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Tropeçavas nos astros desastrada 

Quase não tínhamos livros em casa 

E a cidade não tinha livraria 

Mas os livros que em nossa vida entraram 

São como a radiação de um corpo negro 

Apontando pra expansão do Universo 

Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso 

(E, sem dúvida, sobretudo o verso) 

É o que pode lançar mundos no mundo 

 

Tropeçavas nos astros desastrada 

Sem saber que a ventura e a desventura 

Dessa estrada que vai do nada ao nada 

São livros e o luar contra a cultura 

 

Os livros são objetos transcendentes 

Mas podemos amá-los do amor táctil 

Que votamos aos maços de cigarro 

Domá-los, cultivá-los em aquários 

Em estantes, gaiolas, em fogueiras 

Ou lançá-los pra fora das janelas 

(Talvez isso nos livre de lançarmo-nos) 

Ou – o que é muito pior – por odiarmo-los 

Podemos simplesmente escrever um: 

Encher de vãs palavras muitas páginas 

E de mais confusão as prateleiras 

 

Tropeçavas nos astros desastrada 

Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

Apresenta-se neste texto a análise discursiva do Plano Nacional do Livro e da Leitura e de 

recortes de entrevistas semiestruturadas realizadas com o Gestor Educacional e Gestor Cultura 

ambos responsáveis pela execução de políticas públicas de leitura a nível municipal. O objetivo 

deste estudo é compreender o funcionamento dos discursos oficiais produzidos e legitimados 

pelo Estado sobre a leitura e sobre o lugar do sujeito leitor nesses discursos. Para tanto, 

utilizamos como fundamentação teórica metodológica a Análise de Discurso (AD) de linha 

francesa embasados nos trabalhos de Michel Pêcheux e Eni Pulcinelli Orlandi. A AD é ao 

mesmo tempo dispositivo teórico e dispositivo analítico, já que não há divisão entre a teoria e 

a análise; o processo de análise do objeto e de retorno à teoria é contínuo. Para compreender os 

mecanismos de funcionamento da linguagem, os sentidos e os processos de significação, a AD 

analisa as relações com o contexto histórico, social e ideológico presentes na produção de um 

determinado discurso e considera que a língua, os sujeitos e os sentidos são incompletos. Foram 

utilizadas na análise algumas noções fundamentais da AD: discurso, arquivo, memória 

discursiva, discurso fundador, ideologia, sentido, interpretação, leitura, dentre outras. As 

análises foram realizadas com base nessas noções-conceitos a fim de responder a questão que 

norteia este estudo: Quais são os discursos que fundamentam os discursos sobre a leitura e qual 

o lugar do sujeito leitor no Plano Nacional do Livro e Leitura? O corpus dessa pesquisa foi 

constituído pelo Caderno do PNLL (edição atualizada e revisada em 2014) e pelas entrevistas 

realizadas com o gestor da área da educação e com o gestor da área cultura municipais em uma 

cidade situada no Norte de Minas Gerais. Com base nas análises realizadas foi observado que 

os discursos sobre a leitura e sobre os leitores se ressignificaram à medida que o sistema 

capitalista foi se expandindo e se estruturando. As análises empreendidas nos permitem afirmar 

que as ações do Estado brasileiro voltadas para a leitura e a formação de leitores tiveram como 

motivação principal as interferências do mercado editorial (cadeia produtiva do livro). A 

iniciativa de elaborar uma política de Estado para a área da leitura e do livro não partiu 

diretamente do governo, e sim partiu de uma orientação da CERLALC. Os sentidos produzidos 

a respeito da leitura e do sujeito leitor materializam um ideal de leitor e de leitura sem considerar 

a relação constitutiva dos sujeitos com a língua, dando a impressão que a interpretação só ocorre 

quando os sujeitos são alfabetizados. O sujeito leitor é desconsiderado no PNLL por meio do 

funcionamento de discursos característicos do sistema capitalista que universalizam os sujeitos. 

O PNLL aparenta ser uma política pública de Estado para o consumo de livro e não uma política 

de Estado para a leitura. 

 

Palavras-chave: PNLL. Leitura. Leitores. Análise de Discurso. Políticas Públicas em 

Educação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents an discursive analysis of the “Plano Nacional do Livro e da Leitura” and 

also, an analysis of the cut-outs of an semi structured interview conducted with the Educational 

Manager and Cultural Manager responsible in a municipal level for the execution of public 

reading policies. The main purpose of this study is to understand the functioning of the official 

speeches produced and legitimized by the state regarding reading and about the reader’s place 

in those speeches. For that, the examination of speech of a French line based on the papers of 

Michel Pêcheux and Eni Pulcinelli Orlandi has been used as theoretical methodological basis. 

This investigation of speech is, at the same time, a theoretical and analytical device given that 

there is no division between theory and analysis – the process of analysis of an object and of 

return of theory is continuous.  To comprehend the mechanisms of language functioning and 

the senses and processes of significance, the speech analyses investigates the relations with a 

historical, social and ideological context present in the production of a specific speech. It also 

considers that the language, subjects and senses are incomplete. It has been used in this analysis 

some fundamental notions of the methodological analysis of speech: speech, archive, discursive 

memory, founder speech, ideology, sense, interpretation, reading, among others.  The 

investigations were conducted based on those notion/concepts trying to answer the major 

questions in this paper: What are the dialogues that found the reading speeches and what is the 

position of the reader in Plano Nacional do Livro e da Leitura? The corpus of this report was 

constituted by the Caderno do Plano Nacional do Livro e da Leitura (edition updated and 

reviewed in 2014) and by two interviews performed in a city located in the north of Minas 

Gerais: One with the education manager and the another with the cultural manager. Relying on 

the analysis carried out, it is possible to claim that the speeches around reading and readers 

reframed as the capitalism system has been expanding and structuring. The examinations allow 

to state that the actions of the Brazilian state turned to reading and readers formation were 

obtained as main motivation the interferences on the publishing market. The initiative to 

elaborate a state policy to the reading and book area did not begin directly from the government; 

it was a CERLALC’s orientation. The senses produced in respect of reading and the reader 

materialized an ideal of them without considering the constitutive relation with the subjects and 

the language; which gave the impression that the interpretation only happens when the 

individuals are alphabetized. The readers are disregarded in the Plano Nacional do Livro e da 

Leitura by the functioning of universalized speeches. The plan seems to be a public policy from 

the state to influence book’s consumption and not a state policy to promote reading. 

 

Keywords: PNLL. Reading. Readers. Speech analysis. Public education policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O dever de educar consiste, no fundo, no ensinar 

as crianças a ler, iniciando-as na Literatura, 

fornecendo-lhes meios de julgar livremente se elas 

sentem ou não a “necessidade de livros”. Porque, 

se podemos admitir que um indivíduo rejeite a 

leitura, é intolerável que ele seja rejeitado por ela. 

É uma tristeza imensa, uma solidão dentro da 

solidão, ser excluídos dos livros – inclusive 

daqueles que não nos interessam  

(PENNAC, 1993, p. 145). 

  

 

 Os discursos que circulam em relação à leitura nos dias atuais celebram sua 

importância, a necessidade de promovê-la e de formar leitores. Instituições de ensino, 

organizações da sociedade civil, setor privado e Estado1 vinculam o acesso à leitura e aos livros 

ao desenvolvimento social e econômico do país. Eles têm como premissa que, para se construir 

uma sociedade mais justa e inclusiva, é primordial formar uma sociedade leitora. Porém, 

promover a leitura é uma ideia recente, durante muito tempo os aparelhos de poder da sociedade 

(Estados Absolutistas, Igreja) se preocuparam em afastar os mais pobres dos perigos que a 

leitura não controlada poderia trazer. 

 A consolidação do modo de produção capitalista, o fortalecimento das democracias 

dos Estados Nacionais, a globalização e as tecnologias da informação transformaram as 

relações econômicas culturais e sociais, e também influenciaram a ressignificação dos discursos 

em relação aos leitores e à leitura na sociedade contemporânea. Em outras palavras, pode-se 

inferir que “a necessidade da leitura” foi construída historicamente e caminhou, 

concomitantemente, com as transformações pelas quais a civilização humana passou e vem 

passando ao longo dos séculos. 

 Com o surgimento dessas novas demandas sociais, culturais e econômicas, 

diferentes governos, nas últimas décadas, vêm traçando estratégias e ações por meio da 

elaboração e desenvolvimento de políticas públicas com o intuito de promover a formação de 

leitores e o acesso ao livro no Brasil. Entretanto, formar uma sociedade leitora é um grande 

                                                 
1 O conceito de Estado que trabalhamos nesse estudo é o Estado histórico, concreto e de classe, máximo para o 

capital (PERONI, 2003). 
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desafio para o país, pois, pesquisas nacionais e internacionais2 apontam que o Estado não está 

garantindo, a uma grande parcela de brasileiros, o direito3 de aprender a ler e a escrever. 

Paradoxalmente, o mesmo Estado que tem demonstrado ser incapaz de cumprir com a obrigação 

constitucional de garantir o acesso universal à educação é o principal responsável pelo 

desenvolvimento e articulação de políticas públicas voltadas à promoção do acesso ao livro e à 

leitura. 

 Devido às mudanças de governo, as políticas públicas para a área da leitura e 

formação de leitores no país são marcadas pela descontinuidade de programas e projetos e 

aqueles que são mantidos, tem o foco, sobretudo, somente na distribuição de acervos destinados 

às escolas públicas com a intenção de possibilitar o acesso desses materiais às camadas mais 

pobres da população. Porém, não há nenhuma mediação entre os possíveis leitores e os livros 

distribuídos. Os avanços dos estudos na área, a pressão de parte da sociedade civil organizada 

e de órgãos internacionais levaram o poder público a iniciar o processo de construção de uma 

política de Estado para a área da leitura e do livro. 

 Adotamos neste estudo o conceito de política de Estado elaborado por Oliveira 

(2011), de acordo com a autora, estas políticas envolvem distintas agências do Estado, tramitam 

geralmente pelo Parlamento ou por outras instâncias de discussão, e dessa forma, ocasionam 

alterações em normas já existentes e que atingem amplos setores da sociedade. As políticas de 

Estado provocam mudanças e são consolidadas pela sociedade e por dispositivos jurídicos. 

 Assim, em 2006, foi lançado o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) sob 

as justificativas de formar uma sociedade leitora e de evitar as rupturas e o caráter assistemático 

das iniciativas dos governos anteriores em relação à formação de leitores. O PNLL, desde a sua 

criação, apresenta diretrizes para uma política pública de Estado voltada para a leitura e para o 

livro no país, e estabelece como meta principal, a institucionalização do plano na forma de lei 

para garantir sua continuidade. Esse plano atua no desenvolvimento de políticas estaduais e 

municipais de incentivo à leitura e formação de leitores através da orientação e configuração de 

ações, programas e projetos de leitura. Ele descentraliza as políticas nessa área e propõe o 

compartilhamento das responsabilidades entre os diversos níveis do Estado e da sociedade civil. 

 Considerando que a leitura é uma prática social que envolve as condições sócio-

históricas em que o sujeito vive, bem como o tratamento dado aos textos em uma determinada 

                                                 
2 Dentre as pesquisas nacionais citamos: Retratos da Leitura, última edição realizada em 2016, já dentre as 

internacionais, citamos o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), última edição realizada em 

2015. 
3 De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal Brasileira, a educação deve ser um direito de todos e 

obrigação do Estado (BRASIL, 1988, p. 128). 
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época, a situação econômica e política em questão, este estudo apresenta a análise discursiva 

do PNLL com o objetivo de compreender o funcionamento dos discursos oficiais, sobre a 

promoção da leitura, produzidos e legitimados pelo Estado e o lugar que os sujeitos ocupam 

neles. 

 O Estado, ao elaborar suas políticas, faz interpretações das funções delas a partir de 

seus próprios interesses, ideologia e prioridades. Logo, o processo de decisão e seleção do que 

é relevante, do que deva ser dito e daquilo que deva ser feito a respeito de uma determinada 

demanda social é resultado de um processo de imposição política, ideológica e cultural. 

Compreender as relações entre esses processos e seu funcionamento na linguagem pode 

contribuir para desvelar as estruturas que sustentam a legitimação de um sentido e de uma 

interpretação única, e dessa forma, “romper com o processo de produção dominante de 

sentidos” (ORLANDI, 2012, p. 26). 

O processo de construção do PNLL iniciou-se no primeiro mandato do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, no ano de 2003. Segundo o documento Caderno do 

PNLL (2014) sua elaboração se deu por meio de uma ação conjunta entre Estado e 

sociedade (com a participação de vários setores da sociedade em seus debates) e sua 

perspectiva era voltada à formação de leitores, à promoção do livro, da leitura e das 

bibliotecas. 

 A cadeia produtiva do livro é citada no plano como um dos setores que participaram 

ativamente de todo o processo que culminou na elaboração do PNLL. A influência e a forte 

pressão da indústria editorial brasileira que, solicitava a desoneração fiscal do livro já há algum 

tempo, impulsionou o governo Lula a promulgar em 2003 a Lei 10.753, conhecida como a Lei 

do Livro, que instituiu a Política Nacional do Livro no país. Nesta Lei constam as diretrizes 

para a política e as definições de livro, autor, editor, distribuidor e livreiro. Ela também 

regulamenta a editoração, distribuição e comercialização do livro, reduz os impostos sobre a 

produção editorial e cria ações para a difusão do livro no país. É considerada o primeiro marco 

legal que trouxe os subsídios necessários para a elaboração do PNLL. Cabe destacar que a Lei 

10.753 ainda está em processo de regulamentação. 

 Outro marco importante para a elaboração do PNLL foi o ano Ibero-Americano da 

Leitura, instituído em 2005, e que teve a participação de 21 países da Europa e da América, 

incluindo o Brasil. Foi coordenado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), pela Organização dos Estados Ibero Americanos (OEI) e pelo 

Centro Regional de Fomento ao livro na América Latina e Caribe (CERLALC). 
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 Durante esse ano foram realizados encontros e conferências nas macrorregiões do 

país com o objetivo de colher sugestões para o PNLL e assim, ampliar o debate sobre o tema 

leitura em todo o território. No ano de 2005, de acordo com o documento do PNLL, 

aconteceram ao todo 97 encontros no país e que tais eventos envolveram diversos setores da 

sociedade que eram ligados à questão da leitura e do livro. Isso conferiu “o caráter pluralista e 

democrático do processo desencadeado pela proposição do Plano” (PNLL, 2014, p. 12). 

 O documento em questão cita outras iniciativas que influenciaram no processo de 

elaboração do PNLL, tais como: o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa 

Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE), o Fórum da Câmara Setorial do Livro, Leitura e 

Literatura, o Projeto Fome de Livro, o Programa Nacional do Livro no Ensino Médio 

(PNLEM), o Programa de Formação do Aluno e do Professor Leitor e o Programa Nacional de 

Incentivo a Leitura (PROLER) (PNLL, 2014). 

 O PNLL foi estabelecido primeiramente por meio da portaria Interministerial nº 

1.442 de 10 de agosto de 2006, pelo então ministro da educação Fernando Haddad e pelo 

ministro da cultura, Gilberto Gil. Em setembro de 2011, o PNLL foi instituído por meio do 

decreto 7.559 pela presidente Dilma Rousseff (BRASIL, 2016). É importante destacar que o 

PNLL foi elaborado pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Cultura. Esta 

parceria foi comemorada por especialistas e incentivadores da leitura no país, pois, 

aparentemente, isso poderia ser um indício de que o Estado estava mudando sua postura, 

deixando de focar em programas pulverizados de distribuição de livros e demonstrando 

interesse em ampliar sua atuação para formar leitores ao considerar as questões educacionais e 

culturais que envolvem o ato de ler. 

 A organização do PNLL foi orientada a partir de quatro eixos principais: “a 

democratização do acesso ao livro; a formação de mediadores para o incentivo a leitura; a 

valorização institucional da leitura e o incremento do seu valor simbólico; e o desenvolvimento 

da economia do livro” (PNLL, 2014, p. 03). Após os três primeiros anos de implantação do 

PNLL foram realizadas assembleias estaduais do livro e da leitura em todo o país com o objetivo 

de avaliar o percurso do plano nesse período. De acordo com o documento Caderno do PNLL 

(revisado e atualizado em 2014) os resultados dessa avaliação foram positivos. Em relação aos 

princípios, conceitos, diretrizes e orientações do plano não foram indicadas propostas de 

mudança, as contribuições apontaram para o “desejo daqueles que trabalham em estados e 

municípios em trazer para uma base local as bases em que está consolidada a política nacional” 

(PNLL, 2014, p. 04). 



16 

 

 

 

 Portanto, para além das políticas estruturantes desenvolvidas em conjunto pelo 

Ministério da Educação e pelo Ministério da Cultura parece haver um consenso, segundo o 

Caderno do PNLL (2014), de que se faz necessário que estados e municípios elaborem seus 

planos levando em consideração as orientações do plano nacional e as demandas específicas 

locais. O documento do PNLL destaca a articulação entre o Ministério da Educação e o 

Ministério da Cultura e indica que essa articulação deve ser abrangida e mantida entre as 

respectivas pastas estaduais e municipais. Nessa perspectiva, a educação e a cultura são 

consideradas como eixos estratégicos na elaboração e execução de políticas públicas que 

possam promover o acesso ao livro e a formação de leitores. 

 Em face do exposto, expomos a questão que norteou nossas discussões: Quais são 

os discursos oficiais que fundamentam os discursos sobre a leitura e qual o lugar do sujeito 

leitor no Plano Nacional do Livro e Leitura? Esta questão principal gerou outras indagações 

secundárias: De que forma a memória discursiva mobiliza sentidos a respeito da leitura e do 

sujeito leitor? Os discursos referentes à leitura, contidos no PNLL, se fazem presentes nas falas 

dos gestores municipais de educação e cultura? 

 Este estudo tem como objetivos específicos: analisar de que maneira a memória 

discursiva atua e mobiliza sentidos a respeito da leitura e do sujeito leitor e analisar se os 

discursos contidos no documento do PNLL se materializam nos discursos e nas ações de 

gestores municipais responsáveis pela secretaria de educação e pela secretaria de cultura. Para 

alcançar tais objetivos, foram realizadas duas entrevistas, uma com o responsável pela 

Secretaria de Educação e a outra com o responsável pela Secretaria de Cultura de um município 

localizado na região do norte de Minas Gerais. 

 O norte de Minas Gerais é conhecido no Brasil por ser uma região de escassos 

recursos naturais e sociais. Historicamente, o sertão norte mineiro carrega o estigma de ser a 

região mais pobre do estado de Minas Gerais e uma das mais pobres do país. Há toda uma 

construção imaginária acerca do sertão que caracteriza essas regiões de forma pejorativa, talvez 

seja pela postura de resistência dessas populações que ainda prezam por suas tradições e muitas 

vezes negam as formas institucionalizadas de conhecimento. Não se trata de negar as 

dificuldades enfrentadas nessas regiões, mas sim de refletir que elas não se constituem só pelas 

dificuldades, são locais que possuem uma cultura riquíssima e saberes populares importantes, 

e de considerar, também, que em uma sociedade capitalista sempre haverá pobreza e 

desigualdade independente da região. A esse respeito, Guimarães Rosa (1984, p. 84) ao analisar 

o sertão como objeto simbólico histórico no Brasil, afirmou: “o sertão ou os sertões ou não 

existem ou estão em todas as partes”. 
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 Para refletir sobre esses questionamentos este estudo se fundamenta nos 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa (AD) tendo como principais 

referências os trabalhos de Michel Pêcheux e Eni Pulcinelli Orlandi. A AD busca entender os 

mecanismos de funcionamento da linguagem pelos quais se validam certos sentidos, levando 

em conta o contexto histórico, social e ideológico presentes na produção de um determinado 

discurso. 

 Pensar a leitura e o sujeito leitor na perspectiva discursiva implica reconhecer que 

os processos de significação da leitura e os modos de ler são produzidos sob condições sócio-

históricas determinadas. Segundo Orlandi, as leituras têm história “para um mesmo texto, 

leituras possíveis em certas épocas não o foram em outras, e leituras que não são possíveis hoje 

serão no futuro” (ORLANDI, 2012, p. 55). Outro ponto que merece atenção é a variação dos 

modos de leitura em relação às distinções entre as classes sociais: o modo de ler da classe 

dominante é diferente do modo de ler da classe média. A autora considera que o modo de ler da 

classe média é o dominante, é o modo de ler estabelecido e disseminado pela escola 

(ORLANDI, 2012, p. 55). 

 Partimos da hipótese de que, mesmo sendo considerado um avanço, o PNLL 

permanece materializando – por meio da ideia de transparência da língua – um ideal de leitura 

e um ideal de leitor. Esses ideais desconsideram a relação constitutiva do sujeito com a 

linguagem. Uma vez que a leitura não é uma prática homogênea e os modos de ler e de significar 

são determinados também pelas condições sociais e históricas. 

 A ideia de que a linguagem e os sentidos são transparentes é criticada pela AD, pois, 

todo aquele que fala e todo aquele que ouve, necessariamente, ocupam um lugar na estrutura 

social, e esta relação é parte do processo de significação. Para a AD não há discurso sem sujeito 

e não há sujeito sem ideologia, assim, o sujeito não é a gênesis do sentido, ele é interpelado 

pela ideologia e pelo inconsciente. As palavras, segundo Pêcheux, “podem mudar de sentido 

segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam” (PÊCHEUX, 2014, p. 64).

 O sujeito, na perspectiva da AD, não tem autonomia e não controla de forma plena 

a linguagem e a linguagem não é acabada, ele difere-se do sujeito cartesiano, dono de si e 

soberano em seus atos. O homem não se apropria da linguagem individualmente, ela preexiste 

a ele, é adquirida socialmente e reflete o modo como a ideologia o interpela. O discurso não é 

neutro, a língua não é transparente e os sentidos são produzidos de acordo com a posição dos 

interlocutores, a situação, o contexto histórico-social e ideológico, isto é, de acordo com as 

condições de sua produção (ORLANDI, 2012). 
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 Na sociedade capitalista o sujeito pode ser representado pela contradição: “é um 

sujeito ao mesmo tempo livre e submisso. Ele é capaz de uma liberdade sem limites e uma 

submissão sem falhas: pode tudo dizer contanto que se submeta a língua para dizer” 

(ORLANDI, 2012, p. 50). Essa contradição é denominada na AD de assujeitamento. 

 O assujeitamento é que nos dá a sensação de que o discurso é transparente e de que 

é um instrumento que reflete o pensamento e a realidade. As evidências de que a linguagem é 

transparente e a direção dada à interpretação são fornecidas pela ideologia. Tais evidências 

apagam o caráter material do sentido e do sujeito. Se todo sujeito é assujeitado à língua e à 

história, de que maneira o analista do discurso constrói sua análise, se ele também fala de um 

lugar e está assujeitado à língua? 

 O analista do discurso lida com instruções e não com procedimentos, com 

regularidades e não com regras (ORLANDI, 2001, p. 178). Dessa maneira, ele vai construindo 

seu dispositivo teórico à medida que os estranhamentos vão surgindo, movimentando-se de 

forma contínua num ir e vir sem negar o assujeitamento, navegando entre a teoria e a 

subjetividade. Ao descrever um discurso procura-se descrever uma sequência única e não 

repetitiva, a instância histórica da linguagem. Por se tratar de uma teoria crítica os resultados 

de análise revelam aspectos da língua que não seriam passíveis de reflexão e sistematização em 

outras abordagens (ORLANDI, 2007). 

 Falo de um lugar, na posição de bibliotecária, que inclui minhas vivências pessoais 

e profissionais, o meu dizer não é de meu domínio pleno, o meu dizer carrega as marcas 

psíquicas, sociais e ideológicas num processo cíclico que ao mesmo tempo se projeta no futuro 

e é determinado pelo passado. Assim, o caminho percorrido até aqui é parte do processo de 

constituição do objeto de estudo desse trabalho. 

 Trabalhar em bibliotecas no Brasil implica em lidar com todas as contradições 

políticas e ideológicas que marcam a história da humanidade, do nosso país, da própria 

profissão de bibliotecário, das bibliotecas, da leitura e dos livros. Uma história “conturbada” 

nas palavras de Battles (2003), que reflete a antagônica trajetória de preservação da memória 

humana e a necessidade de libertar o “conhecimento”. Conhecimento organizado por nós e 

selecionado por reis, sábios, religiosos, burguesia, valorizado desde sempre, não como 

possibilidade de uma justiça social real, mas como uma forma de poder, de status e de 

estabelecimento de verdades convenientes com os interesses dos que regem e direcionam os 

caminhos da sociedade. 

 Retomando nossa primeira consideração, os discursos elogiosos que hoje circulam 

a respeito da leitura mascaram nossa memória e nos levam a pensar que ela sempre foi um 
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instrumento para adquirir e compartilhar conhecimento. É preciso termos em mente que em 

muitas ocasiões a escrita, e consequentemente a leitura, foram utilizadas – e ainda são – para 

ocultar e favorecer a exclusão de muitos, e, garantir a permanência do poder dos que a ela têm 

acesso (TFOUNI, 2011). Ao ocupar a posição sujeito-bibliotecário essa consciência é 

fundamental para realizar o trabalho de maneira crítica. 

 Pêcheux, no texto Ler o Arquivo Hoje (1994), explica que a “divisão do trabalho 

da leitura” se refere aos modos contraditórios de ler o arquivo4, segundo ele: 

 

[...] começou no meio dos clérigos, entre alguns deles, autorizados a ler, a falar e 

escrever em seus nomes (logo portadores de uma leitura e de uma própria obra) e o 

conjunto de todos os outros, cujos gestos incansavelmente repetidos (de cópia, 

transcrição, extração, classificação, indexação, codificação, etc.) constituem também 

uma leitura, mas uma leitura impondo ao sujeito leitor seu apagamento atrás da 

instituição que o emprega […] (PÊCHEUX, 1994, p. 57, grifo nosso). 
 

 Interpretando as palavras de Pêcheux, podemos afirmar que a profissão de 

bibliotecário se insere no conjunto de todos os outros, dos que repetem os gestos de leitura de 

outros, classificando, indexando e codificando documentos em função de uma instituição. A 

esses profissionais, assim como para a maioria das pessoas, é negada a condição constitutiva de 

intérprete, a ação de interpretação desse sujeito é anulada, apagada, “[...] restando a tarefa 

subalterna de preparar e de sustentar, pelos gestos anônimos do tratamento “literal” dos 

documentos, as ditas interpretações...” (PÊCHEUX, 1994, p. 58). Porém, é sempre possível 

deslocar-se, ocupar outro lugar, inconsciente ou conscientemente, a partir da construção de uma 

posição deslocada e, dessa maneira, desconstruir a noção de transparência da língua e dos 

sentidos. 

 Não é fácil desconstruir conceitos e práticas até então consideradas normais. A AD 

me proporcionou um novo olhar a respeito da leitura, do sujeito leitor e me instigou a refletir 

sobre minha profissão. Trabalhar com a teoria do discurso é desafiador. É um processo 

constante de questionamento em relação ao que está posto como verdade e ao que parece óbvio, 

construindo interpretações sem ter a pretensão de neutralizá-las. Ao questionar e interpretar 

séries textuais, em que se inscrevem os discursos, é fundamental buscar uma posição crítica, 

sem cair na tentação de dominar o sentido dos textos. O analista de discurso deve “[...] construir 

procedimentos expondo o olhar-leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito [...]” 

(PÊCHEUX, 2011, p. 227). 

