Efeito Discursivo, destacando o identitário de modo 

instável, complexo, diferenciado e constantemente reposicionado.  
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 Na quarta seção, apresentamos os resultados da pesquisa e a interpretação 

dos dados, acompanhados de tabelas que apresentam o percentual de textos 

considerando o ano/série e a região do país que subsidiaram as análises da 

construção discursiva em LD de LP de 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental mais 

adotados no município de Porto Velho/RO, para, depois, serem feitas as análises 

dos conteúdos no sentido de discutir de que maneira estes materiais representam o 

identitário do Nortista, fazendo destaque às questões relacionadas aos conceitos de 

Identidade e pluralidade cultural. 

 Nas considerações finais demos ênfase aos resultados destacando a 

importância da construção identitária de cada sujeito em seu contexto cultural, tendo 

em vista o LD não como um produto natural, tecnológico ou de consumo, mas que 

deve considerar uma variedade de modos de dizer/mostrar a região afirmando a 

heterogeneidade do sujeito e da linguagem e mais, capaz de obter um sentido que 

ultrapassa suas particularidades, ao considerar sua dimensão ideológica na 

realidade natural e social.  
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1 OS CAMINHOS DA PESQUISA 
  

 Nesta seção, apresentamos os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

primeiramente o método de análise e posteriormente a seleção do corpus, o objetivo 

da pesquisa e a distribuição dos dados em tabelas para a posterior análise. 

 

1.1 Proposta da Pesquisa 
 

Nossa questão principal é identificar se a representação  das identidades no 

LD de LP realmente considera uma variedade de modos de dizer/mostrar a região 

ou exclui outras representações discursivas sobre a região Norte, negando a 

heterogeneidade do sujeito e da linguagem e reproduzindo um só discurso como 

natural.  

 A pesquisa adota a perspectiva Crítico-Dialético, por se preocupar em 

descobrir os conflitos de interesses que existem no campo econômico, sociocultural 

e político, presentes no livro didático. Este enfoque defende a necessidade de se 

conhecer a realidade em sua concretude contextualizando-a historicamente. Dá-nos 

oportunidade de interferir, criticar e falar do que se está em busca. Assim, Gamboa 

nos esclarece 

As pesquisas crítico-dialéticas questionam fundamentalmente a visão 
estática da realidade implícita nas abordagens anteriores. Esta visão 
esconde o caráter conflitivo, dinâmico e histórico da realidade. Sua postura 
marcadamente crítica expressa a pretensão de desvendar, mais que o 
―conflito das interpretações‖, o conflito dos interesses. Essas pesquisas 
manifestam um ―interesse transformador‖ das situações ou fenômenos 
estudados, resguardando sua dimensão sempre histórica e desvendando 
suas possibilidades de mudanças (GAMBOA, 2010. p. 107-108).  

  

 Para realização deste trabalho utilizamos a técnica de pesquisa de 

documentação indireta, a qual consiste no levantamento de dados necessários com 

objetivo de recolher dados preliminares sobre a temática de interesse. Optamos pela 

Pesquisa Documental que apesar de ser semelhante a bibliográfica, nos permite 

repensar as fontes de informações de acordo com os objetos da pesquisa. Sobre 

essa diferença explica Gil (2008), 
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O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da 
pesquisa bibliográfica. Apenas há que se considerar que o primeiro passo 
consiste na exploração das fontes documentais, que são em grande número. 
Existem, de um lado, os documentos de primeira mão, que não receberam 
qualquer tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens 
de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc. De 
outro lado, existem os documentos de segunda mão, que de alguma forma já 
foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, 
tabelas estatísticas etc (GIL, 2008, p. 51) 

  

Desse modo, pesquisa documental visa à coleta de informações restrita a 

documentos oficiais ou não. A pesquisa documental também utiliza dados que 

podem receber tratamento analítico de acordo com os propósitos da pesquisa. 

 

1.2 Corpus 
 
 Nesse percurso, para o recorte do corpus, é válido registrar que nosso 

interesse também se posicionou em detectar quantas escolas públicas da cidade de 

Porto Velho do 6º ao 9º ano dispuseram livros com abordagens sobre as regiões 

brasileiras e quais eram as editoras dessas obras. De acordo com os dados, a 

editora Saraiva foi a que mais distribuiu livros para escolas da capital de Rondônia 

cuja temática abordou regiões brasileiras, como nos mostra a tabela a seguir: 

 

Quadro 1: Distribuição  dos Livros Didáticos  2014/2015/2016 em Porto Velho/RO 
 

Coleções/Editora Nº de Escolas % 

Linguagens /Saraiva 13 27,2 

Teláris/Ática 8 16,6 

Singular e plural/Moderna 7 14,6 

Nos dias de hoje/Leya 6 12,5 

Jornadas/Saraiva 6 12,5 

Vontade de saber/Ftd 3 6,2 

Tecendo linguagens/Ibep 5 10,4 

TOTAL 48 100 

Fonte: Brasil, Mec 2017 
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 Como mensuramos, de acordo com os dados coletados, verificamos que a 

coleção ―Linguagens‖ da Editora Saraiva foi adotada pelo maior número de escolas 

na cidade de Porto Velho, por esse motivo a coleção foi selecionada para pesquisa. 

 No conteúdo dessa coletânea, as regiões brasileiras foram retratadas em 

diversos níveis de ensino (6° a 9° ano do Ensino Fundamental), observemos na 

tabela 3 o quantitativo de cada região apresentado.  

 
Quadro 2: Abordagens de regiões brasileiras na Coleção Linguagens/Saraiva 

ANO/SÉRIE NORTE SUL NORDESTE SUDESTE  CENTRO-
OESTE 

6º ANO 2 1 1 1 0 

7º ANO 1 0 0 0 0 

8º ANO 1 0 0 1 0 

9º ANO 0 0 2 2 0 

TOTAL 04 01 03 04 00 

 

   

 Como podemos detectar, a região norte foi retratada em quatro textos na 

coletânea, por essa razão, selecionamos para nossas análises esses textos que 

abordam a Amazônia, sendo eles assim intitulados: ―As línguas do mundo‖, ―Dança 

da chuva‖, ―Natureza morta ou natureza-morta‖ e ―Brasil ainda não tem meta para 

acabar com desmatamento na Amazônia‖. 

 

1.3 Objetivos da Pesquisa 
 

1.3.1 Geral 
 

 A pesquisa tem por principal objetivo analisar as representações identitárias 

e os efeitos discursivos do norte-amazônico em textos de livros didáticos utilizados 

na rede pública de Porto Velho/RO. 

 

1.3.2 Específicos 
 

 Especificamente, pretendemos a) detectar as construções simbólicas da 

identidade nortista em textos selecionados; b) analisar a produção de efeitos e 

sentidos quanto às ideologias, imaginários, silenciamentos e formações discursivas; 
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e c) levantar se há o aparecimento de aspectos da cultura nortista nos conteúdos 

abordados. 

 

1.4 Metodologia 
 

 A pesquisa de abordagem qualitativa adotou a Análise Cultural organizada 

sob a perspectiva dos Estudos Culturais, por compreender a natureza da 

organização que constitui o complexo das relações sociais e suas influências nas 

estruturas institucionais. Segundo Williams (2003), a Análise Cultural apresenta as 

interpretações, as alternativas históricas e os específicos valores dados aos sujeitos 

de determinado período/lugar, ou seja, metodologicamente, busca contextualizar 

essa estruturação na ―vida real expressa pelo conjunto da organização‖ social. 

 

Qualquer análise cultural útil se inicia com o descobrimento de um tipo 
característico de padrões, e a análise cultural geral se ocupa das relações 
entre eles, que às vezes revelam identidades e correspondências 
inesperadas entre atividades até então consideradas em separado, e em 
outras ocasiões mostram descontinuidades imprevistas. (WILLIAMS, 2003, 
p. 58) 

 

 

 Trata-se de uma abordagem de natureza qualitativa que orienta análises 

sobre a reflexão que inclui as inter-relações de todas práticas sociais, buscando 

suas regularidades, isto é, os padrões que nelas se repetem e, também, o que 

representa a rupturas desses padrões.    

 

Os estudos culturais constituem um corpo de teoria construída por 
investigadores que veem a produção de conhecimento teórico como uma 
prática política. Aqui, o conhecimento não é nunca neutro ou um mero 
fenômeno objetivo, mas é questão de posicionamento, quer dizer, do lugar a 
partir do qual cada um fala, para quem fala e com que objetivos fala 
(BARKER apud WILLIAMS, 2011, p. 27).  
 

 

 Em nossa pesquisa tivemos acesso à lista de distribuição do Livro didático 

no município por Escola e a lista nominal das Coleções referentes ao triênio 

2014/2015/2016 por meio do portal do MEC/Brasil/2017. Ainda, a SEDUC/RO nos 

disponibilizou quatro títulos de cada coleção, sendo que a coleção Linguagens da 

Editora Saraiva foi selecionada por esta pesquisa para análise uma vez que foi mais 

utilizada nas escolas Públicas de Porto Velho.  
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Figura 01: Organograma da pesquisa 

Perspectiva Crítico-Dialético 
Análise Cultural dentro do 

protocolo metodológico dos 

Estudos Culturais

Técnica de Pesquisa 
Documentação Indireta

Critérios de Análise 
Representações e Efeitos 

Discursivos

Corpus 
Coleção Linguagens/Editora 

Saraiva de 6º a 9ª ano de 

Língua Portuguesa 

Textos ―As línguas do mundo‖, ―Dança da chuva‖, ―Natureza morta ou 

natureza-morta‖ e ―Brasil ainda não tem meta para acabar com 

desmatamento na Amazônia‖.

 

    Fonte: Organizado pela autora 
 

 

 A primeira etapa foi a organização das informações que foram submetidos à 

análise; em seguida formulamos as hipóteses, objetivos e elaboramos indicadores 

que orientaram a interpretação e a preparação formal do material. E por fim, a partir 

da triagem dos textos, analisamos as representações identitárias e os efeitos 

discursivos do norte amazônico em textos de livros didáticos utilizados na rede 

pública de Porto Velho/RO. 
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1.5 Critérios de Análise 
 

 Como critérios de análises, adotamos os seguintes mecanismos expostos na 

tabela a seguir: 

 

Quadro 03: Critérios de Análise  

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1.REPRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS Identidade e cultura 

2.EFEITOS DISCURSIVOS Imaginário, silenciamento e ideologias 

   Fonte: Organizado pela autora 
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2 O LIVRO DIDÁTICO 
 
 

 Nesta sessão explanaremos considerações importantes - para nossa 

pesquisa - sobre o Livro Didático. 

 

2.1 Livro Didático no Brasil e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
  

 Sobre a temática política do livro didático do Brasil, faremos uma breve 

retrospectiva a partir do momento em que se funda, no Estado brasileiro, até o 

momento atual fazendo destaque à produção e à distribuição do LD nas escolas 

brasileiras. 

 A história do Livro Didático (LD) no Brasil iniciou em 1938, com o Decreto-

Lei 1.006/38. Na pretensão de regulamentar uma política nacional do LD, esse 

mesmo decreto criou a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) sendo a 

primeira política governamental na área educacional.  

 Oliveira et al. (1984) relata que, dos impedimentos feitos pela CNLD para o 

uso do LD, onze estavam relacionados à questão político-ideológica e apenas cinco 

referiam-se à didática propriamente dita, ou seja, aspectos morais, cívicos e políticos 

se sobrepunham aos didático-metodológicos. 

 Durante o regime militar se estabeleceu a Comissão do Livro Técnico e do 

Livro Didático (COLTED) pelo acordo entre o governo brasileiro e o americano, que 

modificou a orientação da política do LD no Brasil. Freitag et al. (1993) esclarecem 

que esse convênio tinha por objetivo tornar disponíveis gratuitamente no período de 

três anos cerca de 51 milhões de livros para estudantes brasileiros. 

 Ainda, a COLTED incluiria um curso de treinamento de professores e 

instrutores em diversas fases e a instalação de bibliotecas. Para o fortalecimento 

desse programa, a comissão dispunha de investimentos financeiros. Entretanto, 

envolto a ajuda da USAID (United States Agency for International Development), 

havia um dispositivo de controle dos conteúdos pelos americanos nas escolas 

brasileiras e dos livros didáticos (FREITAG, 1993). Em resumo, podemos afirmar 

que o trabalho desenvolvido pela COLTED resultou em uma Comissão de Inquérito 

encarregada de apurar irregularidades vindas de fraudes que envolviam o mercado 

de comércio do LD.  

 Com a COLTED extinta em 1971, a responsabilidade de organizar o 
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Programa Nacional do Livro Didático ficou delegada ao Instituto Nacional do Livro 

(INL), criado pelo Decreto-lei nº 93 de 21 de dezembro de 1937. O programa tinha o 

compromisso de ―definir as diretrizes para formulação de programa editorial e planos 

de ação do MEC e autorizar a celebração de contratos, convênios e ajustes com 

entidades públicas e particulares e com autores, tradutores e editores, gráficos, 

distribuidores e livreiros‖ (OLIVEIRA et al., 1984, p.57).  

 Em 1976, o Decreto-lei nº 77.107 transferiu a responsabilidade do Programa 

do Livro Didático para a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME). Freitag 

et al. (1993, p.15) sobre as competências da FENAME, 

 

Definir as diretrizes para a produção de material escolar e didático e 
assegurar sua distribuição em todo território nacional; formular programa 
editorial; cooperar com instituições educacionais, científicas e culturais, 
públicas e privadas, na execução de objetivos comuns.  

 

 

 No início da década de 1980, segundo Freitag et al (1993, p.15), o governo 

por meio de uma política assistencialista, decidiu transferir a responsabilidade do LD 

para a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), vinculando a política 

governamental do LD à criança carente. Tal medida resultou em vários problemas: 

dificuldades de distribuição do livro nos prazos previstos, autoritarismo implícito nas 

decisões pelos responsáveis no governo e influência das empresas e editoras junto 

aos órgãos públicos responsáveis.  

