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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar as marcas linguístico-discursivas dos sujeitos-

alfabetizandos presentes nos documentos do Programa Todos pela Alfabetização e da 

DIREC-20. Esta pesquisa filia-se à perspectiva discursiva francesa de Michel Pêuchex 

(AD), por compreender que alguns pressupostos como o da eficácia material do 

imaginário nos dará subsídios para analisar um jogo de posições entre o sujeito-aluno da 

EJA e o sujeito-aluno da EJA inseridos no Programa Todos pela Alfabetização – TOPA, 

no Estado da Bahia. Além disso, traz também contribuições dos estudos de Leda Tfouni 

que, desde os anos 80, vem fazendo críticas ao modelo reducionista e cognitivista no 

campo da educação, principalmente aos processos de Alfabetização e Letramento; assim 

como de Flávio Brayner no que concerne aos processos de institucionalização das ideias 

pedagógicas de Paulo Freire no Brasil. Neste sentido, buscou apontar apropriação de 

formações discursivas no texto dos documentos do TOPA, identificar as marcas das 

posições-sujeitos dos discursos sobre os alfabetizandos encontradas na materialidade 

discursiva e ensejados nos documentos, assim como debater o discurso social de 

alfabetização como emancipação e inclusão descritos nos documentos. Em relação a 

metodologia, utilizamos o paradigma indiciário de Carlos Ginzburg, problematizando os 

indícios e as pistas que nos apontem marcas produzidas discursivamente nos documentos. 

Este trabalho aponta como resultado que o Programa TOPA se coloca no interior de 

formações-discursivas que a precedem e, para isso, verificamos que a adesão deste 

Programa à perspectiva histórico-critica freiriana na tentativa de expressar valores 

políticos entorno da autonomia e emancipação dos sujeitos fez com que a formulação 

dada ao texto resultasse em grandes contradições do ponto de vista teórico no campo da 

educação, principalmente no que se refere à institucionalização de uma pedagogia. 

PALAVRAS CHAVES: Educação de Jovens e Adultos. Análise de Discurso. Todos pela 

Alfabetização 
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ABSTRACT 

 

This research aims to identify the discursive-linguistic marks of the people in literacy 

process found at the documents from Everybody for Literacy Program (TOPA) and 

DIRECT-20. It is based on the Michel Pêuchex’s french approach and understands some 

assumptions like the effectiveness of imaginary as a material resources to analyse a game 

of positions among subject-students of Education for Young and Adult People (EJA) and 

subject-students of  EJA at the TOPA in Bahia State. Moreover, it still brings 

contributions from Leda Tfouni’s studies that since the 80’s years has doing critics to 

reducionist and congnitivist model of education mainly at the literacy process, as well as 

those that comes from Flavio Brayner regarding the institucionalization process of  Paulo 

Freire’ pedagogic ideas in Brazil. On this way, it pointed out the apropriations of 

discursive-formations at the TOPA’ documents, identified the marks of the subject-

positions at the discourses of the people in literacy process found at the discursive 

materiality and put at the documents, as well as got in debate the social discourse of 

literacy as emancipation and inclusion described at the documents. How about the 

methodology, it used the Carlos Ginzburg's evidencial paradigm putting in question tracks 

that warn discursive marks at the documents. Hence, the results of the research pointed 

out that the TOPA is put at the inner of a discursive-formation based on Paulo Freire’s 

perspective that precede it, and the intention of expressing valors like autonomy and 

emancipation results in greats theorical contradictions in educational field, mainly 

regarding the institucionalization of a pedagogy.    

 

KEY-WORDS: Eja. Discourse Analysis. Topa. Literacy  
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INTRODUÇÃO 

 

A educação de jovens e adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que visa 

atender aqueles sujeitos que por diversos motivos (dificuldades em condições de vida e 

ou de trabalho) não concluíram a educação básica em seus segmentos (fundamental e 

médio) na idade adequada. Uma das opções dos governos brasileiros em sua história 

tem sido a implantação de programas que buscam a erradicação do analfabetismo sob a 

influência das organizações mundiais, tentando alcançar resultados por meio de 

programas que têm como foco bem mais a alfabetização funcional com vistas a obter 

quantidade de pessoas alfabetizadas do que a qualidade do processo formativo do 

programa. 

Este estudo se filia à perspectiva discursiva pecheutiana, por compreender que 

alguns pressupostos como o da eficácia material do imaginário nos dará subsídios para 

analisar um jogo de posições entre o sujeito-aluno da EJA e o sujeito-aluno da EJA 

inserido no Programa Todos pela Alfabetização (TOPA) no Estado da Bahia, Brasil, e 

assim estabelecer um debate crítico em relação aos programas governamentais.  

Como objeto de análise, escolhemos o documento base do Programa Todos pela 

Alfabetização (2007-2014), por compreender que este corpus se constitui na 

materialidade que expressa e articula discursos do campo da educação da EJA e de modo 

especifico, no contexto do Programa. O Programa Todos pela Alfabetização (TOPA) foi 

criado no ano de 2007 como uma das extensões do Programa Brasil Alfabetizado que foi 

implementado pelo governo federal na tentativa de erradicar o analfabetismo no país 

(BAHIA, 2007).  

Esta pesquisa visa a problematizar “indícios” que remetem às pistas, que, do ponto 

de vista “metodológico” tem relação com o paradigma indiciário de Ginzburg (1989). 

Nossa intenção é ir em busca de indícios que nos apontam marcas produzidas 

discursivamente, especificamente no contexto da proposta do programa TOPA. Além 

disso, este trabalho decidiu tomar como principal referência a análise do discurso de 

origem francesa elaborada por Michel Pêcheux que irá nos permitir delimitar o discurso 

produzido no contexto deste Programa, apontando os indícios das posições sujeitos 

através dos aspectos materiais que caracteriza o trabalho de ideologia.      
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È importante afirmar que nesse trabalho assumimos o posicionamento de 

considerar o campo da educação como um lugar de produção de sentidos que aceita 

interlocuções entre distintos campos de saberes. Filiando-nos à proposta que esta 

postura já é assumida pelo próprio Michel Pêcheux, quando se propõe a apresentar uma 

proposta de análise do discurso articulando contribuições das Ciências Sociais, da 

História, da Filosofia da Linguagem e da Semântica (ZANDWAIS, 2011). 

  Deste modo, nosso posicionamento é uma retomada dos caminhos teóricos 

assumidos por Pêcheux (2009). Pós, acrescentamos avaliar estas contribuições para o 

estudo das posições dos sujeitos em Programas de Educação de Jovens e Adultos, 

mostrando, a viabilidade teórica que aproxima a análise do discurso pecheutiana ao 

campo da Educação, assim como, para o estudo das posições dos sujeitos em Programas 

de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, propõem-se aqui mostrar também, em nossa 

pesquisa, a viabilidade teórica que aproxima a análise do discurso pecheutiana ao campo 

da Educação, tomando como ponto de partida nossa questão central: Quais as marcas 

linguístico-discursivas dos sujeitos-alfabetizandos presentes nos documentos do 

programa todos pela alfabetização?  

Diante disso, tivemos como objetivo geral desta pesquisa: identificar as marcas 

linguístico-discursivas dos sujeitos-alfabetizandos presentes nos documentos do 

programa todos pela alfabetização e da DIREC-20. Além disso, seguem os respectivos 

objetivos específicos: a) apontar apropriação de formações discursivas no texto dos 

documentos no Programa TOPA; b) identificar as marcas das posições-sujeitos dos 

discursos sobre os alfabetizandos encontrada na materialidade discursiva ensejados nos 

documentos do TOPA; c) discutir o discurso social de alfabetização como emancipação 

e inclusão descritos nos documentos. 

Os corpora de análises escolhidos e disponibilizados pelos órgãos competentes 

do Programa são: material didático, fichas de aluno, planejamento, desempenho 

individual do alfabetizando e documento base do Programa Todos pela Alfabetização 

(2007-2014), elaborado com apoio técnico do Instituto Paulo Freire. 

Um confronto entre esta insistência e a necessidade “natural”, do ponto de vista 

do Programa TOPA, de testar esses participantes será entendido, em Análise de Discurso, 

como um embate discursivo entre tomadas de posição.  

Falar na história da educação no Brasil é pensar também nos processos de exclusão 

que algumas categorias educacionais como, por exemplo, a Educação de Jovens e Adultos 
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foram submetidas até serem reconhecidas como parte de seus processos formativos. A 

educação no Brasil desde o período colonial, não foi pensada para a população em geral 

e sim para pequenos grupos sociais (elites, principalmente a classe média alta com nível 

de conhecimento elevado).  