                                                 
4 Entendido no sentido amplo de “campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão” 

(PECHEUX, 1994). 
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 A partir dessa breve contextualização (Introdução), delineamos a estrutura deste 

estudo. Prosseguimos com o Capítulo 1, intitulado “Análise de Discurso: percurso teórico 

metodológico”, no qual discutimos algumas noções que fundamentaram a construção de nosso 

dispositivo teórico de análise, principalmente no que se refere à leitura, interpretação e o lugar 

do sujeito leitor pelo viés discursivo. 

 No Capítulo 2, “A leitura no contexto capitalista”, resgatamos, resumidamente, a 

história das práticas de leitura e abordamos como as alterações destas práticas interviram no 

funcionamento da linguagem. Buscamos compreender como se deu a legitimação dos discursos, 

hoje comuns, sobre a importância e a necessidade da leitura em nossa sociedade e a influência 

do determinante político e ideológico na construção e cristalização destes sentidos. Ainda neste 

capítulo, discutimos o processo histórico de formação do Estado brasileiro, sobrelevando a 

maneira como as políticas educacionais foram tratadas ao longo desse processo em nosso país 

e as consequências deste nas práticas de leitura e na elaboração de políticas públicas de leitura. 

 O Capítulo 3, “Plano Nacional do Livro e da Leitura: análise discursiva”, traz a 

análise discursiva do PNLL e destaca os discursos que atravessam o plano, a filiação ideológica 

destes discursos e as formações discursivas dominantes. Lançamos também nosso gesto de 

leitura5 a respeito dos sentidos produzidos e reproduzidos pelo Estado e pelos sujeitos Gestor 

em Educação e Gestor em Cultura de um município do norte de Minas Gerais sobre a leitura e 

sobre os leitores no país. 

 No Capítulo 4, “Considerações finais”, são discutidas as análises empreendidas 

neste estudo, bem como o processo de desconstrução e de reflexão que a AD proporcionou ao 

longo da trajetória desta pesquisa. 

 Não é nosso objetivo indicar uma solução, uma receita para a área de políticas 

públicas de leitura no Brasil. Mas esperamos que este estudo contribua para a revelação de 

questões que possibilitem reflexões sobre o que vem sendo realizado a este respeito e sobre os 

interesses que envolvem os discursos sobre leitura e o seu incentivo no PNLL e no país de modo 

geral. 

 

 

 

                                                 
5 Cf. Orlandi, 2012. 
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1 ANÁLISE DE DISCURSO: PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

 

O que chamamos de princípio é quase sempre o 

fim 

E alcançar um fim é alcançar um princípio. 

Fim é o lugar de onde partimos [...]  

Um natural intercâmbio do antigo e do novo, 

Cada frase e cada sentença são um fim e um prin-

cípio,  

Cada poema um epitáfio. E qualquer ação 

É um passo rumo ao todo, ao fogo, a uma descida 

à garganta do mar 

Ou à pedra indecifrável – e daí é que partimos. 

(ELIOT, T. S. Poesia. Tradução de Ivan Jun-

queira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. p. 

233-234) 

 

 

 Para discutir a questão principal de nossa pesquisa (Quais são os discursos que 

fundamentam a promoção da leitura e qual o lugar do sujeito leitor no Plano Nacional do Livro 

e Leitura?) este estudo se balizou nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso Francesa 

(AD). Nesse capítulo, trataremos do caminho metodológico percorrido para a elaboração deste 

trabalho. Para tanto, evidenciamos e delimitamos algumas noções que fundamentam o 

dispositivo teórico da AD com base em seus principais teóricos. 

 Assim, este capítulo se subdivide em três seções: 1.1 Análise de Discurso: ruptura 

e resistência, no qual abordaremos o processo de construção da teoria, seus precursores, seus 

principais fundamentos, incluindo as noções de discurso, arquivo, sentido, memória discursiva, 

sujeito, interpretação e leitura, que serão discutidas ao longo desse trabalho; 1.2 O lugar do 

leitor na Análise de Discurso, aqui refletimos sobre a posição sujeito leitor na AD, e por fim, 

1.3 Metodologia e corpus, são trabalhadas as especificações a respeito da constituição do 

corpus e os procedimentos de análise. 
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1.1 ANÁLISE DE DISCURSO: RUPTURA E RESISTÊNCIA 

  

 

 A AD nasce no final da década de 1960 em meio a um contexto social e político 

marcado por crises e protestos, tendo como precursores e principais articuladores Michel 

Pêcheux de filiação filosófica e Jean Dubois, filiado a linguística. O movimento de maio de 

1968 na França, as contradições e questões que surgiram dentro das ciências humanas abriram 

espaço para o novo e contestador campo conceitual: a Análise de Discurso. Desde a sua 

fundação ela possui um caráter revolucionário, pois, rompe com a estrutura política e 

epistemológica vigente e insere-se dentro do paradigma indiciário, modelo epistemológico do 

qual fazem parte as ciências interpretativas. 

 O paradigma indiciário caracteriza-se por possuir uma base metodológica mais 

flexível na qual a intuição do pesquisador, a análise de indícios, de dados negligenciáveis e a 

ênfase nos detalhes permitem desvendar realidades e situações que escapam à pesquisas 

positivistas. De acordo com Ginzburg (1991) a emergência do paradigma indiciário nas ciências 

humanas se deu de maneira discreta no final do século XIX e suas primeiras manifestações 

podem ser observadas nos trabalhos de Morelli sobre a pintura italiana. Morelli propôs um novo 

método para avaliar obras de artes. Nesse método eram observados detalhes da orelha, unhas e 

outros pequenos pormenores que caracterizavam de forma única o estilo do autor da obra em 

questão. O trabalho de Morelli colocou em debate e evidenciou esta forma de saber, porém, 

Ginzburg (1980) observa que o paradigma indiciário esteve presente nas práticas venatórias e 

adivinhatórias da antiguidade e ainda hoje podem ser observadas no trato do homem com a terra 

e com eventos naturais de maneira geral. 

Desse modo, a AD se estabelece em meio às questões levantadas pela emergência 

do paradigma indiciário nas ciências de interpretação, procurando, combater especificamente o 

formalismo linguístico vigente. Através de uma postura crítica em relação à linguística e a 

centralidade do sujeito a AD aprofunda as discussões sobre os conceitos de língua, historicidade 

e sujeito se articulando com outras áreas das ciências humanas. Dessa forma, sua base teórica 

foi elaborada a partir de releituras de três áreas do conhecimento científico: materialismo 

histórico, linguística e teoria do discurso, e essas três áreas são "[...] atravessadas e articuladas 

por uma teoria da subjetividade (de natureza psicanalítica)" (PECHEUX; FUCHS, 1990, p. 

163-164). 

A fim de conhecer o processo de produção da linguagem, o quadro epistemológico 

da AD articula conceitos de cada uma das áreas supracitadas. Desse modo, a AD agrega o 
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conceito de ideologia do materialismo histórico defendido por Althusser em sua releitura da 

obra de Marx. Já na área da linguística a influência mais significativa foi a de Ferdinand de 

Saussure especialmente pela oposição entre a língua e a fala destacadas em sua obra Curso de 

Linguística Geral. Em relação à teoria do discurso, a AD adota o conceito de formação 

discursiva de Foucault. E por fim, a psicanálise se articula com essas três áreas a partir da 

influência dos trabalhos de Lacan e Freud sobre o imaginário e a constituição do sujeito 

(ORLANDI, 2012). 

Destacamos aqui que as releituras dessas áreas do saber foram realizadas a partir de 

instrumentos próprios e com outras percepções teóricas. Os conceitos e as noções do 

materialismo histórico, linguística, teoria do discurso e da psicanálise mencionados ao se 

associarem à base teórica da AD têm seus sentidos ajustados à especificidade da rede discursiva, 

o que de acordo com Orlandi “produz um outro lugar de conhecimento” (2007, p. 24). Logo, a 

AD não se restringe a aplicar conceitos de outras áreas em campos de estudos diferentes, apesar 

de não ser uma teoria fechada, ela tem o seu objeto de estudo definido e seus procedimentos 

analíticos bem fundamentados. 

Pêcheux (1997, p. 125) define a AD como “[...] uma abordagem teórica materialista 

do funcionamento das representações e do pensamento nos processos discursivos”. Nessa 

afirmativa Pêcheux evidencia o discurso como um objeto de estudo da AD e demarca uma 

posição política epistemológica que ratifica a postura crítica e contestadora dela. 

O discurso para a AD é entendido como um efeito de sentidos entre os 

interlocutores, sendo que estes sentidos são construídos socialmente, historicamente e 

ideologicamente (PÊCHEUX, 1997). Isto é, o discurso para a AD não corresponde à noção de 

fala, ele é um “objeto histórico-social, cuja especificidade está em sua materialidade, que é 

linguística” (ORLANDI, 2012, p. 21). 

O sistema linguístico para a AD é concebido como um sistema significante, 

possuidor de falhas que, para significar o que lhe é próprio, é afetado pelo real da história. 

Pêcheux (2014) ressalta que não se trata de negar a língua como um sistema de signos 

linguísticos, mas de compreendê-la como base material para que o discurso ocorra. A linguagem 

segundo Orlandi (2012) é trabalho, é produção e o analista procura determinar o modo de 

produção da linguagem enquanto parte da produção social geral. 

 Na AD importa destacar as formas de funcionamento da linguagem, buscando 

compreender o contexto histórico, social e ideológico presentes na produção de um determinado 

discurso, ou seja, as condições em que o discurso fora produzido. Não se trata de um dispositivo 

teórico que visa extrair uma interpretação, um sentido literal do texto. A AD questiona e 
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“problematiza a atribuição de sentido ao texto, procurando evidenciar a materialidade do 

sentido e os processos constitutivos do sujeito, que instituem o funcionamento discursivo de 

qualquer texto” (ORLANDI, 2001, p. 13).  Assim, a AD não tem a pretensão de se estabelecer 

como especialista da interpretação, dominante do sentido dos textos, mas pretende construir, de 

acordo com Pêcheux (2011), procedimentos que evidenciem: 

 

[...] o olhar-leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito (tais como a relação 

discursiva entre sintaxe e léxico no regime dos enunciados, com o efeito de 

interdiscurso induzido nesse regime, sob a forma do não-dito que aí emerge, como 

discurso outro, discurso de um outro ou discurso do outro) (PÊCHEUX, 2011, p. 227). 

 

 A noção de que a língua é transparente e que diz tudo por si só é criticada pela AD. 

Para ela, a língua é incompleta, está em constante movimento e mesmo que alguns sentidos 

predominem existem sempre outros sentidos possíveis, que escapam das tentativas de 

objetivação e assepsia da língua. A prática de leitura discursiva considera o que se diz em um 

discurso e o que se diz em outro, os modos como se diz em um e outro e o que não se diz: o não 

dito (ORLANDI, 2012). 

 A todo instante o sujeito significa e dá sentidos a diferentes objetos simbólicos, 

construindo e delimitando sítios de significação6, através de um trabalho contínuo de 

interpretação. Os sentidos só são possíveis por causa deste trabalho, realizado pelo sujeito, de 

maneira consciente ou não. Na perspectiva discursiva a interpretação é um gesto, de natureza 

política e histórica, que segundo Orlandi (2007) instaura-se na incompletude do espaço 

simbólico e na relação com o não dito. De acordo com a autora a interpretação “é o vestígio do 

possível. É o lugar próprio da ideologia e é materializada pela história” (ORLANDI, 2007, p. 

18). 

 A interpretação ocorre sempre de algum lugar da história e da sociedade e possui 

uma direção, esta direção “é o que chamamos de política”, assim, no gesto de interpretação é 

sempre possível “apreender a textualização do político” (ORLANDI, 2007, p. 19). Dito de outra 

modo, os gestos de interpretação de um sujeito são determinados pela sua relação com a 

ideologia, com a história e com o político, e dessa forma, possibilitam evidenciar os modos com 

que a ideologia, a história e o político afetam a materialidade discursiva. 

  Pêcheux no texto Ler o Arquivo Hoje (1982), traduzido e publicado no Brasil em 

1994, vincula a interpretação ao arquivo7 e identifica, através de suas reflexões, a existência de 

                                                 
6 Cf. ORLANDI, 1996, p. 18. 
7 Cf. PÊCHEUX, 1994, p. 57. 
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uma divisão social do trabalho da leitura. Ele considera que no decorrer da história podem ser 

observadas diferentes maneiras de “ler o arquivo”, sendo que, esses gestos de leitura direcionam 

a constituição, o acesso e as maneiras de apreensão do arquivo. Assim, a interpretação de acordo 

com Pêcheux (1994) só é possível porque há a relação de ligação, de transferência ou de 

identificação com o Outro nas sociedades e na história. Essa relação é que possibilita que as 

“filiações históricas possam se organizar em memórias e as relações sociais em redes de 

significantes” (PÊCHEUX, 1994, p. 54). 

 A divisão social do trabalho da leitura, segundo Pêcheux (1994), contrapõe duas 

culturas que possuem perspectivas variadas a respeito da leitura do arquivo: a literária e a 

científica. A oposição e o distanciamento entre essas duas maneiras de ler o arquivo vêm se 

acentuando ao longo da história, e não por acaso, pois, esse distanciamento oculta a relação de 

dominação política que autoriza a alguns o direito de produzir interpretações, que constituem, 

simultaneamente, atos políticos que podem sustentar e/ou afrontar o poder; enquanto a outros 

cabe o dever de sustentar a leitura literal através de gestos repetitivos e anônimos (cópia, 

transcrição, classificação, dentre outras) apagando a originalidade com a prática de uma leitura 

silenciosa a serviço de uma determinada instituição (PÊCHEUX, 1994). 

 Pêcheux alerta que o “divórcio cultural entre o literário e o científico” no que diz 

respeito à leitura do arquivo pode desencadear alguns riscos como “o policiamento dos 

enunciados, normalização asséptica da leitura e do pensamento, e de um apagamento da 

memória histórica” (1994, p. 60). Para superar esse divórcio cultural o autor sugere que os 

literatos e cientistas se voltem para a análise da “materialidade da língua na discursividade do 

arquivo” (1994, p. 63). Voltar-se para essa materialidade da língua na discursividade do arquivo, 

significa compreender que o arquivo não é composto por um sentido único, estável, ao 

contrário, tanto o arquivo quanto a maneira de lê-lo produzem efeitos de sentidos que são 

determinados histórica e ideologicamente. Como já mencionado, o arquivo é constituído pelos 

gestos de leitura que possibilitam diferentes maneiras de ler, apreender e interpretar o conjunto 

de documentos que tratam de uma determinada questão (PÊCHEUX, 1994). 

 Roudinesco (2006) destaca que o arquivo está diretamente relacionado à ideia de 

totalidade, de cristalização e estabilização de sentidos e da história. Ainda de acordo com a 

autora, a totalidade e a estabilização, são, principalmente da ordem do institucional e do 

político. O institucional e o político são instâncias que determinam “o que pode e deve ou o que 

não pode e não deve ser posto em circulação pelo arquivo e, especialmente, o que deste pode 

ou não ser lido” (ROMÃO; FERREIRA; DELA-SILVA, 2011, p. 12).  
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 Nessa perspectiva, o institucional é uma característica fundamental do arquivo que 

estabiliza e cristaliza determinados efeitos de sentidos e é por isso que a leitura deve ser 

considerada importante no campo teórico da AD, porque é por meio dela que o analista lança 

gestos de interpretação sobre o estabilizado, a fim de observar o trabalho da memória e da 

história que afetam o arquivo (SCHNEIDERS, 2014). A noção de arquivo nos auxiliará a 

compreender de que maneira é institucionalizado, nos discursos oficiais, o efeito de sentido 

sobre o leitor e qual o lugar desse sujeito no PNLL. 

 Dessa maneira, por intermédio do trabalho com o arquivo, o analista de discurso 

tem a possibilidade de introduzir gestos de interpretação “em torno da discursividade que 

constitui o arquivo organizado referente à temática de pesquisa” tendo em mente que cada gesto 

de leitura é único e produz diferentes efeitos de sentido (SCHNEIDERS, 2014, p. 101). O tema 

políticas públicas de leitura é recorrente em pesquisas sob diversos enfoques metodológicos. 

Muitos já se debruçaram em questões variadas a respeito do incentivo à leitura e formação de 

leitores em nosso país, contudo, acreditamos que não há questões vencidas, não há verdades 

absolutas, sempre é possível lançar um novo olhar, um novo gesto de interpretação, afinal há 

sempre outros sentidos possíveis. 

 À medida que o discurso é efeito de sentido entre os interlocutores, a análise das 

condições de produção tornam-se essenciais para situar os lugares que representam os sujeitos 

do discurso dentro da estrutura de formação social. Orlandi (2012) destaca que todo aquele que 

fala e todo aquele que ouve, necessariamente, ocupam um lugar na estrutura social, e esta 

relação é parte do processo de significação. A noção de condições de produção se fundamenta 

no conceito de formações imaginárias, isto implica dizer que não são os sujeitos empíricos que 

funcionam no discurso, mas “a imagem 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, 2014, p. 82). Assim, 

ao analisar as condições de produção do PNLL poderemos discutir o posicionamento do Estado 

em relação a este tema, quais discursos o fundamentam e o atravessam e os lugares que são 

destinados à leitura e aos leitores nesses discursos. 

 O “dizer” tem sua história, sua memória, o sujeito não é dono absoluto de seu 

discurso, não domina o seu dizer, ele retoma sentidos preexistentes. Pêcheux (1990, p. 03) 

afirma que a AD não deve se contentar com a definição do sujeito cognitivo epistêmico “senhor 

em sua morada”, a AD “supõe a divisão do sujeito como marca de sua inscrição no campo do 

simbólico”. Dessa maneira, a teoria do discurso desloca o papel do sujeito de fonte original, 

exclusiva e central de sua fala para inseri-lo no funcionamento de enunciados, de textos, cujas 
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condições de possibilidades são articuladas sobre formações ideológicas (MAINGUENEAU, 

1987). 

 A noção de sujeito trabalhada na AD deriva da psicanálise, especialmente por meio 

do dos estudos de Lacan a respeito da teoria do sujeito inconsciente, discutida no seu artigo 

Estádio do Espelho (1998). No Estádio do Espelho, Lacan articula suas hipóteses sobre a 

constituição do Eu8 e aponta como fundamental a descoberta da imagem do Outro neste 

processo. Lacan, fundamentado em autores como Freud e partindo do trabalho de Henri Wallon 

“Prova do espelho e a noção do corpo próprio” (1931), atribuiu à identificação do Eu ao 

momento em que o bebê - entre seis a oito meses de idade - se vê refletido em um espelho e 

começa a reconhecer sua imagem, passando a ter noção de seu corpo como um todo (LACAN, 

1998). 

 Ao reconhecer sua imagem o bebê começa a distinguir o Eu do Outro, o Outro não 

é mais uma extensão de seu corpo, seu corpo não é mais fragmentos, assim a identificação de 

sua própria imagem resulta na transformação do sujeito (LACAN, 1998). Elia (2010) esclarece 

que o sujeito da psicanálise não é uma pessoa, um indivíduo como é nas ciências com influência 

do positivismo. Ainda de acordo com Elia (2010) Lacan, ao elaborar sua teoria, fundamentou-

se principalmente nos estudos freudianos acerca do Eu ser constituído, mostrando que essa 

constituição não é de caráter biológico e sim por intermédio da relação entre o Eu e o Outro. 

 Na relação entre o Eu e o Outro a linguagem é primordial, já que é por intermédio 

dela que os seres humanos estabelecem sua relação com o mundo e se percebem como um ser 

distinto, nela a linguagem precede o ser. A categoria do Outro não equivale diretamente a ordem 

social e cultural na qual estamos todos inseridos e nem a relação dialógica entre eu e tu. Elia 

(2010, p. 40) explica que o Outro “é o esqueleto material e simbólico dessa ordem, é uma 

estrutura significante”. O sujeito só se constitui em um ser humano através da ordem familiar e 

social, porém, o que lhe é transmitido pelo Outro é um “conjunto de marcas materiais e 

simbólicas – significantes” (ELIA, 2010, p. 40). Portanto, para o campo da psicanálise o sujeito 

não nasce ou se desenvolve, o sujeito é da ordem do inconsciente e emerge nos atos falhos, 

lapsos, sonhos, sintomas e chistes, e principalmente, o sujeito é concebido e é efeito do campo 

da linguagem, como diz Lacan “é a presença na ausência” (ELIA, 2010). 

 O funcionamento do sistema do inconsciente proposto por Freud, e posteriormente 

aprofundado por Lacan, exige um “suporte metodológico que o situe no campo conceitual em 

relação a dois estatutos: material (a psicanálise é um saber materialista), e ao mesmo tempo 

                                                 
8 O Eu utilizado com letra maiúscula refere-se ao sujeito do inconsciente, sujeito por excelência, em francês o "je", 

conforme definido por Lacan (1996, p. 97). 
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simbólico (a psicanálise não é uma biopsicologia)” (ELIA, 2010, p. 37). O campo que oferece 

essas duas condições é justamente o campo da linguagem. De modo que Lacan recorre a 

Linguística, especificamente a categoria de significante/significado, elaborada por Ferdinand 

de Saussure, na qual ele encontra o suporte metodológico necessário para a teoria do 

inconsciente (ELIA, 2010). 

 É relevante evidenciar que, para Saussure, o significante é entendido como a 

imagem acústica, que não é apenas o som material físico, mas, também a impressão, aquilo que 

representa os sentidos; já o significado é o sentido, o conceito, a ideia representada pelo 

significante (SAUSSURE, 2006). Ou seja, o significante associado ao significado constitui o 

signo linguístico. Todavia, Lacan altera a associação significante/significado, realizada por 

Saussure, e dá mais importância ao significante, isto é, para Lacan o significado é secundário e 

só é produzido devido à articulação entre os significantes (ELIA, 2010). 

 O campo epistemológico da AD é atravessado pela psicanálise especialmente no 

tocante à categoria de sujeito e a sua noção de descentrado, efeito do significante que sempre 

reporta para outro significante, submetido ao inconsciente e ao histórico-social (FERREIRA, 

2010). Entretanto, Pêcheux, ao deslocar o sujeito do inconsciente lacaniano para a AD, o 

articula com a noção de ideologia de Althusser, defendendo a princípio, a analogia entre 

inconsciente e ideologia. 

 Após a contribuição, sobretudo dos trabalhos9 de E. Roudinesco, P. Henry, J. C. 

Milner, F. Roustang e M. Plonfoi, Pêcheux retifica em parte esta afirmação no texto de 197810: 

“Só há causa daquilo que falha ou o inverno político francês: o início de uma retificação”, e 

esclarece que: “a ordem do inconsciente não coincide com a da ideologia, o recalque não se 

identifica nem com o assujeitamento nem com a repressão, mas isso não significa que a 

ideologia deva ser pensada sem referência ao registro inconsciente” (2014, p. 278). Podemos 

dizer, então, que a AD possui como eixo “uma teoria materialista dos sentidos” que procura 

unir ideologia e inconsciente na constituição do sujeito através e sob o efeito da linguagem 

(FERREIRA, 2010). 

 O sujeito na AD é o produto da interpelação ideológica e do inconsciente, esta é a 

base para a teoria discursiva. Pêcheux (2014) acrescenta que, se por um lado considerarmos que 

o sujeito absoluto e universal da ciência é o que Lacan designa como o Outro, e que do outro 

                                                 
9 Informação dada por Pêcheux em nota de rodapé no texto “Só há causa daquilo que falha ou o inverno político 

francês: o início de uma retificação”. 
10 O texto original foi publicado em 1978, porém, utilizamos como referência neste trabalho a tradução publicada 

no livro: PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 5. ed. Campinas: Unicamp, 

2014. 
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lado, em acordo com a formulação de Lacan “o inconsciente é o discurso do Outro” (LACAN, 

apud PÊCHEUX, 2014, p. 124), então é possível distinguir que: 

 

[...] o recalque inconsciente e o assujeitamento ideológico estão materialmente 

ligados, sem estar confundidos, no interior do que se poderia designar como o 

processo do Significante na sua interpelação e na identificação, processo pelo 

qual se realiza o que chamamos as condições ideológicas da 

reprodução/transformações das relações de produção (PÊCHEUX, 2014, p. 

124). 
 

 Isto significa que o indivíduo é interpelado em sujeito de seu discurso pela ideologia 

e assim o sujeito na AD possui uma posição material-linguística-histórica. O sujeito se 

identifica com a forma sujeito de uma formação discursiva dominante que delimita “o que pode 

e o que deve ser dito” (PÊCHEUX, 2014, p. 147). Notifica-se que a AD considera que a 

linguagem e exterioridade são constitutivas e que o processo de significação é histórico 

(ORLANDI, 2012), podemos afirmar que a análise discursiva busca compreender os processos 

que são próprios de uma determinada formação discursiva levando em consideração tanto o 

processo de produção quanto às condições em que o discurso é produzido. Pêcheux (2014) 

define assim as formações discursivas: 

 

Àquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e 

deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto; 

de uma exposição, de um programa, etc.) (PÊCHEUX, 2014, p. 147). 
 

 Logo, podemos induzir que as formações discursivas são componentes das 

formações ideológicas, isto é, uma dada formação discursiva inevitavelmente corresponde a 

uma formação ideológica, o que não impede que uma mesma formação ideológica seja 

representada por mais de uma formação discursiva. Pêcheux considera que cada formação 

ideológica é composta por um conjunto de atitudes e representações que se referem a “posições 

de classe em conflito umas com as outras” (2014, p. 147). Para além da natureza das palavras 

é necessário analisar as formas como essas palavras se combinam, a construção da sequência 

discursiva determina a significação que as palavras terão. As palavras, segundo Pêcheux (2014, 

p. 147) “mudam de sentido ao passar de uma formação discursiva para outra”, assim, a 

formação discursiva é o lugar da constituição do sentido. 

 Ao reconhecer a formação discursiva como o lugar da constituição do sentido, 

considera-se também que uma determinada formação discursiva dissimula, através da ilusão da 

transparência, a materialidade contraditória do intradiscurso, que a determina como tal, 
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objetividade material que reside no fato de que algo sempre fala antes “em outro lugar e 

independentemente, isto é, sob a dominação do complexo das formações ideológicas” 

(PÊCHEUX, 2014, p. 149). 

 A identificação do sujeito com uma determinada formação discursiva dominante se 

dá porque os elementos do intradiscurso, que são respectivamente o pré-construído e a 

articulação, constituem os traços daquilo que o determina no discurso do sujeito, sendo re-

inscritos no discurso do próprio sujeito (PÊCHEUX, 2014, p. 150). Do mesmo modo, o pré-

construído e a articulação determinam o sujeito, impondo seu assujeitamento e dissimulando-o 

sob uma aparente autonomia por meio da estrutura discursiva da forma-sujeito. 

O pré-construído equivale ao “sempre-já-aí” da interpelação ideológica, é tudo que 

já foi dito e sabido, são discursos dispersos que o sujeito do discurso utiliza em seu enunciado 

e os toma para si, ou seja, o sujeito se apropria do que já foi dito, em outro momento, sob outras 

circunstâncias históricas e sociais, em seu discurso atual tendo a impressão de que é a origem 

desse sentido, enquanto a articulação é a relação do sujeito com o sentido e representa no 

interdiscurso “aquilo que determina a dominação da forma-sujeito” (PÊCHEUX, 2014, p. 151). 

