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“Eu queria fazer parte das árvores como os pássaros fazem.
Eu queria fazer parte do orvalho como as pedras fazem.
Eu só não queria significar.
Porque significar limita a imaginação.”
(Menino do mato. Manoel de Barros).

introdução
Neste capítulo, pretendo traçar uma reflexão sobre discurso e ensino
de língua, especialmente, no tocante às metodologias de ensino que se
sustentam no material didático. Esse percurso, que se fundamentará na
Análise do Discurso de base pecheuxtiana, justifica-se porque, a meu
ver, não há possibilidade de silenciar o modo como os materiais didáticos, principalmente, os livros didáticos norteiam o ensino de Língua
Portuguesa nas escolas brasileiras, sejam elas públicas ou particulares.
Em 2007, publiquei meu primeiro capítulo versando sobre livro didático (PACÍFICO, 2007). Nesses dez anos, orientei trabalhos de Mestrado cujo objeto de pesquisa foram os livros didáticos de Língua
Portuguesa, de autoria de Lemes (2013) e Ronconi (2014).
Lemes (2013) investigou se/como a ausência de teorias da argumentação no livro didático de língua portuguesa e a circulação de textos jornalísticos afetam a produção dos sentidos em textos dissertativo-argumentativos produzidos por alunos do Ensino Médio. O corpus do
trabalho foi constituído por quatro livros didáticos de língua portuguesa
utilizados no terceiro ano do Ensino Médio, em algumas escolas públicas
de Ribeirão Preto – SP, no período da pesquisa (2011-2013) e, também,
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por textos argumentativos produzidos por sujeitos-alunos que utilizam
esse material como ponto de partida para suas produções textuais argumentativas. A autora defende que o contato com teorias sobre o argumentar é necessário para que o aluno possa ocupar a posição-sujeito
que argumenta em favor ou contra dado sentido. Com base nas análises
dos livros didáticos selecionados, a pesquisadora constatou que eles silenciam as teorias de argumentação que existem e que poderiam/deveriam ser apresentadas aos sujeitos-alunos. Ela apontou, também, que,
ao mesmo tempo em que a argumentação é escamoteada, o discurso
jornalístico ganha lugar de destaque no livro didático, sendo tratado
como discurso modelo. Ao fazer um cotejamento entre a análise do material didático e as redações produzidas pelos sujeitos-alunos que estudavam com os livros didáticos analisados, Lemes (2013), em suas
considerações finais adverte que, aos estudantes do Ensino Médio fica
interditada a posição de quem questiona, debate e argumenta sobre os
temas propostos para suas produções textuais argumentativas. Ocorre
uma injunção a seguir um esquema textual determinado pelo discurso
jornalístico.
Ronconi (2014) por considerar a relevância que o livro didático tem
não só para os sujeitos que o utilizam, mas, principalmente, para a construção do conhecimento na escola e, aliado a isso, por considerar o
modo como a tecnologia perpassa a relação dos sujeitos contemporâneos com a escrita, decidiu investigar os efeitos de sentidos construídos
no livro didático a partir dos textos que são retirados da rede eletrônica.
O caminho metodológico percorrido envolveu uma pesquisa de campo,
que foi realizada em quatro escolas diferentes, com dez diferentes livros
didáticos de Língua Portuguesa, usados nos cinco primeiros anos do
Ensino Fundamental, em escolas públicas da cidade de Sertãozinho.
Para Ronconi (2014), o acesso que o sujeito tem à rede eletrônica pode
significar-lhe uma oportunidade de inscrever-se subjetivamente. Porém,
os resultados de sua pesquisa não comprovaram essa hipótese, uma vez
que os livros didáticos analisados por ela simulam preparar o aluno para
a sua inserção na linguagem da rede eletrônica, quando, na verdade,
ocorre a interdição ao modo de dizer da rede e ao uso efetivo do computador. De acordo com os resultados, Ronconi (2014) aponta que há um
apagamento da linguagem da rede eletrônica e uma injunção ao uso da
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chamada língua culta ou padrão. O livro didático propõe atividades para
correção da linguagem usada na internet, do chamado internetês.
Analisando os livros didáticos que compuseram esta pesquisa,
percebemos que a maioria trabalha a escrita da rede eletrônica
no próprio livro didático, ou seja, não há mudança no suporte.
Muitas vezes observamos que o livro didático, pede que o aluno
escreva um post, ou um e-mail, mas oferece ao sujeito apenas o
lápis, caderno e as páginas do livro para compor sua escrita. Portanto, questionamos: como o professor vai ensinar o aluno a escrever em um blog efetivamente se não há transferência de
suporte do caderno para o computador? Como o aluno vai aprender sobre a construção da escrita que circula na rede se o aluno
não tem a possibilidade de inscrever-se virtualmente, por meio
do computador? (RONCONI, 2014, p. 60)