 Com as alterações do Decreto nº 91.542, de 19 de agosto de 1985, o 

PLIDEF dá lugar ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que apresentou  

mudanças, como: Reutilização do livro e o aperfeiçoamento das especificações 

técnicas para sua produção visando maior durabilidade e possibilitando a 

implantação de bancos de livros didáticos; indicação do livro didático pelos 

professores; Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e 

comunitárias e o fim da participação financeira dos estados (BRASIL/MEC 2017). 

 Dentro dessa perspectiva, a Constituição Federal do Brasil de 1988, no 

artigo 208, inciso VII, também ajudou a assegurar o livro didático como um Direito de 

todo estudante brasileiro. Foi nessa época, que se legitimou o termo ‗livro didático‘, 

como sendo o livro adotado na escola, cuja proposta obedece aos currículos 

escolares pré-definidos.  
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 Já a LDB n. 9394/96, em seu artigo 4º, inciso VII também destaca os 

programas de apoio ao material pedagógico: ―O dever do Estado com a educação 

escolar pública será efetivado mediante garantia de atendimento do educando no 

Ensino Fundamental, por meio de programas suplementares de material didático 

[...]‖ (BRASIL, 1996, p. 3). Tendo em vista as legislações, é responsabilidade do 

Estado a oferta e manutenção dos alunos nas escolas públicas do Brasil e o LD se 

inclui nessas responsabilidades uma vez que constitui material necessário para o 

processo ensino-aprendizagem. Dentro dessa perspectiva, o Ministério da Educação 

e do Desporto (MEC) criou em 1997 o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

que tem por objetivos:  

 

a) contribuir para socialização e universalização do ensino, bem como para 
a melhoria de sua qualidade, por meio da seleção, aquisição e distribuição 
de livros didáticos para todos os alunos matriculados nas escolas das redes 
públicas do ensino fundamental de todo o País, cadastrados no Censo 
Escolar;  
b) diminuir as desigualdades educacionais existentes, buscando estabelecer 
padrão mínimo de qualidade pedagógica para os livros didáticos utilizados 
nas diferentes regiões do País;  
c) possibilitar a participação ativa e democrática do professor no processo 
de seleção dos livros didáticos, fornecendo subsídios para uma crítica 
consciente dos títulos a serem adotados no Programa; e  
d) promover a crescente melhoria física e pedagógica dos livros, garantindo 
a sua utilização/reutilização por três anos consecutivos. (BRASIL/MEC, 
2018) 
 
 

O governo estabeleceu duas faces para a implementação do PNLD: uma 

centralizadora em que todas as ações são sistematizadas pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE); e outra descentralizada, incubindo às 

Secretarias dos Estados e Municípios tanto administrar os recursos repassados pelo 

FNDE quanto o processo de execução do Programa.  

  O PNLD é o mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras 

didáticas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira. Atualmente, o PNLD é 

voltado à educação básica brasileira, tendo como única exceção os alunos da 

educação infantil (BRASIL/MEC,2017). Para chegar até os alunos (obrigatoriamente 

cadastrados no Censo Escolar), os livros passam pelos trâmites e são, finalmente, 

entregues diretamente da editora à escola, por meio de uma parceria entre o FNDE 

e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.  

  Entretanto, durante o trâmite de avaliação, escolha e distribuição dos LD se 
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observa a instauração de vários dispositivos de controle. É permitido escolher 

apenas entre os livros pré-selecionados pela comissão designada pelo governo 

federal, assim o controle inicial acontece pela limitação de obras que podem ser 

escolhidas. Esta comissão é controlada por critérios preestabelecidos em edital que 

servem de parâmetros de análise. Após essa fase, a escola deve ainda considerar o 

seu planejamento pedagógico. Assim, os docentes não podem escolher qualquer 

livro uma vez que a escolha é realizada somente entre aqueles previamente aceitos 

pelas instituições oficiais.  

  Em função da concepção do profissional em formação instaurada na década 

de 1970, cria-se um material de apoio à prática docente, o manual do professor. 

Desse modo, o domínio e delimitação da proposta pedagógica, foram se 

materializando no LD funcionando como mecanismo de controle.  

  Faz-se necessário saber também que o espaço alcançado pelo LD despertou 

o interesse de vários pesquisadores, que têm dedicado tempo para estudá-lo sob os 

mais diversos aspectos: classificação, qualidade, produção, distribuição uso etc.  

  Bezerra (2001, p.33) preconiza quanto ao formato do LD: ―O feitio que têm os 

livros didáticos hoje (com textos, vocabulários, interpretação, gramática, redação e 

ilustrações) surgiu no fim dos anos 60, vindo a se consolidar na década de 70‖. Uma 

avaliação superficial nos manuais didáticos, disponíveis no mercado atual, seria 

suficiente para confirmar que grande parte das coleções didáticas à disposição 

segue, há décadas, o mesmo ―modelo‖, tanto na apresentação, quanto na 

disposição de seus conteúdos, com exceções. Se por um lado, a padronização  

contribui para que ocorra uma melhoria das coleções didáticas, apontando um 

determinado modelo a ser seguido pelos editores, por outro, tem-se o risco de 

incorrer na homogeneização destes materiais ao se seguir uma única fórmula de 

apresentação.  

  Diante de toda essa discussão, basta olhar mais atentamente para o LD e 

veremos que nele está contida a forma de uma cultura olhar para a sociedade e os 

eventos que nela se dão. A disposição e seleção dos conteúdos e a maneira de 

apresentá-los não são feitas aleatoriamente. Existe uma lógica que se submete a 

discursos editoriais, educacionais e comerciais, por ser um objeto a ser produzido e 

consumido pelas editoras para ser comercializado no ambiente escolar, uma vez 

que os processos de criação cultural são influenciados pelo desenvolvimento 

tecnológico e vice-versa, o LD também o é. Nessa vertente, Bittencourt (2004, p 72), 
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Livro didático é um objeto de ―múltiplas facetas‖, ou seja, ora é visto como 
uma mercadoria, por isso sujeito à lógica do capitalismo, ou como um 
depositário dos conteúdos escolares, que sistematiza os diversos 
conhecimentos elencados pelas propostas curriculares. Como um veículo 
portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma cultura, que 
transmitem estereótipos e valores dos grupos dominantes. 

 

  Entretanto, apesar de equívocos que possam ser cometidos em relação ao 

uso do LD em sala de aula, esse material didático é um forte aliado à disposição de 

professores e alunos para o processo ensino-aprendizagem, podendo se constituir, 

também, como um importante mediador entre o aluno e as multiculturalidades. A 

esse respeito, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.30) regulamentam,  

 

Cabe a escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que 
circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. Isso inclui os 
textos das diferentes disciplinas, com os quais o aluno se defronta 
sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo assim, não consegue 
manejar, pois não há um trabalho planejado com essa finalidade. (BRASIL, 
1997, p.30) 

 

 É importante lembrar que as coleções didáticas, geralmente, são elaboradas 

e organizadas, de acordo, com os níveis de ensino fundamental e médio, do sistema 

educacional brasileiro. Em razão disto, os seus autores apresentam os conteúdos 

pertinentes a cada uma delas, para o professor e o aluno, de acordo com a série a 

que se destina o LD. Dentro desse contexto, o LD, por ser um portador de variados 

textos de circulação social, possibilita o diálogo com aqueles que dele se utilizam.  

 

2.2 Livro didático de Língua Portuguesa e as Identidades 
 

 O LD tem função de mediador e facilitador do processo de ensino- 

aprendizagem em sala de aula. Sua organização é realizada de modo a facilitar seu 

manuseio e maximizar sua capacidade de intervenção no processo educacional. 

Sua circulação e classificação se dá especificamente no e para o ensino formal.  

 Desse modo, observa-se que o LD passa ainda por temáticas que fazem 

restrições formais e comumente não apresenta propriedades comunicativas. É como 

se não houvesse interação, uma vez que responde somente àquilo que está 

previamente estabelecido. O leitor, se não for motivado pelo professor, muitas vezes 

perde o papel ativo e a possibilidade de lançar discussões e questionamentos uma 

vez que todas as respostas já estão previamente definidas.  
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 Ainda, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) estabelecem que as  aulas 

de Língua Portuguesa (LP) visa ser espaço de reflexão sobre os usos da linguagem, 

a partir das interações sociais e verbais que (re)constroem-se valores e 

(pre)conceitos, como por exemplo, estereótipos com relação a classe, credo, 

gênero, etnia, região etc., tendo em vista, a língua sendo constituída pelo fenômeno 

social da interação verbal e não apenas um signo abstrato de representação 

(BRASIL, 1997). 

 Considerando Bakhtin (2009) este defende que a heterogeneidade dos gêneros 

do discurso foi produzida por e em uma sociedade sócio historicamente complexa. 

Assim, a comunicação, seja escrita ou falada, é realizada por meio de gêneros 

discursivos, para os quais o indivíduo teria uma infinidade de repertórios, regidos por 

fatores de natureza vária, que influem e confluem na sua constituição, e em grande 

parte, não são, nem mesmo percebidos por eles. É importante destacar que os 

gêneros estão apresentados tanto nas conversas formais, quanto nas informais. 

 Ainda, o LD é concebido com essencialmente dialógico, uma vez que este 

suporte dialoga, no sentido bakhtiniano, de diversas formas, sobretudo, com o 

professor e com o aluno. O diálogo por meio do texto escrito é afirmado por Bakhtin 

(2009, p. 112) em: ―Assim, o discurso escrito é de certa maneira parte integrante de 

uma discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, 

confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc‖.  

 Se por um lado, autor e leitor não são postos frente a frente no LD, como em 

outras operações comunicativas, por outro, a necessidade de ser compreendido o 

texto escrito é idêntica a outras formas de enunciação. Assim, a partir dos conceitos 

de Bakhtin, Garcez (1998, p. 59), afirma: ―A obra, [...], visa à resposta do outro (dos 

outros), uma compreensão responsiva ativa, e para tanto adota todas as espécies 

de formas: busca exercer uma influência didática sobre o leitor, convencê-lo, suscitar 

sua apreciação crítica, [...] etc‖. A necessidade de uma resposta do ―outro‖ àquilo 

que se diz, não é uma ―regra‖ apenas dos meios de comunicação, mas também do 

ato de fala escrito. No caso, também, do LD de LP. 

 Nas instituições de ensino, mesmo que o foco do processo ensino-

aprendizagem esteja voltado para a variedade de textos que circulam socialmente, 

há uma dicotomia entre o que se ensina e a vida real, o que, de certa forma, 

desestabiliza o aluno enquanto sujeito-autor de seus saberes. O que se vê nas 

escolas é a classificação dos gêneros em propriedades tipicamente linguísticas, 
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desconsiderando, o aspecto flexível e variável do gênero. No entanto, Marcuschi 

(2004, p.18) defende que hoje ―a tendência é observar os gêneros pelo seu lado 

dinâmico, processual, social, interativo, cognitivo, evitando a classificação e a 

postura estrutural.‖ Logo, ensinar a operacionalização com o gênero, ainda para 

Marcuschi (2004, p.19) constitui em ―um modo de atuação sócio - discursiva numa 

cultura e não um simples modo de produção textual‖. Assim Bakthin (2009) 

complementa,  

A riqueza e a diversidade dos gêneros discursivos são ilimitadas, porque as 
possibilidades de atividade humana são também inesgotáveis e porque cada 
esfera de atividade contém um repertório inteiro de gêneros discursivos que 
se diferenciam e se ampliam na mesma proporção que cada esfera 
particular se desenvolve e se torna cada vez mais complexa (BAKHTIN, 
2009,p. 60).  

 

 No LD há um afastamento desta relação com a linguagem, uma vez que há 

uma artificialização das práticas do discurso na medida em que o gênero é tratado 

apenas como fato linguístico em detrimento dos seus aspectos interacionais e 

comunicativos. Segundo Dolz e Schneuly (2004, p.76), ao operar nessa vertente, o 

ensino formal promove uma educação na qual ―O aluno encontra-se, 

necessariamente, num espaço do como se, em que o texto funda uma prática de 

linguagem que é, necessariamente, em parte, fictícia, uma vez que é instaurada com 

fins de aprendizagem‖.  

 Há críticas categóricas às formas mais normativas e tradicionais de trabalho 

com a língua que destacam normas descontextualizadas sem trabalhar diretamente 

com o texto e o contexto. Além disso, as teorizações atuais sobre do ensino da 

língua materna têm ressaltado a importância de se trabalhar como ponto central de 

estudo, o texto. Ainda sobre o texto, Bakthin conceitua, 

 

 

O texto, portanto, seja ele verbal ou não-verbal, constitui-se como um 
elemento mediacional que permite a interação entre os indivíduos 
participantes de uma determinada situação discursiva. O livro, portanto, se 
constitui igualmente como um elemento da comunicação verbal, visto serem 
produzidos para serem apreendidos, comentados e discutidos sob a forma 
de diálogo (BAKHTIN, 2009, p. 123).  

 

 Assim, os textos que são desprovidos de relação com situação autêntica de 

comunicação dificultam a possibilidade de o aluno construir saberes significativos. 
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Dessa forma, a escola diminui as experiências pessoais de leitura, restringindo 

essas experiências ―escolarmente‖, ficando cada vez mais distantes das vivências 

dos educandos. Essa prática faz com que o que se aprende na instituição escolar se 

torne insuficiente para atender às exigências que faz o contexto social. Para  Dolz e 

Schneuly (2004, p.81), trata-se, portanto, de: 

 

Colocar os alunos em situações de comunicação que sejam o mais próximas 
possíveis de verdadeiras situações de comunicação, que tenham um sentido 
para eles, a fim de melhor dominá-las como realmente são, ao mesmo 
tempo sabendo, o tempo todo, que os objetivos visados são (também) 
outros.  