Uma formação discursiva, segundo Garcia (2003, p. 135) deve ser compreendida 

como dois ou mais discursos em um só, tendo a contradição como princípio constitutivo, sendo 

deste modo uma unidade dividida e heterogênea com contorno instável, já que, não há limites 

que “separem os elementos internos de seu saber daqueles que lhe são exteriores”. Garcia 

(2003) ainda explicita que pode-se dizer que o interdiscurso incorpora os elementos pré-

construídos que são produzidos exteriormente à formação discursiva, porém, atuam como se 

sempre estivessem lá. A repetição do pré-construído é o que permite que os objetos do discurso 

adquiram sua estabilidade referencial e produzam a ilusão de transparência dos sentidos. 

A memória do dizer, denominada pela AD como memória discursiva, se relaciona 

com o interdiscurso e o intradiscurso. Courtine (2015) diferencia os dois termos, ele considera 

que o interdiscurso é representado por um eixo vertical no qual se tem todos os dizeres já ditos 

e esquecidos que constituem o discurso enquanto o intradiscurso seria o eixo horizontal que se 

refere ao momento da formulação, ou seja, o que está sendo dito em um dado momento e em 

determinadas condições. É na junção desses dois eixos: interdiscurso (memória/constituição) e 

intradiscurso (momento/formulação) que os sentidos se apresentam em uma determinada 

formação discursiva. 

Na perspectiva da AD, o sujeito ao produzir um discurso estabelece uma relação 

entre este discurso em formulação (intradiscurso) com o interdiscurso (memória discursiva), ou 

seja, com tudo aquilo que já foi dito. Pêcheux (1999) em relação à memória discursiva pontua: 
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[...] a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos 

transversos, etc) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação 

ao próprio legível (PÊCHEUX, 1999, p. 52). 

 

A memória discursiva opera uma função ambígua no discurso à medida que retoma 

o passado, por vezes desloca sentidos e ao mesmo tempo apaga alguns elementos, isto ocorre 

porque a memória possui suas falhas, seus furos. Pêcheux (1999, p. 56) nos explica que a 

memória não pode ser pensada como uma esfera plena com conteúdo homogêneo, acumulado 

como se estivesse em um reservatório, ao contrário, a memória é um espaço que se move e que 

possui “divisões, disjunções, deslocamentos e retomadas, de conflitos e regularização, um 

espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra discursos”. Sobreleva-se que a 

memória discursiva discutida aqui é coletiva e social, não se trata de uma memória individual, 

trata-se de “sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas 

e da memória construída do historiador” (PÊCHEUX, 1999, p. 50). 

Assim como a língua é suscetível a falhas, afirmamos que a memória também o é, 

e isto se deve ao fato da memória ser constituída por esquecimentos. O esquecimento é parte 

estruturante da memória discursiva. Pêcheux (2014) distinguiu duas formas de esquecimento 

no discurso: o esquecimento número 1, também chamado de esquecimento ideológico, e o 

esquecimento número 2 que é da ordem da enunciação. O esquecimento número 1 ou 

esquecimento ideológico é o modo pelo qual a ideologia afeta o inconsciente causando a ilusão 

no sujeito de que ele é a fonte original de seu discurso. Como já mencionamos o sujeito não é 

“senhor em sua morada”, dessa forma, o sentido não é determinado por sua vontade, mas sim 

pelas maneiras com que ele está inscrito na língua e na história. 

Por sua vez o esquecimento número 2 se refere à maneira que o sujeito utiliza para 

dizer, a seleção que ele faz ao escolher determinadas palavras em vez de outras. Essa seleção 

na maioria das vezes é inconsciente e dá a impressão de que o que foi dito, só poderia ter sido 

dito dessa maneira, com as palavras escolhidas para dizer e não com outras. Essa impressão, 

conforme Orlandi (2012) é denominada de ilusão referencial que faz com que o sujeito acredite 

na relação direta entre o pensamento a linguagem e o mundo. 

As ilusões das quais falamos são necessárias tanto para o funcionamento da 

linguagem quanto para a produção de sentidos. O esquecimento do já dito é o que permite a 

significação do sujeito, pois, esse esquecimento involuntário faz com que ele se identifique com 

o que está dizendo. Esse processo de retomar palavras já existentes como se elas tivessem se 
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originado no e pelo sujeito é o que provoca o movimento dos sentidos e dos sujeitos 

“significando sempre de muitas e variadas maneiras” (ORLANDI, 2012, p. 36). 

Retomando a questão do sujeito na AD, em suma, vimos que a ideologia interpela 

o indivíduo em sujeito, e que este é submetido à língua, e que, da interpelação do indivíduo em 

sujeito é que resulta a forma-sujeito histórica. Orlandi (2012) nos situa na forma-sujeito 

histórica capitalista que corresponde ao sujeito-jurídico, que por seu lado, joga com a autonomia 

(ilusão de que somos livres, acreditamos sê-lo por completo) e com a responsabilidade (somos 

livres, porém temos deveres e direitos). Esse sujeito constituído sofre processos tanto de 

individualização quanto de socialização pelo Estado. O indivíduo ao se assujeitar ao simbólico 

tem sob ele processos que o moldam advindos de diferentes formas de poder instituídos na 

sociedade (ORLANDI, 2012). 

 Existe uma tensão entre as diferentes formas de poder instituídas e essa tensão 

resulta no embate entre forças ideológicas e forças antagônicas, do qual a memória é 

componente balizador. As forças ideológicas objetivam (re) estabelecer os pré-construídos 

enquanto as forças antagônicas objetivam desestabilizá-los, nas palavras de Pêcheux (1999): 

 

Haveria assim sempre um jogo de força na memória, sob o choque do acontecimento 

- um jogo de força que visa manter uma regularização pré-existente com os implícitos 

que ela veicula, confortá-la como “boa forma”, estabilização parafrástica negociando 

a integração do acontecimento, até absorvê-lo e eventualmente dissolvê-lo, mas 

também, ao contrário, o jogo de força de uma “desregulação” que vem perturbar a 

rede dos “implícitos” (PÊCHEUX, 1999, p. 49): 

 

Em relação ao acontecimento discursivo, Pêcheux traz para a discussão o termo 

regularização introduzido por P. Achard, e explica que de acordo com este, a regularização 

discursiva que estabiliza é sempre passível de ruir frente ao acontecimento discursivo novo, que 

provoca uma interrupção que pode desmanchar essa regularização e, deste jeito, pode produzir 

outra série sob a primeira (ACHARD, apud PÊCHEUX, 1999). Sendo assim, o acontecimento 

discursivo novo tem o poder de deslocar e desregular os pré-construídos (implícitos) de uma 

regularização anterior, isto é, tem o poder de desestabilizar os espaços de memória e de romper 

com a rede de formulação a qual um enunciado está relacionado e inaugurar uma nova rede de 

formulações (INDURSKY, 1997). Não significa que a memória é totalmente esvaziada devido 

ao novo acontecimento discursivo, ela pode somente ser deslocada, alguns sentidos podem ser 

modificados e reformulados ou apenas deslizar sem se desvincular de sua formação discursiva 

dominante ou ainda serem articulados de outra maneira. 
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O que observamos, principalmente a nível institucional estatal, são discursos que 

celebram um novo acontecimento em relação à mudança de uma nomenclatura na lei, ou 

lançamentos de programas, projetos que pretendem ser considerados inovadores, mas que ao 

serem analisados podem estar apenas reproduzindo velhos discursos mascarados pela ideia de 

transparência da língua. É o que nos chamou atenção no Caderno do PNLL, edição revisada e 

atualizada em 2014, que ao especificar em sua introdução o objetivo principal do plano justifica 

a sua importância pela seguinte afirmação: “[...] procurando evitar o caráter por demais 

assistemático, fragmentário e pulverizado com que se tem implementado essas iniciativas em 

nosso País, desde, pelo menos, o início do século XIX.” (PNLL, 2014, p. 2, grifo nosso). Para 

nós há um efeito de sentido nesta afirmação de que o PNLL pretende ser considerado como um 

novo acontecimento discursivo, uma novidade na área de políticas públicas de leitura no país. 

Chamamos a atenção para as sequências em negrito nas quais o plano critica a 

maneira como as demais iniciativas desta área foram realizadas no país, isso dá a entender que 

ele é diferente, é algo novo que evitará as falhas das iniciativas anteriores. Então, a partir desse 

gesto de interpretação, que lançamos em relação ao efeito de sentido de noção de acontecimento 

discursivo presente neste documento, não podemos fugir de mais um questionamento que 

também é abordado ao longo deste estudo: as concepções e diretrizes que nele estão contidas a 

respeito da leitura e dos leitores rompem, de alguma maneira, com o que está inscrito e 

regularizado na memória discursiva a respeito da leitura e dos leitores em nosso país? 

Bem, estes são os principais conceitos que nortearão a nossa reflexão sobre os 

discursos oficiais que fundamentam a promoção da leitura e qual o lugar do sujeito leitor no 

Plano Nacional do Livro e Leitura. É necessário lembrar que para a AD não existem questões 

vencidas e que o analista também ocupa um lugar na estrutura social. Buscaremos - a partir de 

nosso gesto de interpretação - destacar as formas de funcionamento da linguagem e 

compreender o contexto histórico, social e ideológico presentes na produção de um determinado 

discurso, ou seja, as condições em que o discurso fora produzido. 

Na perspectiva da AD, a leitura de um texto não se restringe à decodificação 

linguística e à apreensão de um sentido, o texto não é encarado como um produto. A AD procura 

compreender o processo de sua produção e consequentemente o processo de sua significação. 

Ela parte do princípio de que o leitor também atribui sentidos ao texto, o leitor não apreende 

meramente um sentido que está posto no texto. Na próxima subseção discutiremos algumas 

relações entre o texto, leitura e o sujeito leitor. 
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1.2 O LUGAR DO LEITOR NA ANÁLISE DE DISCURSO 
 

 

O sujeito leitor constrói o sentido na história, por meio da memória, retomando o 

já-dito (MAZIÉRE, 2007). Na perspectiva da AD o sujeito leitor é interpelado pela ideologia e 

inscrito em uma formação discursiva, isso o possibilita diferentes leituras e os diferentes 

sentidos em uma dada sequência discursiva. 

Orlandi (2012, p. 10) destaca que há um leitor virtual inscrito no texto, um leitor 

que é constituído no ato da escrita, um leitor imaginário: “aquele que o autor imagina (destina) 

para seu texto e para quem ele se dirige”. Ao ler o texto, o leitor real encontra-se com um leitor 

já constituído com o qual ele tem de se relacionar, assim, essa interação não é do leitor com o 

texto, mas sim a interação do sujeito leitor com outros sujeitos. O texto tem sua historicidade e 

a ação de ler também e é no momento da leitura (da sua produção) “que os interlocutores se 

identificam como interlocutores e ao fazê-lo, desencadeiam o processo de significação do texto” 

(ORLANDI, 2012, p. 11). Dessa forma, leitura e sentidos se constituem simultaneamente. 

 A relação com os interlocutores é um dos componentes do processo de leitura. 

Dentre os demais componentes Orlandi (2012) cita os diferentes modos de leitura que apontam 

para outras relações distintas dos leitores com o texto. Os modos de leitura dependerão do 

contexto em que se dá a leitura e de seus objetivos, ou melhor, das condições de sua produção. 

Assim, cada modo de leitura pode colocar elementos que organizam essa relação, como por 

exemplo, o que o leitor quis dizer, qual a diferença entre um texto e outro, o que você entendeu 

desse texto, e assim indefinidamente. As condições de produção de leitura, então, são 

constituídas pela relação entre esses componentes, pela “relação de posições histórica e 

socialmente determinadas – em que o simbólico (linguístico) e o imaginário (ideológico) se 

juntam [...]” (ORLANDI, 2012, p. 13). 

Outro aspecto importante do processo de produção da leitura é a noção de 

incompletude da qual se derivam o implícito (pré-construídos) e a interdiscursividade (memória 

discursiva). Ao ler não é considerado somente o que está dito, mas também o que não está dito 

(memória discursiva), o que sustenta, o que está suposto e o que se opõe em relação ao dito. Da 

mesma maneira o texto se relaciona com outros (interdiscursividade), os sentidos de um texto 

passam pela relação dele com outros textos, entretanto, esta relação não é dada diretamente ela 

muitas vezes está opaca, oculta do sujeito leitor. 

O reconhecimento da interdiscursividade dependerá das condições de produção de 

leitura de cada sujeito leitor. Isto significa que “cada sujeito leitor tem um domínio maior ou 
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menor do contexto em que foi produzido o texto, cada sujeito leitor tem suas histórias de leitura 

podendo ou não identificar o(s) texto(s) ou recortes textuais que, conscientemente ou não, o 

sujeito autor mobilizou” (INDURSKY, 2003, p. 36). A história de leituras de cada sujeito leitor 

estabelece relações diversas e mobiliza uma interdiscursividade distinta das produzidas pelo 

sujeito autor. Assim, o sujeito leitor pode estabelecer novas relações, novas leituras, efeitos de 

memória e novas interpretações e este trabalho de atribuição de sentidos é que constitui o sujeito 

leitor. 

O lugar social dos interlocutores, ou melhor, a posição que ocupam tanto aqueles 

que emitem o texto quanto a posição ocupada por aqueles que lêem (sujeito leitor) é parte 

constitutiva do processo de significação, os sentidos são determinados de acordo com essas 

posições. Em vista disso, a relação do discurso com as formações ideológicas representadas em 

uma formação discursiva determinada é que produz as diferentes leituras (ORLANDI, 2012). 

É Orlandi que declara que “a leitura é regulada, desde a emissão até a sua compreensão, ao 

lermos um texto não extraímos dele o sentido que queremos, nem o lemos da maneira que 

queremos” (ORLANDI, 2012, p. 15). O sujeito leitor ocupa uma posição em relação à ocupada 

pelo sujeito autor e pode com ela se identificar ou não, instaurando aí sua prática de leitura 

discursiva. 

O sujeito leitor se inscreve em uma determinada formação discursiva que dá a 

impressão que o sentido é transparente/natural e único, sem se dar conta (esquecimento número 

1) de que os sentidos que ele estabeleceu sempre poderiam ser outros. De acordo com Orlandi, 

os modos de assujeitamento do sujeito leitor em relação ao texto mudaram e mudam no decorrer 

da história. Hoje, pode-se afirmar que a constituição do sujeito leitor está relacionada com a 

própria história da formação do sujeito de direito (inserido no capitalismo) momento em que se 

cristalizou a ilusão de completude, de transparência, de que o sujeito é a origem dos sentidos e 

que é livre e autônomo.  

O sujeito leitor no ato de ler mobiliza a memória discursiva, e é através desta 

memória que ele constitui os sentidos. O texto, para a AD não é completo, apesar de ser 

constituído enquanto superfície linguística por começo, meio e fim, sua natureza é intervalar 

(ORLANDI, 2001). Assim sendo, o sentido do texto não está nem no autor, nem no leitor, está 

no espaço discursivo que eles ocupam. O caráter inacabado do texto está relacionado às suas 

condições de produção. Um texto está ligado a uma determinada circunstância e se relaciona 

com outros textos e, de modo concreto, se relaciona com o histórico. A prática de leitura para a 

AD vai além da apreensão de sentidos pelo leitor, envolve reconhecer que os sentidos sempre 

podem ser outros e que apesar de sua determinação histórica o dito é sempre atravessado pelo 
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não dito. Esta presença na ausência foi chamada por Pêcheux de interdiscurso, mais adiante 

retornaremos esta noção. 

Bem, já dissemos que há um leitor virtual inscrito no texto, um leitor que deveria 

realizar a leitura como prevista pelo autor e pelo texto, ou seja, um leitor ideal. Contudo, este 

espaço do leitor ideal é preenchido por um leitor real, que faz emergir o que a AD denomina 

como efeito leitor. Orlandi (1998) descreve o efeito leitor: 

 
Se temos, de um lado, a função-autor como unidade de sentido formulado, em função 

de uma imagem de leitor virtual, temos, de outro, o efeito-leitor como unidade 

(imaginária) de um sentido lido. [...] o efeito-leitor é uma função do sujeito como a 

função-autor (ORLANDI,1998, p. 65-66). 
 

O funcionamento do efeito leitor está relacionado com os lugares discursivos, as 

posições-sujeito e podemos explicitá-lo por meio da noção de formações imaginárias elaborada 

por Pêcheux. A noção de formação imaginária auxilia no esclarecimento das condições de 

produção discursiva visto que os lugares sociais do sujeito são representados no processo 

discursivo através de um jogo de imagens. Nesse processo funciona uma série de formações 

imaginárias, estas formações imaginárias indicam “o lugar que A e B se atribuem a si e ao outro, 

a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 2014, p. 81). 

Isto posto, no processo discursivo há uma projeção de imagens em relação aos sujeitos e aos 

lugares que lhe são designados, ou seja, há uma antecipação das representações imaginárias a 

respeito do leitor por parte do autor. 

 Em outras palavras, o leitor ao se assumir como tal na prática de leitura, está inscrito 

numa ordem social, em uma posição-sujeito sendo afetado pelo lugar que ocupa nesta ordem 

social. Portanto, o efeito leitor é determinado historicamente e tem relação direta com o lugar 

que o sujeito ocupa na ordem social, isto é, o leitor ao produzir a leitura entra com as condições 

que o caracterizam social e historicamente (ORLANDI, 2012). Simultaneamente com a 

produção da leitura o sujeito leitor produz sentidos, ressignificando o texto. 

 A noção de leitura para a AD é diferente de concepções que se balizam em uma 

divisão social do trabalho de leitura entre o literário e o científico, divisão sob a qual o literário 

permitiria a possibilidade de interpretação enquanto o científico delimitaria a interpretação 

(PÊCHEUX, 1994). Em suma, a leitura na perspectiva discursiva é determinada pelas condições 

de produção, afetada pela divisão social do trabalho de leitura que produz efeitos de sentidos 

sobre o sujeito que lê, o sujeito que escreve (autor), o sujeito que é lido, e, podemos dizer sobre 

o modo como este sujeito é concebido nas leis, planos, programas e projetos de governo 

pautados no discurso sobre a leitura. 
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 A língua é a base onde se materializam os processos discursivos que estão na fonte 

na produção de sentidos, dito de outra maneira a língua é onde se materializam os efeitos de 

sentido. Os processos discursivos aqui não correspondem à noção de fala individual e livre 

elaborada por Saussure, para a AD, há regularidade e determinação nesses processos. Elas 

ocorrem porque são, de certo modo, dependentes das formações ideológicas. Aí reside o caráter 

material do sentido. 

 A ideologia é considerada como um conjunto de representações dominantes em uma 

classe dentro da sociedade. Estas representações estão sempre em tensão, já que existe um 

embate entre, e no interior, das classes sociais. A ideologia reproduz as relações de produção ao 

interpelar o sujeito e o recrutar para ocupar um lugar nas classes de uma determinada formação 

social. Ao mesmo tempo é o que garante a evidência de que este posicionamento é livre dando 

a impressão de que o sujeito é senhor de sua morada (PÊCHEUX, 2014).  

 Para explicar de que modo ocorre a relação entre sentido e formação ideológica, 

Pêcheux nos apresenta o conceito de formação discursiva e de interdiscurso. As formações 

discursivas são um dos componentes das formações ideológicas. São elas que determinam o 

que pode e deve ser dito a partir da posição ocupada por um sujeito em uma conjuntura, isto é, 

a partir da interpelação ideológica (PÊCHEUX, 2014). Pêcheux considera que as palavras 

mudam de sentido quando mudam de uma formação discursiva para outra, ou seja, uma mesma 

palavra pode ter diferentes sentidos, todos aparentemente evidentes, a depender de sua relação 

com a formação discursiva com a qual se identifica.  

 A noção de formação discursiva em AD foi elaborada por Pêcheux a partir de uma 

readaptação das proposições de Foucault. Ele extraiu o que esta formulação “tinha de 

materialista e revolucionária” (PÊCHEUX, 1977 apud GREGOLIN, 1996). Pêcheux, ao 

readaptar o conceito de formação discursiva para a AD, o relaciona com a questão da ideologia 

e com a luta de classes. 

Dando continuidade à questão do sentido, a formação discursiva é então 

considerada como o lugar de sua constituição. A constituição do sentido no interior de uma 

formação discursiva é atrelada ao conceito de família parafrásica e de matriz de sentido, como 

afirma Pêcheux: “[...] a produção de sentido é estritamente indissociável da relação de paráfrase 

entre sequências tais que a família parafrásica destas sequências constitui o que se poderia 

chamar “matriz do sentido” (1990, p. 169). 

 A paráfrase discursiva funciona em uma formação discursiva quando há a retomada, 

reformulação dos enunciados com vistas à cristalização dos sentidos referentes a um discurso 

específico, construindo um dado imaginário de sentido (SERRANI, 1997). Pêcheux explica que 
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a noção de paráfrase é vinculada por um lado às noções de substituição e sinonímia, e, por outro 

lado de transformação, quer dizer, o sentido pode se constituir pelos dois funcionamentos: “o 

da identidade e da repetição, assegurando a estabilidade lógica de um enunciado” e o da 

alteridade que é “da diferença discursiva, da alteração do sentido induzido pelos efeitos de 

espelhamento e de deriva” (PÊCHEUX apud SCHNEIDERS, 2013, p. 100). 

 A partir da análise dessa relação com o sentido, Henry (1990) considera que a 

paráfrase discursiva é dependente das condições de produção e da interpretação, posto que a 

produção do discurso pode estar inscrita em diferentes formações discursivas. O autor ainda 

aponta que a paráfrase discursiva, de um lado, é determinada pelas formações ideológicas que 

projetam e dão forma as formações discursivas e, de outro, são determinadas pela a autonomia 

relativa da língua (HENRY, 1990). Assim, os sentidos não são resultados de uma base 

linguística, mas, são efeitos da determinação dos fatores externos e das condições históricas 

que surgem no processo discursivo enquanto “processos de ressonâncias interdiscursivas” 

(SERRANI, 1997, p. 25). 

 O interdiscurso se articula com as formações ideológicas e de acordo com Pêcheux 

se refere ao que já foi dito (pré-construído) e a interdiscursividade (memória discursiva). Deste 

modo, o que já foi dito em algum lugar, em algum período traz um efeito para o que se está 

dizendo, ou, em relação ao sujeito leitor para o que está sendo lido. Por consequência, toda 

formação discursiva é definida, construída e sustentada a partir da sua relação com o 

interdiscurso que por seu lado possibilita a retomada de memórias discursivas. Vale lembrar 

que podem existir rupturas no processo de regularização da memória discursiva por meio da 

noção de acontecimento discursivo que, como mencionamos na primeira subseção deste 

capítulo, pode deslocar e desregular os implícitos de uma regularização anterior (PÊCHEUX, 

1999). 

 Nesse momento, torna-se necessário esclarecermos que os sentidos não são 

imanentes, não há um sentido único e nem tão pouco há a possibilidade de estabelecer uma 

originalidade semântica como explica Pêcheux “o sentido de uma palavra, expressão, 

proposição não existe em si mesmo, mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas 

em jogo no processo sócio-histórico em que elas são produzidas” (apud BRANDÃO, 1993, p. 

62). Isto significa dizer que os sentidos se movimentam e que por trás da evidência de um 

sentido único existe uma rede de formulações discursivas que promove a construção da ideia 

da transparência da língua. Cabe ao analista revelar as formas pelas quais foram construídos 

determinados sentidos ou discursos, trazendo à tona as contradições desse processo, os nós das 

redes discursivas. 
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 Anteriormente citamos que considerando a noção de paráfrase, de acordo com 

Pêcheux, o sentido pode se constituir por dois funcionamentos: “o da identidade e da repetição, 

assegurando a estabilidade lógica de um enunciado” e o da alteridade que é “da diferença 

discursiva, da alteração do sentido induzido pelos efeitos de espelhamento e de deriva” 

(PÊCHEUX; LÉON, 2011, p. 172 apud SCHNEIDERS, 2013, p. 100). Repetimos a citação não 

por acaso ou por descuido, mas porque ela introduz a noção de polissemia defendida 

principalmente por Orlandi (2001), esta noção nos é cara, pois auxilia na compreensão da noção 

de leitura na AD. 

 Se a paráfrase pode ser definida como a regularização e estabilidade de um 

enunciado, a polissemia, ao contrário, é relacionada à deriva, ou seja, “onde a alteridade ameaça 

a estabilidade dos sentidos, onde a história trabalha seus equívocos, onde o discurso deriva para 

outros discursos possíveis” (ORLANDI, 1998, p. 13). Orlandi (1998) considera que a relação 

contraditória entre a paráfrase e a polissemia é o eixo que estrutura o funcionamento da 

linguagem. A contradição ocorre porque as diferenças são necessárias e constitutivas, e dessa 

forma, no processo discursivo, a paráfrase é o lugar da repetição e a polissemia é o lugar da 

produção da diferença (ORLANDI, 1998). 

 Orlandi (2012) reflete sobre a leitura e sua relação com a paráfrase e a polissemia, 

ela pondera que: 

 

[...] a atribuição de sentidos a um texto pode variar amplamente desde o que 

denominamos leitura parafrástica, que se caracteriza pelo reconhecimento 

(reprodução) de um sentido que se supõe ser do texto dado pelo autor), e o que 

denominamos leitura polissêmica, que se define pela atribuição de múltiplos sentidos 

do texto (ORLANDI, 2012, p. 14). 

 

 A produção de sentidos, então, é constituída tanto pelo reconhecimento do sentido 

previamente atribuído ao texto quanto pela atribuição de novos sentidos. Ler para Orlandi 

(2012, p. 15) significa “saber que o sentido pode ser outro”. Os modos diferentes de leitura 

dependem das condições de sua produção, que por sua vez é constituída pela relação entre a 

posição histórica do texto a ser lido e a posição do sujeito leitor “em que o simbólico 

(linguístico) e o imaginário (ideológico) se juntam” (ORLANDI, 2012, p. 13). Sendo assim, 

nos perguntamos: qual o efeito de sentido que o PNLL produz e legitima sobre a leitura e sobre 

os leitores? E, além disso: os sentidos produzidos no documento Caderno PNLL sobre a leitura 

e sobre os leitores rompem de alguma maneira com o já estabelecido ou mantém a regularidade 

e repetem o previamente estabelecido? 
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 Assinalamos anteriormente que para a AD não há a possibilidade de definir um 

sentido primeiro, a gênese semântica ou a matriz de sentido que o fundou e o produziu. Contudo, 

é possível compreender e determinar as condições socio-históricas que permitiram que 

determinado discurso fosse pronunciado, circulado e inscrito na memória discursiva. Para 

compreender como se constituiu os discursos sobre a leitura e sobre o sujeito leitor no Brasil 

nos balizaremos, ao longo deste trabalho, na noção de discurso fundador especificado por 

Orlandi em duas de suas obras: Terra à vista! Discurso do confronto (1990) e Discurso fundador: 

formação do país e a construção da identidade nacional (1993), dentre outros autores. 

 Sobre a noção de discurso fundador Orlandi diz que “são enunciados que 

ecoam e reverberam efeitos de nossa história em nosso dia-a-dia, em nossa 

reconstrução cotidiana de nossos laços sociais, em nossa identidade histórica” (1993, p. 12). 

Assim, o discurso fundador é aquele que delimita sítios de significância e, deste modo, instaura 

as condições que permitirão que outros discursos se formem instaurando um conjunto de 

formações discursivas que possibilitam o processo de identificação com uma cultura, raça, 

nacionalidade (1993, p. 24). 