Por isso, refletir sobre a EJA é acima de tudo lançar o olhar para a história, ou 

seja, para os excluídos:  deficientes, pobres, negros, trabalhadores, mulheres, marcados 

por um processo histórico no qual o direito à educação lhes foi negado.  

 Portanto, neste trabalho utilizaremos a contribuição de Tfouni, que desde os anos 

1980 em sua obra “Adultos não-alfabetizados: o avesso do avesso (1988)”  trouxe várias 

contribuições ao campo da educação ao fazer sérias críticas aos modelos reducionistas do 

cognitivismo, principalmente aos processos de alfabetização e letramento, vistos nas 

propostas dos programas de alfabetização em nosso pais. 

A crença de que teria havido superação do reducionismo psicológico 

(cognitivismo), não impede que vejamos em programas como o TOPA um ideal de 

sujeito, um lugar de sujeito da ciência, que acredita que o analfabeto ou o alfabetizando 

adulto teria um déficit causado pela ausência de escolarização que caracterizam marcas, 

desígnios e é neste sentido que percebemos que há um poder simbólico que através da 

ideologia e da sua interpelação em sujeito transforma-se num confronto de posições-

sujeito aluno da EJA versus  posições sujeitos alunos da EJA no TOPA.  

Portanto, de acordo Pereira (2017), o indivíduo quando interpelado em sujeito 

seguindo a ideologia desses Programas, filia-se aos sentidos que o assujeita de tal modo 

que também não os permite ter consciência dos efeitos do que representaria suas plenas 

decisões através do seu pensar, agir e falar. 

Diante dessas discussões aqui anunciadas, dividimos nosso trabalho em três 

capítulos. O primeiro capítulo é dedicado a abordar um breve histórico da EJA situando 

no âmbito da política educacional o surgimento do TOPA no contexto do Programa Brasil 

Alfabetizado. Em seguida, ainda nesta parte, apresentamos um esboço da compreensão 

de Leda Tfouni sobre os conceitos de alfabetização e letramento de acordo com sua 

percepção histórico-social dos discursos. Depois disso, concluímos esta parte com uma 

apresentação da teoria da análise de discurso de Michel Pêcheux delimitando conceitos 

importantes, tais como o conceito de formação discursiva e outras elaborações de sua 

teoria. 
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No segundo capítulo, nos dedicamos a desenvolver a metodológia no qual 

optamos por uma articulação entre a AD pecheutiana e o paradigma indiciário Carlos 

Ginzburg, destacando a noção de indícios como pistas que nos levaram à origem dos 

discursos anunciados. 

No terceiro capítulo, nós dividimos em três partes. Na primeira, apresentamos 

indícios de adesão do TOPA a uma FD de orientação histórico-crítica freiriana, discutindo 

as contradições inerentes ao processo de institucionalização de uma pedagogia no âmbito 

do Programa TOPA. Na segunda parte, discutimos os indícios da posição sujeito da EJA 

no TOPA, dando ênfase ao modo como são construídos enquadramentos dos sujeitos nos 

discursos sobre a diversidade dos sujeitos. Por fim, na terceira parte, colocamos em debate 

o discurso social da alfabetização como emancipação e inclusão, mostrando depoimentos 

dos sujeitos descritos no documento que apresentam contradições das concepções 

assumidas no âmbito da perspectiva da pedagogia de Paulo Freire. 
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

1.1 Breve histórico da EJA no Brasil: discussões e noções do conceito de 

inclusão e da configuração política ao longo da história  

 

 

 A educação de jovens e adultos como nomenclatura de inclusão no processo 

educacional configura em toda sua história, e ainda nos dias atuais, um processo de 

inclusão dos mais complexos, principalmente por se tratar de um público diverso 

demarcado pela insegurança e vulnerabilidade, pelas limitações causadas pela condição 

de vida. 

 A história da educação de jovens e adultos no Brasil surge desde o período de 

colonização até os dias atuais, sob a influência de vários discursos principalmente em 

suas práticas de alfabetização nos diferentes seguimentos sociais (SILVA, 2015). No 

Brasil Colônia, a população adulta era referenciada apenas quando a finalidade era  

doutrinação religiosa. 

Entender o conceito da Educação de Jovens e Adultos na educação brasileira 

implica-nos em destacar alguns marcos da EJA, o que nos permitirá uma melhor 

compreensão da construção de sua história. Sendo assim, realizamos alguns recortes 

históricos para nos apropriarmos dos marcos que contribuíram no processo de inclusão 

dessa modalidade em nosso processo educacional. 

O conceito de inclusão está direcionado ao ato de incluir aquilo que está fora de 

alguma coisa.  Parece ser atual, mas esta é uma palavra ou condição que existe há muitos 

anos no contexto histórico brasileiro. Para Garcia: 

 

O conceito de inclusão tem servido a discursos progressistas e 

conservadores, a diferentes posicionamentos políticos-ideológicos, 

gerando dificuldades para identificar suas filiações. Ao mesmo tempo, 

tem sido tratado em oposição à exclusão. Desta forma, ao buscar 

compreender as políticas de inclusão, percebe-se a necessidade de 

discutir o posicionamento de alguns autores sobre os significados e 

sentidos que atribuem aos dois conceitos (2004, p. 22). 
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A educação inclusiva no aspecto político é compreendida pela lógica dos direitos 

humanos (direitos e deveres e direitos sociais) assegurados por lei, principalmente pela 

Constituição Federal de 1988. Podemos perceber que a inclusão social e educacional está 

direcionada pela perspectiva do direito à igualdade jurídica das pessoas, principalmente 

na condição humana. 

Torna-se obrigatório a inclusão, não somente como processo de formação do ser 

humano, e sim como uma obrigação que a lei assume diante da diversidade. Segundo 

Bobbio (2004), o Brasil é reconhecido mundialmente como um dos países que possui um 

aparato baseado nas leis com marcos dos mais completos e com importantes políticas 

públicas voltadas para esse segmento. Contudo, há a ideia de que ainda não tenhamos 

completado a transição de medidas assistencialistas para aquelas de caráter emancipatório 

nessa área específica.  

Não poderíamos deixar de reconhecer que as últimas décadas foram de suma 

importância para a institucionalização da EJA como um direito, principalmente por 

apresentar mudanças significativas na definição e concepção de educação, trabalho e 

saberes necessários a esta modalidade. Contudo, apesar de um leque de legislações que 

institucionalizam a EJA como um direito humano, a mesma ainda é vista como meras 

políticas de cunho assistencialista. Em toda a história da EJA, percebemos que as ações 

destinadas a esta categoria se vinculam, num primeiro momento a medidas de assistência 

social, colocando este público em situação de “pobres coitados” como se os mesmos em 

condições iguais não tivessem as mesmas potencialidades. 

No entanto, a política pública ainda é a base que o governo tem para garantir de 

forma geral um investimento em questões sociais para seus direitos estabelecidos em lei 

federal. Assim, percebemos que a Educação está evidenciada nas políticas, como 

estratégias de “inclusão” de grupos sociais discriminados, neste caso em específico, os 

jovens e adultos. 

 Em todos os documentos institucionais, partindo do que preconiza a nossa 

constituição de 1988, em seu artigo 205, e mais especificamente no artigo 208, 

percebemos que ficou garantido a modalidade de ensino que assegura o acesso à educação 

como um direito de todos. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 9394/96 (MARTINS E AGLIARDI, 2013, p.13) afirma direitos já anunciados 

na CF de 88 que busca “o pleno desenvolvimento da pessoa humana e suas inovações 

caracterizam um projeto para a educação”, tendo a intenção de superar a EJA como uma 
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educação fragmentada, principalmente em seu Título V Cap. II, ao definir a EJA como 

modalidade da Educação Básica.  Posteriormente, a resolução CNB/CEB Nº 1, de 5 de 

julho de 2000, reafirma a EJA como modalidade e apresenta seus fundamentos e funções, 

contando com as fortes influências e determinação da declaração mundial de igualdade e 

inclusão de diretos a todos, a declaração de Salamanca. (SALAMANCA, 1994). 

Contudo, Paiva (2010) nos afirma que em pleno século XXI apesar de avanços 

nas concepções de EJA, em se tratando de legislação, ainda persistem algumas ações 

políticas vistas no início da história da educação de jovens e adultos. 

