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Resumo: A diversidade de gêneros textuais que circulam nas sociedades modernas 
nos faz ver a necessidade de um fazer educativo que contemple as categorias 
lingüísticas, sócio-discursiva e cognitivo-conceitual. Nesse contexto, objetivamos: 
investigar a veiculação dos gêneros discursivos em sala de aula via livro didático, 
bem como constatar como ocorre o uso destes gêneros no tocante à leitura como 
prática social, considerando que a escola é uma das agências responsáveis pelo 
letramento do sujeito-educando, O nosso corpus é constituído pelo livro didático e 
por questionários aplicados a professores e alunos do 1º no do ensino médio de uma 
escola oficial, em Campina Grande – PB-.Os pressupostos teóricos que orientarão 
as nossas análises são as teorias do discurso, através das noções de sujeito e 
práticas discursivas, propostas por Bakhtin (1992, 2000), Foucault (1999) e Gregolin, 
(2004). 
Palavras-chaves: gêneros discursivos, leitura, práticas discursivas, efeitos de 
sentidos. 
 
 A proposta desta comunicação encontra-se contemplada, de certa forma, no 
próprio título, o que nos encoraja, ousadamente, citar Foucault (apud POSSENTI, 
2002, p.92) ao questionar “como um determinado enunciado apareceu e nenhum 
outro em seu lugar?” Como esse título apareceu e nenhum outro em seu 
lugar?.Esse é um dos questionamentos que orientará o nosso estudo cuja tessitura 
dá-se em torno dos aspectos da língua(gem), do gênero, do texto e da leitura. 

Em qualquer estudo que queiramos enfocar o processo de ensino-
aprendizagem da língua portuguesa, emerge do bojo das dificuldades, a concepção 
de língua(gem) que subjaz tal estudo. Particularmente, elegemos a concepção de 
linguagem como interação verbal, nos moldes concebidos por Bakhtin (1979), bem 
como a noção de gênero, de texto e de leitura, focos pertinentes nesse artigo, no 
viés discursivo, associado à vertente da Análise do Discurso. Justifica-se a nossa 
escolha por esse aporte teórico, pelo fato de que ele nos aponta trilhas significativas 
para reflexão entre o homem, a história e a sociedade. Por esse lado, homem e 
sociedade não podem ser pensados separadamente. Assim posto, a Análise do 
Discurso aponta para um novo horizonte quanto ao estudo do texto, uma vez que 
não o concebe apenas pelo viés lingüístico, mas, sobretudo, considera a sua 
articulação com o sócio-histórico, aspecto constitutivo do próprio texto. À luz destas 
considerações, encaramos o texto como unidade de ensino com matizes específicos 
que apontam para produções e efeitos de sentidos, afastando-se das tradicionais 
interpretações textuais de cunho conteudístico. 
  Desse modo, consideramos ser consensual que todo processo de ensino- 
aprendizagem  tem como foco nuclear o texto, o que não constitui  novidade , pois 
há tempo práticas e estudos, os mais diversos, agenciam este procedimento, ou 