 

 Desse modo, Bakhtin (1992) ressalta a experiência das mais variadas 

situações comunicativas que proporciona o contato com maior diversidade de 

gêneros, sendo um exercício para a competência linguística do indivíduo produtor de 

enunciados. Logo, quanto mais vivência comunicativa o indivíduo dispor, mais 

habilidade possuirá em reconhecer gêneros discursivos e seu uso em cada situação, 

uma vez que entende que o receptor não é um ser passivo.  

 

[...] na sala de aula, o trabalho de leitura e estudo dos textos ou, através 
deles, o estudo da língua, era confiado ao professor: o livro dependia dele 
que, na concepção dos autores, seria um leitor capaz de analisar os textos 
tanto do ponto de vista da literatura quanto da língua, e em condições de 
utilizá-los didaticamente, para formar bons leitores. Na ausência de 
exercícios, de atividades, a Antologia deixava a forma de sua utilização nas 
mãos do professor, autônomo para planejar e executar suas aulas de 
Português, tendo a coletânea de textos apenas como um material didático 
facilitador de sua ação. (SOARES, 2008, p. 54-55) 

 

 

 Para Fregonezi (2003), a consolidação do LD como material de apoio se deve 

à democratização do ensino com a expansão do ensino escolar. Entretanto, o 

próprio Fregonezi destaca a seguinte contradição: se de um lado há as formulações 

legais sobre programas, objetivos e desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, de outro, existe a distribuição destes livros pelo Ministério da 

Educação (MEC). Distribuição que se constitui num elemento de opressão, visto que 

a não utilização do LD implicaria em uso indevido do dinheiro público. 
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3 O IDENTITÁRIO E O DISCURSIVO 
 

Apresentaremos a partir de agora, algumas considerações norteadoras para 

a compreensão sobre o identitário e o discursivo.  

3.1 Construção simbólica da Identidade 
 

 A discussão sobre identidade cultural preconizada por Hall (2006) nos revela 

que as identidades estão sendo deslocadas e (re) criadas e não é possível concebê-

las como fixas e estáveis. Como objeto, a ―Identidade‖ apresenta-se como discurso 

construído a partir de um arcabouço heterogêneo de práticas sociais e culturais. 

Nesse sentido, a identidade não pode ser concebida como consequência de uma 

relação natural entre linguagem e mundo, ou mesmo uma imagem fiel da realidade 

refletida num espelho, uma vez que funciona, a partir das condições de sua 

enunciação por meio de mecanismos disciplinares, que determinam o que pode ser 

dito ou não,  

 

A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela 
história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela 
memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e de 
revelações de cunho religioso. Porém todos esses materiais são 
processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que 
reorganizam seu significado em função de tendências sociais e projetos 
culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de 
tempo/espaço (CASTELLS, 2000, p.22). 

 

 

 Portanto, o que nos importa é encontrar as variantes discursivas, definidas a 

partir das amplas e específicas condições de enunciação, e os procedimentos de 

controle, que agem na seleção e sistematização do que se pode ou não 

dizer/mostrar sobre lugares e pessoas de um determinado contexto. Ou ainda, como 

destaca Zaidan Filho (2001, p.43)  

 

[...] a região não é uma positividade geográfica, mas, ao contrário, um 

produto sociocultural das disparidades geográficas no processo de 
desenvolvimento capitalista (...) obra de publicistas, pensadores, 
produtores culturais e lideranças políticas na construção simbólico-cultural 
da ―região‖ ou da ―identidade regional‖.  
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 Essa construção simbólico-cultural, por meio de mecanismos de controle e em 

suas variadas formas de representação, reflete sobre cada sujeito com a força de 

uma totalidade absoluta. Hall (2006, p. 50-51) conceitua identidade como um 

discurso constituído de sentidos com os quais os sujeitos se identificam ou não. Hall 

ressalta ainda, a identidade nacional (pertinente também para as identidades 

regionais), é construída por memórias e imagens que são afirmadas pelo poder da 

tradição, por meio de instituições e sistemas hegemônicos obedecendo certa ordem, 

e que se concebem como um todo unificado, também representado como único. 

Assim o autor afirma que, 

 

[...] não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de 

classe, gênero ou raça, uma cultura nacional (e regional) busca unificá-los 
numa identidade cultural, para representá-los todos como pertencendo à 
mesma e grande família nacional (ou regional). (HALL, 2006, p. 59). 

 

 

 A constituição das identidades, como concebe Bauman (2005 p. 83), é um 

campo de batalha, ou seja, ―sempre que se ouvir essa palavra, pode-se estar certo 

de que está havendo uma batalha‖. Ainda, Hall avalia com relação às culturas 

nacionais, que ao realizarmos referência às identidades regionais, não poderíamos 

tê-las como sendo unificadas, mas como ―dispositivo discursivo que representa a 

diferença como unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas 

divisões e diferenças internas, sendo unificadas apenas através do exercício de 

diferentes formas de poder cultural‖ (HALL, 2006, p. 67).  

 Albuquerque Jr. (2001) ressalta a importância de se estudar e conhecer a 

história da constituição das identidades, com a finalidade de não nos submetermos a 

discursos que conduzem a estereótipos e preconceitos. O estereótipo é, como 

vemos em Bhabha (1998, p. 105), ―uma forma de conhecimento e identificação que 

vacila entre o que está sempre no lugar, já conhecido, e algo que deve ser 

ansiosamente repetido‖.  

 

Ainda no que tange às identidades nacionais e regionais, gostaria de 
sublinhar o papel privilegiado da cultura e da educação, uma vez que tais 
identidades chegam até nós ―por meio da educação, dos contatos sociais, 
dos hábitos, ou seja, da cultura, que nos faz pensar o real como totalizações 
abstratas‖ (ALBUQUERQUE JR., 2001, p. 27).  
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 Um bom exemplo é que na Espanha, o País Basco e a Catalunha lutam para 

obter a independência, por não se identificarem com a nacionalidade espanhola. 

Bascos e catalães recusam ser chamados de espanhóis (PENA, 2018). Dentro 

desse contexto, o Brasil, com sua grande diversidade cultural, social, econômica e 

étnica tem na língua portuguesa um elemento de unificação do país. Entretanto 

existe uma dificuldade de coesão sobre identidade nacional principalmente quando 

há diferenças sociais, econômicas e políticas. Por conta disso, diversas pessoas 

afirmam o desaparecimento da identidade nacional dando lugar à identidade 

regional. A concepção de identidade regional atualmente remete à condição social e 

ao sentimento de pertencimento a um determinado grupo. O nível de identidade em 

um sujeito depende da sua participação ou exclusão relativa à cultura que lhe 

conecta.  

[...] a identidade não é uma essência, um dado ou um fato seja da natureza, 
seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, 
permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, 
idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que identidade é 
uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação [...]. A 
identidade está ligada a sistemas de representação. A identidade tem 
estreitas conexões com relações de poder (SILVA, 2008, p. 96 –97). 

 

 

 A identidade está imersa na tensão entre o essencialismo e o não 

essencialismo, uma vez que, o conceito de identidade sempre esteve moldado em 

termos essencialistas (sujeito constituído de forma única). No entanto, a concepção 

de uma identidade homogênea que define o indivíduo de forma acabada vem sendo 

criticada, principalmente por esta não levar em consideração a multiplicidade que 

nos constitui. É necessário compreendermos que a identidade não é estável, mas 

fragmentada e contraditória e está ligada diretamente às estruturas discursivas. 

  

3.2 Língua, Linguagem e Cultura 
 

 Diante dos conceitos apresentados por Xavier (2003) a língua é conceituada 

das mais variadas maneiras. É atividade; gesto que é integrante de diversas 

atividades humanas; um fenômeno multissistêmico produzido por um dispositivo 

sóciocognitivo; complexidade estruturada, estruturante e estruturável; condensação 

de um homem construído historicamente; sistema de comunicação intra/interpessoal 
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e intra/intercultural; um fenômeno biológico e produzido num contexto; um sistema e 

uma prática social simultaneamente; um fenômeno nos domínios língua e fala, 

entendidos como integrados em vez de dicotômicos; sistema formal e ao mesmo 

tempo objeto de inscrição social e subjetiva. Tais conceitos se unem, em meio à 

aparente diversidade, principalmente devido à complexidade do objeto da linguística. 

De acordo com Amaral: 

O objeto da Linguística é todo e qualquer texto e/ou discurso formador de 
toda e qualquer manifestação cultural em jogo com os seus sujeitos 
produtores. Como uma ciência multidisciplinar, interessa à Linguística 
explicar as condições de produção das enunciações e os processos de 
construção de sentido envolvidos nas práticas discursivas.  (2013, p 74)  

 

 Sobre essa diversidade da língua - sistema formal e ao mesmo tempo objeto 

de inscrição social e subjetiva - ainda Amaral (2012, p. 106) destaca: ―Língua e 

linguagem se misturam, demonstrando que o papel social do linguista é propiciar o 

verdadeiro exercício da cidadania aos falantes de uma determinada língua‖. Assim, 

entende-se que existe uma construção simbólica e interativa da linguagem em um 

sistema de relações sóciointeracionais.  

 

Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem; é 
somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. É, ao 
mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto 
de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o 
exercício dessa faculdade nos indivíduos. (SAUSSURE, 2004, p.17) 

 

 ―Para Saussure, a língua organiza a linguagem‖ (BENVENISTE, 2005, p. 67), 

ou seja, é um sistema comunicativo que se inter-relaciona ainda segundo o próprio 

Benveniste, (2005, p.69) ―A forma linguística é, pois, não apenas a condição de 

transmissibilidade, mas primeiro a condição de realização do pensamento‖. Dentro 

desse contexto, a relação que se estabelece entre língua e linguagem é o que as 

diferencia, enquanto a linguagem é competência, a língua é adquirida a partir dessa 

competência. Nesse sentido,Sabendo que a língua está em constante evolução, 

entendemos que ela não é uma apenas, mas muitas. […] A língua é ideológica por 

natureza. Esta assertiva coloca em evidência a importância da interação verbal 

como realidade fundamental da língua. (AMARAL, 2012, p 105) 

 Sendo assim, a cultura está atrelada à língua. Só há ambas, quando vivemos 
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determinadas experiências. Desse modo,  

 

A cultura só emerge como um problema, ou uma problemática, no ponto em 
que há uma perda de significado na contestação e articulação da vida 
cotidiana entre classes, gêneros, raças, nações. Todavia, a realidade do 
limite ou texto-limite da cultura é raramente teorizada fora das bem 
intencionadas polêmicas moralistas contra o preconceito e o estereótipo ou 
da asserção generalizadora do racismo individual ou institucional - isso 
descreve o efeito e não a estrutura do problema. (BHABHA, 1998, p. 63)  
 

 
 Sob esse prisma, a cultura não é pré-definida, mas uma articulação provisória 

de contradições, Souza Santos (2001, p. 32) nos alerta: ―As pessoas têm direito a 

serem iguais sempre que a diferença as tornar inferiores; contudo, têm também 

direito a serem diferentes sempre que a igualdade colocar em risco suas 

identidades‖. Canclini considera ―cultura‖ do seguinte modo, 

 

Produção de fenômenos que contribuem, mediante a representação ou 
reelaboração simbólica das estruturas materiais, para a compreensão, 
reprodução ou transformação do sistema social, ou seja, a cultura diz 
respeito a todas as práticas e instituições dedicadas à administração, 
renovação e reestruturação do sentido. (CANCLINI, 1998, p. 29).  
 
 

 Dentro da perspectiva contemporânea, a cultura é vista como multidisciplinar e 

transversal, uma vez que o sujeito não é completo e acabado mas se constitui 

socialmente e historicamente, assim, é importante considerar que a cultura é,  

―índice e reconhecimento da diversidade. É o terreno privilegiado da criação, da 

transgressão, do diálogo, da crítica, do conflito, da diferença e do entendimento‖. 

(CAMPOMORI, 2008, p. 78-79)  

 Portanto, a cultura na sociedade atual, configura-se como uma teia de 

significações, caracterizada por uma mescla de sentidos. E é nítida a inter-relação 

língua, linguagem e cultura, elementos indissociáveis nos estudos linguísticos e 

sociais. 

 

3.3 O norte amazônico 
 

 O Norte é a maior Região do Brasil, é formada pelos estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Além de grande 

extensão, a região faz fronteira com seis países sul-americanos Bolívia, Peru, 

Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname e o território da Guiana Francesa. 
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 Para compreender a Região Norte do Brasil e sua formação, é necessário 

considerar a sua estreita relação com os objetivos geopolíticos e de exploração de 

recursos naturais da floresta amazônica, bem como o relacionamento com as 

comunidades tradicionais. (NONATO, PEREIRA, 2013) Sobre a relação com os 

povos tradicionais Fraxe et al (2009, p.30) alerta, 

 

A ideia de que esses povos sustentam um modo de vida estritamente 
tradicional não deve ser considerada, tal como se vivessem de modo 
estático e congelado. Suas manifestações culturais e sociais se expandem 
pelo mundo urbano e vice-versa, assimilando algumas práticas e rejeitando 
outras. Ainda que reproduzam manifestações ditas tradicionais em suas 
vidas cotidianas, não podemos afirmar que esses grupos sociais não 
estejam inseridos em um processo progressivo de diferenciação e 
transformação. 
 
 
 

 Nesse sentido, a região é marcada por peculiaridades, entre as quais temos a 

elevada desigualdade socioeconômica, e também os seus aspectos físicos. O meio 

de transporte utilizado por uma considerável parte da população que vive nas 

margens dos rios é o fluvial. A Região ainda apresenta acentuada heterogeneidade, 

que compreende desde cidades praticamente isoladas a modernos centros urbanos 

e indicadores socioeconômicos do melhor ao pior do Brasil (SILVA, BACHA, 2014). 