Apesar de anunciarmos que falaremos da EJA a partir da constituição de 1988, 

não poderíamos deixar de começar partindo de um contexto que antecede a esta 

constituição que no nosso entendimento marcou de forma significativa sua história que 

foi o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) criado em 1967, voltado para a 

população de 15 a 30 anos, objetivando uma educação baseada na decodificação da leitura 

e escrita e dos números. A década de 1970 foi o período de expansão do Mobral quando 

foi desmembrado do Departamento Nacional de Educação do Mec (DNE), “atuando 

indireta no desenvolvimento de atividades de alfabetização e programas voltados à saúde, 

ao trabalho, ao civismo e à recreação”. (VIEIRA, 2006 p. 15). O Mobral foi o programa 

educacional com maior autonomia financeira e com uma gestão descentralizada, tendo 

como principal objetivo erradicar um dos problemas mais grave do Brasil: o fim do 

analfabetismo se tornou uma meta para ser consolidada em uma década.  

 

A partir de então, o MOBRAL configurou-se por meio de três características 

básicas. A primeira era o seu paralelismo em relação aos demais programas, 

encontrando-se em termos institucionais desvinculado do MEC. A segunda foi 

a descentralização, assegurada pela existência de Comissões Municipais 

responsáveis pela execução do Programa em todo o País. A terceira foi a 

centralização, garantida pela gerência do MOBRAL Central e pela existência 

de uma estrutura vertical. (VIEIRA, 2006). 

 

 

Com o fim do regime militar em 1985, o Mobral foi substituído pela Fundação 

Educar; é a partir de então que a política do governo muda seus objetivos e desvia sua 

atenção a outros fatores econômicos do momento e deixa a educação, principalmente a 

EJA de lado.   

Vários programas foram criados como, por exemplo, a Fundação Educar 

(Finalidade de fiscalizar e acompanhar os recursos repassados às secretarias para a 

execução dos programas de alfabetização). Como em todas as políticas de governo, em 
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1990 a Fundação Educar foi extinta no governo Collor, deixando a responsabilidade da 

erradicação do analfabetismo nas mãos dos municípios.  Neste período, percebemos, 

então, o descaso do governo federal com a educação de jovens e adultos. Só a partir de 

1996, no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), surge um programa de 

alfabetização de cunho nacional, o Programa Alfabetização Solidária (PAS) que segundo 

Oliveira. 

 

Era a política de governo para enfrentar um dos mais sérios problemas deste 

país – altos índices de analfabetismo – por meio de uma organização não 

governamental (ONG) gerida pela primeira-dama à época, a antropóloga Ruth 

Cardoso. (OLIVEIRA, 2011). 

 

 

  Assim, o Programa Alfabetização Solidária foi criado em 1997 com o objetivo de 

reduzir índices de analfabetismos dos sujeitos com idade entre 18 a 24 anos. Este 

programa veio confirmar a ineficiência das políticas públicas destinadas ao processo de 

alfabetização da EJA atribuindo a programas com estratégias pedagógicas e 

metodológicas fora do contexto e da realidade desse público, cujo o único objetivo era 

alcançar resultados quantitativos, fazendo as meras políticas de governo campanhas de 

caráter assistencialista. 

A partir da década de 1990, podemos apontar os avanços dessa modalidade de 

educação com a promulgação da Lei 9394/96 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação de Jovens e Adultos, que reconhece e regulariza esse ensino em modalidade 

dentro do ensino regular da educação básica (DOLINSKI, 2012). 

  Em função da luta dos movimentos sociais e do crescentemente dos fóruns 

nacionais e regionais na luta de uma educação mais equalizadora para a EJA, vimos a 

criação de vários programas e, dentre eles, em 1998, visando atender à população do 

campo, surge o PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária) 

(2004), ligado às universidades e ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária).  

E a partir dos anos 2000, o governo continuou a criação de programas voltados a 

educação de jovens e adultos. Dentre eles, em 2003 o governo federal criou a secretaria 

Extraordinária de erradicação do Analfabetismo, lançando dentre estes: o programa Brasil 

Alfabetizado e junto a ele o Projeto Escola de Fábrica (voltado para cursos de formação 

profissional), o PROJOVEM (com enfoque central na qualificação para o trabalho unindo 
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a implementação de ações comunitárias) e o Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio para Jovens e Adultos (PROEJA) (VIEIRA, 2004). 

Neste contexto que surge o programa Brasil Alfabetizado que foi o Projeto do qual 

originou a política que tomamos em nosso trabalho como objeto de pesquisa. 

Em 2003, cria-se o Programa Brasil Alfabetizado instituído pelo Decreto nº 4834 

e, posteriormente, substituído pelo Decreto nº 6.096/2007 com o objetivo de universalizar 

o ensino fundamental promovendo o apoio a ações de alfabetização de jovens de 15 anos 

ou mais, sendo adultos e idosos nos Estados, no Distrito federal e nos Municípios (MEC, 

2008). 

Caracterizando-se como mais uma política de governo, cujo objetivo de erradicar 

o analfabetismo, principalmente na região nordeste do país no Estado da Bahia, cria-se 

como extensão do Programa Brasil Alfabetizado, o Programa Todos pela Alfabetização 

(TOPA).  

O TOPA como Programa de alfabetização dos jovens e adultos foi criado em 2007 

e tem trazido, em sua execução ao longo dos anos, uma contribuição significativa ao fim 

do analfabetismo em nosso país e, principalmente, no Nordeste. Atualmente, percebemos 

muitos estudos que procuram avaliar as reais condições do programa desde seu início até 

os dias atuais, abordando muitas vezes as práticas pedagógicas desenvolvidas de 

formação para os alfabetizadores, dentre outras temáticas. Nossas indagações começam 

com as seguintes questões, nos perguntamos: o que mudou nesses nove anos de execução? 

Os educandos da EJA são os mesmos do início do programa?  Penso que, deveríamos 

seguir a sugestão de Arroyo (2007): 

 

Começar o balanço perguntando-nos por nós, pelo Fórum, por nossa formação, 

pelas políticas da EJA, até pelos pareceres do CNE e outros tantos, seria um 

começo desfocado. Onde estaria o verdadeiro foco para um balanço? 

(ARROYO, 2007, p. 6). 

 

 

Nessa perspectiva, nossa intenção é analisar como esse programa vem 

contribuindo para a vida desses sujeitos em seu processo de alfabetização e inserção na 

sociedade, não no aspecto das políticas da EJA e da formação dos educadores, mas em 

sua configuração social e cultural, no contexto atual da educação de jovens e adultos, 

focando as marcas que configuram a juventude e a vida popular desses sujeitos ao longo 

de sua histórica.  
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A educação de jovens e adultos em todos os contextos históricos desde os jesuítas 

até os dias atuais sofreu e continua sofrendo diversas transformações. Não podemos 

deixar de reconhecer seus avanços, apesar de caminharem a passos lentos, e isso gerou 

um transtorno para essa categoria específica da educação ao longo da sua trajetória e 

afirmação enquanto processo educacional. Apesar de diversas tentativas, os programas 

de alfabetização em sua maioria não tiveram continuidade como, por exemplo, O 

“Mobral” e o “Brasil Solidário”, dentre outros, cujo principal objetivo foi erradicar o 

analfabetismo no país por meio de um paradigma quantitativo.  

Em todos esses programas de governo percebemos o domínio do capital como 

base central do processo de globalização, produzindo um Estado mínimo, abrindo portas 

para o crescimento do mercado e ao modelo de privatização que domina o Brasil que tem 

como foco o financiamento de empresas. O referido modelo é caracterizado por um 

assistencialismo estatal transferido ao terceiro setor, representado pelas empresas 

(SANTOS, 2001, p. 66). 

A Educação de Jovens e Adultos como modalidade de ensino surge para atender 

às necessidades básicas de aprendizagens dos jovens e adultos (trabalhadores) e assim 

integrar esses jovens em uma sociedade mais igualitária; contudo, será que a ideia de 

democracia que remete à noção de liberdade é uma certeza ou apenas uma construção 

imaginária? 

O conceito de direito e deveres foi criado em detrimento ao de democracia que faz 

parte da ideologia dominante, a ideologia do capitalista, onde o grande interesse não é o 

sujeito enquanto pessoa e sim como consumidor em potencial. Logo, como falar em 

direitos, deveres, cultura se perante o que se predomina não tem valor? (ORLANDI, 

2015). 

A EJA foi pensada, não com os mesmos objetivos que as ideias disseminadas por 

(FREIRE, 1998) de uma educação crítico-emancipatória com ênfase na atuação política 

dos alfabetizandos, mas para qualificar tecnicamente mãos de obras e atender à demanda 

capitalista. Isso é visível desde a criação do MOBRAL, o qual foi criado pelo regime 

militar (no período de ditadura) para atender à demanda econômica. (HADDAD, 1991). 

