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RESUMO 
 
Este artigo analisa os textos do livro didático de Língua Portuguesa, adotados na escola 
pública e cedidos  pelo Ministério de Educação para os alunos da Educação Básica de uma 
Escola pública do Município de Maceió-Alagoas, cujo propósito vislumbra adentrar no 
sentido e significado das mensagens dos textos, e se estas estão compatíveis com a realidade 
do aluno. Nesse sentido, o tipo de pesquisa utilizada foi à qualitativa de abordagem 
bibliográfica e documental. Utilizou-se enquanto instrumento na coleta de dados o livro texto, 
acompanhado de uma ficha de análise. Os resultados alcançados mostram que os textos 
analisados apontam indicadores que provocam alunos e professores à novas descobertas. São 
textos diversos e que dão margem à construção de paradigmas inovadores, incentivando os 
alunos a buscarem novas formas de compreender com vista a produção de novos saberes. 
 
Palavras-chave: Textos, livro didático, escola pública. 
 
 

TEXT WORK IN BASIC EDUCATION: FROM REAL TO IDEAL  
 

ABSTRACT 
 
This article examines the texts of the Portuguese language textbook, adopted in public school 
and transferred by the Ministry of Education for Basic Education students for a public school 
in the city of Maceió, Alagoas, whose purpose in entering sees sense and meaning of the 
messages in the texts, and if they are compatible with the reality of the student. In this sense, 
the type of research used was the qualitative approach literature and documents. It was used 
as an instrument to collect data: the textbook, accompanied by a detailed analysis. The results 
demonstrate that the texts analyzed show indicators that instigate students and teachers to new 
discoveries. Texts are different and give rise to building innovative paradigms, encouraging 
students to seek new ways of understanding aimed at producing new knowledge.  
Keywords: Texts, textbooks, public school. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Esse artigo faz uma análise dos textos trabalhados no Ensino Médio na disciplina 

Língua Portuguesa, tendo como instrumento o próprio livro didático adotado na escola, lócus 

dessa investigação. Vale salientar que a razão impulsionadora para análise desses textos se 

deu a partir de nossa prática no Estágio Supervisionado, quando da conclusão da licenciatura 

em Língua Portuguesa, ofertada pela Universidade Norte do Paraná.  

 Essa experiência se consolidou em uma escola da rede publica de ensino, no município 

de Maceió em um bairro periférico, distante do centro comercial. A observação diante da 

qualidade dos textos impressos, postos no livro didático, nos despertou uma curiosidade 

considerando as características dos alunos, entre elas a faixa etária que varia de 18 a 20 anos, 

situação sócio-econômica, realidade da comunidade onde esses alunos estão inseridos, assim 

como, o grau de maturidade diante da exploração de textos, por vezes, infantilizados, 

retratando uma situação fora do contexto do aluno. Gostaríamos de deixar claro que os fatores 

descritos foram detectados por meio de conversas informais, contatos com os professores e 

com a secretaria da escola. Ressaltamos que não houve uma investigação aprofundada, pois, 

nossa análise deteve-se a três textos didáticos, corriqueiros do dia a dia, além de conversas, 

como já foi mencionada. 

 De posse do livro didático de português adotado, vimos que este é dividido por 

unidades, são ao todo 46 unidades destinadas ao primeiro e segundo ano. Os conteúdos dos 

textos apresentam uma diversidade entre linguagem, língua, fala e discurso, envolvendo 

figuras de linguagem e os textos interpretativos são, em grande maioria, literários, além dos 

aspectos gramaticais postos no contexto. 

 Frente ao exposto, buscamos analisar os sentidos e significados presentes nos textos 

didáticos, e que formam uma corrente ideológica para subsidiar o professor em sua prática 

pedagógica e permitir ao aluno uma fonte de pesquisa, considerando serem esses livros 

didáticos advindos do Ministério de Educação, muitas vezes retratando uma realidade do Sul 

e Sudeste do Brasil. Do real ao ideal, ira permitir desvelar essa análise, discutiremos o que é 

possível e o que se constitui utopia presentes nesses livros e, também as questões implícitas e 

que  não são questionados na sala de aula 
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O livro didático e suas implicações textuais 

 

 Inicialmente nos questionamos sobre o teor dessa seção, e, vimos que o livro didático 

é o único recurso disponível, no caso, reportamo-nos a escola que nos acolheu para o estágio 

supervisionado. O livro de português apresenta um aspecto físico bastante atrativo, mas, os 

textos como estão dispostos? Quais suas características? Será que os alunos sentem prazer em 

realizar leituras, provocar discussões e relacionar os conteúdos com a realidade regional e 

brasileira? 