 A Região Norte possui extensão territorial de 3.853.322,2 quilômetros 

quadrados, correspondendo a, aproximadamente, 45% da área total do Brasil. A 

floresta Amazônica cobre a maioria do território dos estados que integram o Norte, 

com predominância do clima equatorial e temperatura elevada, além dos altos 

índices pluviométricos (chuvas). A hidrografia é composta pelos grandes rios que 

formam as bacias hidrográficas Amazônica e do Tocantins (FRANCISCO, 2018). 

 Dentro desse contexto, ―A diversidade ambiental e biológica são temas 

recorrentemente evocados para caracterizar as singularidades da Amazônia. É 

assim desde os tempos remotos e serviram, muitas vezes, como justificativas para 

intervenções na região‖ (VAL, 2009, p. 3) ou seja, conhecer as representações 

identitárias dos povos amazônicos inclui considerar um universo de ambiguidades. 

Ainda Fraxe et al (2009, p. 30) destaca, 
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É preciso entender que os povos da Amazônia não vivem isolados no tempo 
e no espaço, pelo contrário, sempre estabeleceram — e continuam a 
estabelecer — relações de trocas materiais e simbólicas entre si, com as 
comunidades vizinhas e com os agentes mediadores da cultura, entre o 
mundo rural e o urbano e a vida em escala global. A Amazônia nasce e se 
desenvolve no âmago e nos dilemas da moldura da civilização 
euroantropocêntrica.  
 
 
 

 Ainda, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2010 a população nortista somava 15.864.454 habitantes, sendo a densidade 

demográfica (população relativa) de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado; o 

crescimento demográfico de 2,1% ao ano, considerada a maior média do país.  

 Na formação populacional a heterogeneidade dos habitantes da Região Norte 

é fator marcante: cerca de 128.149 índios de diversas etnias; nos estados do Pará, 

Amazonas e Tocantins é significativo o número de imigrantes nordestinos, em 

especial do Ceará e do Maranhão; no Acre e em Rondônia há grande concentração 

de imigrantes paranaenses e gaúchos. (FRANCISCO, 2018)  

 Portanto, a insistente intenção de padronizar Amazônia ao restante do Brasil 

revela a necessidade de se reconhecer a região partindo da sua singularidade 

cultural.  

 

3.4 A Língua e o Efeito Discursivo 
 

 A identidade social independe da vontade do sujeito, é determinada pela 

prática do discurso e pelo poder, portanto a identidade é construída no discurso e é 

constantemente reposicionada. Markova apud Moita Lopes (1996, p. 3) reforça que 

―através da comunicação social as pessoas definem e constroem sua realidade 

social, dão forma e agem sobre ela‖. Sob esse prisma, o discurso é um suporte 

abstrato que circula na sociedade por meio da língua. Daí a importância do estudo 

de textos para responder as seguintes questões: o que diz? como diz? por que diz o 

que diz?  

 

A percepção do discurso como construção social coloca as pessoas como 
participantes nos processos de construção dos significados na sociedade e, 
portanto, inclui a possibilidade de permitir posições de resistência em relação 
a discursos hegemônicos, isto é, o poder não é tomado como monolítico e as 
identidades sociais não são fixas. (MOITA LOPES, 2002, p 55) 
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 Orlandi (2007, p. 15) contribui ao afirmar que ―a palavra discurso, 

etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de 

movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem‖. 

Nessa mesma perspectiva, Fairclough  (1992a) destaca ―os discursos não somente 

refletem ou representam as identidades e as relações sociais, eles as constroem e 

as constituem‖. Para facilitar o entendimento sobre discurso, Orlandi (2007, p. 86) o 

classifica da seguinte forma, 

 

 a. Discurso autoritário: aquele em que a polissemia é contida, o referente 
está apagado pela relação de linguagem que se estabelece e o locutor se 
coloca como agente exclusivo, apagando também sua relação com o 
interlocutor;  
b. Discurso polêmico: aquele em que a polissemia é controlada, o referente 
é disputado pelos interlocutores, e estes se mantêm em presença, numa 
relação tensa de disputa pelos sentidos;  
c. Discurso lúdico: aquele em que a polissemia está aberta, o referente está 
presente como tal, sendo que os interlocutores se expõem aos efeitos 
dessa presença inteiramente não regulando sua relação com os sentidos. 
 
 
 

Assim, o homem ao se inserir em práticas discursivas, é capaz de significar-

se e significar, ou seja, define a permanência ou a continuidade de uma referida 

posição na realidade na qual vive. Dentro dessa ótica, o autor Moita Lopes reforça a 

ideia de relação direta entre linguagem e identidade, uma vez que ambas se 

constroem mutuamente.  

 

Nossa ação discursiva não está simplesmente ocorrendo no mundo social 
de forma autônoma, mas, ao contrário, é fundamentalmente marcada por 
condições sócio-históricas, que definem como os participantes se 
posicionam e são posicionados no discurso. (2002 p. 60) 
 
 
 

 Em outras palavras, a prática da linguagem entre o sujeito e a realidade social 

é o discurso. ―Na verdade toda palavra contém duas faces. Isto é determinado pelo 

fato de que ela procede de alguém assim como pelo fato de que é direcionado a 

alguém. É o produto da interação entre o falante e o ouvinte‖. (BAKHTIN, 2009 p. 

113) ou seja, a linguagem segundo o autor, envolve no mínimo duas vozes: eu e o 

outro. 
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O objeto da linguística (o próprio da língua) aparece assim atravessado por 
uma divisão discursiva entre dois espaços: o da manipulação de 
significações estabilizadas, normatizadas por uma higiene pedagógica do 
pensamento, e o de transformações do sentido, escapando a qualquer 
norma estabelecida a priori, de um trabalho do sentido sobre o sentido, 
tomados no relançar indefinido das interpretações. (PÊCHEUX, [1983] 1990, 
p. 51)  
 
 
 

 Desse modo, o discurso é concebido como um processo de construção social, 

sendo assim, ―a pessoa é um mosaico intrincado de diferentes potenciais de poder 

em relações sociais diferentes‖ Cameron apud Moita Lopes (2002, p. 37). 

 

Se as identidades sociais são constitutivas do processo de uso da 
linguagem, isto é, se o modo como construímos as identidades das pessoas 
é central na definição de como nos engajamos e engajamos outros no 
discurso e construímos significados, (…) a conscientização da natureza 
sócioconstrucionista do discurso e da identidade social é um ponto relevante 
em qualquer processo de ensinar/aprender línguas. ( 2002, p 54) 
 
 

 Sob esse prisma, ―não há sentido sem interpretação. Mais interessante ainda 

é pensar os diferentes gestos de interpretação, uma vez que linguagens, ou as 

diferentes formas de linguagem, com suas diferentes materialidades, significam de 

modos distintos‖ (ORLANDI, 1996, p.9). Portanto, a representação da realidade das 

pessoas, ou seja, do seu cotidiano, é permeada por um processo de interpretação 

que constitui de forma particular o sujeito.  

 

3.4.1 Ideologia 
 

 Sobre o conceito de Ideologia  Löwy (2006, p. 10) alerta: ―é difícil encontrar na 

ciência social um conceito tão complexo, tão cheio de significados, quanto o 

conceito de ideologia‖. Tal complexidade é apresentada por Bobbio, vejamos, 

 

[...] tanto na linguagem política prática, como na linguagem filosófica, 
sociológica e político-científica não existe talvez nenhuma outra palavra que 
possa ser comparada à Ideologia pela frequência com a qual é empregada 
e, sobretudo, pela gama de significados diferentes que lhe são atribuídos 
(BOBBIO, 1998, p.585).  
 
 
 

 O termo ideologia foi inicialmente utilizado pelo francês Desturt de Tracy 

(1754- 1836), segundo o qual ideologia é o estudo científico das ideias e, ainda 

buscou explicar fenômenos sensíveis que interferem na formação das ideias, a 
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razão, a percepção e a memória. Em 1812, Napoleão Bonaparte, usa o termo 

ideologia referindo-se a ―ideia falsa‖ ou ―ilusão‖, num discurso perante o Conselho de 

Estado. Karl Marx, concebe o ideólogo como sujeito que inverte as relações entre as 

ideias e o real. Na obra Ideologia Alemã (1846), o conceito de ideologia parece 

como equivalente a ilusão, falsa consciência, concepção idealista na qual a 

realidade é invertida e as ideias aparecem como motor da vida real (RAMALHO, 

2012). Com Gramsci o conceito ganha materialidade, 

 

o próprio significado que o termo ―ideologia‖ assumiu na filosofia das práxis 
contém implicitamente um juízo de desvalor, o que exclui que para os seus 
fundadores a origem das ideias devesse ser buscada nas sensações e 
portanto, em última análise, na fisiologia: esta mesma ―ideologia‖ deve ser 
analisada historicamente, segundo a filosofia da práxis, como uma 
superestrutura (GRAMSCI, 2011, p. 208)  
 
 

 Ainda, Guareschi (2000) apresenta esse termo em duas vertentes: Ideologia 

no sentido positivo, ou neutro, é entendida como sendo uma cosmovisão, ou seja, 

um conjunto de valores, ideias, ideais, filosofias de uma pessoa ou grupo. Assim 

todos os grupos sociais, possuem sua ideologia, valores próprios. Já no sentido 

negativo, ideologia seria constituída pelas ideias distorcidas, enganadoras, 

mistificadoras. Como algo ilusório ou errôneo, expressando interesses dominantes e 

como que sustentando relações de dominação. 

 

[...] um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, em tomar 
as ideias como independentes da realidade histórica e social, quando na 
verdade é essa realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas e a 
capacidade ou não que elas possuem para explicar a realidade que as 
provocou. (CHAUI, 2016, p. 13)  
 
 

 Para Chauí a ideologia tem o objetivo de impedir que a dominação e a 

exploração sejam percebidas em sua realidade concreta. Desse modo hoje, ―a 

ideologia contemporânea está montada sobre o mito da racionalidade do real 

entendida como razão inscrita nas próprias coisas e expressa através das ideias de 

organização e de planejamento‖. (CHAUI, 2016 p. 245) Assim, a ideologia muda 

dependendo da situação do observador. Sua situação temporal, social, econômica, 

cultural e intelectual influencia diretamente na decodificação do signo. Hall apud 

Santos (2009, p.02) mensura que, 
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Por ideologia, refiro-me às estruturas mentais – as linguagens, os conceitos, 
as categorias, imagens do pensamento e os sistemas de representação que 
diferentes classes e grupos sociais desenvolvem com o propósito de dar 
sentido, definir, simbolizar e imprimir inteligibilidade ao modo como a 
sociedade funciona. 
 
 

 Rocha Júnior (2014, p.14) destaca que a nos Estudos Culturais a aplicação 

do conceito de ideologia está situada a partir de uma discussão sobre a dominância 

da mídia, propagando ideologias da classe dominante. A aplicação do conceito de 

ideologia não está no centro da discussão, entretanto, mesmo sem ocupar um papel 

de protagonista este conceito  estrutura as discussões. 

 

Os valores culturais distinguem também sociedades hierárquicas, que 
ressaltam as diferenças entre ―status social‟, e as igualitárias, que o fazem. 
Em sociedades hierárquicas, o status social implica poder, que pode ser 
exercido de forma explícita ou implícita. De acordo com os valores dessas 
sociedades, os membros de classes inferiores devem respeitar os 
pertencentes a classes superiores. (MARTINELLI, 2005, p. 93)   
 
 

 Para Orlandi (2005, p.46) a ideologia ―é a condição para a constituição do 

sujeito e dos sentidos‖ e ―ideologia não é ocultação, mas função da relação 

necessária entre linguagem e mundo‖ (ORLANDI, 2005, p.47). Por uma necessidade 

de significação, o homem é levado a interpretar, dessa forma, está condenado a 

buscar o sentido das palavras e das coisas. A ideologia afeta nossos sentidos de 

interpretação. Não há como traçar rotas de fuga da presença ideológica em nossas 

ações e gestos cotidianos.  

 

3.4.2 Imaginário 

 

 O Imaginário ao longo da formação do sistema Colonial foi pautado no 

etnocentrismo/eurocentrismo principalmente por expor uma visão preconceituosa, 

arrogante e prepotente durante a constituição cultural de vários povos, pois apenas 

determinados homens, a partir de determinados lugares culturais teriam direito ao 

pensamento, à filosofia e à ciência. Isso nos mostra que ao longo da formação do 

sistema Colonial se constituiu uma verdadeira geopolítica do conhecimento que 

subalterniza povos, saberes e culturas (MIGNOLO, 2003). 
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  Assim, a perspectiva do subalterno, dentro dessa representação não se trata 

de um sincretismo e hibridismo, mas de um ―sangrento campo de batalha na longa 

história da subalternização colonial do conhecimento e da legitimação da diferença 

colonial‖ (MIGNOLO, 2003, p. 35). 

 

Uma cadeia ideológica particular se torna um local de luta não apenas 
quando as pessoas tentam deslocá-la, rompê-la ou contestá-la, suplantando-
a por um conjunto inteiramente novo de termos, mas também quando 
interrompem o campo ideológico e tentam transformar seus significados pela 
modificação ou rearticulação de suas associações, passando, por exemplo, 
do negativo para o positivo. (HALL, 2013, p. 193) 
 
 

 Nesse sentido, a re-significação se torna real em todos os campos, com isso 

Foucault (1997) nos faz pensar a respeito das barreiras geográficas e as questões 

envolvidas nas relações de poder presentes nas correlações de determinadas 

regiões. Essas práticas discursivas construídas por meio dessas relações são 

atuantes nas práticas de poder que mesmo com o processo de informação que a 

globalização proporciona, ainda são encontradas até hoje. 

 

Desde o momento em que se pode analisar o saber em termos de região, 
pode-se apreender o processo pelo qual o saber funciona como um poder e 
reproduz os seus efeitos. Existe uma administração do saber, uma política do 
saber, relações de poder que passam pelo saber e que naturalmente, quando 
se quer descrevê-las, remetem àquelas formas de dominação a que se 
referem noções como campo, posição, região, território. (FOUCAULT, 1997, 
p. 158). 