Traçando um paralelo entre as pesquisas de Lemes (2013) e Ronconi
(2014) entendo que ambas apontam uma contradição no modo de funcionamento do livro didático: Em Lemes (2013), se a escola é tida como
o lugar privilegiado para o contato com as teorias, inclusive a da argumentação, como os sujeitos-alunos podem argumentar se o discurso
jornalístico circula como um modelo, no livro didático, silenciando outros discursos argumentativos? E, com Ronconi (2014) a contradição
está na resistência em tornar a máquina aliada ao livro, ou seja, para que
o aluno se inscreva na rede, com o auxílio do livro didático, é preciso
que o suporte mude, a linguagem informal da internet seja contextualizada e que o aluno faça uso da rede com propriedade. Nesse sentido, a
autora pergunta: será que simular o ensino dos textos que circulam na
rede, ou do e-mail, no livro didático contribui para o ensino da Língua
Portuguesa? (RONCONI, 2014, p. 104).
Pêcheux (1995), em Semântica e Discurso, traz à tona a questão da
contradição, e a reflexão do teórico ajuda-me a compreender os resultados dos trabalhos citados acima. Segundo ele, a contradição está na
base da língua, falamos a mesma coisa, na mesma língua para produzir
sentidos diferentes, dependendo da posição social que ocupamos ao
construir discursos. Isso é possível porque não existe a separação radical
entre ideologia dominante e ideologia dominada, o que há são posicionamentos diversos que o sujeito pode assumir perante a luta de classes,
perante a relação com os modos de produção. Segundo o autor:
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Isso equivale a dizer que não há, na luta ideológica (bem como
nas outras formas de luta de classes), “posições de classe” que existam de modo abstrato e que sejam então aplicadas aos diferentes
“objetos” ideológicos regionais das situações concretas, na Escola,
na Família, etc. É aí, na verdade, que o vínculo contraditório entre
reprodução e transformação das relações de produção se liga ao
nível ideológico, na medida em que não são os “objetos” ideológicos regionais tomados um a um, mas sim o próprio desmembramento em regiões (Deus, a Moral, a Lei, a Justiça, a Família, o
Saber, etc.) e as relações de desigualdade-subordinação entre essas
regiões que constituem a cena da luta ideológica de classes
(PêCHEUX, 1995, p. 146).