 É na história que os lugares de significação vão sendo construídos. Porém, para 

analisar os lugares discursivos que foram construídos para a leitura e para os leitores no Brasil 

e o modo como eles funcionam no PNLL, não podemos apenas nos contentar em delimitar e 

caracterizar uma época, um período determinado. Parafraseando Orlandi (1990), os discursos 

que fundam a leitura e os leitores no Brasil não estão somente no passado, mas também no 

presente. Assolini destaca que mobilizar a noção de discurso fundador implica em “trabalhar 

com a memória histórica com seus efeitos no cotidiano” (2003, p. 126). Portanto, a noção de 

discurso fundador elaborada por Orlandi nos permitirá desvendar o modo como se formam e se 

cristalizam na memória do país os referenciais imaginários que constituem os discursos 

fundadores sobre a leitura e sobre o leitor. 

 Procuramos, nesta seção, apresentar algumas reflexões sobre a leitura e o sujeito 

leitor, filiadas a AD, que serão mobilizadas ao longo de nossa análise. Na subseção a seguir, 

abordaremos os aspectos metodológicos que utilizamos para organizar nossa análise e o modo 

com que foi constituído o corpus sob o qual nos debruçamos. 
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1.3 METODOLOGIA E CORPUS 

 

 

Consideramos que trabalhar com a AD é desafiador e instigante. Desafiador por 

exigir dos que se lançam nessa empreitada um processo de desconstrução permanente de 

conceitos e práticas já estabelecidos em nossa consciência e em nosso meio. E instigante por 

provocar reflexão e pensamento crítico em relação a este “já estabelecido”. 

A AD é ao mesmo tempo, dispositivo teórico e dispositivo analítico, já que não há 

divisão entre a teoria e a análise. Dessa forma não separamos nossas análises em um capítulo 

específico, elas estarão em todo o corpo desse estudo, em um processo contínuo de retorno a 

teoria. Este procedimento de retorno ao objeto de análise para a teoria é o que possibilita ao 

analista tecer, de acordo com Orlandi (2009, p. 80), “as intricadas relações do discurso, da 

língua, do sujeito, dos sentidos, articulando ideologia e inconsciente”. 

Para o analista de discurso, o texto é definido como “unidade complexa de 

significação, consideradas as condições de sua produção” (ORLANDI, 2012, p. 28). Assim, 

enquanto os analistas linguistas vêem o texto como uma unidade formal, os analistas de discurso 

o consideram como uma unidade de significação em que os elementos do contexto situacional 

são partes do processo de significação (ORLANDI, 2012). Não se leva em conta a extensão do 

texto, nem se é escrito ou oral, o que interessa para a AD é como ele funciona como unidade de 

significação em relação ao contexto. Orlandi (2012) esclarece que o texto é o objeto analítico e 

o discurso é o objeto teórico. 

O corpus na AD se refere à materialidade discursiva necessária para produzir 

sentidos. Ele se constitui através dos recortes que mobilizam o pesquisador e consiste na seleção 

de temas específicos dentro de uma temática. A construção do corpus é direcionada pela teoria 

e pelo problema inicial da pesquisa, em um movimento de ir e vir entre elas. O trabalho de 

análise já se inicia no momento em que se delimita o corpus visto que o analista nesse 

movimento de ir e vir retoma constantemente os conceitos e os princípios da AD. O recorte 

representa um momento do processo discursivo e considera a relação com a linguagem e a 

memória, a espessura semântica e a materialidade discursiva, o que permite a profundidade do 

processo de análise. Assim, o analista tem a responsabilidade e a possibilidade de selecionar 

um conjunto de textos e reuni-los em um corpus em que vai realizar o trabalho de análise 

(CHARAUDEAU; MAINGUENAU, 2004). 

A AD trabalha com dois tipos de corpus, que de acordo com Courtine (2015) podem 

ser distinguidos em corpus de arquivo e corpus experimental. O corpus de arquivo é composto 
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por textos pré-existentes, documentos que se referem a um determinado assunto (arquivo). O 

arquivo, segundo Guilhaumou e Maldidier (1997, p. 164), não é o “reflexo passivo de uma 

realidade institucional, ele é, dentro de sua materialidade e diversidade, ordenado por sua 

abrangência social”. Não se trata de um simples documento onde se encontram referências, o 

arquivo possibilita uma “leitura que traz à tona dispositivo e configurações significantes” 

(GUILHAUMOU; MALDIDIER, 1997, p. 165). Assim, o arquivo é aberto para uma leitura 

interpretativa que considera a materialidade da língua e a memória no discurso do arquivo. 

O corpus experimental é produzido através de perguntas empíricas, através de 

questionários, entrevistas, formulários. Porém, é importante destacar que essas enquetes 

empíricas não devem restringir e nem direcionar respostas, devem ter como objetivo permitir 

um posicionamento aberto de modo que o sujeito sinta-se à vontade para elaborar sua fala. 

Possenti (1995, p. 31) argumenta que qualquer evento de fala pode ser um dado para a AD, já 

que o discurso é o que as pessoas dizem e ao dizer estas pessoas estão inseridas em situações 

sociais as quais o autor chama de “posições de sujeito”. 

Possenti (1995) realiza uma crítica a uma teoria do discurso que baseia a construção 

de seu corpus somente com dados de arquivo. O autor considera que estes dados são 

importantes, porém tendem a confirmar as hipóteses originais da teoria e funcionam como 

doutrinas “que permitem redizer sempre os mesmos achados, são os dados com os quais os 

princípios funcionam claramente”, o que não contribui de maneira relevante para a 

epistemologia. Assim, o autor propõe que, para além dos dados do arquivo, dados de outra 

natureza devem ser também objeto de análise. 

 Dessa forma, nosso corpus é constituído por recortes do texto do Plano Nacional 

do Livro e da Leitura (PNLL) - em sua edição atualizada e revisada em 2014 e publicado com 

o título Caderno do PNLL - e por recortes de duas entrevistas realizadas com os atuais 

responsáveis pela gestão da secretaria de educação e pela secretaria de cultura na cidade de 

Salinas/MG. O PNLL prevê a descentralização de ações em relação ao incentivo à leitura e 

propõe que os municípios criem planos municipais de leitura e orienta que as áreas da educação 

e da cultura trabalhem em conjunto para trazer para a dimensão local as bases do plano nacional. 

Para a entrevista foi utilizado um roteiro semiestruturado a fim de obter respostas mais livres. 

Como entrevistamos dois sujeitos que assumem posições de gestores públicos com funções 

distintas, os nomeamos, de acordo com essas funções, a saber, GESTOR EDUCAÇÃO e 

GESTOR CULTURA. 

 O recorte, de acordo com Orlandi (1984, p. 14), é uma unidade discursiva 

“fragmentos correlacionados de linguagem e situação, assim um recorte é um fragmento da 
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situação discursiva”. Para efetivar um recorte o analista deve levar em consideração o tipo de 

discurso, as condições de produção e o objetivo da análise. 

 Tendo em vista o objetivo principal desse estudo que é compreender o 

funcionamento dos discursos oficiais produzidos e legitimados pelo Estado sobre leitura e sobre 

o lugar do sujeito leitor nesses discursos, realizamos recortes tanto no texto do PNLL quanto 

nas entrevistas, selecionamos sequências discursivas que nos causaram estranhamento, e/ou 

possuíam marcas, indícios. As marcas são pistas que, segundo Ginsburg (1980, apud 

ASSOLINI, 1999, p. 26), para “atingi-las, é preciso teorizar, ou seja, estabelecer as possíveis 

relações entre os funcionamentos discursivos que remetem às formações ideológicas” 

referentes à leitura e ao sujeito leitor. Para organizar os recortes no texto utilizamos a letra R 

seguida da numeração em ordem crescente. 

 Assim, estes recortes serão analisados levando em consideração as noções de 

discurso, condições de produção, arquivo, sentido, formações ideológicas, memória discursiva, 

sujeito, interpretação e leitura, que mencionamos na seção anterior, e que constituem nosso 

dispositivo teórico de análise. 
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2 A LEITURA NO CONTEXTO DO CAPITALISMO 

 

 

É preciso estudar Volapuque/ É preciso estar 

sempre bêbado/ É preciso ler Baudelaire 

É preciso colher as flores/ de que rezam velhos 

autores. 

(ANDRADE, 2012, p. 8) 

 

 

 Em relação às práticas de leitura, julgamos ser importante resgatar, mesmo que de 

forma sucinta, como esta prática foi se estabelecendo ao longo da história e intervindo no 

funcionamento da linguagem. Para tanto, consideramos que as alterações em relação a prática 

de leitura são resultados das transformações econômicas, sociais e culturais que deram origem 

ao capitalismo. Orlandi (2012) afirma que a leitura tem sua história, não se lê hoje da mesma 

forma que se lia na antiguidade, um mesmo texto possui diferentes leituras a depender da época 

em que é lido. 

 Nesse primeiro momento, buscamos compreender como se deu a legitimação dos 

discursos que ressaltam a importância da leitura, a influência do determinante político na 

cristalização desses sentidos. Temos como questão norteadora: de que maneira a leitura se 

constituiu na sociedade atual como uma necessidade? 

 Assim, na primeira subseção 2.1, Leitura: das práticas orais às práticas silenciosas, 

discutiremos os processos históricos e sociais que contribuíram para que a leitura se tornasse 

uma necessidade do homem civilizado. Já na subseção 2.2, Leitura: a construção de uma 

necessidade, analisamos os processos históricos e sociais que contribuíram para que a leitura se 

tornasse uma necessidade do homem civilizado. Fazemos um percurso de movimento na 

história com uma volta ao passado e retorno ao presente, mobilizando a noção de memória 

discursiva. Na subseção 2.3, A construção do Estado brasileiro e a elaboração de uma política 

de Estado para o livro e a leitura, refletimos acerca dos processos históricos que constituíram a 

formação do Estado brasileiro e como eles afetaram suas relações na área educacional e na 

promoção da leitura e formação de leitores. 
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2.1 LEITURA: DAS PRÁTICAS ORAIS ÀS PRÁTICAS SILENCIOSAS 

 

 

 O homem primitivo registrava e lia os sinais deixados nas cavernas, em cascas de 

árvores e pedras, com o intuito de remontar fatos, indícios ou simplesmente transmitir 

mensagens. Conforme Cagliari (1996), a necessidade de explicar a mensagem contida nos 

desenhos, gerou o primeiro ato de leitura, o que de acordo com o autor, deve ter impulsionado 

o desenvolvimento da escrita. 

 A partir desse ato de leitura, o desenho deixou de ser uma simples representação 

gráfica para se tornar uma representação da linguagem. Podemos considerar, então, que o 

propósito de facilitar a leitura - fixando sentidos para os desenhos rupestres - foi um dos fatores 

que contribuíram para o estabelecimento de sistemas da escrita. Yunes (2002) chama a atenção 

para a ilusão que se criou a respeito de que a leitura é resultado da escrita, de acordo com a 

autora as representações de imagens encontradas nas cavernas de Altamira na Espanha e na de 

Lescaux na França comprovam que a narratividade já estava presente mesmo antes do 

surgimento da escrita. 

 O arqueólogo francês Henri Breuil (1952), especializado em analisar desenhos 

primitivos, sugere que os desenhos pré-históricos possuíam uma intenção mágica, visando 

facilitar a captura de determinados animais. Os homens primitivos criam que seus desenhos 

tinham o poder de atrair e de capturar os animais. O homem moderno, de certa forma, parece 

acreditar que a escrita teria este poder (quase que mágico) de aprisionar sentidos e que a leitura 

seria um instrumento capaz de identificar este sentido único. 

 Não iremos nos ater à história dos códigos de escrita, nosso olhar está voltado para   

a leitura e suas práticas, no entanto, como estes são processos que se complementam, 

inevitavelmente, este assunto será abordado ao longo do texto, ainda que superficialmente. Não 

podemos deixar de ressaltar, por exemplo, que de acordo com a história oficial, os sumérios 

3.200 a.C., ao começarem a utilizar um sistema gráfico que os possibilitasse memorizar e 

contabilizar o movimento de seus bens, são considerados os precursores da escrita. Destarte, a 

escrita tem sua origem a partir de uma necessidade prática, já ligada ao comércio primitivo que 

ocorria nesse período. 

 O trajeto do desenvolvimento dos sistemas de escrita até chegar ao código 

alfabético é longo, e não se pode falar em evolução de um sistema para outro, como se de um 

sistema simbólico derivassem outros, diferentes sistemas coexistem em países orientais como 

na China e no Japão. A respeito da circunstância de fixação do alfabeto grego, considerado 
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como o ancestral do alfabeto que hoje utilizamos, George Thomson (1974), pesquisador da 

cultura helênica, observa que este se deu no século VII a.C., mesmo período em que houve a 

aceitação da moeda nas práticas comerciais. Zilberman (2017) ressalta que o “dinheiro e a 

escrita podem não ter nascido ao mesmo tempo, mas passaram a infância juntos, e sua expansão 

tem ocorrido em sociedades avançadas do ponto de vista econômico”. 

 A escrita foi, durante muito tempo, destinada a documentos de ordem mais 

pragmática e à arte literária, pelo prazer era condicionada a oralidade. Textos épicos e 

dramáticos eram perpetuados pela oralidade constituindo uma das formas de diversão da 

população dessa época. Em toda a antiguidade a leitura em voz alta foi a mais disseminada, 

pela necessidade, segundo Assolini (2003, p. 74), de possibilitar “a compreensão de uma 

"scripitio continua" - escrita sem o espaço entre as palavras, sem o uso de pontuação e sem 

distinção entre maiúsculas e minúsculas – que seria inteligível e inerte sem a enunciação em 

voz alta". 

 Manguel explica que, as palavras escritas desde o tempo dos sumérios em suas 

tabuletas, destinavam-se a ser pronunciadas em voz alta “uma vez que os signos traziam 

implícito, como se fosse a sua alma, um som particular” (2001, p. 27). O autor ainda explica 

que a frase clássica "scripta manent, verba volant"- que em nossa época passou a significar “a 

escrita fica, as palavras voam” expressando um elogio à palavra escrita, foi criada para 

expressar um elogio à palavra em voz alta, que podia voar, era livre; diferente da palavra em 

silêncio na página, parada, presa, morta (MANGUEL, 2001, p. 27). 

 O rolo era o principal suporte da escrita e o seu manuseio era deveras complicado, 

o leitor precisava utilizar as duas mãos: enquanto ia desenrolando com umas das mãos precisava 

enrolar com a outra, o que já tinha sido lido. Além disso, como a escrita não tinha pontuação e 

espaço entre as palavras era muito difícil separar os agrupamentos de sentidos, e por isso era 

uma tarefa para leitores muito bem treinados. 

 Ainda em relação às práticas orais de leitura é importante dizer que a maior parte 

da população não tinha o acesso à aprendizagem do código escrito, os suportes da escrita eram 

escassos e extremamente difíceis de manusear, o que dificultava sua ampla circulação. A prática 

de leitura oral possibilitava a circulação da obra e o contato com as ideias codificadas em um 

texto, e como já mencionamos, era uma forma de entretenimento e de encontro social. 

 Para além dessas questões, a leitura em voz alta era também uma forma de controle 

dos sentidos, pois se acreditava que uma leitura feita intimamente poderia criar enganos na sua 

interpretação. As leituras realizadas dentro de redes de sociabilidade eram orientadas, os 

responsáveis por ler em voz alta eram os mestres, filósofos e aristocratas. A leitura oral na 
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Grécia antiga se constituiu em uma prática de transmissão controlada de sentidos e uma 

extensão da memória, pois ler era “se tornar” texto (FISCHER, 2006). Ademais, através da 

leitura oral a língua era apreendida da maneira correta, assim, essa prática constituía uma 

aprendizagem voltada para o exercício da cidadania pelo uso da palavra. 

 Era necessário formar cidadãos republicanos nas cidades que começavam a se 

desenvolver para que tivessem condições de argumentar e de falar bem utilizando a língua da 

maneira mais correta possível (CHARTIER, 1998). Assim, a arte da oratória baseava-se nos 

ensinamentos, os mestres ensinavam seus aprendizes por meio do diálogo, ser leitor era ser 

antes de tudo, ouvinte. Esta relação estreita entre leitura e cidadania ainda produz efeitos de 

sentidos nos discursos atuais sobre a leitura sendo bastante comum encontrar, tanto em textos 

elaborados pelo Estado quanto nas falas do dia a dia, afirmações que reforçam a importância da 

leitura para a concretização do exercício à cidadania. 

 A mudança de forma do rolo para o códice (livro organizado por páginas costuradas 

possuindo identificadores de página e notas de rodapé) diminuiu a complexidade da 

organização anterior e permitiu usos diferenciados do mesmo livro, fato que Chartier (1998) 

considera como facilitador para a realização de uma leitura silenciosa e individual. A separação 

das letras em palavras e frases apesar de desenvolvida gradualmente também foi um dos fatores 

que propiciaram a passagem da prática de leitura oral para a prática silenciosa (MANGUEL, 

2001). 

 A leitura silenciosa surge nos mosteiros já na Idade Média em função do trabalho 

realizado pelos monges copistas. Enquanto a escrita esteve ligada à cultura oral na Antiguidade, 

na Idade Média, a leitura e o livro passam a ser, até praticamente o século XII, meios de 

conservar o texto e guardar o livro. Na Grécia antiga havia a consciência de que a escrita fora 

criada para fixar os textos e assim trazê-los à memória, porém, a memória aqui era estimulada 

pela oralidade (CHARTIER, 1998). Neste modelo monástico de escrita o livro não era copiado 

para ser lido, nem para ser falado, o saber era entesourado como um bem patrimonial e revestido 

pela sacralidade dos usos religiosos do texto. 

 A partir do século XIII surgem escolas e universidades mantidas pela Igreja que 

tinham como intuito garantir a formação do clero e de alguns nobres. As escolas e universidades 

funcionavam anexas às catedrais e aos mosteiros. A metodologia de ensino baseava-se na leitura 

de textos e nas exposições de ideias feitas pelos professores que eram clérigos, método chamado 

de escolástica. 

 O método de ensino escolástico constituiu-se na unificação de várias disciplinas 

entre elas a teologia, filosofia e latim. Os eruditos acreditavam que os preceitos da fé religiosa 
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podiam ser combinados com os argumentos da razão e, desta maneira, combinaram os 

ensinamentos dos padres da Igreja com os de Aristóteles (FISCHER, 2006). Não havia espaço 

para as meninas, nem para o povo neste modelo educacional. O ensino escolástico pressupunha 

que não era necessária a compreensão para obter o conhecimento, os alunos aprendiam a ler 

por meio de comentários ortodoxos. Para apreender o texto os alunos seguiam passos pré-

ordenados: 

 

Primeiro vinha a lectio, uma análise gramatical na qual os elementos sintáticos 

de cada frase seriam identificados; isso levaria à littera, ou sentido literal do 

texto. Por meio da littera o aluno adquiria o sensus, o significado do texto 

segundo diferentes interpretações estabelecidas. O processo terminava com 

uma exegese - a sententia -, na qual se discutiam as opiniões de comentadores 

aprovados. O mérito desse tipo de leitura não estava em descobrir uma 

significação particular no texto, mas em ser capaz de recitar e comparar as 

interpretações de autoridades reconhecidas e, assim, tornar-se “um homem 

melhor” (MANGUEL, 2001, p. 47). 

 

 Certeau (1994) considera que a prática de leitura silenciosa representou a 

possibilidade do habeas corpus do leitor, pois o texto já não impõe seu ritmo oral e o recuo do 

corpo permitia autonomia e distanciamento do texto, o que possibilitava ao leitor comprometer-

se somente com a mobilidade dos olhos. Interessante notar o uso que Certeau faz da expressão 

jurídica “habeas corpus”, relacionando-a com a liberdade que a prática de leitura silenciosa 

proporcionou ao leitor. A tradução desta expressão do latim significa “que tenha seu corpo” – é 

uma garantia constitucional em favor de quem sofre violência ou ameaça de constrangimento 

ilegal na sua liberdade de locomoção por abuso de poder de autoridade legítima – deste modo, 

o autor parece nos dizer que a leitura silenciosa permitiria ao leitor não somente circular e 

movimentar-se pelo texto com mais liberdade corporal, mas também escapar do controle da 

interpretação imposta pelas autoridades, filósofos e eclesiásticos. 

 A passagem da leitura oral para a silenciosa não significou a substituição de uma 

para a outra, a leitura oral continuou sendo praticada apesar de ter perdido seu prestígio. A 

disseminação da leitura silenciosa não foi aceita de bom grado por parte da sociedade da época. 

Para alguns dogmatistas a leitura em silêncio abria espaço para devaneios, para a preguiça, mas 

foi outro perigo da leitura em silêncio que surpreendeu os padres cristãos (MANGUEL, 2001). 

A leitura silenciosa propiciava ao leitor uma reflexão particular sobre os sentidos das palavras, 

o leitor poderia produzir sentidos individualmente e sem as orientações, censuras e 

esclarecimentos de uma autoridade, não existindo testemunhas na relação entre o livro e o leitor. 
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O perigo da interpretação sem controle que a prática silenciosa de leitura possibilitava foi 

ficando cada vez mais evidente para a Igreja. 

 Leitores independentes começaram a questionar e desafiar o poder da Igreja, a 

maneira abusiva e corrupta com que o clero lidava com a população, contestaram vários dogmas 

incluindo a venda de indulgências, prática muito comum na época. A Igreja já havia instituído 

a pena de morte por heresia, porém, o primeiro caso de condenação de um herege à fogueira só 

ocorreu em 1022 em Orleans, quando foi condenado um grupo de cônegos e nobres laicos que 

acreditavam que a instrução verdadeira vinha do Espírito Santo, eles rejeitavam às Escrituras 

como fabricação que os homens escreveram (MANGUEL, 2001). A partir do século XII, a 

Igreja dá início a uma série de condenações, torturando, queimando em praça pública ou 

excomungando todos que fossem de encontro aos seus dogmas, espalhando o medo e a censura. 

 Foram inúmeros os julgamentos e condenações promulgadas pela Igreja por meio 

da Inquisição, instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica, que tinha como finalidade 

perseguir, julgar e punir pessoas acusadas de terem se desviado de seus ensinamentos, estes 

foram nomeados como hereges. A palavra herege - hairetikós em grego - ironicamente, 

significava “capacidade de escolher”. Esta palavra é citada no Novo Testamento como elemento 

de escolha do homem que decide seguir suas próprias opiniões e cria novas doutrinas como a 

dos saduceus e fariseus. O homem submetido à luz divina era, então, assujeitado ao discurso 

religioso e subordinado aos dogmas da religião, não lhe era permitido dúvidas, questionamentos 

ou escolha, a Igreja era a única detentora da verdade. 

 Enquanto a Igreja se preocupava em aumentar a repressão caçando os hereges, 

censurando e destruindo textos considerados profanos, novas relações econômicas começaram 

a se estabelecer. A economia de subsistência que, até então, sustentava o poder da igreja perdeu 

lugar para a ideia de lucro, que passou a ser central na nova economia das pequenas cidades 

(burgos). Neste período, a sociedade era organizada em três classes: a nobreza, o clero e os 

servos. Na sociedade feudal o trabalho manual era realizado pelos servos e artesãos em uma 

produção essencialmente voltada à subsistência de suas famílias e das famílias dos nobres e o 

clero que os primeiros sustentavam. 

 A nova estrutura econômica, baseada no lucro, impulsionou a mudança no modo de 

produção, que deixou de ser de subsistência para ser voltada para a produção de excedentes 

originando, assim, o capitalismo. Este novo modo de produção enfraqueceu a liderança cultural 

imposta pela Igreja Católica e modificou profundamente as relações sociais e culturais, posto 

que não se tratavam apenas de servos submetidos aos senhores, mas também de artesões e 

mercadores que buscavam lucro. A nova classe que surgiu neste processo – burguesia – 
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começou a reivindicar liberdade e igualdade de direito. A partir dessas reivindicações algumas 

mudanças ocorreram e deram origem à base do aparelho jurídico e, desse modo, moldaram o 

sujeito-de-direito: um sujeito responsável por suas ações, possuidor de direitos e de deveres 

(HAROCHE, 1992). 

 Dessa forma, começa a vigorar uma nova forma de sujeição que “ao contrário do 

sujeito religioso vigiado por um deus onipresente, se representa como autônomo e responsável 

por seus atos” (TFOUNI, 2011, p. 155). A forma jurídica assumida pelo sujeito traz outras 

consequências para a Igreja além do enfraquecimento de seu poder. Haroche (1992) destaca, 

dentre estas consequências, a crise da “Dupla Verdade” provocada pela contradição entre a fé e 

a razão e entre a suposta origem do saber divino e a origem humana dele. As relações entre o 

sujeito e o saber no discurso religioso não contemplavam essas contradições porque o sujeito 

religioso estava submetido ao texto sagrado. 

 No discurso jurídico o sujeito é considerado autônomo e, por isso, capaz de pensar 

por si mesmo, questionar e interpretar os textos de diversas maneiras. A diversidade de 

interpretações acerca de um mesmo texto instaurou assim uma polêmica: qual seria o verdadeiro 

significado dos textos? A resposta encontrada para esta polêmica foi à valorização do texto bem 

escrito, sem ambiguidades para que a leitura fosse direcionada e a contradição pudesse não 

existir. 

 A princípio cabia ao autor à responsabilidade de propiciar ao leitor um texto claro, 

sem falhas e sem ambiguidade, e caso o equívoco viesse a se instalar no leitor, a culpa seria do 

autor que não foi capaz de controlar a linguagem (HAROCHE, 1992). Nesta ótica, tanto a 

linguagem é considerada neutra quanto o sujeito é responsabilizado individualmente por suas 

falhas e por seus êxitos. Haroche (1992) destaca que essas duas concepções influenciaram e 

influenciam - até os dias de hoje - os estudos sobre o sujeito e sobre a linguagem. 

 A principal característica do sistema feudal era a dominação baseada na 

estratificação das castas, ou seja, nas diferenças entre os nobres, o clero e os servos. Com o 

estabelecimento do sistema capitalista a burguesia se constituiu em uma importante classe 

política, e como tal, buscou transpor a ordem estabelecida até então “através da interpenetração 

crescente das classes dominantes e dominadas, enxergando estas últimas como consumidores 

em potencial. Assim, a ordem é igualar, para melhor dominar.” (TFOUNI, 2011, p. 155). Nessa 

época havia na sociedade uma variedade de línguas que dificultava a homogeneização em uma 

língua única e, além disso, havia uma língua oficial apropriada pela nobreza que criava uma 

barreira linguística entre estes e o povo. 
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 Assim, se a ordem era igualar para dominar era necessário estabelecer os Estados e 

as línguas nacionais a fim de unificar os povos de uma região. O meio encontrado para esta 

transformação foi a alfabetização com vistas a promover o aprendizado e a utilização legal das 

línguas oficiais (GADET; PÊCHEUX, 1981). A imposição linguística pode ser percebida 

também no processo de colonização, momento em que o colonizador, com a ajuda da Igreja, 

catequizou os colonizados e, assim, combateu as línguas locais. A burguesia, por meio de um 

apagamento das diferenças, universaliza o indivíduo e faz dele cidadão com direitos e deveres 

iguais perante a lei, conforme foi promulgado posteriormente pela Revolução Francesa. 

 A leitura e a escrita foram fundamentais para a expansão do sistema capitalista 

porque as relações de trabalho e comerciais passam a ser geridas por leis e contratos. Haroche 

(1992) explica que os processos de individualização e responsabilização do sujeito por seus 

atos são as principais características do sujeito jurídico, a autora, por meio da análise da 

gramática, observa como esse sujeito é determinado, há um combate às rupturas e ambiguidades 

do discurso. Tais rupturas e ambiguidades são consideradas como um simples problema de 

gramática. A normatização e unificação das línguas locais em uma língua nacional, conforme 

Auroux (1992) foi uma revolução tecnológica, pois possibilitou o nascimento das ciências da 

linguagem e da escrita científica  

por ordem cronológica, mas como fatos que reclamam sentidos, cuja moderna. A busca de 

objetividade e transparência de sentido na linguagem são as bases da linguagem científica 

moderna. 