 

 Para Baczko (1985), o termo imaginário representa um conjunto de 

representações coletivas e imagens formuladas socialmente. Entretanto, não 

devemos supor que o imaginário marque uma distinção com relação ao que é real 

ou não. Nesse sentido, o imaginário possui uma particularidade única, pois assim 

como o cria, ao mesmo tempo é criado. Woodward (2012) também destaca,  

 

É por intermédio dos significados produzidos pelas representações que 
damos sentido à nossa experiência […] A representação, compreendida 
como um processo cultural, estabelece identidades individuais e coletivas e 
os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem possíveis 
respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu 
quero ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os 
lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos 
quais podem falar. (2012, p 17-18) 
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 Ainda, levando em consideração a heterogeneidade etimológica, cultural e as 

influências ideológicas exteriores, a representação atrela-se ainda hoje, mais a 

estereótipos do que sua historicidade. Encontramos, desta forma, ―o imaginário e o 

real não como opostos, mas como dimensões formadoras do social, em um 

processo atualizador imbricado; imaginário e real não se distinguem, senão 

arbitrariamente‖ (SWAIN, 1993, 56). E Foucault (1997) destaca que as identidades 

são inscritas em discursivas relações de poder específicas nas quais são 

construídas e não escolhidas pelo próprio indivíduo.  

 Ainda, para Mignolo (2003), a crise do ocidentalismo cresce ao mesmo tempo 

em que emerge uma razão a partir das margens do ocidente e dos saberes 

subalternos. Para Ortiz (1994, p 609), ―a cultura nacional é composta não apenas 

por instituições culturais, mas também de símbolos e representações, que aliados ao 

descontentamento em relação ao subdesenvolvimento, fundamentam a formação do 

elo entre discrepâncias‖. Contudo, o imaginário assume uma realidade específica ao 

sistematizar uma ―identidade‖ para uma sociedade, como se esta fosse a única real. 

 Segundo Pêcheux (1990), todo discurso produzido tem um destinatário e seu 

produtor pressupõe que seu destinatário encontra-se num lugar determinado. Esse 

lugar aparece representado no discurso por formações imaginárias que designam o 

lugar que o sujeito e o destinatário se atribuem mutuamente, ou seja, a imagem que 

fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. As formações imaginárias 

determinam lugares ―que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que 

eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro.‖ (Pêcheux, 1990). Segundo 

Pêcheux (1990), todo processo discursivo supõe a existência das seguintes 

formações imaginárias: 

 

IA(A): Imagem do lugar de A para o sujeito colocado em A - Quem sou eu para lhe 

falar assim? 

IA(B): Imagem do lugar de B para o sujeito colocado em A - Quem é ele para que eu 

lhe fale assim? 

IB(B): Imagem do lugar de B para o sujeito colocado em B - Quem sou eu para que 

ele me fale assim? 

IB(A): Imagem do lugar de A para o sujeito colocado em B - Quem é ele para que 

me fale assim? 
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 Dessa forma, concluímos que todo discurso emitido pressupõe uma 

antecipação das representações de quem a recepcionará, e aí se capta os discursos 

e se formam as projeções imaginárias, essenciais para nossas análises sobre o 

imaginário da região norte nos livros didáticos. 

3.4.3 Sujeito 
 

 A constituição do sujeito, para Markova apud Moita Lopes, (2002, p 25) ―o 

indivíduo torna-se consciente de si mesmo, no processo de tornar-se consciente dos 

outros‖. Desse modo, os sujeitos têm suas identidades construídas de acordo com o 

modo como vinculam seu próprio discurso ao discurso dos outros (SHOTTER; 

GERGEN, apud MOITA LOPES, 2002).  

 Nesse contexto, há um processo de transformação que está deslocando as 

estruturas e os processos centrais das sociedades modernas e abalando as bases 

de referência até então aceitas no mundo social (Hall, 2006). Destacando as 

mudanças, intrinsecamente nos indivíduos, ele nos diz 

 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens 
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, 
no passado nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos 
sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades 
pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos 
integrados. Esta perda de um ―sentido de si‖ estável é chamada algumas 
vezes de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo 
deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo 
social e cultural quanto de si mesmos- constitui uma ―crise de identidade‖ 
(HALL, 2006, p.9) 

 

 Dentro desta perspectiva, Johnston apud Moita Lopes (2002) afirma ―a 

identidade é o que você pode dizer que você é de acordo com que dizem que você 

é‖. Desse modo, nossa identidade se constitui a partir do relacionamento com o 

outro. Ainda Kitzinger apud Moita Lopes (2002) diz que, ―as identidades não são 

propriedades dos indivíduos, mas construções sociais suprimidas ou promovidos de 

acordo com os interesses políticos da Ordem Social dominante‖ destacando as 

relações de poder que interferem diretamente nas relações sociais. Amaral nessa 

vertente contribui, 
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Conscientes de que somos seres híbridos, acreditamos também que as 
vantagens dos estudos sobre pluralidade cultural estão nas relações das 
práticas sociais e econômicas que, se entrelaçadas, potencializam a trama 
e se revelam mais nas atuações do que nas ações propriamente ditas. 
(2012, p. 104) 
 
 

  Diante do que foi exposto o sujeito está continuamente se reposicionando e 

se constituindo, sobre esse processo Hall destaca 

 

Nós todos escrevemos e falamos de um lugar e momentos particulares, de 
uma história e de uma cultura que são específicas. O que dizemos está 
sempre em contexto posicionado (…) ao invés de pensarmos sobre 
identidade como fato já concluído. Devemos pensar sobre identidade como 
uma produção, que nunca está completa, que está sempre em processo, 
sempre constituída dentro e não fora da representação. (HALL, 2006, p. 
222) 
 
 

 Desse modo, a partir dos estudos sobre a construção da imagem do homem e 

sabendo das dimensões geográficas e das singularidades culturais, é preciso 

discutir-se o que o sujeito, como e porque esta região de tantas representações 

constrói a sua dizibilidade e visibilidade por meio de um único ponto de vista. Mesmo 

havendo estudos pautados na alteridade, no respeito às diferenças e no 

reconhecimento das chamadas classes subalternas, a questão da diversidade ainda 

não é problematizada o suficiente.  

 Segundo Orlandi (2005, p. 50), ―o sujeito gramatical cria um ideal de 

completude, participando do imaginário de um sujeito mestre de suas palavras: ele 

determina o que diz‖.Dessa forma, Patti (2009) assegura que ―ele enuncia na ilusão 

de escolher e definir o que diz, de controlar os sentidos, mas não sabe que, antes, 

ele é determinado tanto por seu lugar subjetivo possível naquele determinado 

momento de sua enunciação‖ 

  Assim, dividido, o sujeito não tem como controlar os sentidos como um todo, 

pois eles podem sempre vir-a-serem outros na relação com o outro, nas variações 

do tempo e do espaço em que ocorrem as enunciações: 

 

Ele é sujeito à língua e à história, pois para se constituir, para (se) produzir 
sentidos ele é afetado por elas. Ele é assim determinado, pois se não sofrer 
aos efeitos do simbólico, ou seja, se ele não se submeter à língua e à 
história, ele não se constitui, ele não fala, não produz sentidos (ORLANDI, 
2005, p. 50). 
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 O sujeito do discurso, assim, tem uma materialidade linguística, e, portanto, é 

fruto de um entremeio que se constitui em condições de produção dadas e está 

diretamente relacionado à forma como concebe o mundo exterior e se posiciona em 

relação a ele. Esse processo é continuo e está sempre sujeito a mudanças 

(posições sujeito). 

 

3.4.4 Silêncio e Silenciamento 
 

 Eni Orlandi (2007) inaugura um importante estudo sobre o estatuto do silêncio 

na ordem do discurso. São três as principais classificações elaboradas pela autora 

sobre esse aparato: a) O silêncio fundador, ―aquele que existe nas palavras, que 

significa o não-dito e que dá espaço de recuo significante, produzindo as condições 

para significar (ORLANDI, 2007, p. 24); a política do silêncio, que se divide em 

silêncio constitutivo e silêncio local; e por último, silêncio e resistência, em que se 

analisa(m) o(s) mecanismo(s) usado(s) por vozes sociais, reprimidas por uma 

ideologia dominante, que buscam significar em silêncio. Isso ocorre, pois, o silêncio 

 

é assim a ―respiração‖ da significação; um lugar de recuo necessário para 
que se possa significar, para que o sentido faça sentido. Reduto do 
possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para o que não é ―um‖, para o 
que permite o movimento do sujeito. (ORLANDI, 2007, p.13). 
 
 

 Para Orlandi, o homem está ―condenado‖ a significar. Com ou sem palavras, 

diante do mundo, há uma injunção à ―interpretação‖: tudo tem de fazer sentido 

(qualquer que ele seja), o homem está irremediavelmente constituído pela sua 

relação com o simbólico. (Orlandi, 2007, p. 29). Seus estudos serão essenciais para 

compreender o processo de silenciamento da região norte nas abordagens dos 

livros didáticos. Isso porque 

 

O silêncio não fala, ele significa. Se você fizer o silêncio falar, ele vai 
significar diferente. Ele significa por ele mesmo, ele faz sentido, e isto é 
muito importante. Às vezes mais importante que as palavras. Significar com 
palavras é diferente de significar com silêncio. Há o silêncio que é a própria 
respiração do sentido. A gente pode estar em silêncio e estar significando. E 
também, muitas vezes, você fala certas coisas para que outros sentidos não 
apareçam. Isso é o silenciamento. Mas o sentido silenciado não 
desaparece. Porque o homem tem necessidade vital de significação. Onde 
ele não pode significar, migra para outros objetos simbólicos. (ORLANDI, 
2012 – Globo Universidade). 
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 Passamos para as análises, que de certa forma significam a operação do 

silêncio nas formações discursivas sobre o norte amazônico. A partir dos textos 

observa-se a presença do silêncio como aspecto estruturante dos sentidos. O 

silêncio, ―não está disponível à visibilidade, não é diretamente observável. Ele passa 

pelas palavras (...) escorre por entre a trama das falas.‖ (ORLANDI, 2007, p. 32). 

Portanto, consideramos o silêncio como ocultação implícita ou explícita de ―outro‖ 

discurso. 
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4 AS REPRESENTAÇÕES NORTISTAS EM LIVROS DIDÁTICOS 
 

 
 Nesta seção, exibiremos a análise dos dados dos textos selecionados em 

quatro volumes de Livros Didáticos de Língua Portuguesa mais adotados nas 

escolas públicas Estaduais de Porto Velho/RO, a fim de discutirmos de que maneira 

são representadas as identidades.  

 

Figura 02: Coleção Português Linguagens/Editora Saraiva 

 

Fonte: Guia do Livro Didático PNDL -2014 

 

O quadro que segue apresenta a distribuição dos textos em quatro volumes 

da Coleção Linguagens da Editora Saraiva de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental 

nas escolas públicas estaduais de Porto Velho/RO com dados estatísticos e recortes 

de textos a fim de verificarmos se a identidade é produto de uma construção 

discursiva multiculturalista ou excludente. 

 
Quadro 4: Distribuição dos textos - Região Norte 

 ANO Nº de textos  Título dos textos 

6º ANO 2  ―As Línguas do Mundo‖ e ―Natureza Morta‖ 

7ºANO 1  ―Dança da Chuva‖ 

8ºANO 1  
―Brasil não tem meta para acabar com desmatamento 

na Amazônia‖ 

9ºANO 0  - 

Total Geral 4   

Fonte: Dados coletados, compilados e tabulados pela pesquisadora em 2017. 
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O quadro 04 apresenta textos regionais selecionados que representam a 

região Norte, distribuídos do 6º ao 9º ano, observamos a predominância desses 

textos no volume do 6º ano com uma porcentagem de 50% em relação ao livro – 

volume do 7º e 8º ano que apresentam somente 25% dos textos, em contrapartida 

ao volume do 9º ano que não possui nenhum texto. Neste caso, observa-se que nos 

livros desta coleção existe uma pequena discussão a respeito da região Norte, 

entretanto são inseridos em níveis diferentes de acordo com o ano/série, em 

exceção os LD do 9º ano/série que não apresentaram nenhum tema sobre a Região. 

Assim,para compreendermos essas representações faremos análises dos 

textos divididos em cinco tópicos: o primeiro será sobre os desafios da 

Representação Identitária Regional no LD da coleção Linguagens - Editora Saraiva, 

em seguida realizaremos nos quatro subitens subsequentes análises dos textos que 

caracterizavam a região Norte, tendo em vista os objetivos da pesquisa 

sistematizados. 