seja,o de considerar o texto como unidade de ensino. No entanto, parece haver um 
hiato entre o ter o texto em sala de aula e o que se fazer com ele junto ao alunado. 
Neste sentido, é bem pertinente lembrar os resultados de situações bem específicas 
de uso, quando o aluno tem que demonstrar as competências de ler e escrever, quer 
seja em concursos, vestibulares, quer como prática acadêmica, entre outras, para 
que se constate a grande lacuna entre o “saber” escolar e o “saber” da vida. Esse 
viés permite-nos registrar que a diversidade de textos que circula nas sociedades 
modernas, conseqüência da enorme ampliação da utilização da escrita, exige do 
cidadão usos e práticas sociais freqüentes de leitura e escrita, habilidades que 
exigem competência lingüística e discursiva, concretizadas em situações de 
produções textuais, presentes no cotidiano. Há, portanto, novas demandas e 
necessidades que tornam anacrônicos os usos que se fazem do texto, na escola.  
Daí a necessidade de (re)visitar o texto que chega à sala de aula. 
 As considerações tecidas oportunizam questionamentos como: em que 
medida o uso e o funcionamento do texto na escola, via Livro Didático, favorece a 
formação do educando, no âmbito da leitura e da escrita? Até que ponto a 
concepção de linguagem, de texto e de leitura subjacente à proposta do Livro 
Didático de Português – LDP - não se torna uma fonte de exclusão? Estas são  
questões centrais que norteiam as idéias alinhavadas neste artigo, o que nos 
permite levantar a hipótese de que a escola exclui boa parte de seus alunos das 
oportunidades oferecidas pelo social, dado que não considera  noções como a de 
sujeito, práticas discursivas e efeitos de sentido que embasam  práticas pedagógicas 
de cunho crítico e, conseqüentemente, a formação de leitores  e escritores críticos, 
competências imperiosas à vida de qualquer cidadão, inserido em uma sociedade 
voltada para os valores dos saberes autorizados. 
 Em face do exposto, fica evidente a nossa opção pela perspectiva de um 
estudo que aponte para um fazer educativo que contemple as categorias lingüístico-
discursivas, cuja construção de sentidos materializa-se nos textos que circulam em 
uma sociedade e suas conseqüentes leituras. Sob essa ótica, é oportuno esclarecer 
que elegemos uma noção de texto e leitura tecida nas malhas da Análise do 
Discurso. Buscamos, pois, em Orlandi (1998, p.21) o conceito de texto que nos 
interessa. Neste sentido, ”o texto é definido pragmaticamente como a unidade 
complexa de significação, consideradas as condições de sua produção. O texto se 
constitui, portanto, no processo de interação”. A noção de texto, nestes moldes, 
desloca a noção de texto como meras somas de informações para a de unidades 
discursivas. Dessa forma, ressalta a autora 

 
Este é um domínio onde não há só o discreto e em que a relação com 
o continuum (grifo da autora) se faz necessária. Da mesma forma, se 
faz necessária a relação com o heterogêneo, pois o todo que é o 
texto tem a ver com as condições de produção, a situação discursiva. 
Por outro lado, em termos de sua dimensão, o texto, além de não 
progredir apenas em uma direção e não crescer somente para frente, 
tem relação com o que não é ele, uma vez que o espaço simbólico 
(os implícitos) entre enunciados é constitutivo do texto, bem como sua 



relação com outros textos. A idéia de recorte remete, assim, à de 
polissemia.(ORLANDI, 1998, p.22). 

                                        
            A relação que a autora propõe entre o heterogêneo, condição de produção e 
situação discursiva marca, representativamente, o tratamento que damos ao texto – 
unidade de ensino, considerando a questão que analisamos: a representação de 
uma atitude de exclusão. 

 Falar em texto pressupõe falar em leitura. Daí a urgência de também 
conceituá-la na perspectiva adotada. Nesse sentido, Orlandi (op.cit. p.38) considera 
que 

 
a leitura é produzida e se procura determinar o processo e as 
condições de sua produção. Daí se poder dizer que a leitura é o 
momento crítico da constituição do texto, o momento privilegiado do 
processo da interação verbal, uma vez que é nele que se 
desencadeia o processo de significação. No momento em que se 
realiza o processo da leitura, se configura o espaço da discursividade 
em que se instaura um modo de significação específico. 

 
Assim, o sentido não está configurado explicitamente no texto, mas se produz 

a partir de certas condições de produção que envolve sujeitos sociais, ou seja, quem 
o produz,quem lê, bem como, da relação com outros textos e com outros discursos 
possíveis. 

Quanto aos gêneros, foi a partir dos estudos bakhtinianos que trilhas foram 
abertas para novos enfoques sobre os gêneros, cuja abrangência ultrapassa os 
limites das formações poéticas, primeiros mosaicos em que se assentaram a 
“clássica teoria dos gêneros”. Nesse sentido, Bakhtin (apud MACHADO, 2005, 
p.152) “afirma a necessidade de um exame circunstanciado não apenas da retórica, 
mas, sobretudo, das práticas prosaicas que diferentes usos da linguagem fazem do 
discurso, oferecendo-o como manifestação de pluralidade”. É por este matiz da 
pluralidade dos discursos , oriundos da diversidade dos usos da linguagem e suas 
negociações de sentido que os textos se materializam, atendendo às demandas das 
comunicações que as culturas letradas impõem.Considerando, ainda, Bakhtin(1997, 
p. 279) é pertinente enfatizar que  

a riqueza e diversidade dos gêneros discursivos é imensa porque as 
possibilidades da atividade humana são inesgotáveis e porque em 
cada esfera da práxis existe todo um repertório de gêneros 
discursivos que se diferencia e cresce à medida que se desenvolve 
se complexifica a própria esfera  