Podemos compreender, então, no tocante aos trabalhos de Lemes
(2013) e Ronconi (2014), que é a ideologia que mascara a contradição, ou
seja, finge-se ensinar argumentar pelo discurso jornalístico, tão poderoso
na sociedade pós-moderna; logo, parece natural que ele funcione como
um “modelo”. Em Ronconi (2014) ocorre o mesmo funcionamento da
ideologia, isto é, parece natural que a escola, por meio do livro didático,
ensine o aluno a usar, manipular, comunicar-se, produzir sentidos por
meio das tecnologias; todavia, há um mercado muito grande, forte e competitivo das editoras dos livros didáticos que não se rende aos computadores; sendo assim, finge-se ensinar um e-mail, mas para não descartar o
livro didático, o e-mail deve ser produzido no papel, não na máquina.
Com base nessas breves considerações, entendo que as pesquisas
sobre os livros didáticos encontram um campo fértil, ou seja, muito
ainda precisa ser dito e analisado; por isso, para este texto, selecionei
dois livros didáticos de Língua Portuguesa usados no Ensino Fundamental, especificamente, no quinto e nono anos, período escolar que
compreende o término dos dois ciclos da chamada educação básica, com
o objetivo de analisar os aspectos teórico-metodológicos que embasam
o ensino de Língua Portuguesa nesses livros. Vale ressaltar que são livros
aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), com vigência para o período de 2016 a 2018.
Julgo importante, antes de tratar, especificamente, dos livros selecionados, deixar explícito que o professor pode e deve usar o livro como
um pesquisador, como um sujeito-autor que assume suas escolhas, que
prepara suas aulas, que analisa, criticamente, o livro didático usado. Isso
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significa que o livro didático pode ser usado e consultado, diferentemente, por cada sujeito-professor e, por ser assim, as análises apresentadas, no decorrer deste capítulo, restringem-se ao modo de
funcionamento discursivo dos livros didáticos selecionados para análise
e não contempla, portanto, os múltiplos usos que deles podem ser feitos.
Não faço, aqui, reflexões sobre o trabalho do professor, o qual pode dar
rumos muito variados à sua prática pedagógica, ser autor de sua prática
pedagógica com e/ou sem o uso do livro didático.

1. O discurso no livro didático e seus efeitos sobre a língua e o sujeito
Apesar de ter sido criado na Grécia Antiga, o livro didático, tal qual
o conhecemos hoje, chegou ao Brasil só na época de Getúlio Vargas, na
década de 30, sustentado por uma política que defendia o fortalecimento
da nação, consequentemente, da publicação nacional. Soma-se a isso que,
naquele momento, devido à queda da bolsa de valores de Nova Iorque, a
importação de livros, que ocorria, no Brasil, até então, passou a ter um
custo muito elevado. Foi, também, na passagem do século XIX para o século XX que foram produzidos os primeiros estudos sobre a gramática da
Língua Portuguesa falada no Brasil, conforme aponta Guimarães (2004
apud zOPPI-FONTANA, 2009, p. 17), que considera quatro períodos pelos
quais esse processo se desenvolveu. Apresento, abaixo, apenas o que o autor
considera como sendo o segundo período desse processo:
Do início da segunda metade do s. XIX até fins dos anos 13 do
século XX: se caracteriza pelo início de estudos sobre o português
no Brasil e pela publicação das primeiras gramáticas produzidas
no Brasil, pela fundação da Academia Brasileira de Letras e pelos
debates em torno da diferença entre o português do Brasil e o de
Portugal.

Parece-me, assim, que esse cenário pode ter contribuído para a produção dos livros didáticos brasileiros, uma vez que o olhar acadêmico
estava voltado para as questões do Português do Brasil. Se o país vivia
um processo de gramatização brasileira do Português, não há dúvida de
que, até hoje, um lugar privilegiado para a circulação da gramática é o
livro didático.
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Segundo Soares (1996), de modo geral, os livros didáticos tinham numerosas edições que chegavam a ser utilizadas por décadas, nas salas de
aula, sem que houvesse novas edições. Essa realidade mudou há cerca de
trinta anos, quando o tempo de adoção de um mesmo livro didático, geralmente, não ultrapassa seis anos. Os livros que serão analisados, neste capítulo, por exemplo, valem para um período de três anos, 2016, 2017 e 2018.
Ao analisar o livro didático de Língua Portuguesa, Português: Linguagens, de William Cereja e ereza Cochar, usado no quinto ano de
uma escola pública municipal, de Ribeirão Preto, encontrei, na página
121, a seguinte proposta de atividade. Vejamos:
Figura 1
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O foco do estudo é acentuação gráfica, especificamente, as palavras
proparoxítonas. Os autores apresentam, na atividade 3, uma tirinha para
que os alunos acentuem as palavras que precisam de acento gráfico. Na
atividade 4, encontramos, novamente, as figuras para serem nomeadas
e acentuadas, construindo um efeito de sentido de que o verbal sobrepõe-se ao não verbal, fazendo parecer que o não verbal por si só não
produz sentido, não reclama gestos de interpretação. Criticando o apagamento das diferenças entre as linguagens, assim como a sobreposição
de uma em relação à outra, Orlandi (1995, p. 35) escreve:
E todo processo de produção dos sentidos se constitui em uma
materialidade que lhe é própria. Assim, a significância não se estabelece na indiferença dos materiais que a constituem, ao contrário, é na prática material significante que os sentidos se
atualizam, ganham corpo, significando particularmente.