 Esses questionamentos se constituíram o cerne de nossa inquietação e a razão principal 

para observar, durante as aulas, os sentimentos dos alunos em relação aos textos lidos e 

explorados pelos professores em sala de aula. Com o intuito de que nosso trabalho apresente 

consistência trazemos como apoio teórico Verçosa (1999, p.50). O autor faz menção ao texto 

didático, afirmando que: 

O texto didático não tem autonomia no âmbito escolar; ele é, apenas um dos 
instrumentos de articulação de uma determinada visão do mundo, cujo 
estudo passa, inevitavelmente, pela mediação do professor. Será a prática 
deste sobre o texto que irá determinar, de modo predominante, a direção da 
orientação ideológica da prática escolar, nascendo dela um dos momentos 
críticos da reprodução ou superação da ideologia dominante. 
 

De conformidade com as idéias do autor percebemos que o mecanismo metodológico 

de “como fazer” (grifo nosso), fica sob a alcançada do professor, portanto, o livro é sempre 

um instrumento e o professor necessita estimular o gosto pela leitura e compreensão dos 

textos, através desses mecanismos metodológicos, o que, de repente, não é uma tarefa fácil, 

tendo em vista que a formação docente traz em seu bojo as marcas de um sistema 

desarticulado com os propósitos das políticas públicas, da escola e, conseqüentemente, do 

aluno e professor. 

Nossa análise do livro didático perpassou pela Apresentação da Obra que aborda, em 

breves nuances a questão da globalização, o sujeito inserido em um mundo globalizado e, 

caso não acompanhe as mudanças poderá ficar absoleto e, até mesmo ser trocado pelo robô. 

Tece crítica em relação a uma prática consubstanciada na repetição e na memorização, 

alertando ao leitor que o contexto atual, globalizado, não tem espaço para esse profissional 

apático. 

Ainda, considerando as idéias postas na apresentação da obra, o autor faz menção a 

importância da leitura, argumentando: “a prática da leitura, da reflexão e da produção de 
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textos é reconhecidamente a maneira de desenvolver competências para que os alunos possam 

assimilar informações e utilizá-los em contextos variados” (MAIA, 2004, p.3). 

Nessa perspectiva o autor chama atenção para a relevância do ato de ler e compreender 

o que ler, para, através dessa compreensão adquirir habilidades diante da produção de 

conhecimentos que lhes sejam úteis para a vida acadêmica, social e profissional. 

As abordagens postas na apresentação do livro didático enaltecem o papel das políticas 

públicas frente à responsabilidade para com a escola e na preparação dos jovens diante da 

escolha de uma profissão, argumenta que os jovens não devem mais ser reféns dos 

vestibulares que apresenta uma concorrência desigual. Valoriza, sobretudo, a Língua 

Portuguesa ao tempo em que apresenta metas para o estudante do ensino médio, 

especialmente no que tange a preparação para o trabalho e o exercício da cidadania, além da 

autonomia intelectual e o pensamento crítico. Nesse sentido a introdução do livro didático 

apresenta propostas de reflexão para os leitores, em especial para os professores de Língua 

Portuguesa. 

 

Analisando o primeiro texto do livro didático: Cartas de Amor 

 

Percebemos um texto que retrata um tempo remoto, pois, o autor se refere a uma 

escola de meninos e meninas em turmas separadas. As meninas estudavam pela manhã e os 

meninos à tarde. Apresenta um tempo longínquo e através da ilustração da escola é possível 

verificar . As carteiras estão dispostas em fileiras, o professor no centro e os alunos dispostos 

também em fileiras. Apresenta, sem dúvida, um modelo de ensino tradicional, quiçá do século 

XVIII. O texto está disposto de forma narrativa, apresenta o episódio, mas, os detalhes 

escritos na carta ficam na obscuridão, com exceção de algumas palavras como: fogosa, 

incontida, encantava, esquia, grafologia, entre outras.  

 As palavras ditas de formas isoladas traduzem paixão, sobrepondo-se à lucidez e a 

razão (MAIA, 2004). Há de se considerar que as historias narradas, sinalizadas através da 

experiência são constitutivas de emoção, por isso os argumentos de Archangelo (2004, p.25), 

tende a confirmar:  

As historias narradas, com suas lembranças e esquecimento, trazem a 
tradução da luta entre a impregnação de uma vivência relevante e a 
resistência que o faz ser afastado da memória. Dessa forma, os elementos 
lembrados são pouco ou nada relevantes para a compreensão do enredo 
vivido no passado se não forem interpretado à luz daquilo que foi esquecido. 
Os espaços vagos do esquecimento são lugares privilegiados para a 
interpretação do que é dito pois o consciente é comunicado através deles. 
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 Dessa maneira o autor de Carta de Amor, aqui analisada, busca relembrar um passado 

presente nos jovens. O dito na narrativa através de palavras isoladas traduz um sentimento 

inerente do ser humano. O texto mostra que o receptor imaginava, e ao mesmo tempo criava a 

figura do emissor, segundo sua imaginação, fantasiando sempre. 