 A universalização da alfabetização por meio de escolas controladas pelo Estado 

passou a ser o carro-chefe da nova classe dominante para o estabelecimento da língua nacional 

oficial. Nessa nova sociedade, a leitura e a escrita passam a ser consideradas como fatores 

fundamentais para a mobilidade social, para o exercício da cidadania, e assim, se configuram 

como um direito de todos. O projeto de escola democrática surge no interior da sociedade 

capitalista sob a bandeira burguesa da igualdade. Uma igualdade que busca absorver as 

diferenças para que haja universalização das relações de dominação. 

 Ao longo desta subseção observamos que a leitura e a escrita são processos 

indissociáveis que foram ao longo da história se desenvolvendo à medida que as relações 

econômicas tornaram-se mais complexas. Percebemos, também, que desde a Antiguidade, a 

leitura oral já se relacionava com a ideia de cidadania, participação na sociedade, controle da 

interpretação e aprendizagem “correta” da língua falada pelas classes dominantes dessa época. 

A disseminação da leitura silenciosa permitiu ao homem uma relação mais próxima com o texto 
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sem intermediários. Isso possibilitou rupturas com o modo de poder dominante e acirrou as 

disputas pelo controle de interpretação. 

 Retomando nossa suposição inicial, o homem, em nosso entendimento permanece 

buscando, desde os primórdios, fórmulas que o possibilite controlar e aprisionar os sentidos, 

primeiro através da magia, depois por meio da religião e agora por via da ciência. Conquanto, 

esta é uma busca inútil porque apesar de todas as interferências ideológicas, sociais e históricas 

que determinam o sujeito, os sentidos sempre podem escapar aos controles pretendidos. 

 Na subseção a seguir, discutiremos de que maneira a ideia da necessidade da leitura 

foi construída na sociedade capitalista e a partir dessa discussão, analisaremos como a memória 

discursiva atua neste discurso e constrói nosso imaginário sobre a leitura e sobre o sujeito leitor. 

 

 

2.2 LEITURA: A CONSTRUÇÃO DE UMA NECESSIDADE 

 

 

 

 Nesta subseção abordaremos, brevemente, os processos históricos e sociais que 

contribuíram para a construção do nosso imaginário acerca da importância e necessidade da 

leitura nos dias atuais. Para isso, consideramos que estes discursos tiveram como marcos 

fundadores a Revolução Francesa e a Revolução Industrial que, ao modificarem as relações 

sociais e produtivas, deram origem a um novo modo de pensamento que veio a se tornar 

dominante: o sistema capitalista. 

 Buscamos compreender os acontecimentos históricos de acordo com a perspectiva 

discursiva. Na AD a história não é definida como uma sucessão de fatos, com sentidos já 

estabelecidos materialidade é apreendida no discurso (HENRY, 1990). A relação entre a história 

e o texto existe, mas não é direta, há sempre mediações entre a sua relação com a exterioridade. 

A AD procura, então, conhecer a exterioridade discursiva que determina a posição de sujeito 

pela forma com que as palavras se organizam em relação à memória discursiva. 

 Ao definirmos o discurso como o objeto teórico de nossa análise significa que 

reconhecemos a relação da produção de sentidos com a condição material dos sujeitos mediante 

às condições de produção e reprodução das relações sociais e econômicas e das filiações às 

formações discursivas (PÊCHEUX, 2014). Deste modo, ao analisarmos os discursos sobre a 

leitura partimos do princípio de que os sentidos não são evidentes e que o sujeito é determinado 
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pelo inconsciente e constituído pela heterogeneidade. Os discursos aqui são pensados em 

referência a outros discursos possíveis a partir de determinadas condições de produção. 

 Ao retomar a questão da inscrição histórica dos sentidos, é importante que seja 

definida a noção de discurso fundador, uma vez que, anteriormente, afirmamos (e cremos) que 

os discursos que circulam hoje, em relação à leitura, estão inscritos na formação discursiva 

dominante capitalista e derivam dos processos históricos que constituíram esta forma 

dominante de pensamento. Ao consideramos a Revolução Francesa e a Revolução Industrial 

como marcos fundadores dos discursos que aqui vamos chamar de discursos de necessidade da 

leitura, não estamos dizendo que esses acontecimentos históricos são a origem ou a gênese 

desse efeito de sentido. O que preterimos dizer é que a partir desses dois acontecimentos 

históricos foram delimitados outros sítios de significância, e consequentemente, instauradas as 

condições que permitiram que outros discursos viessem a se formar, incluindo aí os de 

necessidade de leitura, instaurando um conjunto de formações discursivas dominantes nas quais 

os sujeitos se identificam (ORLANDI, 1993). Estes enunciados ecoam e reverberam efeitos de 

sentidos do passado no presente e reconstroem, dia a dia, laços sociais que nos identificam 

historicamente (ORLANDI, 1990). Portanto, mobilizar a noção de discurso fundador implica 

“trabalhar com a memória histórica e com seus efeitos no cotidiano” (ASSOLINI, 2003, p. 126). 

 Levando em consideração que os lugares de significação vão sendo construídos 

historicamente, pretendemos, a partir da análise de alguns recortes do Caderno do PNLL e das 

entrevistas com os gestores municipais, compreender quais os discursos outros que atravessam 

o Caderno do PNLL e a fala dos gestores da educação e cultura. Assim, não iremos nos ater em 

delimitar e caracterizar uma época determinada, nosso objetivo aqui será buscar evidenciar a 

produção de sentidos a partir do nosso corpus relacionando o presente com o passado, mas não 

de maneira cronológica. Sob esse ponte de vista, a história se constitui pela sua relação com o 

que já aconteceu e com o que está acontecendo agora, entendida como trama de sentidos 

inscritos na memória discursiva. 

 A memória discursiva se relaciona com o interdiscurso e o intradiscurso na medida 

em que o interdiscurso é concebido como sendo o eixo vertical no qual se tem todos os dizeres 

já ditos e esquecidos que constituem o discurso, por sua vez o intradiscurso pode ser 

representado como o eixo horizontal que se refere ao momento da formulação, ou seja, o que 

está sendo dito em um dado momento e sob determinadas condições (COURTINE, 2015). É 

possível perceber o funcionamento desses conceitos no recorte abaixo que trata das diretrizes 

do plano do documento do PNLL: 
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R1: Elas têm por base a necessidade de formar uma sociedade leitora como condição 

essencial e decisiva para promover a inclusão social de milhões de brasileiros no que 

diz respeito a bens, serviços e cultura garantindo-lhes uma vida digna e a estruturação 

de um país economicamente viável (PNLL, 2014, p. 2). 
 

 Considerando que o texto possui marcas, isto é, palavras que acionam a memória 

discursiva e que remetem ao “já dito”, o enunciado acima faz funcionar o imaginário que foi 

construído ao longo do processo de expansão do sistema capitalista em relação à possibilidade 

de mobilidade social por meio da universalização do ensino. Ela está inscrita nos discursos da 

burguesia que se caracterizam, principalmente, pela proclamação do ideal da igualdade. Por sua 

vez, o ideal de igualdade tornou-se uma das bandeiras da Revolução Francesa, seus adeptos 

buscavam a implantação de uma sociedade burguesa baseada no princípio da igualdade e 

liberdade de todos os homens. Enquanto o feudalismo, sistema econômico e social anterior ao 

capitalista: 

 

[...] visava manter diferentes ordens sociais regularmente separadas, a 

dominação burguesa desenvolve processos de interpenetração das classes 

dominadas estabelecendo (e atuando em) um terreno de confrontos e de 

diferenças: essas diferenças são absorvidas para que haja universalização de 

dominação (ORLANDI, 2012, p. 47). 

 

 O acesso à educação e, consequentemente, a aprendizagem da leitura e da escrita, 

foram mantidos e regulados pelo sistema feudal e restritos aos nobres e ao clero. De forma que 

a classe dos servos, constituída pela maior parte da população, era excluída do processo 

educacional. A burguesia precisava romper com as bases ideológicas que sustentavam o sistema 

anterior para se fortalecer e, por isso, disseminou o discurso de igualdade dos homens, incluindo 

o direito ao acesso de oportunidades educacionais e ainda instituiu, no nível discursivo, a ideia 

de universalização da educação como um direito de toda a população a ser garantido e regulado 

pelo Estado. 

 Antes de continuarmos a análise do recorte acima, é importante alertar ao leitor 

quanto a duas questões: a primeira é que ao considerarmos que a Revolução Francesa instituiu 

- a nível discursivo - a universalização do ensino, não estamos afirmando que estes discursos 

nasceram por ela ou com ela, já que não há como estabelecer esta relação. Acreditamos que a 

partir da Revolução Francesa esses discursos foram potencializados, romperam com o que já 

estava estabelecido e influenciaram vários outros discursos que se basearam nesses ideais. Já a 

segunda questão é para reforçar que, quando mencionamos a instituição a nível discursivo da 

ideia de universalização do ensino, estamos nos referindo, especificamente, ao nível discursivo 
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e não a nível prático, isto é, não estamos afirmando que a Revolução Francesa conseguiu 

universalizar a educação em seu país. 

 Retomando nossa análise, podemos observar que a necessidade de formar uma 

sociedade leitora aciona a memória discursiva em relação à universalização da educação inscrita 

no discurso da igualdade da burguesia. De modo que, se a aprendizagem da leitura é uma das 

funções da educação, a leitura também deve ser universalizada, toda a sociedade brasileira deve 

ler. Mas a quem cabe formar esta sociedade leitora? Na formulação há uma tentativa de apagar 

que a responsabilidade em promover a educação e a formação de leitores, era uma função, até 

então, atribuída ao Estado. Esta tentativa de apagamento do Estado como responsável por 

políticas sociais é resultado da forte influência da ideologia neoliberal que representa a 

sociedade globalizada. Mais adiante voltaremos a discutir a influência da ideologia neoliberal 

na construção do PNLL. 

 A relação entre a necessidade de formar uma sociedade leitora para incluir 

socialmente milhões de brasileiros também está inscrita em outra formação discursiva que 

funciona pelo pré-construído da falta de leitores no Brasil. Se há a necessidade de se formar 

uma sociedade leitora, isso significa que a sociedade brasileira ainda não é considerada como 

tal. O pré-construído equivale ao “sempre-já-aí” da interpelação ideológica, é tudo que já foi 

dito e sabido, são discursos dispersos que o sujeito do discurso utiliza em seu enunciado e os 

toma para si. 

 Podemos dizer que, apesar das tentativas de apagamento e ocultação, o sujeito do 

discurso aqui é o Estado, pois nosso recorte foi retirado de um documento oficial que apresenta 

o Plano Nacional do Livro e da Leitura e suas diretrizes. Assim sendo, o Estado, ao afirmar que 

existe a necessidade de formar uma sociedade leitora, projeta, por meio do pré-construído da 

falta de leitores no país, uma formação ideológica que se constitui a partir de um imaginário, 

determinado pela evidência de um certo modo de ler, pela falta de leitura, pela falta na educação 

que é ativado pela memória discursiva construída pelos colonizadores a respeito do nosso país. 

 Entre os efeitos de sentidos produzidos pela relação educação/inclusão emerge no 

recorte acima a leitura como condição para promover a inclusão social. Antes de prosseguirmos, 

é preciso considerar que a história da leitura no Brasil é determinada também pela constituição 

histórica do nosso país e do sujeito leitor brasileiro. Logo, é preciso levar em conta que durante 

muito tempo, somente uma pequena parcela da população pertencente à classe privilegiada teve 

acesso à leitura e à escrita, e que este fato ainda representa um abismo social entre os 

alfabetizados e não alfabetizados. Neste sentido, Silva (1998) mostra, ao estudar o processo 

histórico da alfabetização no Brasil, a forma como a sociedade se constituiu pela leitura e pela 
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escrita como estrutura de lugares de significação dos sujeitos, no qual ser alfabetizado ou não 

ser alfabetizado marca diferenças sociais. 

 Outrossim, a formulação estabelecida entre leitura/inclusão social possivelmente 

está relacionada ao lugar de exclusão e marginalização ao qual são submetidos os não 

alfabetizados. Outra pista que nos aponta para esta interpretação é a sequência da formulação 

“promover a inclusão social de milhões de brasileiros no que diz respeito a bens, serviços e 

cultura” (R1), que para nós, representa o lugar de significação do alfabetizado na nossa 

sociedade como pertencente à classe mais privilegiada ou a classe que possui uma renda para o 

consumo dos bens, serviços e cultura. Desse modo, parece se estabelecer uma concepção de 

leitura como uma necessidade voltada para o consumo, parafraseando Drumond (2012): é 

preciso ler para se tornar consumidor. 

 É a ideologia que fornece as evidências de que a leitura é capaz de possibilitar a 

inclusão daqueles que estão excluídos e, ao mesmo tempo, mascara o fato de que esse sentido 

se estabeleceu em função da posição sujeito-alfabetizado que - na história do poder da 

linguagem - foram autorizados a fixar esse sentido como verdade (ORLANDI, 2012). 

 Portanto, podemos neste primeiro momento, dizer que o documento do PNLL não 

é a origem desses discursos, mas, por se tratar de um documento oficial, ele institucionaliza e 

legitima um sentido de leitura já dispersado e cristalizado socialmente. É por isso que, apesar 

de declarar não conhecer o conteúdo do texto do PNLL, a fala do Gestor Educação entrevistado 

resgata algumas relações de sentido do enunciado acima e revela, também, os ecos dessa 

memória discursiva: 

 

R2: [...] a leitura hoje é um canal de, um veículo de comunicação, ela é você 

ser você mesmo e de você mudar a sua realidade, mudar a realidade das 

pessoas que moram próximas a você, a gente sabe de tudo que acontece 

quando um país ele é socialmente, ele é socialmente de pessoas alfabetizadas, 

o quanto cresce. (GESTOR EDUCAÇÃO, 2016). 
 

 Assim, o imaginário construído sobre a leitura possibilita que a posição Gestor 

Educação considere que esta é um meio de transformar a “realidade” e o sujeito imbuído desse 

meio teria o “poder” de mudar não só a sua realidade como também a realidade dos outros, dito 

de outra maneira, se o sujeito é capaz de mudar a si mesmo e sua localidade por meio da leitura 

ele também é responsável por permanecer nela. Quando a Gestor Educação afirma que “a gente 

sabe de tudo que acontece” em relação aos países que possuem a maior parte da população 

alfabetizada, temos aí um exemplo de como a memória discursiva é acionada a partir do “não 

dito”. Esta afirmação nos remete à imagem que foi construída em países colonizados acerca dos 
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países considerados desenvolvidos. Assim, mesmo a Gestor Educação não enumerando “tudo 

que acontece” nesses países, todos sabem o que acontece, ou, pelo menos, temos a sensação de 

saber e esta sensação é parte do mecanismo ideológico vigente. 

 Quando pensamos em leitura é comum associá-la à possibilidade de aquisição do 

conhecimento, ao exercício pleno da cidadania, ao aprendizado permanente, ao 

desenvolvimento social e econômico das nações, enfim, a uma série de vantagens cristalizadas 

nos discursos atuais referentes ao ato de ler. Todavia, a história das práticas de leitura discutidas 

na subseção anterior, nos mostra que o interesse daqueles que detêm o poder em promovê-la e 

de formar leitores, apesar de hoje ser tão difundido, é um acontecimento relativamente recente. 

 Durante muito tempo, em diversos locais do mundo, a preocupação dos agentes do 

poder (Nobreza, Igreja, Estados Absolutistas) foi voltada para os perigos que a difusão da leitura 

poderia acarretar11. O acesso à leitura e aos livros foi restrito a uma pequena parcela de 

privilegiados da sociedade que faziam uso de seu poder para controlar e definir quem poderia 

ser alfabetizado, o que deveria ser lido, a maneira que deveria ser lido, e aqueles que não 

respeitavam esse controle corriam riscos de sofrer punições severas. É importante ressaltar aqui, 

que tanto o controle de interpretação quanto a restrição do acesso à leitura persistem em nossa 

sociedade, de uma forma mais sutil, mas nem por isso menos efetiva. 

 A Revolução Francesa e também a Revolução Industrial são marcos fundadores do 

surgimento em países europeus de uma nova ordem social. Isso é, a partir do século XVIII, as 

relações de poder que, até então, estavam condicionadas a senhor X servo, monarquia X igreja 

se romperam. Essas rupturas geraram cisões e dessas cisões nasceram novas relações de poder 

que alteraram a organização da sociedade, tendo em vista as relações produtivas e sociais que 

foram instauradas a partir deste período. Daí a emergência dos Estados Nacionais e do sistema 

capitalista na sociedade europeia, e posteriormente, em todo o mundo. 

 O capitalismo é caracterizado como um conjunto de relações sociais, culturais e 

econômicas que ao transformar o servo do regime feudal em trabalhador livre, submetido a um 

contrato de trabalho (sujeito de direito), coletivizou o trabalho (BAQUERO, 2001). A 

coletivização do trabalho, o crescimento das indústrias e o aumento das transações comerciais 

precisavam ser normalizados, registrados e contabilizados, assim, a escrita e, consequentemente 

a leitura foram necessárias para a organização e expansão do capitalismo. O modo de produção 

capitalista engendrou o estabelecimento de duas classes antagônicas: a burguesia - classe 

                                                 
11 Cf. CHARTIER; HÉBRARD, 1995. 
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dominante que detém os meios de produção, o dinheiro, o poder, e o proletariado - classe 

dominada, que vende sua força de trabalho à burguesia em troca de um salário. 

 Como a maior parte da população não dominava as letras, a democratização do 

ensino tornou-se a principal bandeira da burguesia. A leitura, nesse novo contexto, assume um 

importante papel na disseminação e assimilação do projeto político e ideológico dessa classe, 

transformando-se - a partir de então - em direito de todos os cidadãos. Segundo Silva (2007, p. 

102) o modelo francês de escola pública e laica constituiu-se como um símbolo da 

democratização do ensino para muitos países, incluindo o Brasil. Contudo, a autora ressalta que 

pensadores da época, tais como: Voltaire, padre Réguis, La Chalotais, dentre outros, 

consideravam que o ensino das letras aos operários e aos camponeses “seria um desvio da 

natureza das tarefas que os mesmos exerciam na sociedade” (SILVA, 2007, p. 102). Portanto, 

as discussões voltadas ao tipo de educação a ser implantada nesse período já traziam vestígios 

das diferenças que se estabeleceram entre o ensino oferecido à classe burguesa e o ensino 

oferecido aos proletariados. Ao longo de suas argumentações, a autora procura desconstruir o 

“mito” que constituiu a educação francesa como um modelo a ser seguido. Ela ainda evidencia 

as rachaduras desse modelo e a impossibilidade da existência da igualdade na educação e na 

sociedade. A educação que nasce com a Revolução Francesa já nasce básica para a classe 

proletária. 

 A revolução burguesa, de acordo com Orlandi (2001, p. 206), caracteriza-se pela 

“absorção das diferenças para universalizar as relações jurídicas, no momento em que se 

universalizam a circulação de dinheiro, das mercadorias e dos trabalhadores ‘livres’”.  Para se 

tornarem “cidadãos”, os sujeitos devem se desligar de seus costumes, suas concepções 

ancestrais, seus preconceitos. Para Orlandi (2001), a interpenetração das classes e a absorção 

das diferenças revelam o jogo de palavras existentes em relação aos ideais de liberdade e 

igualdade tão proclamados pela burguesia, que ao contrário do que prega “organiza uma 

desigualdade real” (ORLANDI, 2001, p. 206). 

 O sistema capitalista é essencialmente contraditório, um exemplo disso é a 

democratização do ensino, que, como já mencionamos não se deu e podemos dizer que até os 

dias atuais não se dá de maneira homogênea e igualitária para todos. A educação para a classe 

dominada não é a mesma educação da classe dominante. A este respeito, Baquero (2001) 

salienta que, enquanto as classes dominantes têm acesso ao mundo da polissemia e aos grandes 

clássicos, às classes dominadas restam textos curtos com poucas palavras e com interpretação 

previamente definida. Logo, a educação na sociedade capitalista assume uma posição 
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estratégica de controle, seleção e organização dos discursos da classe dominante e reproduz as 

relações desiguais e excludentes da sociedade. 

 A ideia de que o acesso à leitura e à escrita, por si só, poderia promover a igualdade 

e a transformação social é um discurso disseminado pela classe dominante (burguesa). O 

mecanismo que produz essas ideias e que nos dá a impressão de que são verdades evidentes é 

denominado pela AD como ideologia. Essas ideias são parte de uma formação ideológica que 

coloca o sujeito em uma posição de responsável pela situação de exclusão em que se encontra. 

Esse tipo de discurso tem origem em um dos principais pressupostos do sistema capitalista: a 

ideia de meritocracia. Na qual, para o sujeito superar as desigualdades, deve se esforçar e se 

destacar dos demais, não importando o quão sobre humano seja este esforço, não importando 

quantas barreiras tenham que ser derrubadas, não importando o seu contexto social e histórico. 

É preciso que o sujeito “mereça”, que seja “capaz” e que desenvolva certas “habilidades” 

apontadas pelo pensamento dominante como necessárias para se alcançar um padrão de vida 

mais digno, para ser considerado um cidadão apto a participar ativamente da sociedade. A 

leitura é uma dentre essas necessidades construídas historicamente pela civilização humana. 

 Retomando o primeiro enunciado referente ao documento do PNLL, as sequências 

discursivas a seguir se complementam: “a necessidade de formar uma sociedade leitora” é 

condição básica para incluir os que estão a margem (excluídos) “garantindo-lhes uma vida 

digna”. Estas sequências geraram uma outra questão: como se deu o processo de exclusão da 

aprendizagem da leitura no Brasil? 

 Refletiremos sobre estas e outras questões na próxima subseção, lembrando sempre 

ao leitor que não é nossa pretensão trazer respostas ou receitas para superar as contradições da 

sociedade que vivemos, mas sim compreendê-las criticamente. As questões sempre remetem a 

outras questões, não há um ponto de vista único, uma verdade; e não há para nós questões 

vencidas. 

 

 

2.3 A CONSTRUÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO E A ELABORAÇÃO DE UMA 

POLÍTICA DE ESTADO PARA A LEITURA 

 

 

 Vivemos em uma sociedade cheia de contradições que possui um sistema 

econômico excludente, organizada em classes nas quais as relações de poder são complexas. 

Ao longo da história o capitalismo teve suas crises, porém, nenhuma delas foi capaz de obter 



60 

 

 

 

como resultado a superação desse sistema econômico. Ao contrário, o capitalismo se reinventa 

a cada crise e suas diferentes estratégias de superação mantêm a sua essência contraditória e 

excludente. Nesta subseção, abordaremos o modo como o Brasil se constituiu como Estado e 

evidenciaremos como os discursos sobre a necessidade da leitura vão ganhando espaço à 

medida que o país se insere no contexto capitalista. 

 Como mencionamos na subseção anterior, o estabelecimento do capitalismo e a 

disseminação dos ideais da Revolução Francesa são marcos que fundaram uma nova concepção 

de mundo, um novo sujeito (sujeito-jurídico) e estabeleceu uma outra organização social e 

novas relações de poder. Entretanto, essa dispersão de discursos ocorreu de maneira diferente 

em cada país, a apropriação desses discursos dependeu e depende das condições de reprodução 

das relações de poder locais. Como o Brasil foi um país colonizado é inevitável que abordemos, 

de maneira breve, os processos históricos que constituíram a formação do Estado brasileiro e, 

que consequentemente, afetaram suas relações várias áreas, incluindo a elaboração de uma 

política de Estado voltada para a leitura e a formação de leitores. A leitura e a escrita são 

processos indissociáveis e, por isso, torna-se importante compreender de que maneira a língua 

que falamos, lemos e escrevemos se constituiu como língua nacional. 

 A colonização do Brasil por Portugal foi um empreendimento realizado por 

interesse comercial marcado pela dominação, extermínio, escravização e pela transmissão de 

doenças a milhões de índios que aqui habitavam e que tiveram suas vidas, costumes e tradições 

massacradas e marginalizadas pela invasão portuguesa. Os antropólogos, Darcy Ribeiro e 

Carlos Moreira Neto, ao discutirem o passado da formação social do Brasil e os reflexos deste 

processo no presente consideram: 

 

O povo multitudinário, que trabalha para produzir o que não come nem usa e sim 

é requerido dele por seus amos. [...] foram milhões de índios, de negros e de 

brancos, ontem escravos, hoje assalariados [...] O Brasil nunca existiu para si 

próprio, na busca da prosperidade e da felicidade de seu povo. Existiu e existe é 

para servir, servil e explorado, ao mercado mundial, que ajudou a montar com 

montanhas de açúcar, de ouro, de café, de minério e de soja (1992, p. 15-16 apud 

MARIANI, 2008, p. 73). 
 

 Mariani, ao analisar o presente linguístico do Brasil pelo viés da memória histórica 

da formação social, destaca que a violência empregada na colonização brasileira foi física e 

simbólica. No processo de colonização a “violência contra os indígenas foi assegurada em nome 

de uma ideologia do déficit religioso e jurídico” que ancorada na ideologia da falta deu a 

legitimidade necessária para a dominação que permanece produzindo seus efeitos de controle e 

exclusão em nosso imaginário (MARIANI, 2008, p. 73). 
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 A autora esclarece que a ideologia do déficit é constitutiva de como as línguas 

indígenas foram significadas, como pode ser observado na seguinte citação retirada de um 

tratado sobre a língua falada aqui no Brasil, escrito por Pero de Magalhães de Gândavo (1576, 

2004, p. 03): 

 

Carece de três letras, convém a saber, não se acha nela f, nem l, nem R, cousa 

digna de espanto porque assim não tem Fé, não tem Lei, nem Rei: e dessa 

maneira vivem desordenadamente sem terem além disto conta, nem peso, nem 

medida. 
 

 É nesse contexto que dá-se o início da alfabetização no Brasil para ensinar a língua 

portuguesa, a língua ideal, e assim, submeter os indígenas à Fé, à Lei e ao Rei. Neste processo 

de colonização linguística é que começa a relação entre a língua e o Estado brasileiro, que 

delimitou um lugar para o sujeito nacional, através da regulamentação, normatização e 

regulamentação, marcando assim, as relações de significância entre ser civilizado ou não, entre 

ser alfabetizado ou não, entre ser leitor ou não. 

 O ensino da escrita e da língua portuguesa deu-se neste período pelo interesse da 

Coroa e da Igreja em catequizar os índios e, desse jeito, segundo os preceitos deste tempo, 

transformá-los em homens civilizados. Para “transformar” os índios em homens civilizados era 

preciso que eles abandonassem suas crenças, seus rituais, suas tradições, a (s) sua (s) língua (s). 

Esta preocupação com a transformação do indígena em homem civilizado foi para além da 

questão da catequização religiosa, havia também um interesse em incorporar o índio à nova 

relação social e ao novo modo de produção que despontava nos países europeus. Transformar 

o índio em homem civilizado incluía, também, inculcar o hábito de trabalho em virtude do 

produtivo e em detrimento do modo de vida indígena, considerado como primitivo pela visão 

etnocêntrica, baseado no ócio e no improdutivo (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008). 