Assim, as políticas de alfabetização para jovens e adultos foram pensadas não só 

para atender aos baixos índices de analfabetismo, mas para qualificar mão-de-obra. No 

entanto, quando esses jovens e adultos não correspondem ao que lhe é imposto, ou seja, 

demandado socialmente, eles são colocados à margem da mesma. 
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Isso nos permite pensar em grupos minoritários em nossa sociedade, em nosso 

caso específico jovens e adultos com algum tipo de deficiência: físicas, motora, 

intelectual, altas habilidades etc. Sendo o grande desafio para estes jovens a sobrevivência 

baseada no presente, vivemos numa sociedade imediatista onde o presente nega os 

desníveis de acesso às possibilidades tendo em vista o modo como esses grupos foram 

alijados. Neste sentindo, identificamos esses jovens e adultos pela representação da atual 

configuração que vem demarcando a vida popular desses sujeitos: a insegurança, a 

vulnerabilidade social e a segregação etc. Que configuração se tem hoje do que seja a 

vida de jovens e adultos de nosso país, em meio a tantos conflitos, crise econômica e 

política? Quem são hoje os sujeitos da EJA? 

Acreditamos que está é uma questão que vários educadores têm feito, mas nem 

sempre conseguem identificá-la, principalmente pelo crescente número de jovens em 

diversas situações sociais adentrarem a EJA, que não são mais só as defasagens de 

idade/série.  Em seu estudo sobre “Os novos sujeitos da EJA e da educação social: as 

pessoas em situação de vulnerabilidade social”, PEREIRA (2015) afirma que o 

fenômeno da juvenilização da EJA, por exemplo, contribui para que cada vez mais jovens 

fossem inseridos nas classes e nos programas de EJA, provocando inchaços sem medidas 

a esta categoria, levando em consideração que as práticas pedagógicas atuais não atendem 

mais à demanda que emerge a todo momento. 

O espaço que seria de inclusão torna-se de inclusão excludente (KUENZER, 

2005), por não atender à nova emergência de sujeitos que adentram nesta categoria 

educacional.  Ao mesmo tempo em que são incluídos, estes jovens e adultos acabam 

sendo excluídos pelos processos de avaliação e práticas pedagógicas ultrapassadas que 

não atendem ao processo de ensino-aprendizagem que não o promova cognitivamente e 

socialmente afirmando aquilo que Kuenzer chama de aprovação reprovada. 

Estas condições, sem dúvidas coloca a EJA numa situação de vulnerabilidade 

principalmente pela desvalorização da modalidade compreendida como uma educação 

inferior, para os mais pobres, menos favorecidos. 

 Segundo Arroyo (2007), a EJA tende a caminhar para uma configuração de um 

projeto de educação jogado à margem de sua própria sorte, onde a insegurança e 

vulnerabilidade são seus principais sentidos. 

Neste sentido, a EJA mesmo sendo legitimada por várias leis e ao mesmo tempo 

garantida pela constituição é um direito que foi mascarado no contexto histórico da 
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educação por políticas assistencialistas e compensatórias, principalmente pela criação de 

programas de alfabetização com práticas pedagógicas esvaziadas.  

Por isso, na próxima sessão utilizaremos a contribuição de Leda Tfouni, que desde 

a década de 1980 apresentou severas críticas às teorias cognitivistas do déficit 

psicolinguístico. Ela argumenta que, ainda hoje, esta concepção de falta, no sentido de 

déficit, compensação e ou “atraso”, persistem no contexto do interdiscurso desses 

programas.  

 

 

1.2 Entre letramento e alfabetização: contribuições de Leda Tfouni 

 

 

Tfouni (2006) apresenta uma compreensão dos processos de alfabetização e 

letramento tomando como referência a análise de um processo histórico da função que a 

escrita foi assumindo como um produto cultural para a organização das relações sociais 

e de dominação na história das sociedades. Particularmente, ela explica que a sociedades 

tiveram acesso às formas de escrita cerca de 5.000 anos A.C, e que a adoção desses 

sistemas de escritas pelas sociedades antigas, embora tenham sido lentas, estiveram 

sempre submetidas a fatores políticos e econômicos, por isso, que os códigos escritos ou 

mesmos os sons da fala nunca foram produtos neutros, ao contrário disso, sua finalidade 

era garantir o poder restrito aos que tinham acesso a uma educação formal. 

A título de exemplo, ela cita várias situações na história das sociedades tais como, 

o caso da Índia, que o acesso a escrita esteve sempre relacionado aos textos sagrados e, 

logo, só tinham direito de consulta-los aqueles que eram identificados como sacerdotes 

ou iniciados no longo processo de preparação, o que garantia a estes o poder da leitura e 

da interpretação desses textos e, consequentemente, a função de poder garantir uma nova 

iniciação. Outro exemplo de não-neutralidade citado pela autora se refere ao caso da 

China onde o código escrito adotado (Sistema ideográfico da escrita chinesa), tinha a 

função de restringir o poder aos burocratas e aos religiosos. Portanto, se a escrita e o seu 

surgimento estão associados a um processo de emergência das civilizações modernas com 

o desenvolvimento científico, tecnológico e social das sociedades; não podemos deixar 

de registrar que as relações de poder e dominação são a base para a definição daqueles 
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que tem acesso a este poder, logo, as práticas de alfabetização terem uma importância 

significativa para a manutenção no que denominamos de status quo (TFOUNI, 2006).  

No que concerne ao conceito de alfabetização, Tfouni (2006) afirma que existem 

duas formas mais usadas no entendimento deste conceito. A alfabetização “ [...] como um 

processo de aquisição individual de habilidades requeridas para leitura e escrita, ou como 

um processo de representação de objetos diversos, de natureza distintas” (TFOUNI, 2006, 

p.15). 

A primeira abordagem toma a alfabetização como um processo que se encerra na 

forma de objetivos instrucionais e, nesse sentido, a alfabetização se refere a um conjunto 

de práticas pedagógicas realizadas na escola com a finalidade de promover a instrução 

formal. Por outro lado, a segunda abordagem visualiza o processo de alfabetização pela 

sua incompletude, e é por isso que, fazendo referência ao trabalho de Willian Teale 

(1982), ela utiliza uma distinção que esse autor faz entre a alfabetização e escolarização 

tal como segue: 

 

[...] a prática de alfabetização não é meramente a habilidade abstrata para 

produzir, decodificar e compreender a escrita: pelo contrário, quando as 

crianças são alfabetizadas, elas usam a leitura e escrita para execução das 

práticas que constituem sua cultura. (TEALE, 1982 apud TFOUNI, 2006, p.15) 

 

Marcando esta distinção, a autora mostra que se recusa a reduzir o conceito de 

alfabetização a processos instrucionais e com isso reafirma este conceito como uma 

experiência marcada pela sua incompletude, porque do mesmo modo é o processo 

contínuo que move a relação entre o indivíduo e a sociedade, processo este que não se 

encerra, seguindo a incompletude característica da própria natureza humana. 

Portanto, Tfouni (2006) deixa bem explícito em seu texto que seu posicionamento 

ao conceito de alfabetização não se confunde com os processos de escolarização e é em 

um de seus textos que faz uma extensa referência de um autor chamado Pierre Giroux 

para afirmar que a questão do conteúdo, embora seja central em todo o processo, a 

alfabetização deve possibilitar “[...] ao sujeito que se aproprie do discurso da escrita de 

maneira pessoal e singular, não que se tornem meros repetidores de estruturas congeladas 

pelo discurso pedagógico” (TFOUNI, 2006, p.18). 

Para dar ênfase a esse entendimento que diferencia o processo de alfabetização do 

processo de escolarização, a autora escreveu também um artigo TFOUNI (1999), 

investigando num grupo de jovens e adultos seu tempo de frequência escolar que ela 
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chamou de “tempo de escolarização”, bem como a série escolar e até onde eles 

conseguiriam chegar, denominado de o “grau de escolaridade”. A autora conclui 

argumentando que apesar de longos períodos de escolarização, adultos/alfabetizandos não 

conseguiam atingir níveis mais altos de domínio da escrita e, exemplificando, reporta:  

 

[...] Haja vista que encontrei, nesta pesquisa, muitos sujeitos que apesar de 

terem cursado, às vezes durantes sete anos, o ensino elementar, não foram 

alfabetizados e não conseguiram ser promovidos primeira para a segunda série, 

além de outros que, apesar de ter atingido até a quarta série (incompleta), 

continuam, no entanto, sem saber ler e nem escrever até o próprio nome. 