 

4.1 Coleção Linguagens: Possibilidades e Desafios 
 
 
 Tendo em vista os conteúdos abordados nessa coletânea, as regiões 

brasileiras foram assim qualitativamente retratadas por doze textos que somam: 

Região Norte (quatro), Região Sul (um), Região Nordeste (três), Região Sudeste 

(quatro) e Região Centro-Oeste (zero). Acrescenta Ribeiro (2009, p. 01), sobre as 

proporções ideológicas e culturais que o LD pode apresentar, 

 

O livro didático como fonte de investimento e de preocupações tem 
suscitado debates dentro e fora das instituições educacionais sobre a sua 
relevância na construção de identidades e ideologias. É um objeto rico de 
pesquisa por ser um espaço privilegiado de disputas políticas, uma vez que 
este é sempre questionado por omissões, produção de caricaturas de 
personagens históricos e grupos sociais e étnicos, simplificações dos fatos 
históricos. (2009, p. 01) 
 
 

 Partindo da concepção sóciointeracional, considerando que um dos objetivos 

de ensino, segundo os PCN (p. 28), é de se trabalhar o tema transversal ―pluralidade 

cultural‖, considerando que os sujeitos autores de livros escolares são 

necessariamente (ou quase sempre) do Sudeste, verificamos que o LD não pode, 

obviamente, trabalhar com toda a totalidade de textos que tratam das regiões 

brasileiras, mas infelizmente insiste em realizar um recorte dos modos de 
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representar as regiões, 

 

Os professores de língua precisam considerar a linguagem como fenômeno 
essencialmente social se suas aulas devem ter qualquer relação com o 
modo como usamos a linguagem na sociedade, e isso inclui consciência de 
como, através do uso da linguagem, construímos nossas várias identidades 
sociais no discurso e de como essas afetam os significados que 
construímos na sociedade. (MOITA LOPES 2002, p 54- 55) 
 
 

 Nesse contexto, fica nítido que existem muitas identidades culturais no 

mundo, sobretudo no Brasil. E é fato que o LD não responde sozinho pela educação 

formal, porém, sua discussão deve acompanhar o processo ensino-aprendizagem 

das instituições escolares. Desse modo, de acordo com a tabela 02, percebemos 

que regiões brasileiras estão em destaque enquanto outras são silenciadas, como 

por exemplo a região Centro-Oeste que não é citada em nem um único texto em 

todos os quatro exemplares que compõe a coleção, desse modo Orlandi (2007) nos 

alerta ―o silêncio não fala, ele significa‖. Assim, as representações podem ser 

observadas de forma mais macro ou micro, sob essa ótica, quando nos referimos à 

região, estamos pensando nas questões geográficas, tendo entendimento não 

somente das dimensões espaciais, mas também as questões políticas, 

administrativas, fiscais, culturais etc.  

 ―A reflexão sobre o silêncio nos faz compreender um aspecto fundamental, o 

da necessidade do sentido formulável: se um sentido é necessário, ele é possível. O 

silêncio é a garantia desta necessidade, pois o não-dito, o silêncio, significa‖. 

(ORLANDI, 2007, p. 130). Assim, os sentidos silenciados são direcionados a outros 

objetos simbólicos. Como este direcionamento é gerado pela necessidade histórica, 

para compreensão do discurso, devemos nos perguntar o que ele deseja calar. 

 Ao observarmos diferentes regiões, devemos considerar que não se trata de 

culturas prontas e imutáveis. As relações que se constituíram presentes nesses 

territórios, vistos como diferentes, diante de um todo que se põe como diversidade, 

seja ela econômica, social ou cultural é o resultado de estratégias de 

homogeneização, existente nas lutas diárias entre dominados e dominantes. 

Segundo Albuquerque Júnior (2001, p. 27), os territórios existenciais são imagéticos, 

uma vez que são subjetivados por meio dos contatos sociais, da educação, dos 

hábitos, ou seja, da cultura, que nos faz ver o real como totalizações abstratas. Ele 

continua,  
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A regionalização das relações de poder pode vir acompanhada de outros 
processos de regionalização, como o de produção, o das relações de 
trabalho e o das práticas culturais, mas estas não determinam sua 
emergência. A região é produto de uma batalha, é uma segmentação 
surgida no espaço dos litigantes. As regiões são aproveitamentos 
estratégicos diferenciados do espaço. (ALBUQUERQUE JR 2001, p. 26) 
 
 

 Nessa ótica, as barreiras geográficas compreendidas por meio de relações 

camufladas e construídas permanentemente, são invenções históricas uma vez que, 

esses aspectos históricos nos revelam uma visão de diferentes interesses em 

questão, observando os aspectos sociais, jurídicos, culturais, econômicos, etc, 

baseado no jogo de interesses. Desse modo, a complexidade dessa representação 

do termo região, ultrapassa a divisão geográfica e econômica. Sobre essa 

concepção Albuquerque Jr, afirma, 

 

Ela (região) remete a uma visão estratégica do espaço, ao seu 
esquadrinhamento, ao seu recorte e à sua análise, que produz saber. Ela é 
uma noção que nos envia a um espaço sob domínio, comandado. Ela 
remete, em última instância, a regio (rei). Ela nos põe diante de uma 
política de saber, de um recorte espacial das relações de poder. Pode-se 
dizer que ela é um ponto de concentração de relações que procuram traçar 
uma linha divisória entre elas e o vasto campo do diagrama de forças 
operantes num dado espaço. (2001, p. 25) 

 

 Nesse sentido, as identidades são constituídas a partir de experiências e são 

produzidas e transformadas numa relação dialógica que envolve contextos, valores 

e épocas diferentes, processo que está em constante evolução, revestindo-se 

constantemente de novos significados. É preciso compreender que a interação 

social entre os sujeitos fez gerar as diferentes culturas, o sentimento de 

pertencimento surge, a partir das experiências que os sujeitos desenvolvem durante 

sua vida social. 

 Dentro dessa ótica, sabemos que os livros didáticos, ainda hoje, possuem um 

conteúdo unificado com textos diversificados e em sua maioria que não atendem às 

necessidades de todas as camadas sociais, o que causa grandes dificuldades para 

se desenvolver efetivamente um trabalho pedagógico com enfoque nas 

peculiaridades regionais.  

Dentro desse contexto, fator importante sobre a questão cultural é o tipo de 

cultura como fator de influência numa comunicação intercultural. Nessa ótica, o livro, 

portanto, se constitui como um elemento da comunicação verbal, por ser produzido 
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para ser apreendido, comentado e discutido sob a forma de diálogo.  

 Dentro dessa ótica, os livros didáticos, ainda hoje, e em grande parcela não 

abarca às necessidades de representação das regiões, o que acarreta dificuldades 

para se desenvolver um trabalho pedagógico que contemple peculiaridades 

regionais. É certo que muitas questões estão envolvidas e que há fatores, como a 

padronização e o recorte que faz do mundo, que impõe sentidos e/ou silencia as 

contradições de uma sociedade multicultural, gerando em muitos casos 

homogeneização e repetição de conteúdos. Bosi (2005, p 02) nos alerta 

 

[...] não existe uma cultura brasileira homogênea, matriz dos nossos 
comportamentos e dos nossos discursos. Ao contrário, a admissão de seu 
caráter plural é um passo decisivo para compreendê-la como um ‗efeito de 
sentido‘, resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no 
tempo e no espaço. 

 

Cada parte é importante para a concepção do todo, sem o aprofundamento e 

análise a respeito da cultura brasileira, aparenta ser a solução mais eficaz conceituá-

la como ―mistura‖ com intuito de justificar a homogeneização cultural, ou seja, é 

preciso compreender a ―Identidade‖ não como resultado de uma simples relação 

incondicional e natural entre linguagem e mundo, ou como uma imagem fidedigna da 

realidade refletida num espelho, mas como uma relação discursiva constituída a 

partir de práticas sociais e culturais heterogêneas, levando em consideração as 

condições de enunciação, condições estas que são determinadas a partir do tempo 

e espaço em que o individuo se insere.  
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4.2 Representações Identitárias no texto “Dança da chuva” 
 

Tendo em vista a tabela 04, apresentaremos uma análise discursiva dos 

conteúdos apresentados nos quatro textos da Coleção Linguagem de LP levando 

em consideração que a concepção de Identidade Regional depende de variados 

aspectos e experiências de vida e está relacionada com o sentimento de 

identificação e pertencimento do indivíduo de determinada cultura. 

Nessa perspectiva, observemos o texto 01 ―Dança da Chuva‖, é comum, a 

representação da Amazônia partir da identidade indígena. Se analisarmos com 

cautela até as ilustrações nos remetem a imagem do ‗diferente‘ e o ‗diferente‘ nesse 

contexto acaba apresentando conotação de inferioridade.  

 

Figura 03: Texto Dança da Chuva 

 

Fonte: Livro Didático de Língua Portuguesa do 7º ano Coleção Linguagens (2009, p.105) 

 

 No título e na imagem já é possível notar o teor folclórico dado a um ritual 

sagrado dos indígenas ―Dança da Chuva‖. O ritual dos Índios dançando em passos 

marcados rogando chuvas aos deuses e espíritos é apresentado de forma simples e 

infantil, mas os rituais verdadeiros são bem diferentes. Nessa visão, o discurso 

apresentado é um suporte abstrato que circula na sociedade. É necessário 

compreendermos: O que o texto diz? Como diz? Por que diz o que diz? Assim, Moita 

Lopes contribui postulando que: 
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A percepção do discurso como construção social coloca as pessoas como 
participantes nos processos de construção dos significados na sociedade e, 
portanto, inclui a possibilidade de permitir posições de resistência em relação 
a discursos hegemônicos. (2002, p 55) 
 
 

 O que nos incomoda nesse sentido, é que a imagem que relacionam ao 

indígena é reflexo de uma concepção posta ou imposta, partindo de uma suposta 

‗verdadeira cultura‘ que supõe que tudo que é diferente, exótico e pitoresco. ―O 

discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em 

grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas 

e objeções potenciais, procura apoio, etc‖ (BAKHTIN, 2009, p. 112). A identidade 

cultural criada nesse panorama,  torna-se ‗inferior‘, uma vez que destina o olhar para 

o outro verticalmente, folclorizada e pejorativa. 

 Como vimos, o Imaginário neste caso, foi pautado no etnocentrismo 

principalmente por expor uma visão preconceituosa, arrogante e prepotente relativa 

à constituição cultural de vários povos indígenas e seus rituais, pois apenas 

determinados homens, a partir de determinados lugares teriam direito ao 

pensamento, a filosofia e a ciência. (MIGNOLO, 2003). Além disso, Pêcheux (1990) 

nos diz que todo discurso produzido tem um destinatário e esse lugar aparece 

representado no discurso por formações imaginárias que designam a imagem que 

fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro.  

 Dentro desse contexto, observe o trecho ―depois de frustradas tentativas de 

apagar o fogo, o governo decidiu recorrer à crendice popular‖. Os rituais são 

repassados de geração para geração e por não possuir explicação científica, ou 

sentido racional, para uma parcela da população é visto como falso e folclórico. De 

acordo com Orlandi , ―o preconceito não vem de um processo consciente, e o sujeito 

não tem acesso ao modo como os preconceitos se constituem nele. Vem pela sua 

filiação a redes de sentidos que ele mesmo nem sabe como se formaram nele‖. 

(2007, p.197). 

 Ainda, temos o trecho ―para surpresa geral, a chuva veio e apagou a maior 

parte dos focos de incêndio‖. O ritual sagrado foi tratado mais uma vez com 

etnocentrismo. A chuva foi tida como inesperada e imprevista, sendo que tudo foi 

preparado para esse desfecho, a chuva. Baczko (1985), diz que o imaginário é um 

conjunto de representações coletivas e ideias imagens formuladas socialmente. 

Entretanto, não devemos supor que o imaginário marque uma distinção com relação 
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ao que é real ou não. Nesse sentido, é necessário compreender que as populações 

indígenas fazem parte de um grande universo, possuem diferentes histórias e 

contextos que condicionaram seu passado e seu presente e ressaltar que foram 

vítimas da construção de Estados Nacionais sobre configurações pluriculturais, 

sendo historicamente percebidas como um obstáculo para a construção de estados 

―modernos‖ (BARTOLOMÉ, 2008). 

"Existe um preconceito histórico contra os povos indígenas, que continua 

ainda muito vivo", diz Marta Maria do Amaral Azevedo, antropóloga, demógrafa e ex-

presidente da Fundação Nacional do Índio, a Funai. O preconceito aos indígenas e 

suas tradições, é concebido principalmente pelo desconhecimento ou por 

informações incompletas recebidas em fase de formação e reafirmadas no decorrer 

da vida em sociedade, ou seja, a ausência de discussão a respeito da diversidade 

facilita a legitimação e a perpetuação de concepções incorretas e etnocêntricas. 

 

 Cada vez mais, as culturas "nacionais" estão sendo produzidas a partir da 

perspectiva de minorias destituídas. O efeito mais significativo desse 
processo não é a proliferação de "histórias alternativas dos excluídos‖ que 
produziriam, segundo alguns, uma anarquia pluralista. O que meus 
exemplos mostram é uma base alterada para o estabelecimento de 
conexões internacionais.. (BHABHA, 1998, p. 25) 
 

 

Desse modo, historicamente, existe um imaginário de índio e suas tradições 

materializadas, tal imaginário compõe uma discursividade fundada no discurso da 

colonização como preconceito, discriminação, invisibilidade. O discurso atualiza e 

determina a diferença, indicando quem é o sujeito que deve aprender a ser igual, 

essa formação discursiva foi e é historicamente construída.  

É necessário reconhecer os mecanismos ideológicos que silenciam outras 

formas de interpretação. Desse modo, o preconceito é uma discursividade que se 

impõe sem sustentação e mantêm-se por relações imaginárias carregadas por 

silenciamentos e convicções da própria maneira de significar (ORLANDI, 2007). 

A engrenagem do discurso é complexa, mas nos apresenta pontos 

importantes da criação e manutenção dos sentidos, além disso temos o papel da 

memória e o poder do imaginário na manutenção de alguns sentidos que reforçam 

as relações de poder historicamente na sociedade. Desse modo, mesmo que o LD  

aborde a respeito das questões indígenas, enunciativamente não se localiza o lugar 

da pluralidade no discurso. Assim a construção simbólico-cultural, por meio de 
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mecanismos de controle e em suas variadas formas de representação, reflete sobre 

cada sujeito com a força de uma totalidade absoluta. (HALL, 2006)  

Desse modo, o que a maioria da sociedade ―não índio‖ acredita conhecer dos 

índios e suas tradições, entretanto, na maioria das vezes são apenas imagens 

genéricas da realidade, histórias fragmentadas e fatos superficiais. Desse modo, 

quando iniciamos a análise do LD já encontramos divergências nos fatos, como o 

tratamento preconceituoso e desinformado com o qual abordam a temática, além de, 

não destacar que os indígenas são parte da história, e suas relações sociais, seus 

costumes, estão presentes na nossa vida.  
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4.3 Representações discursivas no texto “As línguas do Mundo” 
 
 

Neste item faremos uma análise discursiva do texto 02 ―As línguas do 

mundo‖. Dentro dessa perspectiva, neste texto temos concepções sobre as 

variações linguísticas e, por conseguinte as línguas do mundo e em especial região 

Amazônica. No título, já observamos o destaque que é dado a língua como 

sistematizador da linguagem, ―a língua organiza a linguagem‖ (BENVENISTE, 2012, 

p. 67), 

 

Figura 04: Texto As línguas do Mundo  

Fonte: Livro Didático de Língua Portuguesa do  6º ano Coleção Linguagens (2012, p.37) 

  

 Muito já foi dito a respeito índios no LD e incluir um pouco da história da sua 

língua apresenta a presença dos indígenas na sociedade atual. Marcuschi (2004) 

defende que hoje a tendência é ensinar a operacionalização com o gênero textual 

que constitui em um modo de atuação sócio - discursiva numa cultura e não um 

simples modo de produção textual. Compreendemos que essa forma apresenta os 

fundamentos históricos mas não discute as transformações pelas quais os indígenas 

passaram desde a vinda dos europeus ao continente.  