 
  Há um crescente fluxo dos gêneros discursivos, dado o avanço em todos os 

campos do conhecimento, principalmente, da ciência e da tecnologia que, 
progressivamente, vem gerando novas formas de uso da linguagem, com destaque 
para a mídia que se expressa na criação de novos gêneros discursivos. 
  Em face da explanação feita, tomamos o LD como uma das fontes que 
permite a entrada do texto na sala de aula. Atualmente, o LD é distribuído às escolas 
oficiais, como parte do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD – tanto para o 



ensino fundamental, quanto para o ensino médio de todo o país. Trata-se de uma 
iniciativa do Ministério da Educação que distribui os livros por intermédio do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação –FNDE. São livros que passam por 
criteriosa avaliação de especialistas e que têm a finalidade de dar suporte às aulas 
de língua portuguesa, contribuindo, portanto, com a formação do educando leitor-
escritor-crítico.  

A priori, o LD desenvolve um papel relevante em sala de aula, visto que é 
portador de um poder que a escola, enquanto instituição responsável pela 
preparação do cidadão para a vida social, “segundo, é evidente, os valores que esta 
sociedade reconhece como seus ao mesmo tempo em que os constrói” (CORACINI, 
1999, p.33), lhe favorece através do professor que, “autorizado pela instituição 
escolar (já que é portador de um diploma legalmente reconhecido), legitima o 
material comercializado, considerando-o base para o seu trabalho em sala de aula. 
Assim, o livro didático funciona como portador de verdades (grifo nosso) que devem 
ser assimiladas tanto por professores quanto por alunos” (op.cit.p.33-34). Na 
realidade, o LD representa, se não o único material do processo de ensino-
aprendizagem em sala de aula, o mais relevante em grande parte das escolas 
brasileiras.  

Esta comunicação pretende, pois, a partir do pressuposto acima, investigar a 
veiculação dos gêneros discursivos em sala de aula, via livro didático, bem como 
constatar como ocorre o uso destes gêneros no tocante à leitura como prática social. 

 Para operacionalizar nosso propósito, aplicamos um questionário a uma 
professora que cursa Letras em uma de nossas Universidades e outro, na turma à 
qual leciona Língua Portuguesa com o intuito de sabermos que textos compõem a 
proposta do livro didático, adotado pela escola e se são trabalhados outros levados 
pela professora..Trata-se de uma turma do 1º ano do ensino médio de uma escola 
oficial, da cidade de Poçinhos – PB -, composta de 34 alunos, predominantemente 
do sexo feminino e faixa etária entre 13 e 26 anos. 

A nossa escolha, em se tratando do ambiente em que se processou a 
pesquisa, justifica-se por ser uma escola oficial do Estado, onde os professores, até 
certo ponto, têm mais liberdade de escolhas, de expressão e de ação em sala de 
aula em relação às escolas particulares que enjaulam os professores em programas 
curriculares prontos e fechados. O 1º ano chamou-nos a atenção por ser o início de 
um novo ciclo de escolarização. Quanto ao LD, a escolha deu-se, a priori, por fazer 
parte do PNLDE. Trata-se do livro “Português: literatura, gramática e produção 
textual” de Leila Lauar Sarmento e Douglas Tufano, editado pela Moderna, volume 
único, ou seja, o livro destina-se aos três anos do ensino médio. É composto por três 
partes: literatura, gramática e produção textual. 

Interessa-nos particularmente os textos presentes na parte de gramática e 
produção textual que são distintas o que já aponta para um esfacelamento do 
processo de ensino-aprendizagem da língua. Sobre este aspecto, Antunes (2007, p. 
32) afirma: 

gramática: uma disciplina de estudo, tal é a ênfase que se dá a 
gramática que, de uns anos para cá, até mereceu uma carga horária 
especial, separada das aulas de redação e de literatura, como se 



redigir um texto ou ler literatura fosse coisa que se pudesse fazer sem 
gramática; ou como se saber gramática tivesse alguma serventia fora 
das atividades de comunicação. 
 

fora das produções textuais que permeiam o cotidiano do indivíduo determinado 
cultural, social e historicamente pelos discursos   cuja materialização dá-se nestas 
produções cercadas pelas condições de produção e pelos efeitos de sentido. 