 O texto traz questionamentos, análise e reflexão, posto de forma interdisciplinar. 

Explora principalmente a compreensão, a interpretação, trazendo concepções de receptor, 

mensagem, código, entre outros. O vocabulário é claro e traz outros códigos no texto, outras 

informações como a conversação entre deficientes auditivos, introduzindo a questão da língua 

falada e escrita, assim, há diversos olhares em Cartas de Amor. 

 Nesse sentido, por falar em língua é pertinente buscar concepções em outros autores 

objetivando a complementação dessa análise. Assim Castro (2007, p.145), apresenta: 

 

Língua é processo de interação humana. E, nas interações, as relações não 
são fiscais, imutáveis. A língua não tem como característica o caráter da 
inflexibilidade, ao contrário, é constituída pelas marcas da mobilidade dos 
diferentes usos.   
 

O que percebemos no texto analisado é, justamente, o intercâmbio de idéias provocado 

pela língua e pelo discurso. As estrelinhas do texto apontam expressões não ditas, silenciadas, 

tais, como o texto da carta, a identidade do emissor e a época, ou seja, o contexto historio, 

onde ocorreu e quando ocorreu. Nesse aspecto, houve omissão de informações e, também não 

oferece margem para que o aluno busque essas informações, pesquise. 

 Dessa forma, vimos um texto compatível para o ensino médio, porém, com reflexões 

reduzidas e não permitindo que o alune amplie seu vocabulário através da descoberta de fatos 

ocorridos no passado, pois, como bem lembramos, a ilustração do texto reporta-se a um 

passado bem remoto. 

 

Analisando o segundo texto do livro didático: Os inesquecíveis 

 

 Esse é um texto engraçado, muito cômico procurando divertir o leitor, utilizando-se  

das figuras de linguagem para apresentar   as  características de uma pessoa que do inicio ao 

final do texto permanece no anonimato. O autor do texto deixa uma interrogação para o leitor, 

uma inquietação que perpassa pelo seguinte questionamento: De quem se está falando? Quem 

é o personagem principal? Mas, vamos aos fatos. O texto é assentado em comparações, o que 

caracteriza as figuras de linguagem. São várias expressões ditas no texto, portanto, 
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destacamos algumas delas como foco de análise.  “De inteligência era tão quadrada quanto a 

frente de um carro inglês e sua ignorância era transparente como fatia de presunto em 

sanduíche” (NUNES, 2004, p. 29). 

 Nessas expressões ditas pelo autor do texto, podemos perceber que a comparação se 

faz presente não como forma de elogios, mas  como crítica, mostrando que a pessoa de quem 

se está falando é bobo, não entende os significados das coisas. O autor faz isso de forma 

prazerosa, tentando descontrair o leitor. O texto traz outras maneiras de divertir o leitor, 

assim, são várias  as metáforas. Na sentença “hoje é uma saudade funda como o time de 

Olaria e seu nome está mais esquecido que promessa de vereador em época 

eleitoral”(IBIDEM). São idéias, de certas formas subjetivas, que permitem adentrar em um 

contexto implícito que nos conduz a várias interpretações. Assim, nos questionamos: o que é 

uma saudade funda? Por que essa expressão está associada a comparação com o time da 

Olaria?  

 Destartes há uma riqueza de expressões, sentidos e significados conduzindo o aluno do 

Ensino Médio a analisar com mais profundidade cada palavra, cada frase, construindo 

significados diante das metáforas utilizadas, além de outras questões exploradas e explícita 

nessas palavras. Nesse sentido, as funções da linguagem surgem como um universo de 

comparações e que se fundamentam enquanto relevante. Por isso: 

 

Os textos, enquanto unidades comunicativas manifestam diferentes intenções 
do emissor: procuram informar, convencer, seduzir, entreter, sugerir estados 
de ânimo, etc. Em correspondência a estas intenções, é possível categorizar 
os textos, levando em conta a função da linguagem que nelas predomina 
(KAUFMAN; RODRIGUEZ, 1995, p. 13). 
 