(TFOUNI, 1999 p.18). 

 

 

O destaque a esta distinção leva necessariamente a autora a segunda abordagem 

da alfabetização  denominado de  “o processo de representação”, que segundo ela não se 

relaciona à construção de uma representação gráfica dos sons pelos sujeitos, mais que 

isso se trata: “[...] É, antes, todo um sistema complexo, sócio-hitórico e cultural, em que 

as práticas discursivas letradas, além de levar em consideração o funcionamento da escrita 

e as finalidades para as quais ela é dirigida nas interações sociais” (TFOUNI, 2006, p.19). 

Por conseguinte, nesta abordagem a autora se posiciona por uma relação de 

interdependência entre a escrita e a oralidade, uma vez que, ambos os sistemas 

influenciam-se do mesmo modo respeitando um princípio de autonomia, deste modo, a 

representação que o indivíduo faz durante o processo de alfabetização nunca é linear, 

considerando som-grafema, ao contrário disso, este se constitui num processo complexo 

que envolve desde o som, a grafia, e a posição dos interlocutores do discurso levando em 

consideração os contextos interacionais. 

A emergência do conceito de letramento no trabalho da autora se faz ao passo que 

ela vai tentando mostrar um conceito de alfabetização que vai além das práticas de 

alfabetização restritas a processos de escolarização. A segunda abordagem da noção de 

“alfabetização”, anunciada anteriormente, apresenta de certo modo indícios de um debate 

sobre a distinção que ela faz entre a alfabetização e o conceito de letramento. Ao tomar a 

alfabetização também como um processo incompleto na relação do sujeito com a 

sociedade, Tfouni pontua uma distinção importante para que possamos diferenciar a 

alfabetização de letramento, tal como segue: “Enquanto que a alfabetização ocupa-se da 

aquisição da escrita por um indivíduo ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os 
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aspectos sócio-históricos da aquisição do sistema escrito por uma sociedade”. (TFOUNI, 

2006, p.20). 

Com isso, a autora pontua que o letramento não deixa escapar que a aquisição ou 

a ausência da escrita a nível individual é um processo que se refere a aspectos da estrutura 

social mais ampla, ou seja, não há qualquer neutralidade e nem inocência na aquisição do 

código escrito pelos indivíduos e que este processo remete necessariamente a um 

confronto com as condições sócio-históricas de uma determinada sociedade. 

Usando como exemplo um texto narrado por Carlos Ginzburg intitulado “O 

Queijo e os vermes”, ela narra o caso de um moleiro italiano do século XVI chamado 

Menocchio que foi torturado e condenado pela Inquisição, tendo em vista suas ideias 

heréticas, fazendo uma análise da importância do letramento de indivíduos originários de 

classes subalternas. O problema que Menocchio enfrentou estava relacionado a sua leitura 

dos livros sobre a história sagrada e a sua interpretação pessoal influenciada pela vivência 

material e intuitiva do mundo camponês. A questão central disso se refere ao confronto 

de Menocchio em relação aos representantes da igreja católica, dando aos textos uma 

visão bem mais contextualizada e, consequentemente, não admitida pelos representantes 

do Clero e por isso, a autora cita um trecho do próprio Ginzburg, tal como segue: 

 

[...] Menocchio “ (...) viveu pessoalmente o salto histórico, de peso 

incalculado, que separa a linguagem gesticulada, murmurada, gritada, da 

cultura oral, da linguagem da cultura escrita, desprovida da entonação e 

cristalizada nas páginas dos livros (...). Na possibilidade de emancipar-se das 

situações particulares está a raiz do eixo que sempre ligou de modo inextricável 

estrutura e poder.” (GINZBURG, 1987 apud TFOUNI, 2006, p. 22). 

 

 

Com este exemplo, a autora nos chama a atenção para o aspecto de que o debate 

sobre o letramento está relacionado diretamente às formas já determinadas das 

mentalidades, da cultura e de uma estrutura num determinado momento. Por isso que o 

argumento da autora isola, desde já, um engano que este conceito possa querer ensejar, 

qual seja, de que do conceito de “letrado” deduz-se consequentemente a existência de um 

sujeito “iletrado”. Na sua acepção, este “iletrado” não existe, posto que o letramento “grau 

zero” não é possível e não podemos encontrar “um sujeito em grau zero” de letramento, 

e um sujeito não-alfabetizado não pode ser considerado jamais um sujeito “iletrado”. 
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Tomando esta consideração que a autora se contrapôs a um conjunto de 

afirmações já bem disseminadas pela literatura acadêmica no campo da Psicologia da 

linguagem, de que por exemplo:  

 

[...] somente com a aquisição da escrita as pessoas conseguem desenvolver o 

raciocínio lógico-dedutivo, a capacidade para fazer inferências para a solução 

de problemas etc. Diz-se, ainda que o pensamento dos alfabetizados é “ 

racional”, e, pelo mesmo raciocínio distorcido mencionado acima, costuma-se 

afirma que, como decorrência, os indivíduos não alfabetizados são incapazes 

de raciocinar logicamente, de fazer inferências, de efetuar descentrações 

cognitivas.  Afirmam ainda, que seu pensamento é “emocional”, “sem 

contradições”, “pré-operatório” etc. (TFOUNI, 2006, p.20) 

 

 

 

Os estudos realizados pela autora demostraram justamente o contrário do que se 

afirma na citação acima, pois em suas pesquisas (TFOUNI, 2006, 1984), ela indica fatos 

interessantes a respeito do raciocínio lógico de sujeitos não alfabetizados, mostrando a 

capacidade deles para “descentrar seu raciocínio, resolver conflitos e contradições que se 

estabelecem no plano da dialogia, na enunciação” (TFOUNI, 2006, p.25). Ela termina por 

argumentar que existem planos de referência delimitadas por esses sujeitos e que a 

consideração de que eles sejam “incapazes” do ponto de vista cognitivo se origina do 

assujeitamento ideológico quando são obrigados a buscar evidências para resolver um 

problema proposto em outro plano. 

Portanto, ao considerar os dois processos - alfabetização e letramento - a autora 

argumenta entendendo que o processo de alfabetização implica a relação individual com 

a aquisição da escrita, e, consequentemente, o seu assujeitamento às formas consolidadas 

de organização das sociedades, o que justifica a condição necessária à entrada desses 

indivíduos nas formas de ajustamento com o social. Por outro lado, a sua ênfase no 

conceito de letramento está na busca de evidenciar que os sujeitos não-alfabetizados 

tomam parte de uma cultura de característica predominantemente oral que são de certo 

modo deixados de fora do plano de referência dos processos de alfabetização e/ou 

escolarização, e é por isso que ela visualiza letramento e alfabetização como processos 

distintos e que devem, consequentemente, ser objetos de estudos separados, pois enquanto 

os processos de alfabetização focalizam a aquisição da leitura e escrita por um indivíduo 

ou grupo de indivíduos, o letramento se atem a pôr em debate os aspectos sócio-históricos 

que legitimam um determinado código escrito e que destitui sujeitos não-alfabetizados de 

serem portadores de um discurso. 
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Na próxima sessão, mostraremos argumentos que justificam tomar a educação de 

adultos como campo de estudo da análise discursiva, caminhando na esteira de Orlandi e 

por sua leitura dos estudos de Michel Pecheux. Esta parte nos deixará cada vez mais 

próximo do argumento trazido por Tfouni de que os processos de assujeitamento 

ideológico presentes na alfabetização e na escolarização se trata de uma destituição dos 

sujeitos como produtores de discursos.    

 

 

1.3 A educação de jovens e adultos e suas marcas linguístico-

discursivas como formas de exclusão 

 

  

Este trabalho não tem por objetivo fazer uma reconstrução da história da EJA e 

sim, partindo de fatos que marcaram seu contexto histórico, mostrar como este campo se 

estabeleceu ao longo da política educacional. Por isso, esta pesquisa não se trata de uma 

análise de conteúdo, não se trata de uma tentativa de analisar a causa e a consequência do 

Programa ou da avaliação de sua implantação 

  Os desdobramentos da problematização do conceito de “marcas-linguístico 

discursivas” na educação de Jovens e Adultos como um campo de pesquisa nas políticas 

públicas de desenvolvimento social se atem aos cruciais desafios no cotidiano dessa 

juventude, causados pela sobrevivência básica que caracterizam as necessidades de se 

viver o hoje, o agora.  