Para Fernandes (2007), efeito de sentido relaciona-se ao sujeito quando do 
processo da enunciação. Para ele, “nega-se a idéia de mensagem encerrada em si; 
contesta a imanência do significado” (p.28). Ainda é na visão de Fernandes que 
concebemos o conceito de condições de produção revelado como os “aspectos 
históricos, sociais e ideológicos que envolvem, ou possibilitam a produção do 
discurso.”(p.29). Por esse lado, já é possível registrar a ineficácia do trabalho com o 
texto em sala de aula, não obstante a diversidade de gêneros presente no LDP.  

O LD em pauta consta de 17 capítulos na parte destinada ao estudo da 
gramática. Faz largo uso de diversos gêneros discursivos em quase todos os seus 
capítulos, com exceção de um intitulado “Dificuldades da língua” em que trata de 
palavras e expressões, consideradas difíceis de se escreverem, a exemplo de “a fim 
de” / “afim”, entre outras. Os capítulos apresentam um texto de entrada, 
predominantemente, tiras/HQ, além de trechos de música, anúncio publicitários, 
textos jornalísticos, alguns apenas trechos, com o único objetivo de explicar a 
gramática, deixando entrever resquícios de teorias estruturalistas que embasam 
uma noção de língua como código, transparente em seus enfoques e dizeres. O 
exemplo a seguir ilustra uma orientação para o estudo gramatical. 

 

 
 

Leia o texto e identifique os processos de formação de palavras em destaque 



Não podemos obscurecer a presença do texto não só apenas nesta proposta 
mas, praticamente, em todas as propostas de “ensino”. O que questionamos é a 
subutilização do texto que se apresenta como suporte para as atividades puramente 
gramaticais. Nesse aspecto, negam-se as intenções comunicativas de quem escreve 
e de quem lê. Aprende-se os elementos formais da palavra, o que não é suficiente 
para atender as necessidades de leitura e escrita em suas funções sociais. 
Aprendem-se os tipos de sujeito ou o sujeito da oração, mas não a ser sujeito do seu 
dizer, do seu fazer matizado pelas histórias de vida, pelas vontades abortadas por 
que não se tem voz que ecoe na sociedade dita letrada. 

Da mesma forma, observamos na seção de Produção de textos, constante de 
18 capítulos, onde se expõem os mais variados gêneros discursivos e a clássica 
tipologia - descrição, narração e dissertação/argumentação. A todo o momento o 
livro apresenta um novo texto ou trecho de textos, com propostas de produções de 
texto, contudo, sem uma orientação específica que informe aos alunos sobre o quê 
ou o para quê se escreve o que se escreve. Tendo em vista, as atuais discussões 
sobre gêneros discursivos (visão bakhtiniana) e gêneros textuais (MARCUSCHI, 
2002), muitos autores inserem em seus livros didáticos orientações voltadas para o 
gênero do texto, a exemplo do livro em estudo. Os autores do livro em questão 
destinam o capítulo 53 da seção de Produção de texto “Gêneros textuais em jornais 
e revistas” em que apresenta editorial, resenha crítica, carta do leitor e crônica, 
numa demonstração de desconhecimento do que seja gênero discursivo. Isso fica 
evidente quando encontramos, ao longo do livro, uma grande diversidade de 
gêneros, mas só nesta seção os autores remetem a essa classificação, como se os 
outros textos não se enquadrassem em algum gênero. Não constatamos nenhum 
procedimento voltado para às peculiaridades de cada texto, no tocante aos usos 
sociais, nem tampouco para as condições de produção e os efeitos de sentido,nos 
moldes aqui concebidos. Mais uma vez, ilustramos nossa posição com a atividade 
abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escreva uma notícia a partir da foto que se segue. Lembre-se de que a notícia é 
formada de manchete, lide, corpo 



Percebemos que a proposta trata da produção de um texto de circulação 
social, a escrita de uma notícia. No entanto não observamos maiores orientações 
para que o aluno pudesse escrever o seu texto. A preocupação mais uma vez 
destina-se a questões formais de como se escreve uma notícia. Perde-se, então, a 
oportunidade de se enfocar as reais condições de produção, os sujeitos envolvidos e 
os efeitos de sentido do texto a ser produzido.  