 Entretanto, vimos no texto, que tudo foi exposto como se todos soubéssemos o 

que aconteceu com as diversas sociedades indígenas no decorrer do processo 

histórico, porém não é bem assim, uma vez que a história ainda não foi contada na 

perspectiva indígena. 
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Sabendo que a língua está em constante evolução, entendemos que ela 
não é uma apenas, mas muitas. […] A língua é ideológica por natureza. 
Esta assertiva coloca em evidência a importância da interação verbal como 
realidade fundamental da língua. (AMARAL, 2012, p 105) 

 
 

 A partir do que foi observado, pode-se dizer que o LD apresenta fatos da 

história convencional: apresenta os índios, sua diversidade de línguas e culturas, 

mas não transforma o discurso, pois não quebra com os pressupostos e 

fundamentos da história contada e legitimada historicamente. Para Orlandi (1999) 

por necessidade de significação, o homem é levado a interpretar, desse modo, 

busca o sentido das palavras e das coisas constantemente. Assim, não há como 

fugir da presença ideológica em nossas ações e gestos cotidianos. ―A ideologia não 

é ocultação, mas função da relação necessária entre linguagem e mundo‖ 

(ORLANDI, 1999, p.47).  

Com relação à imagem, mesmo apresentando representação de pessoas e 

comunidade, o que se destaca é o estereótipo do índio nu ou semi-nu. O discurso da 

história convencional nessa imagem é reforçado além de trazer a concepção de 

cultura homogênea e estática, e de materializar um distanciamento enunciativo da 

temática indígena, como constitutiva da nação brasileira. Nessa ótica, segundo 

Chopin (2004) o livro didático é portador de um sistema de valores, de uma 

ideologia, de uma cultura, daí sua importância e cuidado. E ainda, 

 

Várias pesquisas demonstram como textos e ilustrações de obras didáticas 
transmitem estereótipos e valores dos grupos dominantes, generalizando 
temas, como família, criança, etnia, de acordo com os preceitos da 
sociedade branca. Deste modo, o livro didático torna-se um instrumento 
privilegiado de construção de identidade. (CHOPIN, 2004, p 553) 

 

 

Apesar das tentativas de incluir a temática indígena nos LD, discursivamente, 

a história continua sendo contada de modo eurocêntrico. O espaço entre a história e 

sua repercussão no presente traz uma lacuna que é preenchida pela memória do 

dizer, o pré-construído. Sendo assim, a história indígena continua não tendo espaço, 

pois é apenas uma reprodução superficial e fragmentada da realidade. Desse modo, 

―a cultura só emerge como um problema, ou uma problemática, no ponto em que há 

uma perda de significado na contestação e articulação da vida cotidiana entre 
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classes, gêneros, raças, nações‖. (BHABHA, 1998, p. 63) 

 Esta é uma região de grande diversidade, falam-se não somente o Português 

Brasileiro, mas várias línguas, é imprescindível destacar que línguas indígenas 

devem deixar de ser vistas como ―dialetos‖, uma vez que sugere que estes idiomas 

seriam menos desenvolvidos e/ou inferiores às línguas consideradas ―verdadeiras‖. 

Albuquerque Jr. (2001) contribui, ―a identidade nacional ou regional é uma 

construção mental, são conceitos sintéticos e abstratos que procuram dar conta de 

uma generalização intelectual, de uma enorme variedade de experiências efetivas‖ 

(p. 27). Desse modo, essas concepções de língua indígena como dialeto são 

preconceitos sem fundamento. 

As línguas indígenas são línguas completas, plenas e independentes. 

Algumas podem, por sua vez, apresentar dialetos, com algumas diferenças entre si, 

mas ainda próximo o suficiente para que seus falantes se comuniquem sem 

necessitar aprender o idioma do outro. Assim, a linguagem é processo de interação 

dos sujeitos sóciohistóricos e ideologicamente constituídos, pressupondo, então, 

transformação. Nessa ótica, Moreira (2005, p 128) cita Souza Santos  ―As pessoas 

têm direito a serem iguais sempre que a diferença as tornar inferiores; contudo, têm 

também direito a serem diferentes sempre que a igualdade colocar em risco suas 

identidades‖ trazendo a importância da diferença para formação de qualquer 

sociedade. 

Soares (2000) afirma que até o conteúdo do LD de LP era basicamente textos 

dos clássicos das literaturas (principalmente os canônicos) e não se dava ênfase às 

necessidades vivenciadas pelo alunado. Atualmente, vem mudando essa realidade, 

uma vez que os livros já contemplam uma variedade de textos que englobam 

diferentes falares e as diversas características regionais do país, mas ainda existe 

um caminho longo a seguir principalmente no sentido de se abandonar um único 

discurso identitário e deletar velhos clichês sectários sobre grupos sociais e regiões.  

Nesse sentido, a relação existente entre identidade e diferença apresentadas 

no livro didático é crucial para entendermos as concepções de pluralidade. Se 

fôssemos conceituar utilizaríamos termos como ―aquilo que é [identidade] e aquilo 

que não é [diferença]‖ (SILVA, 2008, p.74). Essa referência simplista à identidade e 

à diferença pode ocultar a relação recíproca entre as duas. Só compreendemos a 

diferença porque existe a identidade, e vice-versa, ou seja, a identidade se define 

tendo como contraste a diferença. ―Identidade e diferença são, pois, inseparáveis‖ 
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(SILVA, 2008, p.75) 

 Sobre a formação do sujeito, Shotter apud Moita Lopes (2002) afirma ―Somos 

criados da forma que somos pelos outros a nossa volta‖, ou seja, os sujeitos são 

constituídos a partir do seu relacionamento com os outros seres. Desse modo as 

identidades  ainda segundo Moita Lopes (2002) nas palavras de Kitzinger :  ―não 

são propriedades dos indivíduos, mas construções sociais, suprimidas ou 

promovidas de acordo com os interesses políticos da ordem social dominante‖. 

Hall (2005, p. 21) explica a respeito da busca pela identidade, 

 

Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é 
interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser 
ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, 
descrito como constituindo uma mudança de uma política de identidade para 
uma política de diferença.  
 
 

  O que significa dizer que a identidade e a diferença são geradas por meio da 

linguagem e em contextos de relações sociais e culturais. Não podem ser vistas 

como naturais ou externas. Identidades são oscilantes e incoerentes e apontam para 

outra característica da língua/gem, que é a metafísica da presença (DERRIDA, 

1991). Portanto, nacionalmente, o que se percebe é que o discurso sobre os povos 

indígenas, significativamente/historicamente, ainda inscreve-se na homogeneidade e 

no estático disseminado a partir dos interesses de um grupo representante de uma 

pequena camada social. 
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4.4 Representações discursivas no texto “Natureza morta ou natureza-morta” 
 

Neste item faremos uma análise discursiva do texto 03 ―Natureza morta ou 

Natureza-morta‖ que trata da questão ambiental e de preservação da natureza. 

 

Figura 05: Texto Natureza morta ou natureza-morta 

Fonte: Livro Didático de Língua Portuguesa do 6º ano Coleção Linguagens (2012, p.188) 

  

 A Amazônia é constantemente relacionada a fauna e flora. Essa é uma das 

regiões com o maior destaque em se tratando de Biodiversidade, e tais 

representações não poderiam ficar fora do LD. 

É fato que existem interesses subentendidos no conteúdo produzido no LD, 

uma vez que o discurso é cercado por discussões políticas e econômicas. A 

definição de um conteúdo e o modo como é abordado não depende exclusivamente 

do interesse do leitor, mas sim de um grupo responsável. Assim, a necessidade do 

consumo define aquilo que é dito e também o que não é dito. Quando se refere ao 

não-dito, Orlandi diz ―Todo dizer é uma relação fundamental com o não dizer‖. 

(1992, p. 12) Assim sendo, entende-se que o não dito faz parte do discurso. 

Atentemos para o trecho “A cada dia vemos e ouvimos notícias sobre a 

devastação da Amazônia”, o que se percebe, é que a temática, a menos que esteja 

associada a uma notícia de queimada ou uma grande inundação, acaba diluída, 
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superficial e fragmentada. É necessário que a temática meio ambiente expresse o 

discurso humano que esclareça sobre as consequências de suas ações e 

direcionamento para caminhos do senso de responsabilidade e contribuição para o 

bem comum. Assim, os ditos e não-ditos são os processos discursivos que precisam 

ser compreendidos e desvelados dada sua heterogeneidade discursiva. Sobre a 

diversidade dos discursos imersos nas práticas sociais Dutra (2009, p.73) contribui: 

―É aí, na superfície do discurso, e não em outro lugar, que buscamos compreender a 

trama produtiva dos sentidos‖. 

Uma leitura mais atenta desse trecho mostra que ele se coloca a um receptor, 

que está sendo convocado a compreender e a enfrentar a problemática. No entanto, 

ninguém é chamado a repensar os moldes de sociedade atual em que domina a 

desigualdade social. É imprescindível refletir a respeito do papel que a temática tem 

no cotidiano e da necessidade de alterar os modelos de comportamento através da 

negociação de sentidos quando uma informação é relacionada ao cotidiano de quem 

o assimila. Nesse sentido, o discurso é concebido como um processo de construção 

social que necessita de reflexão para abranger a amplitude dos discursos contidos 

em cada pessoa, ―a pessoa é um mosaico intrincado de diferentes potenciais de 

poder em relações sociais diferentes‖. Cameron, et al apud Moita Lopes (2002 p. 20) 

Observe a ilustração no texto 03, representa a natureza em tela, extinta, 

exposta em museu como obra de arte. Aqui vemos que, o porquê dos problemas 

não é explicado e nem se fala de como evitá-los. Perde-se a oportunidade de se 

fazer o papel educacional ao propor uma reflexão sobre a questão ambiental e não 

se efetiva sugestões de meios para favorecer as mudanças devidas que são 

imprescindíveis a fim de derrotar a crise socioambiental atual. Por exemplo, deixa-se 

de lado abordagens, como o desperdício, que prejudica os indivíduos e o meio 

ambiente. 

Quando o conteúdo é associado à realidade de quem recebe a informação, 

ocorre uma negociação de sentidos que faz com que o receptor avalie e até mesmo 

assuma posturas variadas no seu modo de agir no cotidiano. Assim, temos o 

diálogo, presente nos enunciados do sistema comunicativo, como aborda Bahktin, 

ao afirmar que a língua tende a ser dialógica. Algo que ultrapassa o diálogo ―face a 

face‖, entre dois sujeitos e se firma nas relações de sentido em que se estabelecem 

os enunciados.  
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Visões sociais de mundo podem ser de dois tipos: visões ideológicas, 
quando servirem para legitimar justificar, defender ou manter a ordem social 
do mundo; visões sociais utópicas2 , quando tivessem uma função crítica, 
negativa, subversiva, quando apontassem para uma realidade ainda não 
existente. (LÖWY, 2008, p. 14) 
 
 

Essa visão do autor define a importancia de trabalhar com o termo ―visão 

social de mundo‖. De acordo com os PCN´s (temas transversais), documento que 

subsidia o LD, este estudo se insere na questão da crise ambiental do planeta, com 

aspectos mecanicistas da ciência, redutora dos fenômenos e negligente diante das 

relações de poder que fundamentam a sociedade. Desse modo, a base é a 

preservação dos recursos naturais no que se refere à qualidade e quantidade dos 

seres vivos existente na natureza.  

 

Fazer uma leitura, sob a ótica da Linguística e da Cultura, em textos de 
manifestações populares propicia perceber manifestações do sujeito 
enquanto indivíduo participante nas práticas cotidianas, uma vez que toda e 
qualquer manifestação cultural é passível de análise. (AMARAL, 2013, p 81)  
 

 

Diante do exposto, é fato que o texto deveria ter harmonia com a cidadania 

ambiental, sendo participativa e democrática, numa relação entre a teoria e a 

prática, e questionando a sociedade e seus problemas ambientais. Vemos que a 

temática socioambiental repete temas técnicos, contribuindo para que os alunos 

confundam reutilização de uma garrafa plástica com reciclagem, consequentemente, 

não sendo capaz de reconhecer uma criança abandonada como temática 

socioambiental. Assim, a ideologia afeta nossos sentidos de interpretação ―a 

ideologia não é ocultação, mas função da relação necessária entre linguagem e 

mundo‖ (ORLANDI, 1999, p.47). 

Diante disso, o LD convoca dentro das condições concretas da escola a 

enfrentar apenas os problemas que a escola está autorizada a discutir (lixo, pesca 

de peixes fêmeas na época da desova), uma vez que não incentiva a uma reflexão 

sobre as questões e acesso aos recursos naturais, nem tampouco à injustiça 

ambiental que sofrem as camadas sociais com menos poder defensivo. 