  Neste sentido, este estudo filia-se à Análise de Discurso (doravante, AD 

francesa) que nessa perspectiva remete à discussão do sujeito enquanto sujeito social e 

sujeito histórico, dois termos que para a teoria da AD são indispensáveis. Na condição de 

sujeitos que produzem discursos, segundo Orlandi (2010, p.14), o discurso mais do que 

transmissão de informações (mensagem) é efeito de sentidos entre locutores.  

Neste sentido, Orlandi afirma que: 

 

Como diz M. Pêcheux (Idem) o sentido de uma palavra, uma expressão, de 

uma proposição etc., não existe em si mesmo (isto é, em uma relação 

transparente com a literalidade) mas ao contrário é determinado pelas posições 

ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, 

expressões, proposições são produzidas (isto é, reproduzidas). Elas mudam de 
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sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam. 

(ORLANDI, 2010, p.17) 

 

 

A autora quer dizer que nenhum discurso é transparente ou neutro, nem para a 

sociedade de forma geral e nem para o próprio sujeito, e que por trás de palavras e 

expressões existem sentidos que estão ligados a posições ideológicas de interpelação 

ocupadas pelos sujeitos, vão mudando seus sentidos de acordo com as posições “formas-

sujeito/indivíduo” vão sendo sustentadas. (ORLANDI, 2015). 

Esse processo é resultado da constituição do indivíduo em sujeito, segundo a 

autora. 

 

Merece atenção, aqui, que, na perspectiva discursiva, o sujeito resulta da 

interpelação do indivíduo pela ideologia. É assim que, segundo M. Pêcheux 

(idem), pode-se falar em sujeito sem colocá-lo como origem de si. 

Decentrando-o, portanto. Desse modo é que se constitui o sujeito, que é base 

da forma sujeito histórica da nossa sociedade: a forma sujeito capitalista, 

ideologicamente constituída e historicamente determinada. (ORLANDI, 2015, 

p. 188). 

 

 

Orlandi (2003, p.33) afirma que “o interdiscurso é todo o conjunto de formulações 

feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos”, no caso especifico para que o 

discurso da compensação na história da EJA faça sentido é preciso que ela faça sentido, 

ou seja, o que foi dito em determinado contexto do programa se apague na memória para 

fazer sentido em outras palavras. 

Pêcheux (2011) utilizando-se do conceito lacaniano de imaginário (relação entre 

real, imaginário e simbólico), desenvolveu o conceito de formações imaginárias para a 

AD. Para Pêcheux (2011), nos processos discursivos o que acontece é a sequência de 

formação imaginária “ que determina o lugar 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, 

2011, p 82). 

 

Recorte 1 -  A luta desses movimentos no contexto de participação popular 

culminou com o lançamento do Programa Nacional de Alfabetização do 

Ministério da Educação e Cultura com base no Sistema Paulo Freire. Este 

programa, que teve a efêmera existência de oitenta dias, apresentava-se como 

possibilidade de superação do modelo assistencialista e compensatória que 

fora imprimido à EJA desde seu surgimento. (TOPA-BAHIA 2007-2014, p.56, 

grifo nosso). 
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O recorte do documento base do TOPA nos mostra de que forma este documento 

constrói com base num jogo de sentidos de palavras que expressam o lugar de onde estas 

palavras surgiram do levante dos movimentos sociais, das classes menos favorecidas  ao 

tão sonhado lugar do Outro na tentativa de superar o modelo que fora destinado a eles 

como uma educação assistencial e com a tentativa de  romper a uma educação de migalhas 

com o único objetivo de compensar pelas falhas sociais e culturalmente sofridas ao longo 

de sua história. 

As formações imaginárias não dizem respeito aos sujeitos físicos e sim às 

representações imaginárias do sujeito do inconsciente, pois é somente através do 

imaginário que o sujeito pode ligar-se às exigências simbólicas. Portanto, as concepções 

de discurso, interdiscurso, imaginário, formação imaginária estão diretamente ligadas aos 

contextos históricos que são encontradas nas memórias discursivas nos processos dos 

programas de alfabetização. 

Num processo que podemos compreender como dialético, onde o sujeito é 

constituído tanto pela ideologia quanto pela história num processo constitutivo, é a 

ideologia que dita as evidências que “conhecemos”, por exemplo, o que é um aluno da 

escola regular e o que é um aluno vindo de programas de alfabetização ou com distorção 

de idade/série. 

Nos interessa nessa discussão, remetendo os sujeitos cadastrados no TOPA, como 

acontecem as transformações sofridas pelos mesmos ao se deparar com as imposições 

educacionais de ordem social que são construções ideológicas determinadas e os sentidos 

que esses discursos reverberam em suas vidas. 

 Percebemos que esta modalidade está se distanciando da proposta inicial de 

integração social, principalmente no difícil momento de “crise” em que nosso país está 

vivenciando, onde nem mesmo podem se considerar dentro da polarização popular no 

seguimento trabalhador/trabalhadores; segundo Arroyo (2007, p. 7): 

 

A EJA se defronta com essas polarizações na forma de viver o ser jovem-adulto 

popular e qual é o projeto educativo diante dessa realidade? A EJA tem que ser 

uma modalidade de educação para sujeitos concretos, em contextos concretos, 

com histórias concretas, com configurações concretas. Sendo que qualquer 

tentativa de diluí-los em categorias muito amplas os desfigura. Eu diria que os 

últimos anos foram tempos de deixar, ainda, mais recortadas essas 

configurações do que venha a ser jovens e adultos populares. 
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 Retomando o pensamento do autor, diante de um contexto que propicia cada vez 

mais a exclusão no processo educacional, razão pela qual a configuração desses jovens 

os demarcam cada vez mais suas formas vida, considera-se importante saber o que esses 

jovens e adultos têm a dizer diante de todo esse contexto, que não propicia uma educação 

que dá conta de suas necessidades básicas.  

 

 

A EJA tende a configurar-se, cada vez mais, como um projeto de educação 

popular dos jovens e adultos jogados à margem. Daí, podemos tirar uma 

conclusão: a EJA continua tendo sentido enquanto política afirmativa desse 

coletivo cada vez mais vulnerável. Não poderá ser diluída em políticas 

generalistas. Em tempos em que essa configuração dos jovens e adultos 

populares em vez de se diluir está se demarcando, cada vez com mais força, a 

EJA tem de assumir-se como uma política afirmativa com uma marca e direção 

específica. (ARROYO 2007, p.7) 

 

 

 É nesse embate que se encontra o campo da Educação de Jovens e Adultos e o 

conflito de constituição de uma identidade e sentimento, bem como pertencimento ao 

espaço educacional, que deveria contribuir para uma compreensão que possa incluir o 

estudo sobre os discursos que demarcam esses sujeitos, ao invés de tomá-los de modo 

universalizados, identificados como sujeitos analfabetos. 

 Compreendemos que a identidade da EJA, vem passando por longos processos de 

construção e modificação de acordo com a sua história. No decorrer desse processo, 

“tivemos a denominação "supletivo" que embutia em seu sentido a conotação de 

compensar o “tempo perdido" ou "complementar o inacabado", com a ideia de substituir 

de forma compensatória o ensino regular”. O que hoje é conhecido como educação de 

jovens e adultos, corresponde à aprendizagem e qualificação permanente, não apenas 

suplementares, mas fundamentais e que favoreçam a emancipação. (OLIVEIRA, 2004 p. 

36). 

 No próximo capitulo, mostraremos a história da AD (doravante francesa) e como 

seu precursor Michel Pêcheux elaborou esta teoria na confluência de outros campos do 

conhecimento e da sua contribuição ao campo das ciências humanas e sociais. 
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1.4 Michel Pêcheux e a análise do discurso 

 

 

Na realização desta pesquisa, optamos inicialmente por um levantamento 

bibliográfico que nos fornecesse produções com a finalidade de esclarecer para o 

domínio desta pesquisa a constituição do objeto de análise do discurso, tomando como 

referência as elaborações realizadas por Pêcheux (MAZIÈRE, 2007),  

 Mazière (2007), vem mostrando que nas ciências humanas, depois de trinta 

anos, a AD tem sido apropriada por disciplinas que vem corroborando em sua 

construção, tais como a comunicação, “a história, a sociologia e a psicologia que ela se 

refere de modo quase sempre oblíquo, mas construtivo” (p.8) 

 Por isso, escolhemos o trabalho de Zandwais (2011), que se propõe a analisar o 

modo como Michel Pêcheux elabora sua análise do discurso na implicação entre dois 

domínios do conhecimento, a saber, o da Filosofia da Linguagem e o da Semântica. 