 A alfabetização dos indígenas, então, significava que “todos deveriam ser, 

instruídos segundo a moral branca europeia, cristã-católica, uma instrução mediada pela letra e 

pela escrita” (SILVA, 1998, p. 61). Os responsáveis pela educação no Brasil, até o início do 

século XVIII, foram os jesuítas12, cumprindo o mandato do Rei de Portugal D. João III que 

formulou nos chamados “Regimentos”, “aquilo que poderia ser considerado a nossa primeira 

política educacional, dirigida aos filhos dos portugueses e dos índios, isto é, dos índios aliados 

da Coroa e da Igreja” (BAQUERO, 2001, p. 42). A educação no Brasil como política pública 

                                                 
12 Membros da ordem religiosa católica masculina Companhia de Jesus, que tinha como objetivo combater o     

avanço do protestantismo através do ensino religioso dirigido. 
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já nasce como uma educação dualizada: para os índios, a catequização, e para os colonos, a 

escolarização. 

 A expulsão dos jesuítas, em meados do século XVIII, por Sebastião de Carvalho e 

Melo, conhecido como o Marquês de Pombal (primeiro Ministro do Rei de Portugal), marca 

uma era de total abandono da educação no país. Neste período, observa-se uma tendência de 

acordo com Carvalho (1978) ao antijesuitismo em muitos países europeus, dentre eles, Portugal. 

Os jesuítas representavam um obstáculo e uma fonte de resistência da Igreja à implantação da 

filosofia iluminista que se difundia por toda a Europa.  

 Embora os ideais iluministas tenham influenciado o Marquês de Pombal, é 

importante destacar que as suas ações se relacionavam com estes apenas no que se refere ao 

fortalecimento do Estado e na busca por equiparar Portugal às demais nações esclarecidas da 

época. Não havia a intenção nem teórica, nem prática, em suas ações de buscar a liberdade, 

autonomia e igualdade entre os homens. Logo, a reforma educacional pombalina culminou na 

expulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias portuguesas, incluindo o Brasil, nisso, o 

comando da educação passou das mãos da Igreja para as do Estado. Para o povo brasileiro, a 

expulsão dos jesuítas, significou a destruição do único sistema de ensino existente no país, e 

como já mencionado, um longo período de abandono da educação. A este respeito Holanda 

pontua, 

 

[...] a instrução pública em Portugal e nas colônias, foi duramente atingida. 

Desapareceram os colégios mantidos pela Companhia de Jesus que 

constituíam então os principais centros de ensino. Urgia, portanto, a adoção 

de providências capazes de, pelo menos, atenuar os inconvenientes da situação 

criada com as drásticas medidas administrativas de Sebastião de Carvalho e 

Melo (HOLANDA, 1989, p. 80-81). 

 

 As propostas formais da reforma pombalina nunca foram implantadas o que, de 

acordo com Azevedo (1971), provocou um longo período – de 1759 a 1808 – de desorganização 

e decadência da educação na colônia. Desde o período colonial, é possível evidenciar uma 

característica bem peculiar que tem acompanhado a trajetória da educação brasileira “a 

destruição e substituição das antigas propostas educacionais em favor de novas propostas” 

(ALMEIDA, 2000). A total destruição do modelo educacional jesuíta pode ser considerada 

como um marco desta característica tão recorrente na história da educação brasileira. 

 O cenário educacional brasileiro, até esse tempo estagnado, começa a ser 

modificado a partir de 1808 com a mudança da sede do Reino de Portugal e a vinda da família 

real para o Brasil colônia. Neste período, a fim de atender as demandas da aristocracia cortesã 
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e da elite burguesa recém-chegada, surgem as primeiras instituições culturais e científicas de 

ensino técnico e os primeiros cursos superiores no país: a Biblioteca Real, hoje Biblioteca 

Nacional e a abertura do curso de medicina na Bahia e Rio de Janeiro. Esses cursos tinham 

como intuito principal preencher as lacunas de formação profissional no país. A política 

educacional de D. João VI ignorou a formação primária e se concentrou apenas nas 

necessidades da corte e da coroa, consolidando o caráter elitista da educação na colônia, 

situação que ainda reverbera reflexos na sociedade brasileira no presente. Para a maior parte da 

população, a vinda da família real para o Brasil não significou mudanças na área educacional e 

a exclusão do acesso à leitura e à escrita perpetuou por muitos anos aumentando o abismo entre 

as classes sociais no país. 

 Assolini ao discutir a dissertação de mestrado de Mariani, Imprensa de 1930 e 

Memória Histórica, uma questão para análise do discurso, ressalta que esta autora mostra que 

até a chegada da família real ao Brasil as tipografias, a entrada e circulação de livros vindos do 

exterior eram proibidas oficialmente, enquanto em Portugal nesse período, “censurava-se o 

texto a ser impresso, cabendo primeiro a Igreja e posteriormente à revolução burguesa, ao 

Estado, perseguir e punir aqueles que burlavam as leis da censura” (MARIANI, 1993 apud 

ASSOLINI, 2003, p. 128). Assim, na colônia, Portugal impossibilitava o ato de ler e escrever, 

sobre qualquer tema que estivesse fora do contexto religioso e da moral, anulando o dizer 

através dessas proibições (ASSOLINI, 2003). 

 Mesmo quando a imprensa surgiu na colônia, no reinado de D. João VI, a interdição 

do sujeito brasileiro permaneceu, posto que, em conjunto com ela veio à tradição da censura 

portuguesa, que veiculava nesses meios discursos do imaginário europeu (MARIANI, 1993 

apud ASSOLINI, 2003). Dessarte, os poucos leitores que aqui existiam foram crivados pela 

censura e pela dificuldade de acesso aos livros. 

 O trabalho de Nunes (1994) a respeito do imaginário da leitura no Brasil mostra, 

com base na análise de textos de viajantes, que desde a época colonial, a posição de leitor em 

nosso país foi constituída “nas margens”. O autor procurou pensar o leitor enquanto posição 

discursiva a partir de seus efeitos nos discursos para além do leitor imaginado pelo colonizador. 

Na visão do colonizador, nos relatos que descreviam o Novo Mundo (Brasil) os elementos 

discursivos da memória europeia “irrompem não para fazer o leitor brasileiro conhecer as coisas 

da Europa, mas para que ele conheça de outro modo à realidade que ele mesmo vivencia” 

(NUNES, 1994, p. 97). De forma que a nossa memória foi construída pela voz do outro 

(viajantes europeus), nossas representações acerca de nosso dizer e o nosso imaginário como 

sujeito-brasileiro foram crivados pelos discursos do sujeito-colonizador. A memória ecoa, suas 
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marcas estão presentes na constituição do sujeito leitor e na nossa constituição como Estado 

Nacional. 

 No processo de colonização houve um silenciamento linguístico por meio da 

imposição de uma língua única. Esta imposição causou um efeito homogeneizador que 

repercutiu na maneira como os sujeitos concebem a língua nacional e se colocam no lugar de 

intérprete interferindo na constituição do sujeito leitor. Os colonizadores detinham o saber da 

escrita, a autoridade do interpretar e utilizavam a justificativa de que somente através da escrita 

é que se poderia chegar ao conhecimento verdadeiro, e, submeteram o lugar de significação do 

nativo brasileiro à leitura europeia (CARVALHO, 1978). Nessa continuidade, a construção dos 

sentidos para o que é ser brasileiro é baseada na visão etnocêntrica e tem como pilar de 

sustentação a ideologia da falta inscrita na historização dos pré-construídos: de uma falta na 

língua, uma falta de leitura, uma falta de leitores, uma falta de educação, uma falta de 

civilização, uma falta de cidadania. 

 A independência política do Brasil foi declarada em 1822, já no século XIX, por D. 

Pedro I. Nada obstante, é necessário evidenciar que o processo histórico que envolveu o antes 

e o depois da declaração de independência do nosso país é analisado por Caio Prado Júnior 

(2011) como um “arranjo político” que se configurou através da transferência pacífica de poder 

de Portugal para o Brasil, o povo não teve participação e a classe dominante permaneceu como 

favorecida. A constituição do país como Estado Nacional não se deu de maneira semelhante à 

dos países europeus, pois as relações econômicas, sociais e pessoais aqui continuaram 

ancoradas no trabalho escravo que só foi abolido legalmente (porém não socialmente) em 1888 

- sessenta e seis anos depois. Ademais, a forma de governo continuou sendo a monárquica, o 

que negava a tendência dos movimentos e rebeliões em outros países que buscavam a 

independência da colônia e a instauração de um governo republicano. 

 A proclamação da república aconteceu em 1889, momento em que a monarquia se 

encontrava em decadência, e novamente não houve uma “revolução” propriamente dita, apenas 

uma nova substituição de governo, um movimento político inspirado nos ideais liberais, e que 

na prática não passou de retórica (SALDANHA, 2001). O que demarca este período é o 

surgimento de uma nova categoria social: o trabalhador livre. Nessa ocasião, as elites 

precisaram se adequar às exigências formais que a nova república, a expansão econômica e o 

aparato jurídico vigente instauravam. Emergiu, neste período, o sujeito de direito no Brasil, 

visto que o trabalho passou a ser remunerado e o trabalhador urbano começou a possuir direitos 

e deveres. Iniciaram, também, as discussões relativas à expansão da instrução, pois, somente 

uma pequena minoria da população era alfabetizada. Porém, a expansão da instrução foi voltada 
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para o novo eixo econômico do país, a região centro-sul, tendo em vista a cultura do café e o 

processo de desenvolvimento de algumas indústrias, o que demandava uma mão de obra mais 

qualificada (PAIVA, 1973). 

 A nova república continuou mantendo os privilégios e governando para a elite, para 

os grupos que detinham o poder. Relacionava, desde esse período, a educação para o capital, 

ou dizendo de outra forma, para onde estavam os que possuíam o capital. Já nessa época havia 

um reconhecimento de que a escola poderia contribuir para o progresso e desenvolvimento do 

país, mas o Estado pouco fez nesse sentido, as políticas educacionais, foram, em sua maioria 

voltadas para a elite (BAQUERO, 2001). Se grande parte da população permaneceu durante 

anos excluída do ensino da escrita e da leitura, podemos inferir que pela falta de condições 

materiais a leitura no país sempre esteve ligada aos privilégios dos que detinham o poder, um 

mundo que não pertencia aos pobres, aos trabalhadores. O sujeito leitor brasileiro então é 

interditado pelo Estado, que, ao assumir uma posição de privilegiar a educação para certas 

classes, contribuiu para formar um imaginário de que a leitura é algo que não lhe pertence, 

afastando a maior parte da população brasileira da leitura. 

 Para as classes menos favorecidas, marcadas pela oralidade e pela exclusão do 

sistema educacional, há uma preferência por atividades coletivas em detrimento do isolamento 

da leitura. De mais a mais, pelas formações imaginárias construídas a respeito da leitura, os 

trabalhadores a enxergam como algo sem utilidade e a associam com o ócio burguês. A este 

respeito, a antropóloga Michele Petit considera que “nos meios onde impera uma economia de 

subsistência, onde alguém pode se sentir culpado de ler, pois é uma atividade cuja utilidade não 

é bem definida; também por se sentir culpado porque para ler, hoje, se retira do grupo” (2013, 

p. 24). Portanto, cremos que a ideologia do déficit que cristaliza o sentido da falta de leitores 

no país, mascara e oculta a falta de interesse do Estado em fornecer condições materiais para 

que os sujeitos ocupem a posição de leitor, dito de outro modo, não faltam leitores no Brasil, 

faltam às condições materiais para sê-lo. 

 As discussões concernentes à leitura no Brasil republicano ganharam relevo a partir 

da década de 70, quando foi detectada uma crise da competência da leitura nos três graus de 

ensino. Devido ao histórico elitista da escolarização brasileira, o índice de analfabetismo neste 

período era ainda muito alto, cerca de 33,7% do total da população de 15 anos ou mais13.  Diante 

desse contexto, começaram a circular alguns discursos que relacionavam o baixo 

desenvolvimento econômico do país ao alto índice de analfabetos. Os governos que sucederam 

                                                 
13 IBGE. Censo demográfico, 2000. 
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tinham como prioridade, pelo menos no âmbito discursivo, erradicar o analfabetismo e incluir 

toda a população na escola, e para isto, voltaram às políticas educacionais para atingir tais 

objetivos. Acreditava-se, também, que um número maior de alfabetizados teria como 

consequência o aumento de leitores e de circulação dos livros na sociedade brasileira, o que não 

aconteceu, pelo menos é o que várias pesquisas realizadas com diferentes enfoques vêm 

mostrando. 

 Embora o país tenha conseguido expandir as matrículas no sistema educacional, 

diminuir as taxas de analfabetismo absoluto e aumentar a taxa de escolaridade, os resultados 

em avaliações nacionais e internacionais que medem o desempenho dos estudantes do ensino 

básico ao ensino superior (especificamente no que tange à leitura no Brasil), tem apontado que 

os níveis de compreensão textual dos brasileiros estão muito abaixo do desejável, um número 

expressivo de jovens e adultos considerados alfabetizados não conseguem retirar simples 

informações dos textos. 

 Em 1972, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) declarou que o livro é um instrumento primordial para o aperfeiçoamento humano 

e concebeu a leitura como um direito do homem a ser garantido pelo Estado. Sob a influência 

dessa organização internacional começaram a aparecer instituições e iniciativas privadas que 

buscavam fortalecer e disseminar o livro no Brasil. Conquanto, nesse período, começou a se 

esboçar no país uma relação que até hoje é problemática: leitura X livro didático. O governo 

impulsionou o mercado editorial do país através da aquisição de livros didáticos, apesar disso, 

como o foco era centrado no lucro esta ação não barateou o custo do livro e nem propiciou uma 

circulação maior desse objeto na sociedade brasileira. O regime militar que perdurou até o início 

da década de 80 regulava e censurava a produção e a circulação de livros no país e isso incluía 

os conteúdos dos livros didáticos. 

 A década de 80 é marcada pelo fim da ditadura e pela “degradação econômico-

social” proveniente da crise da dívida externa que resultou na crise fiscal no Estado brasileiro 

(PERROTTI, 1990, p. 7). Nesse período, pouco se fez e muito pouco se pôde fazer em relação 

à leitura, já que no mundo todo o capitalismo entrou em crise e afetou, de maneira mais drástica 

e contundente, as populações de países menos desenvolvidos como o caso do Brasil. 

 O capitalismo passou por grandes crises ao longo de sua história, entretanto, ele 

vem superando estas crises e se readequando. A partir dos anos 1990 o Estado reformulou suas 

políticas sociais e se reorganizou com base na Teoria Neoliberal. Sua principal estratégia foi 

reduzir a atuação do Estado na sociedade através de uma série de reformas. Dentre os principais 

impactos da reestruturação do Estado brasileiro podemos citar: a privatização de bens públicos, 
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publicização, descentralização e terceirização. Tais medidas buscavam racionalizar recursos e 

diminuir a responsabilidade do Estado nas políticas sociais. 

 A influência de organismos internacionais na elaboração de políticas sociais se 

tornou cada vez mais presente, o estabelecimento de índices a serem alcançados para que o país 

tenha uma aparência promissora diante do mundo, e, dessa forma, possa atrair o capital 

internacional começa a engendrar um novo modelo de Estado: o avaliador. 

 As políticas públicas sociais compreendem as ações implementadas pelo Estado, 

voltadas para a redistribuição dos benefícios sociais visando à diminuição das desigualdades 

estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico, essas ações determinam o 

padrão de proteção social do Estado (HÖFLING, 2001). As políticas públicas sociais são 

conquistas dos movimentos populares do século XIX, direcionadas a minimizar os conflitos 

surgidos entre o capital e o trabalho. A adoção do neoliberalismo significa a diminuição da 

proteção do Estado no que se refere às políticas sociais. 

 Especificamente na área de leitura alguns projetos e ações foram implantados a 

partir dos anos noventa com o intuito de “transformar o Brasil em um país de leitores” e de 

atingir metas de média de leitura de países considerados desenvolvidos. Todavia, a maioria 

dessas iniciativas foi marcada pela descontinuidade ocasionada pelas mudanças de governo e 

por seu caráter assistencialista através da mera distribuição de livros sem nenhum tipo de 

mediação entre este material e os seus possíveis leitores. 

 Em 1992, a CERLALC organizou a Reunião Latino Americana de Políticas Nacionais 

de Leitura, no Rio de Janeiro e propôs uma ação conjunta entre governo e sociedade civil, por meio 

de programas e recursos voltados para o benefício de toda a população, envolvendo a participação 

da sociedade civil em suas deliberações: 

 

Política nacional de lectura debe ser concebida como una acción del Estado, 

movilizadora y articuladora de las experiencias y esfuerzos de la sociedad civil 

e del gobierno. Debe establecer prioridades, asociar recursos e investir en 

programas coordinados que multipliquen sus afectos, descentralicen las 

iniciativas y faciliten extender los beneficios a toda la población (CERLALC, 

1992, p. 03). 

 

 Como podemos perceber, foi a partir desta reunião, que se lançou a ideia de 

construção de uma política nacional de leitura. Logo, a elaboração do PNLL não foi uma 

iniciativa nem da sociedade nem do Estado brasileiro. 

 Destacamos que a proposta de elaboração de planos nacionais de leitura da 

CERLALC ocorreu em 1992 e as reuniões, que deram início a elaboração do plano brasileiro, 

de acordo com o Caderno do PNLL, se iniciaram somente em 2004, 12 anos depois 



68 

 

 

 

(CADERNO DO PNLL, 2014). É saliente lembrar que em 1992 o Brasil passava por uma grave 

crise política e econômica. O primeiro presidente eleito por voto direto – Fernando Afonso 

Collor de Melo, as vias de ser deposto legalmente pelo Senado renunciou a seu mandato após 

vários escândalos de corrupção, o que não impediu o prosseguimento do processo, a votação 

do Senado e seu julgamento que culminou na sua ilegibilidade por 8 anos. 

 Os governos que o sucederam (Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso) 

buscaram estabilizar a economia e inserir o país no contexto da globalização e mundialização. 

Apesar do êxito do Plano Real e do controle da inflação, a economia logo se mostrou frágil ao 

final da década e teve o aumento da pobreza ao longo desse período em que foi estabelecida 

uma política de abertura dos mercados para a internacionalização do capital e privatização de 

empresas e instituições estatais. Esses governos embasaram suas ações nos discursos 

neoliberais que nesse período estavam no apogeu e apresentavam a necessidade de reformular 

o papel do Estado na sociedade. 

 A eleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva (em 2002) foi recebida pela 

população como uma nova esperança, com promessas de transformações e justiça social. Neste 

governo, houve um crescimento no PIB brasileiro, redução do desemprego e da desigualdade 

social, controle da inflação, programas para transferência de renda, consolidação das relações 

internacionais, aumento de vagas em universidades, dentre outros. Porém, há quem critique os 

altos gastos sociais e colocam nesta conta a culpa pela aparente crise econômica atual. A 

popularidade do presidente em questão começa a sofrer grande abalo após graves denúncias de 

corrupção. Não entraremos aqui no mérito nem no demérito dessas acusações. 

 A primeira contradição neste governo se instaura justamente no âmbito do discurso 

no sentido ideológico: Lula é eleito pautado em discursos esquerdistas que criticavam a grande 

influência de organizações internacionais e do neoliberalismo em políticas sociais internas, 

mas, ao longo do governo suas políticas e ações foram pautadas por essas organizações e sob 

forte influência do neoliberalismo. Já a segunda contradição, diz respeito à significação do lugar 

do sujeito: o presidente Lula durante toda sua vida política foi criticado, e ainda o é, por não 

possuir instrução formal a nível superior, diferente de outros presidentes que o antecederam. 

Essas críticas emergem da memória discursiva sobre o lugar de exclusão construído 

historicamente a respeito da posição sujeito-analfabeto no país. Os discursos inscritos na 

memória discursiva produzem efeitos de sentido em relação à incapacidade do sujeito 

analfabeto na sociedade. Contradizendo estes discursos o candidato “analfabeto” que mal sabe 

falar (língua culta) não só chega à presidência como realiza um governo com altos índices de 

aprovação. A despeito de todas as críticas às políticas deste governo, a nível discursivo, a 
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eleição e a reeleição de Lula causou uma ruptura com os sentidos já estabelecidos, um 

acontecimento discursivo14. 

 Em 2003, o governo Lula promulgou a Lei 10.753, conhecida como Lei do Livro, 

que instituiu as diretrizes gerais de uma política nacional do Livro e em 2006 lançou o Plano 

Nacional da Leitura e do Livro. Chamamos atenção para um deslizamento de sentido em relação 

a proposta original da CERLAIC e a nomenclatura do plano brasileiro. A proposta da CERLAIC 

se referia à elaboração de planos nacionais de leitura, e não do livro. Considerando que o livro 

hoje é um dentre os vários suportes da materialidade textual, perguntamos: o PNLL é uma 

política de leitura ou uma política voltada para o livro? E ainda: o acesso ao livro garante a 

formação de uma sociedade leitora? Qual a significação do livro em nossa sociedade? Estas 

questões serão somente introduzidas aqui e aprofundadas no próximo capítulo. 

 O processo de significação do livro está tanto na sua própria história quanto na 

historicidade que constitui nossa sociedade. A determinação histórica da definição de livro é 

marcada pelas condições econômicas e não-econômicas da reprodução/transformação das 

relações de produção, como apontamos na primeira subseção ao demonstrar a relação entre as 

práticas de leitura, a escrita, o livro e o aperfeiçoamento do sistema econômico de produção 

(PÊCHEUX, 1990). 

 No Brasil, a falta de acesso aos livros é colocada como um obstáculo para a 

formação de leitores, porém, a questão da falta de leitores no Brasil está relacionada com o 

processo de exclusão do sistema educacional ao qual grande parte da população foi submetida 

ao longo do processo de construção do Estado brasileiro. Daí o fracasso de programas de 

incentivo à leitura que visavam à mera distribuição de livros: não há como formar leitores sem 

antes propiciar as condições materiais para a realização da leitura. Isto não significa que esta 

seja a única condição para formar um leitor, mas sim que é a primordial. 

 O PNLL, desde o seu lançamento, possui como principal objetivo institucionalizar, 

por meio de lei, uma política de Estado para o livro e a leitura como garantia da continuidade 

de suas ações, mas até o momento este objetivo ainda não foi alcançado. Apesar da presidente, 

Dilma Rousseff, ter instituído o PNLL por meio do Decreto 7.559 em 2011, há que se considerar 

a diferença entre Decreto e Lei. A Lei é uma espécie normativa que regula direitos e deveres do 

cidadão e produz efeito erga omnes (para todos). Para aprovar uma lei é necessário que seu 

projeto seja analisado pelo Congresso Nacional, constituído pela Câmara dos Deputados e 

                                                 
14Cf. INDURSKY. 
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Senado. Caso seja aprovada nestas instâncias o projeto de lei é encaminhado à presidência da 

república que poderá sancionar ou não a proposição. 

 O decreto por sua vez regulamenta uma lei, já aprovada, sendo ato privativo do 

chefe do poder executivo (presidência da república, governador e prefeito). A diferença entre 

lei e decreto está na especificação: a lei obriga a fazer ou deixar de fazer, e o decreto, não. É o 

princípio genérico da legalidade, previsto expressamente no artigo 5.º, inciso II, da Constituição 

Federal, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar alguma coisa senão em 

virtude de lei”, além disso, um decreto pode ser revogado com mais facilidade do que uma lei 

(BRASIL, 1988). Ao longo das leituras que realizamos no processo de construção deste estudo 

verificamos que há uma confusão entre decreto e decreto-lei. Faz-se necessário esclarecer que 

o decreto-lei não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro, ele foi substituído na 

Constituição de 1988 pelo ato presidencial denominado “Medida Provisória” que pode ser 

editada pelo presidente em casos de relevância e urgência (BRASIL, 1988). 

 O Decreto 7.559 que dispõe sobre o PNLL regulamenta os artigos 1, 13 e 14 da Lei 

nº 10.753 de 2003, que dispõe sobre a Política Nacional do Livro. Considerando as 

especificações legais de um decreto pode-se dizer que o PNLL ainda não possui a garantia legal 

para sua continuidade. Esta é uma grande preocupação expressa no documento Caderno do 

PNLL (2014) que só aumenta frente à mais uma crise política institucional enfrentada pelo país. 

 O governo do presidente Lula contou com uma enorme popularidade, em 

consequência, a candidata, Dilma Roussseff (apoiada por ele), não teve dificuldades em ser 

eleita em seu primeiro mandato. No entanto, as denúncias de corrupção envolvendo importantes 

membros do Partido dos Trabalhadores acabaram por atingir Lula e, em decorrência, a 

presidente Dilma. A vitória apertada nas eleições - em seu segundo mandato - foi questionada 

por seus opositores desde o resultado das eleições. Com a minoria parlamentar no Congresso e 

enfrentando uma forte oposição midiática e popular, a presidente pouco pôde fazer para evitar 

uma crise política e institucional que culminou em um processo de impeachment afastando-a 

da presidência da república. 

 Assim, podemos dizer que preocupação de continuidade expressa no PNLL se 

inscreve na memória discursiva das rupturas institucionais pelas quais o Estado brasileiro vem 

passando nas últimas décadas. O país, em sua recente democracia, passou por dois presidentes 

depostos e somente cinco presidentes eleitos conseguiram terminar o seu mandato 

integralmente. 

 A ênfase dada no PNLL à importância de sua regulamentação legal para garantir a 

sua continuidade também pode ser compreendida a partir da análise discursiva da posição em 



71 

 

 

 

que a cultura assumiu nos últimos anos no aparelho estatal. Para além da instabilidade política 

de uma democracia ainda não consolidada como a nossa, acontecimentos recentes reforçam a 

preocupação em torno da continuidade do PNLL. Como exemplo, citamos a tentativa de 

extinção do Ministério da Cultura pelo antes vice-presidente Michel Temer, logo após assumir 

o cargo da presidente afastada. Em uma de suas primeiras decisões, Temer optou por fundir o 

Ministério da Cultura ao Ministério da Educação, isso rebaixou o status da cultura de ministério 

para o de secretaria. No entanto, a tentativa de extinção do Ministério da Cultura não se efetivou, 

já que a área de cultura do país criticou fortemente esta decisão, o que levou o governo a recriar 

a pasta por meio de uma medida provisória. 

 A nível simbólico, a aglutinação dessas duas pastas revela o peso que o governo 

Temer e, consequentemente, o Estado dá para a cultura. Interessante notar a instabilidade 

política do Ministério da Cultura, um dos mais jovens ministérios do país, criado em 1985 pelo 

Decreto 91.144. Cinco anos após sua criação foi extinto como ministério e transformado em 

secretaria vinculada à presidência pelo governo Collor por meio da Lei 8.028. Em 1992, Itamar 

Franco assumiu a presidência e por meio da Lei 8.490 a Cultura volta a ser um Ministério. Em 

1999, ocorreram transformações no Ministério da Cultura com ampliação de seus recursos e 

reorganização de sua estrutura, promovida pela Medida Provisória 813, de 1º de janeiro de 

1995, posteriormente transformada na Lei 9.649. Por fim, no ano de 2003, o presidente Lula 

aprovou a reestruturação do Ministério da Cultura, através do Decreto 4.80515. 

