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Resumo: À luz da Análise do Discurso de matriz francesa, buscamos refletir sobre a 
construção dos sentidos dos textos midiáticos e didáticos e quais as implicações disso 
para o sujeito-leitor. Nosso objetivo é analisar algumas atividades de linguagem 
propostas por livros didáticos de Língua Portuguesa usados nos Ensinos Fundamental e 
Médio, e alguns textos que circulam na mídia brasileira, impressa e eletrônica, a fim de 
especular sobre quais posições discursivas - forma-leitor ou função-leitor (PACÍFICO, 
2002) - podem ser ocupadas pelo leitor dos textos midiáticos e do livro didático e como 
isso interfere na construção do efeito-leitor. Nossas pesquisas mostram que o livro 
didático (LD) é um portador de texto vinculado à ideologia da classe dominante e 
legitima o discurso pedagógico. Seus textos são resumos, traduções, reproduções, 
estudos recapitulativos, recortes de livros etc. Por outro lado, temos que existe uma 
heterogeneidade constitutiva e, também, marcada (AUTHIER, 1982) perpassando os 
textos midiáticos, que reclama do sujeito-leitor determinados gestos de interpretação. 
Com base nessas considerações, este GT pretende analisar o funcionamento dos 
discursos midiático e pedagógico, visando a refletir sobre a leitura proposta pelo LD, se 
ela possibilita ao leitor o acesso ao arquivo (PÊCHEUX, 1997), ao interdiscurso e, 
principalmente, ao discurso científico. Podemos dizer que nossas análises apontam 
para a necessidade de o professor trabalhar com a opacidade do sentido e não com a 
ilusão de exatidão, clareza, como supõe o livro didático, porque, ao fazê-lo, mediante 
as respostas tidas como “corretas”, o livro apaga outras possibilidades de leitura e 
interpretação, assim como interdita a possibilidade do sujeito-aluno argumentar, pois o 
sentido já está dado, não pode ser disputado. Se o LD trabalha com a ilusão de sentido 
único, os textos midiáticos exigem que o leitor realize uma leitura polissêmica, que ele 
interprete a heterogeneidade constitutiva da linguagem, que ele ocupe a posição 
discursiva de função-leitor. Com base nessas considerações, este GT investigará como 
a constituição do sujeito-escolar afeta a leitura e interpretação que ele fará dos textos 
que circulam dentro e fora da escola.   
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