Se sabemos que a linguagem verbal não é transparente, tampouco o é
a linguagem visual, ou outra manifestação que seja. Orlandi (1996) escreve
que diante de um objeto simbólico o homem está fadado a interpretar e,
como a AD entende, sujeito e sentidos vão se constituindo com o texto;
logo, o sentido pode vir a ser outro. Isso significa que, diante da figura do
texto não verbal do suposto médico, interpretação que se sustenta na proposta de acentuar as proparoxítonas e no estetoscópio pendurado no pescoço do homem, o aluno só está autorizado a fazer essa interpretação –
médico –, qualquer outra está proibida. Se o aluno quiser escrever homem,
embora seja a figura de um homem, ele não pode, pois homem não é uma
palavra proparoxítona. Isso significa que se apaga a materialidade significante do texto não verbal e a reduz ao verbal, inculcando no sujeito-aluno
que o verbal e, particularmente, a escrita ocupa um lugar de privilégio,
como defende o modelo autônomo de letramento (STREET, 1993). Ainda
em relação a essa atividade, se ele quiser escrever japonês, chinês, coreano,
tailandês, pois o homem tem características de um asiático, também não
pode, pois essas não são palavras proparoxítonas. Se na figura da cômoda,
o aluno interpretar como móvel, embora o sendo, essa palavra também
está interditada para essa atividade. Se na figura da xícara ele reconhecer
uma caneca, provavelmente, sua resposta será mal avaliada, pois tanto caneca quanto móvel não são palavras proparoxítonas.
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Enfim, o que deveria ser uma atividade de interpretação dos textos
verbal e não verbal, limita-se, aparentemente, a uma atividade de escrita.
Digo aparentemente, pois nem isso a atividade consegue ser, uma vez
que não é suficiente que o aluno saiba escrever para “traduzir” o não
verbal ao verbal. A meu ver, essa é uma atividade de detetive que deve
ater-se aos traços de uma figura escolhida e imaginada pelo autor do
livro didático para ser nomeada da mesma forma por todos os sujeitos.
Não há, pois, espaço para interpretação e para subjetividade; a heterogeneidade dos sujeitos e dos sentidos é desconsiderada. Recorro a
Coracini (2007) quando ela escreve sobre a objetificação da língua, pois,
no meu entendimento a língua está sendo tratada como um objeto que
o sujeito deve saber usar, tal qual uma faca, um martelo, um celular. Escreve a autora: “objetificação da língua que assume aqui a acepção tão
difundida nos estudos lingüísticos de instrumento, meio, objeto”
(CORACINI, 2007, p. 140). Para mim, a objetificação da língua leva ao
cerceamento da subjetividade do aluno, permitindo-lhe apenas a objetividade, ou seja, como se todos os alunos pudessem dar as mesmas respostas para todas as atividades, o que eu estou nomeando de objetivação
do sujeito, isto é, um sujeito que tem de ser objetivo, claro, exato, desprovido de subjetividade.
Haroche (1992) analisou a racionalidade jurídica, do século XII ao
XVIII, e apontou como o Estado, em nome da lei e da razão, sempre tentou controlar a subjetividade. Disso decorrem os instrumentos de controle de sujeitos e sentidos, forjados ao longo da história. Todavia, a
autora adverte e questiona:
Mas, o medo do sujeito, da subjetividade, de um raciocínio subjetivo, sempre inferiorizado a priori em relação a um pensamento
objetivo, não corre o risco de conduzir – bem além das razões políticas que fazem que se tema o “sujeito que pensa”? Se a idéia do
sujeito que pensa - sujeito marginal, desviante – amedronta, a
idéia do sujeito que não pensa, não acredita em nada, acredita em
não-importa-o –quê, não é consideravelmente ainda mais temível? (HAROCHE, 1992, p. 211).