 Considerando as intervenções estatais em relação à cultura, podemos afirmar que 

ela não ocupou, até hoje, uma posição central na administração pública brasileira. Percebemos, 

também, que há uma tendência do Estado de sobrepor a cultura à educação, reproduzindo um 

efeito de sentido excludente que situa a cultura como algo que uns possuem e outros não, como 

algo que pode ser adquirido, como ocorre no processo educativo. Este sentido está inscrito em 

uma formação discursiva capitalista, na qual se consolida a analogia entre o sentido material 

agrícola do termo cultivar e o desenvolvimento humano (SANTOS, 1994). A cristalização desse 

sentido provoca a deriva entre o sentido de sujeito culto e sujeito educado e isso produz um 

outro efeito de sentido, o de que a cultura é sinônimo da educação. 

 A partir dessa breve visita histórica às origens do nosso país, e, em conformidade 

com estudos de Raymundo Faoro (2012), consideramos que a construção do Brasil - enquanto 

nação - é marcada pela troca de poder entre uma elite, nas palavras de Barroso “uma elite de 

visão estreita, patrimonialista, que jamais teve um projeto de país para toda a gente” (2003, p. 

                                                 
15 Informações disponíveis em: http://www.cultura.gov.br/historico 
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25). Mazzeo resume bem o Estado nacional brasileiro ao destacar que somos uma nação que 

possui as marcas de “elementos ideológicos próprios de formações sociais que viveram um 

capitalismo tardio, além da particularidade escravista e latifundiária que compôs a economia 

nacional naquele momento” (MAZZEO, 1997, apud PERONI, 2003, p. 06-07). Acrescentamos, 

ainda, duas característica que têm se mantido desde a época da colônia: a destruição e 

substituição de políticas públicas governamentais em favor de novas propostas e a falta de 

continuidade institucional e política do Estado brasileiro. 

 Neste contexto, os discursos sobre a necessidade da leitura partem de uma 

necessidade do próprio Estado para se inserir no capital e estão relacionados com a formação 

de mão de obra para o trabalho. Não há um projeto de educação e de incentivo à leitura que 

leve em consideração o sujeito, mas sim a economia. Interessante notar que o documento do 

PNLL revela a instabilidade e a falta de articulação do Estado brasileiro, ao apontar como 

primeiro objetivo, a busca por estabilidade política do plano. No próximo capítulo, buscaremos 

compreender como a relação entre o Estado e o mercado funciona nos discursos sobre a leitura 

e sobre o leitor no PNLL e qual o lugar desse sujeito leitor nesses discursos. 
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3 PLANO NACIONAL DO LIVRO E DA LEITURA: ANÁLISE DISCURSIVA 

 

 

Não sei dizer claramente em que os livros podem 

ajudar alguém a ser melhor, até porque teríamos 

que definir "melhor" [...]. Certamente, não se trata 

de imaginar que os livros, por si sós, lidos na 

solidão do quarto, sobre uma almofada de seda, 

convertam alguém. Mas, na medida em que se 

trata de discursos, e na medida em que estes estão 

imbricados com posições de poder ou de utopias, 

eles podem não deixar o leitor no mesmo estado. 

(Possenti, 2001, p. 11) 
 

 

 Nesse capítulo, analisamos alguns recortes do PNLL para compreender os discursos 

que o atravessam, a filiação ideológica destes discursos e as formações discursivas dominantes. 

Lançamos também um gesto de leitura a respeito dos sentidos produzidos e reproduzidos pelo 

Estado e pelos sujeitos Gestor Educação e Gestor Cultura sobre leitura e leitores. As questões 

que norteiam este capítulo são: qual a formação discursiva dominante no PNLL? A 

discursividade contida no PNLL e nos discursos dos Gestores entrevistados rompem, de alguma 

maneira, com o imaginário construído a respeito da leitura e do sujeito leitor? 

 Na subseção 3.1, “A influência da ideologia neoliberal nos discursos do PNLL”, 

analisamos recortes retirados da introdução do plano referentes ao contexto de sua elaboração, 

das vozes que o atravessam e identificamos que há uma forte presença dos discursos do mercado 

editorial, do neoliberalismo, da globalização e mundialização, todos estes discursos filiados à 

formação discursiva capitalista. 

 Na subseção 3.2, “Discursos e sentidos sobre a leitura e o lugar do sujeito no 

PNLL”, analisamos recortes retirados da introdução, dos objetivos do plano e dos discursos do 

Gestor Educação e Gestor Cultura, nos quais evidenciamos sentidos cristalizados da leitura e 

do sujeito leitor. Ainda nesta subseção, interpretamos os efeitos de sentido produzidos e 

legitimados pelo Estado e pelos sujeitos Gestor Educação e Gestor Cultura sobre a leitura e 

sobre os leitores. 
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3.1 A INFLUÊNCIA DA IDEOLOGIA NEOLIBERAL NOS DISCURSOS SOBRE 

LEITURA E LIVRO NO PNLL 

 

 

Pêcheux (2014, p. 148-149), ao dizer que a formação discursiva é o lugar da constituição 

do sentido, afirma que “toda formação discursiva dissimula, pela transparência do sentido que 

nela se constitui, sua dependência com respeito ao todo complexo com dominante das 

formações discursivas, intrincado no complexo das formações ideológicas”. Uma vez que “as 

formações discursivas são a projeção, na linguagem, das formações ideológicas” é fundamental 

considerar aquilo que pode/deve ser dito pela formação discursiva da enunciação na 

textualidade discursiva do PNLL, já que se trata de um plano que pretende se consolidar como 

uma política de Estado responsável por estabelecer as diretrizes do que deve ser feito para 

formar uma sociedade leitora no país (ORLANDI, 2009, p. 17). A seguir, apresentamos os 

primeiros recortes que selecionamos para iniciar nossa análise nesta subseção: 

 

R3: Pretende-se conferir a este Plano a dimensão de uma Política de Estado, de 

natureza abrangente, que possa nortear, de forma orgânica, políticas, programas, 

projetos e ações continuadas desenvolvidos no âmbito de ministérios – em particular 

os da Cultura e da Educação –, governos estaduais e municipais, empresas públicas e 

privadas, organizações da sociedade e de voluntários em geral [...] (PNLL, 2014, p. 

03). 
 

R4: Essa Política de Estado se traduz em amplos programas do governo, com 

coordenações interministeriais devidamente articuladas com estados, municípios, 

empresas e instituições do terceiro setor, para alcançar sinergia, objetividade e 

resultados de fôlego quanto às metas que venham a ser estabelecidas (PNLL, 2014, p. 

02). 
 

R5: Sob a coordenação dos Ministérios da Cultura e da Educação participaram do 

debate que conduziu à elaboração deste documento representantes de toda a cadeia 

produtiva do livro – editores, livreiros, distribuidores, gráficas, fabricantes de papel, 

escritores, administradores, gestores públicos e outros profissionais do livro –, bem 

como educadores, bibliotecários, universidades, especialistas em livro e leitura, 

organizações da sociedade, empresas públicas e privadas, governos estaduais, 

prefeituras e interessados em geral (PNLL, 2014 p. 03). 
 

R6: As ações e projetos inscritos no PNLL devem ser auto-sustentáveis por 

orçamentos de seus promotores, sejam eles públicos ou privados (PNLL, 2014, p. 38). 
 

 Nestes recortes podemos observar a ênfase dada as parcerias públicas privadas no 

que se refere à execução de diversos tipos de ação que envolvam a promoção de leitura no país. 

Podemos dizer que a formação discursiva da necessidade da leitura nestes recortes está filiada 

à formação ideológica do mercado, da cadeia produtiva do livro e dos discursos que 
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homogeneízam os sujeitos. Aparentemente trata-se de uma política de Mercado para o Livro e 

não uma política de Estado para a Leitura. 

 O R5 traz uma sequência de sujeitos autorizados a falar sobre a leitura no país. 

Percebe-se a tentativa de universalização dos discursos, como se fosse possível o plano 

apreender na sua textualidade toda a diversidade de discursos em relação à leitura. Chamou-

nos atenção a ordem com que foram enumeradas essas autoridades, primeiramente, a cadeia 

produtiva do livro e seus representantes e, por último, os especialistas do livro e leitura. Isto 

produziu um efeito de sentido que os representantes da cadeia do livro teriam mais legitimidade 

e maior participação do que os demais autorizados no processo de elaboração do PNLL. 

 Destacamos também a questão do investimento dessas ações que é tão importante 

e está apagada nos primeiros recortes. A questão do financiamento das ações norteadas pelo 

PNLL é a última frase do documento Caderno do PNLL. Não há previsão de financiamento 

nem de apoio do governo para as ações desenvolvidas, novamente o Estado aparece apenas 

como um gerenciador. Nesta perspectiva, perguntamos: qual a validade de uma política de 

Estado sem a presença do próprio Estado? 

 A respeito do fenômeno no âmbito discursivo da globalização e mundialização 

Orlandi (2007) considera que ele se constitui como um processo geo-político-histórico, não 

linear, de mais de um século de extensão do capitalismo, formando um todo complexo 

dominante da formação ideológica capitalista, marcado por relações entre as esferas locais e 

globais e por relações de dependência política e cultural entre países do centro e da periferia do 

sistema mundial. 

 No texto do PNLL não é citado que a proposta do plano foi feita pela CERLALC, 

ao contrário o documento deixa a entender que o PNLL foi elaborado por inciativa do governo, 

como pode ser verificado no recorte abaixo: 

 

R7: O Plano como aqui se vê configurado é produto do compromisso do governo 

federal de construir políticas públicas e culturais [...] (PNLL, 2014, p. 03) 
 

 Se compararmos os recortes R3, R4 e R5, com as orientações do texto da proposta 

da CERLALC podemos verificar evidências de que a base do texto do PNLL é praticamente 

uma paráfrase da proposta do CERLALC, como pode ser observado abaixo: 

 

Política nacional de lectura debe ser concebida como una acción del Estado, 

movilizadora y articuladora de las experiencias y esfuerzos de la sociedad civil 

e del gobierno. Debe establecer prioridades, asociar recursos e investir en 

programas coordinados que multipliquen sus afectos, descentralicen las 
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iniciativas y faciliten extender los beneficios a toda la población (CERLALC, 

1992, p. 03). 

 

 Estranhamente ou propositalmente o único item que foi ignorado no PNLL diz 

respeito aos recursos e investimentos que o Estado deveria repassar para programas 

coordenados de leitura. Na verdade, o PNLL deixa claro que os programas devem ser 

autossustentáveis pelos seus promotores, sejam eles públicos ou privados, isto é, se as ações e 

projetos forem elaborados por uma prefeitura, ela deve arcar com todo o projeto, o governo 

federal se exime da responsabilidade de investimentos nessa área. 

 Se por um lado a CERLAIC não é citada, apesar de se fazer presente no discurso, o 

Plano deixa evidente a influência da UNESCO. No plano são valorizados fatores quantitativos 

e qualitativos identificados pela UNESCO “como necessários para existência expressiva de 

leitores em um país” (PNLL, 2014, p. 14). Notamos aqui uma deriva em relação à autoridade 

legitimada a falar sobre a formação de leitores no país. Os autorizados não são mais os literários 

nem os educadores, nem os “especialistas do livro e da leitura”, estes parecem entrar no 

conjunto de todos os outros numa relação de equivalência “bem como os demais”. O lugar de 

autoridade legitimada – a falar sobre a leitura dessas autoridades – é silenciado no plano, 

enquanto o discurso da organização internacional é colocado como “o que sabe o que é preciso 

para existir leitores em um país” (PNLL, 2014, p. 14). 

 A UNESCO, em relação aos fatores qualitativos, segundo o PNLL, considera que 

o livro deve ocupar destaque no imaginário nacional, que devem existir famílias leitoras e que 

deve haver escolas que saibam formar leitores. Quanto aos fatores quantitativos, afirma que 

deve-se garantir o acesso ao livro em seus cotidianos, no seio familiar, na escola e em 

bibliotecas, e, ainda, favorecer a acessibilidade no tocante aos preços dos livros e que estes não 

destoem da realidade financeira do país (UNESCO, 2014). 

 Dentre os fatores qualitativos elencados, destacamos a preocupação de se criar uma 

consciência social sobre o valor do livro, ou seja, uma tendência a universalizar o “valor” do 

livro no país, seria este um tipo de socialização domesticadora? A história das práticas de leitura 

demonstra que a reprodução de um imaginário acerca do livro, principalmente no Ocidente, tem 

sido marcada pela sua sacralização, pela autoridade de legitimação de um saber e da sua 

raridade; raridade do saber e do objeto livro por sua distribuição desigual e posse restrita que 

marca diferenças entre as classes. Orlandi explica que “no espaço que vai da constituição dos 

sentidos (o interdiscurso) à sua formulação (o intradiscurso) intervêm a ideologia e os efeitos 

imaginários” (1994, p. 54). A relação do homem com a linguagem é constituída pela 
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interpretação, que por sua vez, é reconhecida por suas condições de produção que aparecem 

como universais. A ideologia é que produz o efeito de evidência, de verdade e sustenta sobre o 

interdiscurso (já dito) “os sentidos institucionalizados, admitidos como naturais” (1994, p. 57). 

Ela dá às palavras a ilusão transparência e evidência. 

 A utilização do verbo “dever” – estar obrigado a – em todas as recomendações da 

UNESCO, aponta para uma ambiguidade, pois o verbo “dever” produz um sentido de imposição 

e não de orientação. Por conseguinte, os países ao elaborarem seus planos de leitura, 

independentemente de suas condições históricas de formação, estão submetidos a essas 

recomendações. 

 A condição primeira da linguagem é que ela é incompleta, assim “nem os sujeitos, 

nem os discursos e nem os sentidos estão prontos e acabados. Eles estão sempre se fazendo 

num movimento constante do simbólico e da história” (PIOVESAN; et al, 2006). A relação das 

palavras com a história demonstra a ação, o efeito do imaginário e sua capacidade de estabelecer 

mudanças nas relações sociais e de constituir práticas. 

 A sociedade é constituída por classes, por relações de hierarquia que são marcadas 

por dominância e força. Ela sustenta-se pelo poder dessas diferentes posições hierárquicas que 

se impõe no discurso. Destarte, os sentidos derivam a depender da formação discursiva 

dominante, representam as formações ideológicas nas quais as palavras se inscrevem no 

discurso, determinando os sentidos de forma ideológica. 

 Deste jeito, ao analisar a formulação “o livro deve ocupar destaque no imaginário 

nacional” apreendemos que este discurso está filiado ao discurso do déficit, estabilizado pelos 

pré-construídos: da falta de leitores, falta de livros, inscrito na memória discursiva da 

colonização. Ao recomendar que o livro “deve ocupar destaque no imaginário nacional” como 

um fator indispensável para que existam leitores, a UNESCO sobreleva à necessidade de 

romper com o imaginário construído ao longo da história de nosso país a respeito dos livros. 

 Por sua vez, os fatores quantitativos estão relacionados com a cadeia produtiva do 

livro e com o papel de “mecenas” que o Estado tem assumido no tocante a este setor econômico. 

Principalmente devido ao estreito relacionamento que se firmou entre o mercado editorial e o 

governo – por meio de compras de livros didáticos e livros para distribuição gratuita em 

programas de leitura. Há uma relação muito clara entre o mercado editorial e alguns programas 

do governo federal. Para discutir esta questão traremos um recorte de uma entrevista realizada 

com Luís Antonio Torelli, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL) sobre a crise no 

mercado editorial brasileiro e o cancelamento das compras governamentais de dois programas, 

a saber: o Programa Nacional de Biblioteca Escolar (PNBE) e o Pacto Nacional pela 
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Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). A entrevista foi publicada no canal de notícias G1 na 

internet: 

 

O fato de o governo ter cancelado os programas de compra para bibliotecas, 

por exemplo, afeta nossa meta de formar novos leitores. E até entristece, 

porque é uma batalha. Mais de afetar o nosso segmento, afeta o povo 

brasileiro, a criança, a família, a escola, o professor e principalmente as 

bibliotecas (Entrevista, 2016). 
 

 O discurso da posição sujeito mercado editorial produz um efeito de sentido de 

culpabilização do Estado pela crise do mercado editorial, dado que ele cancelou as compras de 

livros para as bibliotecas e isso afetou, primeiro, o segmento de mercado, e, posteriormente, o 

povo brasileiro. Na formulação “a nossa meta de formar leitores”, há um indício da forte 

interferência deste setor na elaboração de políticas públicas de leitura. Ao dizer “a nossa meta” 

o representante da cadeia produtiva do livro está se referindo também aos objetivos e metas 

estabelecidas no PNLL. Obviamente que é de interesse do mercado editorial aumentar seu 

público consumidor, posto que seu produto é o livro, contudo não caberia ao mercado editorial 

usar de estratégias próprias para este fim, estabelecer suas metas? O acesso ao livro por si só 

forma leitores? 

 O PNLL possui quatro eixos principais: “a democratização do acesso ao livro; a 

formação de mediadores para o incentivo à leitura; a valorização institucional da leitura e o 

incremento do seu valor simbólico; e o desenvolvimento da economia do livro” (PNLL, 2014, 

p. 03). O PNBE, programa citado pelo sujeito mercado editorial, se relaciona com o eixo 1 do 

PNLL e tem por objetivo prover a aquisição de acervos de bibliotecas que são distribuídos às 

escolas por meio do PNBE; PNBE do Professor; PNBE Periódicos e PNBE Temático. São 

acervos compostos por obras de literatura, de referência, de pesquisa e de outros materiais 

relativos ao currículo nas áreas de conhecimento da educação básica. 

 Paiva (2009) realizou uma avaliação diagnóstica do PNBE entre os anos de 2005 e 

2006 e chegou as seguintes conclusões: a maioria das escolas não possui um espaço físico 

adequado para a instalação de bibliotecas, estes espaços em sua maioria são cantinhos da leitura, 

salas inapropriadas; há a ausência do profissional bibliotecário, o que reduz este espaço a um 

depósito de livros; a falta de formação de professores que não utilizam os livros e nem os 

espaços de maneira didática; a grande maioria destes espaços destinados aos livros permanecem 

“trancados” em grande parte do tempo; dentre outras. 

 Diante dos resultados da pesquisa realizada por Paiva (2009), um nos chamou 

atenção: os espaços destinados a livros em bibliotecas que permanecem trancados. Apesar da 
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pesquisa de Paiva (2009) ter sido realizada dentre o período de 2005/2006, esta é, ainda hoje, 

uma prática comum em bibliotecas escolares. Podemos perceber, neste tipo de prática, o 

funcionamento do imaginário construído historicamente em relação ao livro. Reflete-se seu 

sentido sagrado e de conservação da memória, tal como na Antiguidade e Idade Média, ao 

mantê-los trancados, a intimidade com o leitor é impossibilitada e demonstra, ainda, uma 

concepção de apropriação e controle desse objeto. Bibliotecas escolares muitas vezes são 

masmorras pedagógicas, masmorras escuras, com livros amontoados e engaiolados onde os 

alunos são enviados pelos professores para realizarem cópias como castigo por alguma 

indisciplina na sala de aula. Como formar leitores em um ambiente desse? 

 Outrossim, podemos citar a criação de leis que deveriam, a princípio, contribuir 

para a formação de leitores, mas que só tem beneficiado o setor editorial como por exemplo, a 

Lei 10.753/2003 (conhecida como a Lei do Livro), que deveria estabelecer uma política 

nacional para o Livro. Contudo, nesta lei, em sua textualidade, prevalecem questões 

concernentes ao incentivo da cadeia produtiva do livro, tais como o estabelecimento de linhas 

de crédito específicas para o financiamento das editoras e distribuidoras de livro em detrimento 

de ações públicas para garantir o acesso à leitura, visto que o acesso ao livro por si só não 

garante a produção da leitura. 

 A Lei 10.865/2004 é outro exemplo, ela isenta a cadeia produtiva do livro do 

pagamento das alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS), incidentes sobre a receita bruta decorrente da 

venda livros no mercado interno e na importação de livros. Durante a negociação desta lei, as 

empresas do setor do livro, comprometeram-se a doar “espontaneamente” 1% sobre o resultado 

de vendas para criar o Fundo Pró-Leitura, este deveria ser gerenciado pelas próprias 

organizações representantes deste mercado16. O dinheiro do fundo deveria ser destinado para 

ações de incentivo à leitura. 

 A criação do Fundo Pró-Leitura já estava prevista na Lei 10.753/2003 em seu artigo 

17 como “a inserção de uma rubrica orçamentária para financiamento da modernização e 

expansão do sistema bibliotecário e de programas de incentivo à leitura” (BRASIL, 2003). 

Entretanto, a Lei que regulamentará o Fundo Pró-Leitura está em processo de tramitação17 

desde 2011. 

                                                 
16 Sindicato Nacional de Editores de Livros (SNEL; Associação Nacional de Livrarias (ANL); Associação 

Brasileira de Editores de Livros (Abrelivros) e Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL). 
17 Projeto de Lei PL 1321/2011. 
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 A única ação promovida pelo Fundo Pró-Leitura, de que se tem notícia, foi uma 

campanha publicitária de “incentivo à leitura” lançada em 2005, com a participação dos atores, 

Cléo Pires e Reynaldo Gianecchini. Na campanha publicitária em questão, Cléo Pires surge em 

uma cena vestida de freira fugindo de um convento, a cena é cortada, a câmera abre o foco e a 

atriz na verdade está lendo um livro, que, por coincidência tem o seguinte título: “O convento”. 

O mesmo padrão é utilizado com o ator Reynaldo Gianecchini. Ele está vestido de mafioso 

lendo um livro cujo título é “A máfia”. Ao final das cenas aparece o slogan “Ler é gostoso. Tem 

que ler”. 

 A Lei 10.753/2003 e a Lei 10.865/2004 foram anunciadas com muito otimismo pelo 

governo e pretendiam ser estímulos para a redução do preço do livro e para a criação de 

empreendimentos editoriais. Quatorze anos depois, nenhuma dessas previsões tem sido 

avaliada rigorosamente, embora entidades ligadas ao setor editorial disponibilizem algumas 

informações sobre preços dos livros, estes dados não são contextualizados. 

 A questão da leitura envolve muito mais do que uma questão de redução de preço 

de livros e de compra de livros para a biblioteca. Considerar que o número de leitores no país é 

baixo (focalizando a questão do poder aquisitivo da população) e distribuir livros grátis é 

desconsiderar a história do próprio país. A ferida é muito mais profunda. Há que considerar que 

o livro em nosso país ocupa uma posição de destaque no imaginário como dotado da autoridade 

de saber, como marca de diferenças sociais e culturais entre os que a ele sempre tiveram acesso 

e entre os que este acesso foi negado. 

 No PNLL, a cadeia produtiva do livro obtém uma atenção proeminente, o que 

implica numa concepção da “leitura” muito atrelada à produção e ao consumo de livros. 

Acreditamos que é preciso rever a participação do mercado editorial neste processo, já que são 

posições discursivas distintas, são lugares discursivos que entram em embate e nesta batalha o 

discurso dominante pode sempre prevalecer. É inegável a importância de se buscar a 

consolidação de uma política pública de Estado para a leitura, mas é preciso refletir sobre estes 

discursos, sobre os sentidos que eles produzem a respeito da leitura e principalmente sobre o 

lugar do sujeito leitor. 
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3.2 A LEITURA E OS LEITORES NO PNLL 

 

 

 Analisamos, nesta subseção, recortes que tratam da questão da leitura no PNLL e 

que podem nos ajudar a compreender quais os sentidos que esta política de Estado pretende 

legitimar. Refletimos, também, sobre o lugar discursivo do sujeito leitor no Plano. Ainda 

observamos que esses discursos, contidos no plano a respeito da leitura e do leitor, se fazem 

presentes na enunciação do Gestor Educação e do Gestor Cultura de um município localizado 

no Norte de Minas Gerais. Escolhemos estas posições discursivas de gestores para entrevistar, 

pois no âmbito municipal eles são os responsáveis pela implementação de políticas públicas de 

leitura e incentivo ao leitor. Ademais, como reflexo da descentralização de políticas estatais, o 

PNLL prevê que os municípios devem construir políticas municipais de incentivo à leitura. 

 A AD considera que a leitura é produzida porque o leitor também atribui sentidos 

ao texto. A noção de leitura para a AD é diferente de concepções que se balizam em uma divisão 

social do trabalho de leitura entre o literário e o científico, divisão sob a qual o literário 

permitiria a possibilidade de interpretação enquanto o científico delimitaria a interpretação, para 

a AD os sentidos sempre estão em movimento (PÊCHEUX, 1990). 

 Ler para Orlandi (2012, p. 15) significa “saber que o sentido pode ser outro”. Os 

modos diferentes de leitura dependem das condições de sua produção, estas são constituídas 

pela relação entre a posição histórica do texto a ser lido e a do sujeito leitor “em que o simbólico 

(linguístico) e o imaginário (ideológico) se juntam” (PÊCHEUX, 1990, p. 13). 

 O sujeito em AD não é apreendido em sua individualidade, mas sim como sujeito 

que ocupa uma posição, um lugar, sócio e historicamente determinado. Pensar sobre o lugar do 

sujeito leitor no discurso do PNLL exige refletir sobre as condições nas quais o discurso é 

produzido, já que elas são “propriedades ligadas ao lugar daquele que fala e aquele que o 

discurso visa, isto é, àquele a quem se dirige formal ou informalmente, e ao que é visado através 

do discurso” (PÊCHEUX, 2014, p. 214). Pêcheux esclarece a diferença entre o lugar e posição: 

 

Podemos compreender a partir do que precede a distinção entre lugar e 

posição. Dada uma formação social econômica resultante da combinação de 

vários modos de produção, com um modo de produção dominante (no caso, o 

modo de produção capitalista), diremos que o modo de produção capitalista 

reparte distribui os agentes humanos em um número de lugares, entre os quais 

em particular aquele da reconstituição e da manutenção da força de trabalho. 

Em relação a esse lugar, diferentes posições podem ser tomadas, em função 

de conjunturas institucionais (PÊCHEUX, 2014, p. 214). 
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 As formações imaginárias se relacionam com esses lugares discursivos pois, “a 

imagem 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” constituem o processo (PÊCHEUX, 2014, p. 82). Deste jeito, 

o Estado, ao propor uma política para a área da leitura e do livro, com a pretensão de estabelecer 

as diretrizes de ações sobre estas temáticas, delimita um lugar para o sujeito leitor e legitima 

discursos em relação à leitura. 

 Por conseguinte, iniciaremos nossa análise com um recorte do PNLL a respeito das 

suas diretrizes. Ele já nos dá pistas sobre a concepção de leitura legitimada pelo plano: 

 

R.8: A leitura e a escrita constituem elementos fundamentais para a construção 

de sociedades democráticas, baseadas na diversidade, na pluralidade e no 

exercício da cidadania; são direito de todos, constituindo condição necessária 

para que cada indivíduo possa exercer seus direitos fundamentais, viver uma 

vida digna e contribuir na construção de uma sociedade mais justa (PNLL, 

2014, p. 02). 

 

 Neste recorte, a leitura e a escrita produzem efeitos de sentido para a cidadania, 

enquanto a regularidade está presente e reforça que tanto a leitura quanto a escrita são direitos 

de todos e imprescindíveis para que o indivíduo possa desfrutar de seus direitos fundamentais. 

Observa-se também que aquele que é considerado cidadão se torna responsável por auxiliar na 

construção de uma sociedade mais justa. Podemos dizer, então, que tanto a noção de cidadania 

quanto a responsabilização do indivíduo são discursos filiados à formação ideológica 

dominante capitalista. Neste tipo de formação o sujeito é ao mesmo tempo autônomo e 

submisso, isto é, o sujeito possui uma ilusão de que é livre e que possui direitos, porém, também 

possui deveres. Isto ocorre porque o sujeito sofre processos, tanto de individualização quanto 

de socialização pelo Estado, assim o indivíduo ao se assujeitar ao simbólico tem sob ele 

processos que o moldam (ORLANDI, 2009). 