Através do questionário, foi possível constatar algumas informações a 
respeito do uso do LD que faz parte do PNDE.Todos os alunos têm o LD e, segundo 
a professora, ele é usado em média três vezes por semana e contempla os gêneros 
HQ, reportagem, notícia, crônicas, poemas, carta do leitor, editorial, tiras, etc. No 
entanto, ainda, segundo a professora, outros textos são levados à sala de aula, 
como os veiculados em revistas, jornais, livros e textos da internet (não foi 
especificado quais os gêneros contemplados), uma vez que o “livro é fragmentado e 
não aprofunda em alguns assuntos relevantes”, afirma a professora.Na realidade, 
não justifica, pois o LD traz esses e outros gêneros. O que está em evidência é o 
que se faz com estes textos, não importando se constante do LD ou levado pela 
professora.  

Em se tratando de um único volume para os três anos, foi questionado à 
professora como se dá a divisão dos conteúdos, que critérios são usados para tal 
divisão. Na sua resposta fica evidente que a seleção se faz a partir do programa do 
vestibular - o PS da UFCG -, “pois não faz sentido o aluno estudar ‘aquilo’ que ele 
não vai precisar já que, infelizmente, os estudos são direcionados para essa  
perspectiva do vestibular”, afirma a professora. 

Em função desse comentário nos questionamos quanto ao rumo que tomam 
as aulas, uma vez que “atender ao vestibular” é o objetivo da professora. Evidencia-
se, portanto, o despreparo da professora em relação a um ensino da língua que tem 
como ponto nuclear o texto e as leituras advindas dele, envolvendo as concepções 
defendidas neste estudo, cujo respaldo, cremos, agencia possibilidades múltiplas de 
um olhar para o texto que se traduz como algo aberto às leituras possíveis em 
oposição a leitura única autorizada pelo LD. 

 Em se tratando das respostas dos alunos, observamos que 10 dos 34 
concordam com a professora quanto ao uso do LDP três vezes por semana. No 
entanto, 16 afirmam que raramente usam o livro, contrapondo a resposta da 
professora, e os 8 restantes  variam suas resposta entre o uso do livro todos os dias 
e uma ou duas vezes por semana.Em consenso com a professora, todos  
consideram que os textos que ela leva para a sala de aula servem como 
complemento do LDP, pois ampliam seus conhecimentos; que os textos despertam 
interesse, mas nem sempre sabem dizer o porquê. Do total de alunos apenas seis 
se posicionaram a favor de ler outros textos que não o do LDP ou os que a 
professora traz. Destes, três gostariam de ler sobre atualidades e romances, dois 
não indicaram o gênero e um gostaria de ler só romance. O curioso é que estes não 
indicam textos novos, pois fragmentado ou não o LD contempla tais propostas. Os 
outros alunos parecem satisfeitos com os textos que são levados à sala de aula pela 



professora que justifica tal prática pela limitação da oferta do LD. É outro fato 
curioso, pois são gêneros discursivos que também estão representados no LD.  

Assim com vistas aos questionamentos e objetivos propostos, é possível 
constatar que o uso e o funcionamento do texto em sala de aula não responde a 
necessidade do educando pois, embora o livro contemple uma grande diversidade 
de gêneros do discurso, o fazer pedagógico atrela-se a concepções de cunho 
estruturalista , em que o texto é pretexto para atividades metalingüísticas. Dado o 
uso variado de texto para explorar estas atividades, tem-se a ilusão de que se 
trabalha com o texto, o que gera também a ilusão de que se ensina a ler e a 
escrever na escola. 

Desse modo, pelo percurso que fizemos, retomamos o título do texto para 
afirmarmos que, praticamente, não se trata da exclusão de gêneros na escola, mas 
da exclusão de leituras, isto é, o modo como se realiza, para que possa contemplar  
os sujeitos sociais, historicamente determinados, as condições de produção que 
permeiam os discursos materializados na diversidade de textos presentes no LD e 
nos efeitos de sentido advindos das leituras possíveis de um texto. 

A leitura que não se faz na escola, o lugar do aluno na “prática da leitura” na 
escola, o lugar do professor, sua visão e sua ação e o lugar do LD, enquanto 
espaços delineadores de circulação dos textos, apresentam-se como pontos de 
entrave do processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, visto que 
apoiados em concepções de linguagem como meio de comunicação e não como 
lugar de negociações de sentido.  
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