Certamente, a resposta é sim. Por isso, insisto em analisar o livro
didático, com a ilusão de que minhas análises produzam ecos a fim de
questionar o funcionamento discursivo do material que aprisiona mui104
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tos professores e alunos em propostas de atividades que não constroem
condições para a subjetividade. Freire (1976), mesmo abordando a questão da alfabetização de um outro lugar teórico, que não a Análise do
Discurso, contribui para nossa reflexão ao criticar as cartilhas e, aqui,
estendo o raciocínio aos livros didáticos. Segundo o autor, as cartilhas,
ao negarem aos alunos a possibilidade de problematização do conhecimento, esperando as respostas prontas, negam a criatividade e funcionam como instrumentos domesticadores. No meu entendimento, o
objetivo de domesticação está estreitamente relacionado ao que Haroche
(1992) escreveu sobre o medo que o Estado tem dos sujeitos pensantes;
logo, é preciso tolher-lhes a criatividade, a subjetividade. Se o pensamento de Descartes “penso; logo, existo” inaugurou um modo de olhar
o sujeito, ouso dizer que na pós-modernidade, em tempos de proposta
de escola sem partido1, com a defesa de proibição de circulação de sentidos e de certos autores, nas escolas e livros didáticos, dentre eles Paulo
Freire, o pensar, o refletir deixará de ser premissa de uma conclusão lógica: existo. Pensar, ter ideias, fugir de estereótipos está se tornando raro
e perigoso.
Aliás, perigoso sempre foi, a história está repleta de acontecimentos
trágicos sofridos por aqueles que ousaram ir além do que lhes era permitido. Cito, apenas, o caso de Menocchio, tão bem narrado por Carlo
Ginzburg, em O queijo e os vermes. Como um “simples” moleiro ousou
aprender a ler, interpretar e a fazer conjecturas sobre religião, sobre o
surgimento do mundo, sobre o que seria certo ou errado. Pêcheux
1

“Por uma lei contra o abuso de ensinar”, encontrado em http://www.programaescolasempartido.org/. Acesso em 30 abr.2017. Esse programa defende a não liberdade do professor, em sala
de aula, de ler, interpretar, posicionar-se diante dos temas que circulam na sociedade, uma vez
que a ele cabe somente passar um conteúdo. Na página inicial do Escola sem Partido, o internauta encontrará seis deveres do professor, os quais, criam o efeito de sentido de que preservam
o direito do aluno; todavia, há uma inversão dos sentidos, pois o programa visa a um silenciamento do processo sócio-histórico de produção dos sentidos e a um controle de professores e
alunos, daquilo que pode e deve ser dito, em sala de aula. Essa proposta, parafraseando Foucault (2009), tem o objetivo de “vigiar e punir” o professor sem a logística antes definida pela
arquitetura física do panótptico, ou seja, em tempos modernidade líquida, são outras as formas
de coerção. Aproveito para manifestar meu posicionamento contrário a essa proposta, cujo
objetivo é impedir o acesso dos sujeitos-escolares – educadores, alunos e comunidade escolar
- à multiplicidade de sentidos que circulam nos textos, na história, na vida, especialmente,
aqueles sentidos de luta dos grupos minoritários, discriminados e excluídos que fazem ranger
movimentos de tensão na trama sócio-histórica.
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(1997) escreveu sobre o direito de alguns à leitura e o dever de outros
de copiar e repetir o que aqueles que têm o poder de construir sentidos
produzem. Isso significa que sempre há a relação do sujeito com o outro,
seja para estabelecer um acordo, uma dissidência ou uma ruptura com
os sentidos construídos por aqueles que detêm tal poder.
Na sequência, analiso o livro didático usado no 9º ano, também de
autoria de William Cereja e ereza Cochar (vide Anexo).
Como estou argumentando, as atividades dos livros didáticos tendem a desconsiderar a subjetividade do aluno. Imaginemos um sujeitoaluno de nono ano, com aproximadamente, catorze, quinze anos (com
o que é imaginado para essa posição sujeito: sentado na carteira, uniformizado, com a tarefa de casa em dia, com os materiais escolares no
estojo, para não ficar pedindo emprestado ao colega, dependendo do
professor, o aluno deve priorizar o silêncio, pois conversa gera barulho,
indisciplina, enfim, a forma-sujeito aluno) lendo o poema de Mário
Quintana, Se o poeta falar num gato, que se encontra na página 58 do
referido livro didático. Imaginemos, agora, sujeitos-adolescentes, com
catorze, quinze anos (pelo acesso à memória discursiva temos a imagem
de meninos e meninas2) que querem falar de si e do outro, querem saber
da vida, dos sentidos do mundo, muitos querem namorar, beijar, praticar
esporte, ouvir música, fazer intercâmbio para estudar em outro país,
dormir, ler poemas, estudar, escolher uma profissão, e tantas outras possibilidades. Esse sujeito-adolescente, na escola, ocupa a posição discursiva de sujeito-aluno. Todavia, como entendo sujeito em consonância
com a Análise do Discurso, o sujeito é dividido, não é uno, o que significa que ocupar determinada posição não o torna homogêneo. Não é
porque ele está na escola que as outras posições sujeito ficam apagadas.
Ao ler o poema de Quintana, o sujeito-aluno será afetado de um
modo ou de outro, seja pela indiferença, seja pela identificação, seja pelo
riso, seja pela emoção, sabe-se lá por quais sentidos. O que não se pode
negar é que o poema constitui um gênero discursivo mais aberto à subjetividade. Apesar de isso não ser novidade, as atividades do livro didático
referentes ao poema apagam qualquer possibilidade de manifestação sub2