  No período das manifestações políticas que ocorreram na França no final dos anos 

1960, a análise do discurso como disciplina proposta por Michel Pêcheux surge como 

uma área de conhecimento híbrida, tais características tinham como objeto a articulação 

de diversos campos do conhecimento: tais como as Ciências da Linguagem, a Sociologia, 

a Psicologia Social e a História (ZANDWAIS, 2011).  

A AD busca compreender o caráter histórico da linguagem, visto que esse é um 

campo de estudo e, ao mesmo tempo, de ruptura, o que provoca, assim, várias 

considerações na própria prática linguística. A AD é uma disciplina hibrida, pois, sua 

inscrição surge a partir de três campos de conhecimento que foram a base para sua 

construção, como: o materialismo histórico, como uma teoria que tem em seu alicerce 

baseado nas formações sociais, tendo como resultado, então, a ideologia; a linguística, 

como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação; e, por fim, a teoria 

do discurso, como determinação histórica dos processos semânticos. Somando a estes 

elementos estão também a teoria da subjetividade do sujeito de origem psicanalítica, visto 

que o sujeito é afetado pelo inconsciente. Na teoria discursiva os conceitos aqui apontados 

(história, língua, ideologia e o inconsciente), perdem sua transformação inicial e passam 

a agregar outras dimensões atribuídos pela rede da AD. 
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É importante destacar que a AD não é uma disciplina interdisciplinar, de ordem 

instrumental e sem especificidade própria. Fazer isso, seria um reducionismo e atribui a 

AD a característica de uma teoria crítica da linguagem. 

Orlandi, (1996) defende a AD como uma condição de disciplina de entremeio, 

principalmente por ser constituída às margens das Ciências Humanas. Ela opera 

deslocamentos de terreno, que produz um outro lugar do conhecimento e suas 

especificidades. 

Nesse sentido, é importante reiterar que os conceitos que a AD traz de outras áreas 

do conhecimento, citados, ao se integrarem ao corpo teórico do discurso, deixam de ser 

aquelas noções com os sentidos estritos originais e se ajustam à especificidade e à ordem 

própria da rede discursiva. 

No contexto das manifestações políticas ocorridas na França, os movimentos de 

intelectuais de esquerda ganham maior visibilidade na sociedade. Pêcheux precisou fazer 

alianças com intelectuais no interior da Academia e apropriar-se de teorias já existentes, 

tal como ZANDWAIS (2011) cita ao abordar a postura de acatar ainda que 

temporariamente uma teoria de base gramatical funcionalista, o que faz da Análise 

Automática do Discurso em Pêcheux uma postura aparentemente contraditória, que ao 

mesmo tempo apoiou-se no estruturalismo saussuriano. O funcionalismo tem como base 

a pragmática que é o mesmo da AD francesa.   Na constituição da Análise de Discurso - 

AD, destacaremos as principais características que legitimam a disciplina de “Analise do 

discurso” pecheutiana, sendo elas: as ações políticas e as construções epistemológicas. 

Assim sendo, Pêcheux remete ao perfil da AD a partir dos estudos de Foucault 

(1997), através da revolução dos saberes existentes, como a retomada dos saberes que 

segundo (ZANDWAIS, 2011, p.50), “[...] foram rechaçados ou mascarados em favor de 

sistematizações formalistas e, sobretudo, positivistas”. Para adotar fundamentos dos 

estudos do materialismo histórico como parte dos princípios epistemológicos, a 

contribuição pecheutiana destaca o resgate do modo de produção do conhecimento da 

academia no que se refere aos saberes desqualificados pelo positivismo, como por 

exemplo, o saber oriundo dos sujeitos de uma sociedade, ou seja, saberes que não 

dependem da academia para serem científicos. 

Para tanto, em primeiro lugar, dentre a noção de formação discursiva de Michel 

Foucault (1969) era de interesse de Pêcheux o conceito de dispersão, pois este era o 

responsável por desagregar o discurso sustentado por regras formais e assim permitir ao 
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sujeito “ [...] contextualizar os acontecimentos externos, bem como os registros da 

memória histórica” (ZANDWAIS, 2011, p.52). Em segundo lugar, a fundamentação da 

concepção do indivíduo enquanto sujeito, veio por meio do conceito de formação 

ideológica de L. Althusser (1999), para discutir as condições de funcionamento subjetivo 

na linguagem. 

Constituiu, assim, o grande desafio de Pêcheux definir uma identidade para o 

objeto discursivo, indagando as relações variáveis entre linguagem e a exterioridade que 

interferem diretamente na autonomia da língua com outras áreas compreendidas como 

objeto do conhecimento, por compreender a constituição dos sujeitos como produção de 

sentidos, já que é na língua que a ideologia se materializa e é pelo discurso que se pode 

descrever e interpretar essa materialidade, bem como o seu funcionamento. 

A relação entre a sintaxe e a semântica possibilita a partir de pressupostos 

filosóficos caracterizarem as especificidades da base linguística com o objeto discursivo, 

determinando o funcionamento das materialidades discursivas em AD de “ [...] incluir no 

próprio funcionamento da língua os processos discursivos historicamente determinados 

que não podem ser colocados como coextensivos à língua, salvo se identificar-se 

ideologia e língua” (PÊCHEUX; FUCHS, 2010, pp. 171-172).  

A noção de formação discursiva foucaultiana baseada em possibilidades de 

descrição entre alguns enunciados determina na mesma sequência como conceitos, 

escolhas temáticas, modalidades enunciativas, regularidades estruturais e posições 

comuns como formação discursiva enquanto meros construtores de sua condição de 

existência. 

Pêcheux (1996) ao escrever sobre o mecanismo do (des)conhecimento ideológico 

sintetiza que as “[...] condições ideológicas da reprodução/transformação das relações de 

produção” não constitui o único elemento da reprodução da formação social. E, além 

disso, enfatiza a ideia contrária que consiste em “[...] qualquer modo de produção que se 

baseie numa divisão de classes”. O autor ver como erro apontar partindo de pontos 

diferentes considerar o que contribui para a reprodução das relações de produção e, do 

outro, o que contribui para a transformação social sem levar em consideração que no 

campo da ideologia “[...] a luta de classes passa pelo o que Althusser chamou de 

Aparelhos Ideológicos de Estado”.  

Pêcheux, por sua vez, retoma o conceito de Aparelho Ideológico de Estado, para 

fixar o lugar da ideologia na construção de sua teoria do discurso. Para ele, o Aparelho 
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Ideológico de Estado, não é a expressão da ideologia dominante (burguesa), mas o local 

e o meio para a realização desta dominação (PÊCHEUX, 1996, p. 144), ou seja, a 

ideologia dominante é propagada nos discursos das igrejas e escolas, com o intuito de 

interpelar os indivíduos como sujeitos, afim de “mascarar” – no sentido marxista do 

termo – a “realidade”, e dar continuidade à reprodução das condições de produção 

(ALTHUSSER, 1996); que defende a posição da classe dominante no sistema capitalista: 

“[...] está claro que é nas formas e sob as formas da sujeição ideológica que se assegura a 

reprodução da qualificação da força de trabalho” (ALTHUSSER, 1996, p. 109). 

A representação que assegura o sujeito em lugares determinados pelas relações 

concretas de dominação passa a ser compreendida como efeito real da própria história. O 

indivíduo passa pelo processo de interpelação em sujeitos que se reconhecem e se 

identificam uns aos outros por meio das ideologias. Essa condição de “livremente” se 

concretiza no processo de assujeitamento que este indivíduo, identificará ao fazer parte 

de uma instituição, por exemplo, a escola (ORLANDI, 2015). 

Por meio desse esboço, Pêcheux, tece críticas ao modelo teórico de Althusser 

diante das condições de funcionamento dos aparelhos ideológicos destacando que estes 

não são os lugares de reprodução e subordinação das relações de produção, o que para ele 

é uma espécie de palco, onde existem de modo permanente as correlações de força entre 

as classes, destacando a forma contraditória das relações de produção nas reproduções e 

transformações sociais. Partindo dessa análise, Pêcheux coloca de lado a “[...]concepção 

de Althusser de um determinismo estático, expondo-a, em seus limiares, à intervenção de 

um dos fundamentos da filosofia marxistas: o materialismo dialético” (ZANDWAIS, 

2011, p.55).  

A característica da formação ideológica concreta, ganha maior visibilidade 

pecheutiana quando passa a investigar com base nas relações contraditórias e nas 

correlações de força que definem o funcionamento das instituições que constituem o que 

Pêcheux vai chamar de “palco permanente” das diversas representações dos interesses 

das classes. 