 Nesse sentido, ao analisar o texto do livro didático, escrito por  Nunes(2004), detecta-

se  uma intenção de seduzir e entreter o leitor e, por meio de várias palavras, também tenta 

confundir as expressões. Dessa maneira, a personagem que o autor se reporta é um tipo 

característico que impressiona. Assim se expressa: “era elegante como um manequim de 

vitrine e ocupado como telefone de bicheiro.” Não há arrogância nessa fala, ela é expressa em 

tom divertido, com o intuito de provocar o riso, a descontração. Nesse contexto, não se pode 

negar que o texto traz a realidade do Brasil para ser discutido, mesmo em tom de brincadeira, 

cabendo ao professor ter habilidade para explorar todas as sugestões e adentrar no comentário 

de cada expressão colocada, juntamente com seus alunos, explorando outras questões 
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pertinentes ao assunto, como por exemplo, os aspectos gramaticais de forma contextualizada 

com o objetivo de não desvirtuar as idéias contidas nas sentenças. 

 Ressaltamos que a ilustração exposta na obra é coerente com as expressões contidas 

no texto “Os inesquecíveis”. Aparece uma figura do sexo masculino, tipo característico do 

homem do campo, acenando com os dois polegares de forma positiva, o que, de repente, 

mostra que tudo está perfeito. Os traços fisionômicos não aparecem explicitamente, pois, a 

figura masculina encontra-se de costas para o leitor, ocultando sua identidade no sentido de 

responder o seguinte questionamento: ”‘Quem sou eu”? O que dá margens a muitas 

interpretações, dependendo do grau de conhecimento dos alunos adquirido através das várias 

leituras no percurso da Educação Básica e, também da maturidade do professor em relação ao 

conhecimento adquirido por meio da língua, da literatura, ou seja, de seu conhecimento 

acadêmico. 

 

Analisando o terceiro texto do livro didático: Conto de mistério 

 

 Esse é um texto escrito por Stanislau Pontes Preta que aborda a temática de forma a 

provocar suspense ao leitor, o qual busca através dos significados a essência daquilo que se 

quis argumentar. Nessa perspectiva, cabe ao leitor fazer uma interpretação, situando o 

contexto histórico, a época em que se deu o fato, para então relacionar o problema gerado por 

meio do discurso escrito. Justifica-se o suspense porque as mensagens aparecem em cada 

sentença de forma implícita, o não dito carece ser esclarecido e, é nesse contexto que o 

professor da Educação Básica entra em cena, procurando esclarecer as questões e provocando 

o aluno naquilo que de repente, ele apresenta mais dificuldades: tornar o implícito explícito. 

 Frente ao exposto é pertinente esclarecer que “Conto de Mistério” parece anunciar 

uma organização de criminosos prontos para assaltar, traficar drogas ou outra situação de 

crime tão presente no Brasil do século XXI, considerando que a obra foi escrita em 2004, 

contexto atual. Com o intuito de esclarecer o entendimento inicial, ou as questões implícitas, 

transcrevemos o primeiro parágrafo. Dessa maneira, Preta (2004, p. 16) expõe: 

 
Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando 
pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse 
com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já 
estipulado à quisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e 
soltou a fumaça em três baforadas compassadas. Imediatamente um sujeito 
mal-encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e 
cuspiu de banda.  
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 O primeiro episódio exposto no texto deixa margens a muitas interpretações. Quem é 

esse sujeito que caminha pelos cantos escuros e ainda, utilizando-se de um código para se 

identificar, ou seja, para falar: estou aqui, sou eu. Na expressão “um sujeito mal encarado”, o 

leitor, também, tende a interpretar de várias formas e, os alunos da Educação Básica como 

concebem essa mensagem do texto? Provavelmente suas interpretações são diversas, mesmo 

porque as classes são heterogêneas. É nesse momento que o papel do professor se torna 

fundamental, tendo como objetivo intermediar as discussões sem fugir das idéias a que o 

autor do texto se reporta.  

 Mas, considerando as variadas interpretações em Conto de Mistério vimos transcrever 

mais um trecho que diz: “Ali parecia não haver ninguém. O silencio era sepulcral. Mas o 

homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e 

bateu numa janela. Logo a dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente”(IBIDEM). 

 Considerando que o termo “tocaia” significa emboscada, lugar onde se espera o 

inimigo, esse texto pode levar o leitor a analisar sob o ponto de vista da espera por alguém 

para fazer o mal: matar, roubar ou outro malefício. Entretanto, ao final da mensagem o leitor 

compreenderá que todo esse mistério perpassa pela busca em poder comprar um quilo de 

feijão, produto escasso naquele período e que retrata o momento de inflação no país se 

configurando como falta de mercadorias, tais como a carne, gasolina. Vale salientar que o 

momento histórico sob o qual o texto foi escrito retrata a década de 60, momento da inflação 

alta associada a ganância dos especuladores, como menciona Preta(2004). Assim, temos uma 

obra escrita em 2004, como já foi mencionada e o texto retratando um tempo histórico mais 

remoto, por isso que o leitor da Educação Básica pode associar a várias interpretações. 