Não tocarei na questão de gênero, pois embora seja uma temática relevante para ser tratada na
escola, não caberia neste capítulo.
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jetiva e levam o aluno3 a responder sobre a gramática da língua, a identificar e a classificar, no poema, “duas orações adjetivas”. Teixeira (2011,
p. 55), ao pesquisar “Sobre o que se escreve na escola”, assevera que:
Tudo leva a crer que os “conteúdos gramaticais” sobrepõem-se às
práticas de produção mediante a crença, generalizada no ensino
de língua materna, de que um bom desempenho linguístico resulta da capacidade de análise da língua.

Isso confirma que a escrita e a gramática ocupam lugar de destaque
nas atividades escolares. Seja qual for o gênero discursivo ou a materialidade linguística, o discurso dominante sobre a chamada língua culta
ou padrão determina, em última instância, as atividades didáticas.
No item b, da questão 1, o sujeito-aluno poderia encontrar um espaço para a construção dos sentidos, para interpretar o último verso do
poema “todos os poemas são de amor”; entretanto, não há possibilidade
de escuta da voz do aluno, pois ele tem de responder “segundo a concepção do eu lírico”.
Quero continuar essa análise dialogando com Orlandi (1995), autora que já sustentou as análises feitas, acima, em relação ao modo como
o verbal se sobrepõe ao não verbal. A autora, como já citei, defende que
toda linguagem deve ser considerada e analisada segundo sua materialidade, suas diferenças, sua significância. Concordo com ela e, por isso,
detenho-me em analisar o texto visual que acompanha o poema de
Mário Quintana. Que efeitos de sentido ele cria? Pode ser um gato, pode
ser um homem, pode ser um lobisomem, pode ser a representação do
autor, podem ser tantas as interpretações. O que me inquieta é imaginar
qual é a projeção do efeito-leitor desse livro didático para que os autores
ou os editores do livro publicassem os dois textos, verbal e não verbal,
um ao lado do outro, sem fazer referência alguma ao texto não verbal.
Parece-me que o texto não verbal figura como possibilidade de distrair
o aluno, de provocar o riso, de chamar a atenção para o texto verbal. Ou,
desconstruir toda multiplicidade de sentidos sugerida pelo poema - pois
3