 

Não há nenhum objeto que não apareça cercado, envolto, embebido em 
discursos. Por isso, todo discurso que fale de qualquer objeto não está 
voltado para a realidade em si, mas para os discursos que a circundam. Por 
conseguinte, toda palavra dialoga com outras palavras, constitui-se a partir 
de outras palavras, está rodeada de outras palavras. (FIORIN, 2008, p. 19) 
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Assim, atentemos a necessidade de problematizar os discursos contidos no 

LD, uma vez que a temática ambiental deveria ser capaz de despertar essa 

consciência crítica, porém vem sendo realizada sem a devida análise e 

compreensão a respeito da crise ambiental planetária. Dentro desse contexto, o 

estudante é treinado para repetir que ―lugar de lixo é no lixo‖, mas não é sensível às 

injustiças ambientais a que estão submetidos.  
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4.5 Representações discursivas no texto: “Brasil ainda não tem meta para 
acabar com desmatamento na Amazônia” 
 

 Pesam na ―Amazônia‖, afirmações como ―pulmão do mundo‖, ―floresta tropical 

de maior biodiversidade do planeta‖, ―região que tem o maior rio da Terra‖, ―inferno 

verde‖, ―detentor de um terço da água doce do mundo‖, esses são razões suficientes 

para que haja cobiças e preocupações de países, empresas e organizações 

mundiais. Discursos esses que fazem da região uma fonte de riqueza natural 

disponível para satisfazer as necessidades econômicas das nações estrangeiras. 

Uma visão que percebe a região enquanto floresta tropical grandiosa, mas que 

negligência ou inviabiliza o homem que nela habita. 

 

Figura 06: Texto Brasil ainda não tem meta para acabar com desmatamento 

 
Fonte: Livro Didático de Língua Portuguesa do 8º ano Coleção Linguagens (2012, p.138) 
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 Observemos no início do texto com o trecho: “Apesar de o Pacto pela 

Valorização da Floresta e pelo Fim do Desmatamento na Amazônia, formulado em 

2007 por nove ONGs, trabalhar com o prazo de sete anos, o governo estuda um 

prazo maior...” a temática ambiental é percebida como um tema interdisciplinar. 

Sendo assim, o recorte apresenta a politização da questão, porém apaga a 

existência de uma disputa de poder sobre os recursos naturais, colocando a 

sociedade, como a vilã da problemática ambiental, quando, na maioria das vezes, é 

vítima. 

O trecho destaca ainda a relação governo/sociedade/natureza, sem 

reconhecer que essa relação se dá de diferentes formas. Não é possível falar de 

uma única relação entre essas realidades. Aliás, é injusto sugerir que caboclo da 

Amazônia ou mesmo um morador da área rural se relaciona do mesmo jeito com a 

natureza que um megaempresário do agronegócio, por exemplo. Sendo assim, a 

inclusão dessa temática é importante, mas é imprescindível observar os fatores 

físicos e biológicos e, principalmente, os modos de interação do sujeito com o meio 

através de suas diversas relações sociais.  

A questão ambiental é tratada, não como um problema de organização da 

sociedade contemporânea, cuja forma de produzir e consumir sacrifica a saúde do 

meio natural, mas como um desafio que inclui a mudança de atitude de uma grande 

parcela das populações, isentando os grandes causadores do desmatamento, neste 

caso.   

Daí a relevância de responder tais questões: o que diz? como diz? por que 

diz o que diz? Moita Lopes (2002, p 55) contribui ―A percepção do discurso como 

construção social (…) inclui a possibilidade de permitir posições de resistência em 

relação a discursos hegemônicos, isto é, o poder não é tomado como monolítico e 

as identidades sociais não são fixas‖ essa percepção nos permite compreender a 

flexibilidade quanto a constituição das identidades. 

Com esse discurso, busca-se convencer que se trata de um problema na 

relação sociedade/natureza, não dos que decidem o mercado produtivo e interferem 

de forma definitiva no meio natural, mas de todos de forma igualitária, visto que é um 

problema da ―mão humana‖. Diante disso, nossas conclusões apontam para um 

discurso oficial que repete a intencionalidade de sempre, que é a proteção dos 

recursos naturais para uso do mercado produtivo deixando pouco espaço para uma 

reflexão que busque um movimento legítimo pela vida. 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/126809.html
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O fato é que reduzir o meio ambiente à fauna e à flora é, definitivamente, 
um erro de grandes proporções. (...) no mundo moderno, onde o 
conhecimento encontra-se fragmentado, compartimentado em áreas que 
muitas vezes não se comunicam, a discussão ambiental resgata o sentido 
holístico, o caráter multidisciplinar que permeia todas as áreas do 
conhecimento, e nos induz a uma leitura da realidade onde tudo está 
conectado, interligado, relacionado. (TRIGUEIRO, 2003, p.77/78) 
 
 

 A temática ambientalista transformou-se em uma questão discursiva e, nessa 

ótica carrega controvérsias, disputas dentro de um campo de batalhas pela 

supremacia na produção de sentidos, sendo muitos aqueles que se esforçam 

diretamente, para serem a última voz sobre temas ecológicos. 

 Na visão ocidental do mundo, a Amazônia é representada como 

subdesenvolvida sedenta de um grupo ―civilizado‖ que a adéque aos interesses 

internacionais e nacionais. A Amazônia atualmente é resultado de disputas 

constituídas historicamente. Assim a relação com o ―outro regional‖ a partindo de um 

epicentro hegemônico apresenta polaridades. A região carrega a imagem do 

fantástico e do exuberante, e ao mesmo tempo surge como local esquecido, 

paralisado e mal cuidado pela população local. Sobre essa relação Fraxe et al 

(2009, p.30) nos fala ―Ainda que reproduzam manifestações ditas tradicionais em 

suas vidas cotidianas, não podemos afirmar que esses grupos sociais não estejam 

inseridos em um processo progressivo de diferenciação e transformação‖ e ainda 

alerta ―A Amazônia nasce e se desenvolve no âmago e nos dilemas da moldura da 

civilização euro antropocêntrica‖ conceito este que insiste em inferiorizar sua forma 

sua relação com o outro e a natureza. 

 Tendo os recursos naturais como protagonista e a obrigatoriedade de serem 

guardados para a salvação do planeta, ficam à margem da discussão ambientalista 

as desigualdades que envolvem as populações dessa região. Hall (1996, p.26) 

afirma que há ―sistemas de representação que diferentes classes e grupos sociais 

desenvolvem com o propósito de dar sentido, definir, simbolizar e imprimir 

inteligibilidade ao modo como a sociedade funciona‖, dando ênfase a complexidade 

do funcionamento das relações societárias.  

 Segundo a visão desses grupos a destruição dos recursos naturais tende a 

ser erradicada pelo próprio desenvolvimento econômico patrocinado pelas forças de 

mercado. É necessário preservar a natureza para preservar a humanidade, mas 

também fazer questionamentos a respeito dos padrões produtivos atuais. 
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Assim, o discurso sobre sustentabilidade que envolve a sociedade, deve ser 

visto como uma questão complexa. A construção social deste discurso/enunciado 

representa uma proposição subjetiva em que as relações de poder agenciam o 

saber construído. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 Nossa pesquisa pretendeu identificar se a representação identitárias no livro 

didático de língua portuguesa realmente considera uma variedade de modos de 

dizer/mostrar a região ou se exclui outras representações discursivas sobre a região 

Norte, negando a heterogeneidade do sujeito e da linguagem e reproduzindo um só 

discurso como imaginário natural. Especificamente, detectamos as construções 

simbólicas da identidade nortista em textos selecionados, analisamos a  produção 

de efeitos e sentidos quanto as ideologias, aos imaginários, silenciamentos e às 

formações discursivas e levantamos se há o aparecimento de aspectos da cultura 

nortista nos conteúdos abordados e como eles são apresentados.  

 Via método documental, analisamos a coleção ―Linguagens‖ da Editora 

Saraiva, que foi adotada pelo maior número de escolas na cidade de Porto 

Velho/RO. A região norte foi abordada em quatro textos dessa coletânea, sendo eles 

assim nomeados: ―As línguas do mundo‖, ―Dança da chuva‖, ―Natureza morta ou 

natureza-morta‖ e ―Brasil ainda não tem meta para acabar com desmatamento na 

Amazônia‖. 

No primeiro resultado, cujo texto trabalhado foi ―dança da chuva‖, foi possível 

detectar que já no título e na imagem há a configuração de um teor folclórico dado a 

um ritual sagrado dos indígenas. O ritual dos Índios dançando em passos marcados 

rogando chuvas aos deuses e espíritos é apresentado de forma simples e infante, 

mas os rituais verdadeiros são bem diferentes. Nessa visão, o discurso apresentado 

é um suporte abstrato que circula na sociedade.No segundo resultado, cujo texto 

trabalhado foi ―as línguas do mundo‖, há o aparecimento de uma imagem que 

mesmo apresentando representação de pessoas e comunidade, o que se destaca é 

o estereótipo do índio nu ou semi-nu. O discurso da história convencional nessa 

imagem é reforçado além de trazer a concepção de cultura homogênea e estática, e 

de materializar um distanciamento enunciativo da temática indígena, como 

constitutiva da nação brasileira.  

 No terceiro texto apresentado cujo nomenclatura é ―natureza morta ou 

natureza-morta‖ a Amazônia é constantemente relacionada a fauna e flora. Essa é 

uma das regiões com o maior destaque em se tratando de Biodiversidade, e tais 

representações não poderiam ficar fora do LD. Notamos que a temática ambiental 

deveria ser capaz de despertar essa consciência crítica, porém vem sendo realizada 
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sem a devida análise e compreensão a respeito da crise ambiental planetária. 

Dentro desse contexto, o estudante é treinado para repetir que ―lugar de lixo é no 

lixo‖, mas não é sensível as injustiças ambientais que estão submetidos.  

No quarto texto, o tema trabalhado é ―Brasil ainda não tem meta para acabar 

com desmatamento na Amazônia‖. O trecho destacou a relação 

governo/sociedade/natureza, sem reconhecer que essa relação se dá de diferentes 

formas. Não é possível falar de uma única relação entre essas realidades. Aliás, é 

injusto sugerir que caboclo da Amazônia ou mesmo um morador da área rural se 

relaciona do mesmo jeito com a natureza que um megaempresário do agronegócio, 

por exemplo. Sendo assim, a inclusão dessa temática é importante, mas é 

imprescindível observar, principalmente, os modos de interação do sujeito por meio 

de suas relações sociais. 

Em resumo, o Norte é frequentemente representado por um imaginário 

constituído pela mata e índios, porém sua caracterização não pode ficar restringida a 

esses elementos nortistas. Sua diversidade social, linguística e cultural também 

deve ter destaque. Infelizmente vimos que LD contribui para a propagação desta 

concepção imaginária. Esta região carrega consigo o estigma de um povo não 

civilizado e selvagem. Apesar de suas belezas e de seu povo, em meio a esse 

paradoxo de estereótipos, impera o mal entendido transmitido por esses pré-

conceitos definidos desde os tempos da colonização.  

 A cultura e a educação são universos profundamente entrelaçados e só 

podem ser analisados a partir dessa relação. É notório que a escola sempre teve 

dificuldades em lidar com a pluralidade e a diferença, tendendo, muitas vezes a 

silenciá-las e neutralizá-las. Desse modo, cabe a todos que compõem a comunidade 

escolar o desafio de romper com a tendência homogeneizadora e liberar espaços 

para a discussão das questões culturais dos tempos pós-modernos.  

É importante lembrar que a identidade cultural é um conceito muito abordado 

nas últimas décadas, entretanto, ela sempre existiu. Contudo, mesmo tendo ciência 

das singularidades culturais e das dimensões geográficas e, partindo dos estudos 

sobre a construção da imagem do homem, é importante discutir-se mais 

minunciosamente sobre o que é cultura, pois mesmo que haja um espaço na 

academia para os estudos culturais pautados no respeito às diferenças, na 

alteridade e no reconhecimento das chamadas minorias, a temática diversidade 

ainda não é problematizada o suficiente. 
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Discutir questões relacionadas às diferenças identitárias, numa abordagem 

contemporânea, tendo o LD como espaço de cruzamento de culturas é o grande 

desafio. Reinventar a forma de educar torna-se necessário para que se tenha uma 

aprendizagem significativa e desafiante para os contextos sociopolíticos e culturais 

do momento, uma vez que a educação é um lugar de luta e contestações contínuas.  

Tendo em vista esse panorama, o ponto para se entender ―identidade‖ é 

concebê-la como sendo construída na/pela língua/gem, quando discursos são 

produzidos nas interações sociais. Assim, identidades são discursivamente 

re/construídas. É importante compreender que o Brasil é um país em 

desenvolvimento, de realidades heterogêneas e antagônicas, e deve-se considerar 

que apenas a língua não é suficiente para criar e manter um elo que dê aspecto de 

unificação.  

Portanto, é válido saber que o LD é um corpo físico que, ao ser consumido 

por vários lugares sociais (governo federal, as escolas, o professor e o aluno) torna-

se um signo carregado de valores ideológicos e significados, ou seja, é um gênero 

composto por vários enunciados que surge com o objetivo de apoiar o processo de 

ensino/aprendizagem e termina por assumir o papel de normatizá-lo. A respeito do 

LD, não se pretende aqui estabelecer nenhum juízo, mas reconhecer sua 

importância e problemática, pois, para além das divergências, o fato é que o LD, 

ainda é o principal recurso organizador das atividades do processo de 

ensino/aprendizagem e sugere inúmeras possibilidades de investigação para 

estudos. 

 Finalmente, concluímos com a finalidade de contribuir com estudos culturais 

sobre a Amazônia, demonstrando que as representações identitárias do norte 

amazônico nos textos do livro didático analisado, asseveram o efeito discursivo de 

um imaginário verde e indigenista. Há um silenciamento de outras características 

regionais para sobrepor apenas algumas, ideológicas, de caráter rural, de lugar não 

desenvolvido, sem progresso em que o índio sobrevive nú no ―El dorado‖ sem 

tecnologia e urbanização. 
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