 É pertinente que o professor adentre nas questões subjetivas de cada texto a ser 

explorado. Conto de Mistério traz em seu bojo as ideologias de uma sociedade capitalista, 

mutante e desigual. Assim, trazemos para o contexto as idéias de Cavalcante (2007, p. 77). 

Diz a autora: “Numa sociedade em que se verificam permanentes conflitos entre classes e 

grupos, a luta pelo silenciamento/manutenção ou construção de referências ideológicas torna-

se importante porque decide a orientação de condutas e de possíveis representações de 

mundo”. 

 Nesse sentido, podemos entender que os textos trabalhados na Educação Básica, 

especialmente dessa obra analisada, se constituem de uma riqueza cultural bastante 

significativa, tendo como parâmetro o tempo histórico atual. São textos escritos, em sua 

grande maioria, no século XX, porém, reportam-se a questões atuais e que sinalizou e ainda 

sinaliza a história do Brasileiro. Os textos não surgem isoladamente, são contextualizados e 
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trazem questões da atualidade que tende a atrair os jovens. Os aspectos gramaticais surgem 

embutidos no contexto de cada mensagem trazida nos textos. A função literária e poética 

também se insere como elementos provocadores de reflexão e análise. As ilustrações tendem 

a atrair o leitor, principalmente quando este é pré-adolescente ou adolescente. Cada 

mensagem retrata uma realidade comum ao brasileiro, quer seja atual ou quer seja remota. 

Destartes cabe ao professor sistematizar suas ações para não ocorrer o ciclo vicioso em que o 

aluno não produz. Professores e alunos são agentes do ensino, portanto, a missão compete a 

ambos, em especial, ao professor que precisa midiatizar para ter bons êxitos.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Concluímos este trabalho tendo como principio norteador a contextualização teórica 

que fundamentou a argumentação do texto e, também, considerando a análise documental  

realizada como ponto de apoio a todo essa argumentação. Tendo em vista que a leitura abre 

horizontes e amplia o conhecimento, lançamos nosso principal desafio diante das questões 

instigadoras que permeiam esse processo adentrando, sobremaneira, na lingüística textual. 

Conhecer e analisar a tipologia textual se configurou como alicerce para discorrer sobre outras 

questões, inclusive no momento da análise do livro didático. 

 Quando realizamos a análise do livro didático, esta nos instigou a fazer uma leitura 

mais detalhada sobre a importância da língua e linguagem, assim como, a relação com o 

discurso. O discurso, em nossa visão, era um tipo de modalidade da língua que tinha como 

função falar em público. Após as leituras realizadas e a conclusão dos fichamentos 

necessários à conclusão deste trabalho percebemos o quanto é relevante o discurso, enquanto 

objeto de análise, pois, ele permite adentrar no implícito, no silenciado. Constatamos que em 

Língua Portuguesa o discurso opera de várias maneiras e, essa como análise da escrita, que é 

o caso deste trabalho, gera impactos positivos e de grande relevância. 

 Percebemos também, que durante a análise do livro didático os textos são coerentes 

com a realidade do aluno, mesmo sendo uma realidade nordestina, onde a cultura é diferente 

dos outros Estados. As ideologias repassadas através do livro didático são embutidas de 

mensagens que transmitem conhecimentos e instiga o professor e o aluno para construção e 

produção de outras situações. O ideal é que cada professor busque metodologias 

diversificadas para contemplar as sugestões propostas pelo livro didático e, especialmente, 

que busque atualizar-se procurando propostas inovadoras e ficar atento porque essas 

inovações estão sempre se renovando. 
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 Em fim, esse trabalho nos proporcionou o despertar de uma curiosidade sem igual, de 

um olhar diferenciado para os livros textos adotados nas escolas e que constitui instrumento 

de apoio, tanto para o professor, quanto para o aluno das escolas públicas  que vem de um 

ambiente familiar carente não dispondo de recursos para seu investimento pessoal, ou seja, 

comprar livros e realizar leituras diversificadas, prazerosas que eleve sua auto estima. Mas, 

entendemos também que esses livros textos podem fazer a diferença, depende da metodologia 

utilizada pelo professor, da forma de explorar cada texto. 
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