 Dando prosseguimento à análise desse recorte, destacamos que para a AD importa 

também o que não está dito, o que está ocultado no discurso, deste modo questionamos: se a 

leitura e a escrita são fundamentais para o exercício da cidadania aqueles que não lêem e não 

escrevem não são considerados cidadãos pelo Estado? E ainda: todos que sabem ler e escrever 

exercem sua cidadania? Os sentidos que levam à associação entre leitura e cidadania foram 

estabilizados historicamente em nosso país. Para compreender a historicidade destes sentidos 

analisaremos de que modo a memória discursiva atua e faz com que seja produzido esse efeito 

de sentido. 
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 A memória discursiva atua no processo de significação a respeito da leitura e da 

escrita como elemento capaz de transformar a sociedade e se relaciona com o processo de 

significação de cidadania no Brasil. É relevante lembrar que os sentidos de cidadania foram 

produzidos dentro do processo histórico – Revolução Francesa – que culminou com o 

surgimento dos Estados-nações. 

 A cidadania inclui a luta por direitos civis, sociais e políticos que ocorrem dentro 

das fronteiras geográficas e políticas de um determinado Estado-nação, isto significa que a 

construção da cidadania está diretamente associada com a relação dos sujeitos com o Estado e 

com a nação na qual estão inseridos (CARVALHO, 2004). 

 Pode-se dizer que a cidadania é constituída pelo sentimento de lealdade a um Estado 

e de identificação a uma nação, o que não impossibilita que estas duas características apareçam 

separadas ou uma com mais intensidade que a outra, como por exemplo, a lealdade ao Estado 

pode aparecer muito mais forte do que a identificação com uma nação (CARVALHO, 2004). 

Consequentemente, a maneira como se formaram os Estados-nação condiciona o modo de 

constituição do sujeito cidadão e dos sentidos a respeito de cidadania. 

 No caso do Brasil, Orlandi (1993) destaca que é notório que o Estado brasileiro, 

instaurado a partir da chegada da família real em 1808, sempre se apresentou mais forte do que 

a nação. A colonização do Brasil por Portugal foi um empreendimento comercial marcado pela 

dominação, extermínio, escravização e pela transmissão de doenças a milhões de índios que 

aqui habitavam e que tiveram suas vidas, costumes e tradições massacradas e marginalizadas 

pela invasão portuguesa. Mariani (2008) mostra em sua obra “Colonização Linguística” que 

além da dominação física há uma dominação ideológica pela qual o colonizador impõe sua ideia 

linguística sobre a língua dos colonizados. A autora aponta que o processo de dominação incluiu 

colonização das línguas dos diferentes povos que habitavam o país. Tal processo estava 

ancorado na ideologia da falta que dá a legitimidade necessária para a dominação (MARIANI, 

2008). 

 O processo de alfabetização no Brasil deve ser considerado nessa análise já que é 

por meio dele que os sujeitos adquirem as condições materiais para a concretização da leitura e 

da escrita, que de acordo com o nosso recorte são elementos fundamentais para se exercer a 

cidadania. O modo com que a alfabetização foi se constituindo, desde o período colonial, 

produziu efeitos de sentidos acerca do que é ser cidadão no Brasil (SILVA, 1998). Os sentidos 

inscritos historicamente a respeito da alfabetização - desde o período colonial no país - trazem 

uma relação de causa e efeito, na qual para ser considerado cidadão, ser colonizado, não ser 

índio/selvagem é preciso ser alfabetizado. 
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 Observamos que este discurso está presente no PNLL, principalmente ao relacionar 

a leitura/escrita com o exercício da cidadania, o que reafirma e legitima a exclusão daqueles 

que não sabem ler e escrever da participação na sociedade. Portanto, respondendo ao 

questionamento inicial desta subseção, os sentidos inscritos historicamente a respeito da 

cidadania e da leitura produzem efeitos em relação aos que não sabem ler, colocando-os em um 

lugar de não cidadãos, e, em relação aos que sabem ler, colocando-os em um lugar de cidadãos. 

 Cremos ser imprescindível refletir que em muitas ocasiões em vez de promover a 

igualdade e justiça, é ocultado, principalmente nos discursos oficiais, que a leitura e a escrita 

estiveram e estão condicionadas à relações de poder e exclusão, mesmo entre aqueles que 

tiveram acesso a sua aprendizagem. No recorte parece haver o entendimento de que somente o 

ato de ler e escrever fornecem aos indivíduos (automaticamente) as condições para exercerem 

suas cidadanias. Colocamos em questão é: a que tipo de leitura o PNLL se refere? Toda leitura 

possibilita o exercício da cidadania? Para nós, parece existir uma relação de que é preciso 

sempre saber algo para alguma coisa “sempre se aprende para uma função, é a educação para o 

trabalho, escola para a vida, a leitura para a cidadania, a formação para o desenvolvimento” 

(COELHO, 2016, p. 66). Aparentemente trata-se de uma visão pragmática18 da leitura e da 

escrita que se baseia em um sujeito adaptado às regras socioeconômicas. Nos últimos anos estes 

discursos têm estado mais presentes nas discussões sobre a leitura, como podemos perceber nos 

recortes abaixo, realizados nas entrevistas com o Gestor Cultura e com o Gestor Educação: 

 

R9: Eu acho que a leitura... ela forma o cidadão, o homem de uma forma... que ela 

instrui ele a vida né (GESTOR CULTURA, 2016). 

 

R10: Leitura é a base de qualquer cidadão (GESTOR EDUCAÇÃO, 2016). 
 

 Uma leitura que forma no sentido de instrução, uma leitura que molda, que coloca 

o homem em uma fôrma e os padroniza e iguala. E ainda, a leitura como a sustentação da 

cidadania. Concordamos com Assolini e Tfouni (1999) que este tipo de discurso exclui os usos 

da escrita e da leitura que são voltados ao prazer estético e à expressão de subjetividade. 

Seguindo com nossa análise, o próximo recorte se refere ao objetivo principal do PNLL. 

A universalização permanece funcionando no discurso: 

 

R11: O objetivo central da Política de Estado aqui delineada é o de assegurar 

e democratizar o acesso à leitura, ao livro, à literatura e às bibliotecas a toda a 

                                                 
18 Cf. PEIRCE, Charles Sanders, 1980. 
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sociedade, com base na compreensão de que a leitura e a escrita são 

instrumentos indispensáveis para que o ser humano possa desenvolver 

plenamente suas capacidades, seja individual ou coletivamente (PNLL, 2014, 

p. 23). 
 

 Verifica-se um deslizamento de sentido: promover a leitura passa a ser 

democratização do acesso. Democratização do acesso e a inclusão de toda a sociedade são 

assegurados pelo Estado por meio da textualidade legal, todos são iguais perante a lei. A 

formulação “democratização do acesso à leitura” é por diversas vezes utilizada ao longo do 

documento, dando a entender que a democracia no país é uma preocupação, é algo que ainda 

não está estabelecido. Novamente a leitura aparece relacionada a uma função, leitura para 

desenvolver as capacidades humanas individuais ou coletivas. Ressalte-se que capacidade tem 

a ver com espaço interior de um corpo vazio, e o efeito de sentido produzido é de que o sujeito 

leitor seria um espaço vazio a ser preenchido pela leitura, pelos livros. Ainda em relação a este 

recorte, a formulação: livro e literatura nos causou estranheza, seria uma separação entre livro 

científico e livro de literatura? Parece-nos que sim, já que a palavra “livros” engloba todos os 

gêneros, o plano confirma que há uma divisão social da leitura. Um tipo de leitura para livros e 

um tipo de leitura para literatura.  

 Este recorte ainda produz outro efeito de sentido: se o Estado dá as garantias legais 

de acesso à leitura e a escrita a todos de maneira igual, e se a leitura e a escrita são indispensáveis 

para o desenvolvimento das capacidades humanas aqueles que não lêem e não escrevem não o 

fazem por serem incapazes, a este respeito (PFEIFFER, 2002, p. 28) considera: 

 

Com a prática da escolarização ultrapassando limites antes muito claros 

vinculados oficialmente a uma elite, em outras palavras, com a prática da dita 

democratização do ensino, a normatização da língua ganha sentidos ligados à 

ideia de igualdade linguística: todos devem poder adquirir a língua culta 

(aquela que está normatizada). Dever poder passa a funcionar como dever, 

dívida, falta. As pessoas têm acesso mas não aprendem. Retomo: a igualdade 

é tirânica. Pois ela apaga a diversidade, cobrando o aceite a adaptação a uma 

igualdade imposta. Ao produzir este efeito de igualdade ela também produz o 

efeito de incapacidade. Mais do que isso ela reproduz o sistema de mera 

substituição nas relações de poder: ser capaz de adquirir eficazmente esta 

língua exterior ao sujeito permitirá ao mesmo ocupar o lugar de autorização 

sobre o dizer dos «outros», os incapazes. 
 

 A heterogeneidade do sujeito e a heterogeneidade da língua, deste modo, são 

desconsideradas e materializam um ideal de leitura, de sujeitos leitor e de língua homogêneos, 

universais. Como já vimos no processo de colonização, houve um silenciamento linguístico por 

meio da imposição de uma língua única e, esta imposição causa um efeito homogeneizador que 
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repercute no modo como os sujeitos concebem a língua nacional e se colocam no lugar de 

intérprete interferindo na constituição do sujeito leitor. 

 Em relação aos leitores o plano é evasivo, muito pouco é dito diretamente. A seguir, 

trazemos um recorte dos objetivos e metas do plano que trata sobre os leitores: 

 

R12: Contribuir para a formação de leitores autônomos, buscando, de maneira 

continuada, substantivo aumento do índice nacional de leitura e do nível 

qualitativo das leituras realizadas, considerando os diferentes públicos 

(PNLL, 2014, p. 24). 
  

 Neste recorte podemos observar a preocupação em aumentar os índices de leitura 

no país, índices estabelecidos por organismos internacionais. O PNLL possui vinte e dois 

objetivos listados, dentre todos eles, somente dois citam diretamente os leitores. O plano 

pretende contribuir para a formação de leitores autônomos, marcando assim, uma posição em 

relação à linguagem. Posição essa galgada na ilusão da transparência da língua e da autonomia 

do sujeito, dissimulada por meio da evidência da transparência da linguagem. O leitor ao 

praticar a leitura, está inscrito numa ordem social, em uma posição-sujeito sendo afetado pelo 

lugar que ocupa nesta ordem social. Assim, o efeito leitor é determinado historicamente e tem 

relação direta com o lugar que o sujeito ocupa na ordem social, isto é, o leitor ao produzir a 

leitura entra com as condições que o caracterizam socialmente e historicamente (ORLANDI, 

2012). Logo, ao produzir uma determinada leitura o sujeito leitor também produz sentidos 

outros e ressignifica o texto. 

 É interessante notar que, ao longo do texto, a construção enunciativa que mais se 

faz presente é a leitura e a escrita, não se trata nem da leitura e do livro como poderíamos supor 

ao analisar que o plano é da leitura para o consumo de livro. Muito menos está presente o sujeito 

leitor, em relação às diretrizes e objetivos do plano já que o sujeito leitor é citado em apenas 

duas passagens. 

 Contraditoriamente, na justificativa do plano os leitores emergem, ou melhor 

dizendo, os não leitores emergem. Neste ponto são citados os problemas em relação a 

alfabetização no país, a desigualdade social, a ausência de livrarias, as deficiências das 

bibliotecas públicas, dentre outras justificativas para balizar a necessidade do plano. Mas e os 

leitores? Uma política que tem como intuito formar uma sociedade leitora não deveria dar mais 

espaço ao sujeito leitor, as suas práticas? Aparentemente os leitores não importam, o que 

importa é aumentar os índices de leitura no país. 

 Além do aumento dos índices de leitura nacional também é objetivo do plano 

aumentar “o nível qualitativo das leituras realizadas, considerando os diferentes públicos” 
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(PNLL, 2014, p. 24). Nos surge, então, outra questão: quais seriam os níveis qualitativos de 

leitura? E ainda: há um nível de qualidade esperado ou estabilizado de leitura a depender do 

público? 

 A partir do gesto de leitura que lançamos ao longo deste estudo, arriscamos dizer 

que os níveis qualitativos são aqueles estabelecidos pelas organizações internacionais, que 

funcionam no discurso como as autoridades que normatizam, identificam e categorizam os 

sujeitos. Essas organizações são autoridades inscritas na formação discursiva dominante 

capitalista que estabelecem o que pode e deve ser dito sobre a leitura e sobre sua “qualidade”. 

 Em relação ao nosso segundo questionamento, acreditamos que Orlandi nos 

possibilita a compreensão. A citação é longa, mas acreditamos que pela sua consistência e 

relação com nosso estudo merece estar aqui por completa: 

 

O discurso da burguesia se caracteriza pela proclamação do ideal da igualdade, 

ao mesmo tempo em que organiza uma desigualdade real. Se assim é, quando 

surge o projeto de escola democrática, no interior da sociedade capitalista, 

devemos procurar determinar o que esta escola reinstala como diferença, uma 

vez que a educação é uma educação de classe. Por isso a afirmação de que é 

preciso se apossar do conhecimento da classe dominante para que haja 

transformação tem seu compromisso social. Mais exatamente é um discurso 

da classe média. Propõe o acesso a esse conhecimento, mas não especifica 

quem pode e que condições sociais isso pode acontecer (ORLANDI, 2012, p. 

47). 

 

 Em relação ao recorte, podemos dizer que a educação de classe produz leituras com 

níveis de qualidade diferentes, ou se tem a forma de saber dominante legítimo ou se tem um 

saber rebaixado ilegítimo como pudemos observar em nossa análise a respeito da colonização 

linguística no Brasil, especificamente no caso dos indígenas (ORLANDI, 2012, p. 47). 

Dessarte, os discursos analisados a respeito da leitura e dos leitores funcionam não em relação 

ao ato de ler e aos leitores e suas heterogeneidades, mas em função do acesso ao livro como 

material simbólico do poder. 

 O lugar do sujeito leitor neste processo é apagado na universalização dos discursos 

capitalistas, como podemos perceber na formulação “formar uma sociedade leitora” não se trata 

de formar o leitor, trata-se de formar a sociedade, quando o sujeito leitor aparece como no 

último recorte, ele é marcado por níveis de qualidade de leituras diferentes. 

 Posto isto, os discursos que o Estado legitima reproduzem a exclusão por meio dos 

discursos de democratização, de acesso à leitura e aos livros, além de justificar a necessidade 

de uma política de Estado em cima da falta, do déficit de leitores. Não seria o caso de romper 
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com esta estabilidade dos pré-construídos da falta? Apesar da aparente novidade acerca dos 

discursos contidos no PNLL, eles permanecem reproduzindo velhos discursos. 

 Os sentidos produzidos sobre a leitura no PNLL são sustentados pela formação 

imaginária de uma leitura que marca posições sociais: cidadão/não cidadão, capacitado/não 

capacitado. Então, os discursos de igualdade e homogeneidade são, na verdade, máscaras para 

a exclusão que o Estado organiza e mantém. No próximo capítulo, traremos nossas 

considerações finais bem como um apanhado de nossas análises e suas discussões. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Não só de pão vive o homem. Eu se tivesse fome e 

estivesse à míngua na rua não pediria um pão; pe-

diria meio pão e um livro. E daqui eu ataco vio-

lentamente aos que somente falam de reivindica-

ções econômicas sem jamais apontar as reivindi-

cações culturais que é o que os povos pedem aos 

gritos. Bem está que todos os homens comam, po-

rém que todos os homens saibam. Que desfrutem 

de todos os frutos do espírito humano porque o 

contrário seria convertê-los em máquinas a ser-

viço do Estado, seria convertê-los em escravos de 

uma terrível organização social. 

(Discurso do poeta Federico García Lorca, em 

setembro de 1931, na sua cidadezinha de ‘Fuente 

Vaqueros’ - Granada, Espanha. Ttraduzido por 

Frei Beto).19 

 

 

 Antes de iniciar as discussões finais é preciso alertar ao leitor que esta parte do 

estudo foi construída intencionalmente em primeira pessoa, em contraposição ao texto 

apresentado durante todo o trabalho. Optei por assim o fazer já que a AD é um dispositivo 

teórico que não desconsidera a relação entre o analista e aquilo está sendo analisado, 

interpretado. A AD, diferentemente de métodos de pesquisas usuais na área de ciências 

humanas, não tem como pretensão estabelecer verdades únicas e absolutas, ao contrário, sua 

essência é questionar, é refletir sobre como são construídas essas verdades discursiva e 

socialmente. 

 Ao escrever um texto com fins científicos há uma exigência de distanciamento entre 

a voz do pesquisador e seu objeto de estudo. Esta exigência foi consolidada pela disseminação 

de ideias de acepção da língua, de sua transparência e imanência, especialmente, por meio das 

ciências positivistas que consideravam tanto a língua quanto o sujeito como sendo noções 

homogêneas, estáveis e centradas. A AD rompe com essas noções, tendo em vista à 

materialidade da língua, sua opacidade, a possibilidade do equívoco como seu elemento 

estruturante e as marcas da historicidade inscrita na língua. Deste modo, ao optar por escrever 

                                                 
19 Disponível em https://www.carosamigos.com.br/index.php/gallery/119-edicoes/edicao-167/4469-meio-pao-e-

um-livro. 
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as palavras que finalizarão este estudo em primeira pessoa, pretendo manter a posição de 

ruptura e resistência, característica e essência da AD, desde sua origem. 

 Ao entrar em contato com o dispositivo teórico da AD percebi que o caminho seria 

árduo e cheio de desafios, pois, foi necessário desconstruir conceitos já enraizados pela minha 

experiência profissional, como bibliotecária, e pessoal, como leitora. O pragmatismo de minha 

profissão, uma escrevente na divisão social da leitura, e o ato de leitura e interpretação que 

acreditava ser natural e mecânico são parte de minha constituição como sujeito assujeitado à 

linguagem, à história e à ideologia. Não tenho controle sobre suas influências e não sou dona 

de meu dizer, mas posso buscar compreendê-lo. 

 As políticas públicas de leitura são objetos de estudo de inúmeras pesquisas 

acadêmicas sob variados enfoques, porém, sob o viés da perspectiva discursiva, o número é 

bem menor. A partir da análise discursiva do PNLL pude refletir sobre processo de elaboração 

de políticas públicas de leitura e notar que este processo envolve mais do que atender às 

necessidades da população. Os embates discursivos que tomam este campo advêm de várias 

posições sujeitos, inscritas em formações discursivas distintas como: mercado editorial, 

capitalismo, organizações internacionais, empresas privadas, bibliotecários, literários, enfim 

uma multiplicidade de vozes com interesses diversos. Múltiplas vozes que às vezes se decantam 

nos discursos e são silenciadas por aqueles que compõem o todo complexo dominante 

ideológico. 

 O texto possui marcas que o constituem, marcas de um sujeito autor que nele 

inscreve um sujeito leitor ideal. O leitor real, aquele que se aventura na trama de sentidos da 

materialidade textual, pode com o ideal se encontrar ou não, a depender de sua formação 

imaginária e assim ser efeito leitor: projeção de imagens em relação aos sujeitos e aos lugares 

que lhe são designados, ou seja, há uma antecipação das representações imaginárias a respeito 

do leitor por parte do autor. De acordo com esta perspectiva, o PNLL possui marcas que indicam 

o lugar que o Estado projeta em relação à leitura e aos leitores nessa política pública. 

 Para compreender um discurso, primeiramente, é preciso analisar sob quais 

condições ele foi produzido na história. Na atualidade é incontestável a importância da leitura 

para a sociedade, todos dispendem a ela discursos elogiosos e discorrem sobre sua necessidade, 

todavia, nem sempre foi assim. Estes discursos foram cristalizados à medida que o capitalismo 

se expandiu e alterou as relações sociais, culturais e econômicas da sociedade, transformando 

a leitura em uma necessidade de nossa época. 

 Foi preciso retornar na história da humanidade para entender as mudanças ocorridas 

na prática de leitura: das palavras que na antiguidade voavam pelo ar, compartilhadas pela voz, 
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controladas pelos olhos e ouvidos alheios para o silêncio íntimo das palavras lidas 

individualmente. Analisei, também, a luta pelo domínio do controle da interpretação, primeiro 

pela Igreja, depois pela burguesia que ao proclamar o ideal de igualdade entre os homens 

absorveu as diferenças para universalizar a sua dominação. Em meio a esta luta ideológica e, 

posteriormente armada, surgem os Estados Nações. 

 O Estado brasileiro, por ter sido um território colonizado, possui características 

particulares que interferiram na nossa constituição como sujeito brasileiro e em nossa relação 

com a linguagem. Na colonização nosso povo sofreu violência física e simbólica, as línguas 

aqui faladas faltavam as letras F, L e R. Então, o colonizador buscou civilizar para dominar e 

para dominar foi preciso submeter os indígenas à Fé, à Lei e ao Rei, noutras palavras, o 

colonizador impôs sua língua, sua fé e sua lei. 

 Ao longo do processo de colonização, ocorreu o que a AD chama de silenciamento 

linguístico. As línguas indígenas foram silenciadas por meio da imposição de uma língua única, 

o que causou um efeito homogeneizador que repercutiu no modo como os sujeitos brasileiros 

concebem a língua nacional e como se colocam no lugar de intérprete e na constituição do 

sujeito leitor. Os colonizadores detinham o saber da escrita e dessa maneira, detinham a 

autoridade do interpretar. Esse processo de silenciamento está inscrito na memória discursiva 

sobre leitura no país e em nossa constituição como sujeito leitor. 

 O Estado brasileiro, desde a dominação portuguesa, foi marcado pela exclusão da 

maioria da população do sistema educacional, e, as consequências desta exclusão são sentidas 

até hoje. Os discursos sobre a leitura e sobre os leitores no Brasil estão inscritos na memória 

discursiva da colonização e são representados pelos pré-construídos: da falta de leitores e falta 

de civilização. As poucas e dispersas políticas públicas para a leitura e formação do sujeito 

leitor promovidas por governos de diferentes épocas, foram voltadas para práticas 

assistencialistas como a distribuição de livros para a população, sem nenhum tipo de mediação 

entre os possíveis leitores e os livros. Para além disso, as discussões acerca da leitura só 

começam a tomar forma quando surge a industrialização no país e, por este motivo, os governos 

iniciam a expansão do ensino e alguns projetos pontuais de acesso ao livro e à leitura. 

 A iniciativa de elaborar uma política pública de Estado, para a área da leitura no 

país, não partiu do governo brasileiro, foi uma orientação da CERLALC. Isso evidencia o 

descaso da classe política com a história de exclusão a que submeteu grande parte da população 

brasileira. O Brasil é dominado por uma elite política que não abre mão do poder e, que, para 

mantê-lo, vem em curtos espaços de tempo mergulhando o país em crises econômicas e 

institucionais. A memória discursiva da instabilidade política de uma democracia ainda não 
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consolidada como a de nosso país é mobilizada no PNLL. Em seu texto, o documento enfatiza 

a importância de sua regulamentação legal com o objetivo de garantir sua continuidade. 

  A análise discursiva que empreendi em recortes retirados do PNLL me possibilitou 

interpretar que os discursos que atravessam todo o plano são predominantemente filiados à 

formação ideológica do neoliberalismo e dos discursos que homogeneízam os sujeitos. O 

Estado deixou de ser o responsável pela execução de políticas públicas, inclusive, no PNLL ele 

aparece somente como um gerenciador das políticas, ou seja, apenas direciona, norteia e regula 

as ações para o mercado, assim a formação discursiva dominante é a do capital. Dessarte, arrisco 

dizer que o PNLL aparenta ser uma política pública voltada para o Mercado Livreiro e não uma 

política de Estado para a Leitura. 

 No PNLL, a cadeia produtiva do livro obtém uma atenção proeminente, o que 

implica uma concepção de “leitura” muito atrelada à produção e ao consumo de livros. Acredito 

que é preciso rever a participação do mercado editorial neste processo, já que são posições 

discursivas distintas, são lugares discursivos que entram em embate e nesta batalha o discurso 

dominante pode sempre prevalecer. É inegável a importância de buscar a consolidação de uma 

política pública de Estado para a leitura, mas é preciso refletir sobre esses discursos, sobre os 

sentidos que eles produzem a respeito da leitura e, principalmente, sobre o lugar do sujeito leitor 

nessas políticas. 

 Os sentidos produzidos sobre a leitura no PNLL são sustentados pela formação 

imaginária de uma leitura que marca posições sociais: cidadão/não cidadão, capacitado/não 

capacitado, civilizado/não civilizado. Em vista disso, os discursos de igualdade e 

homogeneidade são, na verdade, máscaras para a exclusão que o Estado organiza e mantém. 

Neste contexto, os discursos sobre a indispensabilidade da leitura partem de uma necessidade 

do próprio Estado para se inserir no capital e está intrinsicamente relacionada com a formação 

de mão de obra para o trabalho. 

 Não há um projeto de educação e de incentivo à leitura que tenha em vista o sujeito 

em seu contexto histórico, cultural e social. Em contrapartida, eles consideram a economia, a 

capacidade produtiva e o desenvolvimento econômico que a leitura pode propiciar ao país e aos 

indivíduos. Interessante notar que o documento do PNLL revela a instabilidade da democracia 

e do Estado brasileiro ao apontar, como sua principal meta, a institucionalização por força de 

lei do plano. Estabilidade que ainda não possui, mesmo após onze anos de seu lançamento. 

 Além de não possuir estabilidade, a articulação entre o Ministério da Educação e o 

Ministério da Cultura, tão elogiada no período de elaboração e divulgação do plano, não foi 
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mantida. As ações dos dois ministérios permanecem voltadas à distribuição de livros em escolas 

e ocorrem isoladamente. 

 Outro fato que me chamou atenção foi a orientação contida na edição de 2014 do 

documento do PNLL em relação a elaboração de planos estaduais e municipais de leitura. 

Busquei nas páginas oficiais dos Ministérios da Cultura e da Educação informações sobre o 

andamento da elaboração destes planos locais de incentivo à leitura no país e não consegui 

localizar nada além das orientações que tratam da importância e necessidade dos estados e 

municípios construírem seus planos baseados nas diretrizes do PNLL. Em relação aos planos 

municipais de leitura e do livro, tanto o gestor da área de educação quanto o gestor da área de 

cultura do município em que foram realizadas as entrevistas deste estudo, responderam que 

nunca foram informados sobre tais orientações e que desconhecem o Plano Nacional do Livro 

e da Leitura. 

 O PNLL a época de seu lançamento foi muito comemorado por especialistas, 

pesquisadores e voluntários que atuavam em prol do incentivo à leitura no país. Contudo, após 

mais de uma década, muito pouco foi feito para a sua consolidação e o risco de que o plano seja 

esquecido, a julgar pelo histórico de descontinuidade de políticas públicas em nosso país, é 

muito alto. 

 Finalizando este estudo, é importante destacar que – apesar de todos os 

questionamentos aqui levantados em relação aos discursos que atravessam o PNLL – acredito 

que o plano pode ser um dos caminhos para amenizar o distanciamento da leitura que foi 

imputado aos brasileiros ao longo da história de formação de nosso país. 

 As reflexões e análises aqui empreendidas são uma maneira de aprofundar as 

discussões sobre as políticas públicas de leitura em nosso país, além de constituírem-se em um 

alerta para que o Estado cumpra seu papel e assuma sua posição nessa área. 
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