Formulação recorrente nos livros didáticos e planejamentos escolares. Pelo efeito da ideologia,
ela circula com naturalidade, sem que seja problematizado seu efeito de sentido: o aluno precisa
ser levado a alguma coisa ou a algum lugar? Será que ele deve ser visto sempre como um sujeito
que não pode ser autor de seu dizer?
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segundo os versos o poeta pode falar do que dizer, mas sempre estará
falando de amor -, e fechar a interpretação no sentido literal do título:
“Se o poeta falar num gato”, ou seja, o texto visual parece determinar a
leitura do aluno para entender que o poema está “falando de um gato”.
E eu pergunto: será que um aluno do nono ano precisa desse artifício
para interessar-se por um poema? Nesse caso, talvez sim. Talvez seja
mais interessante olhar para o texto não verbal, sobre o qual nada lhe é
cobrado a ter de classificar as orações adjetivas. “É no conjunto heteróclito das diferentes linguagens que o homem significa. As várias linguagens são assim uma necessidade histórica” (ORLANDI, 1995, p. 40). Por
isso, reitero, uma vez mais, as manifestações de linguagem reclamam interpretação, não podem circular no livro didático como uma ilustração
(in)significante.
Importante destacar que trabalhar com as várias possibilidades
de interpretação ou com o silenciamento delas é, antes de mais nada,
um posicionamento político, não apenas metodológico. Tal posicionamento diz respeito ao modo como língua(gem) e sujeito são concebidos,
aos direitos ou interdições que os sujeitos-escolares devem ter aos sentidos construídos pela humanidade.

2. Efeitos de fechamento
Para finalizar este capítulo, ocorre-me que muitos sujeitos pesquisadores, professores, autores de tantos trabalhos, cujo objeto de estudo
é o livro didático, já se questionaram: se tantas pesquisas apontam as falhas do funcionamento discursivo do livro didático, por que essa situação não se transforma? Eu, também, coloco-me essa questão. Hoje, ao
reler Semântica e Discurso, reconheço que talvez a citação que se segue
possa trazer algumas explicações para essa inquietação. Pêcheux (1995,
p. 193), ao escrever sobre “ruptura epistemológica”, aponta:
Isso significa dizer que o momento histórico do corte que inaugura
uma ciência dada é acompanhado necessariamente de um questionamento da forma-sujeito e da evidência do sentido que nela
se acha incluída. Em outros termos, a especificidade de todo corte
é, parece-nos, a de inaugurar, num campo epistemológico parti108
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cular, uma relação do “pensamento” com o real, de tal modo que
o que é pensado não seja, como tal, sustentado por um sujeito.

Pêcheux escreve sobre o surgimento de novas ciências e como a
forma-sujeito intervém para provocar a ruptura com os discursos anteriores ao corte. Trazendo essa discussão mais ampla para o campo da
constituição, formulação e circulação (ORLANDI, 2001) do livro didático, considero possível dizer que, do que tenho analisado, pesquisado,
escrito, lido sobre livro didático, parece-me que falta ocorrer um estranhamento da forma-sujeito imaginada para ser usuário do material didático (professores e alunos) em relação ao modo como ele funciona,
ao modo como os sujeitos-escolares são colocados em uma fôrma, ao
modo como sujeitos e sentidos são silenciados, sem duvidar “da evidência do sentido que nela se acha incluída”. Pode ser que os sujeitos-alunos,
quando marcam a resistência para realizar as atividades escolares,
façam-no como manifestação de contrariedade em relação ao modo
como eles são excluídos da língua(gem), do processo sócio-histórico de
constituição dos sentidos, o que se dá pela interdição e apagamento da
subjetividade, ou seja, pela tentativa de objetivação do sujeito por meio
das atividades que o livro apresenta e pela objetificação da língua, que
tratada como objeto, instrumento, pouco ou nada diz sobre a singularidade do sujeito. Porém, a resistência dos alunos, de modo geral, é interpretada como sendo descaso, desinteresse, falta de conhecimento e de
comprometimento para com as tarefas escolares. Essa interpretação,
também, é efeito da ideologia dominante, que faz parecer natural atribuir o problema ao jovem, ao aluno, ou seja, sempre ao lado mais vulnerável da luta de classes.
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