A formação ideológica tem como um de seus componentes as formações 

discursivas, ou seja, os discursos são regidos conduzidos pelas formações ideológicas. 

Passamos, assim, à conceituação de formações discursivas. 
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Nesse sentido, Orlandi (2003 p.35) afirma que a noção de “[...] formação 

discursiva, ainda que polêmica, é básica na AD, pois permite compreender o processo de 

produção dos sentidos atrelado com a ideologia”.  

Por conseguinte, entendemos que tudo que o sujeito diz se inscreve em uma 

determinada FD e que a palavra não tem um sentido fechado nela mesma, “[...] ela deriva 

de seus sentidos” passando pelas FD que vão se inscrevendo.  

Courtine (1981) acrescenta que a FD intrinsecamente está relacionada com as 

condições de produção do interdiscurso, o que a torna sujeita a constantes deslocamentos 

de fronteiras e o seu constante deslocamento é produzido tanto do seu exterior como no 

seu interior. 

Recorremos a obra “O Discurso: estrutura ou acontecimento (1990)” na qual 

Pêcheux (1997) aponta os limites da teoria por ele proposta, especialmente no que diz 

respeito ao estável/não estável, homogêneo/heterogêneo e como se organizam os saberes 

de tais ordens, aproximando-se das unidades de repartições. 

 

 
O objeto da linguística (a própria língua) aparece assim atravessado por uma 

divisão discursiva entre dois espaços: o da manipulação de significações 

estabilizadas, normatizadas por uma higiene pedagógica do pensamento, e o 

de transformações de sentido, escapando a qualquer norma estabelecida a 

priori, de um trabalho de sentido sobre o sentido, tomados no relançar 

indefinido das interpretações (PÊCHEUX, 1997, p.51)  

 

 

 
Ao considerar as indefinições das interpretações, remete-nos às formações 

heterogêneas das FDs das quais os sujeitos se inscrevem numa estabilidade dependente 

de um conjunto de valores que escapa, que é arredio, que filia e que desfila conforme a 

ordem da história e afetado pelo acontecimento que a este fato inviabiliza a 

homogeneidade.  

Seguindo com essa discussão, faremos no próximo ponto um desdobramento das 

implicações discursivas em torno do objeto de pesquisa para problematizar as teorias já 

apontadas. 
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1.4.1 Implicações discursivas para os contornos de um objeto de 

pesquisa 

 

Visando retomar o objeto desta pesquisa no bojo das contribuições de Michel 

Pêcheux (2009) esta parte do trabalho consiste em apresentar os contornos do problema 

de pesquisa assumindo pressupostos de sua análise discursiva.  

Uma das primeiras contribuições que conseguimos visualizar nesta leitura inicial 

se trata da consideração que fazemos ao entender o campo da educação de jovens e 

adultos (EJA) como um lugar de produção de conhecimento que seja capaz de se pôr o 

problema já assumido por Pêcheux (1997, 2009), no âmbito de seus estudos; ao realizar 

uma análise do discurso que admite que esta tarefa possa ser realizada na confluência de 

diferentes saberes no domínio das ciências humanas, ou seja, significa assumir a 

perspectiva de que este lugar de produção do saber é um lugar híbrido de sentidos e de 

posição-sujeito, ou seja, posição-sujeito é o lugar constituído de significados na formação 

imaginária, criando valores históricos por esse sujeito e atribuindo sentidos que são 

compreendidos em seus discursos. 

Uma implicação importante para a EJA neste sentido se refere ao fato de que 

historicamente existe uma predominância nos estudos de política educacional de jovens 

e adultos com ênfase na estrutura e no funcionamento destes programas. Por isso, uma 

das formas de compreender o modo pelo qual historicamente determinados discursos vão 

se estabelecendo no campo da EJA no Brasil é visualizando as formações discursivas 

(FD) que compõe esse cenário e, para isso, precisamos dar conta da noção de formação 

discursiva no interior do trabalho de Michel Pêcheux. 

A discussão sobre o conceito de FD em Pêcheux é uma apropriação da formulação 

que este conceito teve na obra de Michel Foucault, principalmente na arqueologia do 

saber, na qual o autor expõe os principais elementos de sua análise discursiva, abordando 

que os discursos são formados por elementos que não estão ligados por nenhum princípio  

de unidade a priori e que cabe à tarefa do analista descrever a dispersão deste discurso 

tentando encontrar os princípios de sua regularidade  tendo como consequência as ordens, 

as correlações, as posições, os funcionamentos, as transformações, ou seja, dando 

resultados aos enunciados que farão parte de um conjunto de discursos articulados que 

vai ser denominado de formação discursiva (PÊCHEUX, 1995). 
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Sabemos que o contexto histórico que aproxima Foucault a Pêcheux se origina 

das revisões críticas feitas no contexto dos anos 1960, principalmente em relação às 

críticas elaboradas por Foucault ao Marxismo no que se refere a concepção de história 

como continuidade de um projeto político socialista em oposição ao capitalismo. Foucault 

vai apresentar como alternativa um entendimento da história como descontinuidade e, ao 

invés de trabalhar com os conceitos de ideologia e ruptura, vai introduzir o debate de que 

as FDs são acontecimentos históricos que são intermediados pelos sujeitos na constituição 

de saberes/poderes. Foucault não concebia que a história estaria levando as sociedades a 

momentos de rupturas determinadas necessariamente pelos fatores econômicos, ele 

estava mais preocupado como esses saberes/poderes que constituem o cenário de 

conflitos entre os sujeitos nas relações de poder estabelecidas no âmbito das instituições 

sejam elas: a clínica, a prisão ou as escolas. (FISCHER, 2001). 

A noção de FD em Pêcheux (2000), embora esteja no lastro do que desenvolveu 

Foucault (1997), tem particularidades em sua elaboração porque traz os contornos da 

influência do trabalho relacionado à problemática da ideologia e da luta de classes 

elaboradas por Althusser. A releitura que este autor faz das questões ideológicas e do 

Marxismo vai possibilitar uma interpretação da noção de ideologia que retira este 

conceito do lugar que tem ocupado nas análises da crítica sociológica que considera a 

ideologia uma forma de representação unívoca da relação do sujeito com as significações 

ilusórias propiciadas pela cultura do capital. Para Althusser, no lugar desta univocidade, 

existe uma forma de relação entre os sujeitos e as representações com as quais estes se 

confrontam, coabitando vozes diferentes na relação entre sujeito e as regularidades 

estabelecidas pelas ideologias. 

É deste último aspecto que Althusser deduziu que as ideologias interpelam os 

indivíduos em sujeitos, na mesma esteira, Pêcheux visualiza a noção de FD porque para 

ele esse “Outro” da FD é exatamente o que denomina de interdiscurso, visualizando a 

linguagem em movimento pelos discursos e sendo lugar de produção do discurso. 

 

 

[...] Naquilo que concerne à ideologia, corresponde ao fato de que os aparelhos 

ideológicos do estado são, por sua própria natureza plurais: eles não formam 

um bloco ou uma lista homogênea, mas existem dentro de relações de 

contradição desigualdade-subordinação tais que suas propriedades regionais 

(sua especialização... nos domínios da religião, do conhecimento, da moral, do 

direito, da política, etc) contribuem desigualmente para o desenvolvimento da 

luta ideológica entre as duas classes antagonistas, intervindo desigualmente na 
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reprodução ou na transformação das condições de produção. (PÊCHEUX 

2000, p. 9). 

 

 

 

Portanto, a noção de FD em Pêcheux implica a consideração da presença de outras 

FD no próprio discurso analisando de modo mais apurado os tipos particulares de relação 

que este discurso estabelece com os outros o que significa dizer que efeitos particulares 

de sentidos são produzidos pelos sujeitos em outras regiões do saber/poder/dizer, atuando 

na sedimentação discursiva. 

Com isso, pontuamos a ênfase na valorização que Pêcheux (2009) atribui ao 

resgate de saberes desqualificados pela academia como não científicos. Esta revisão feita 

por este autor nos permite entender que estes jovens e adultos fazem parte de uma 

constituição discursiva que envolve saberes presentes no contexto de vida do qual eles 

fazem parte, logo são sujeitos marcados pela vulnerabilidade social em sua vida, e pelas 

condições que lhes são impostas surgem uma nova configuração de saberes que é parte 

desta realidade (ZANDWAIS, 2011).  

Deste modo, pretendemos ao analisar as marcas destes sujeitos envolvidos no 

Programa TOPA, dando ênfase a uma concepção de linguagem que toma os enunciados 

destes sujeitos em função da influência da exterioridade destes discursos, ou seja, não se 

pretende neste trabalho construir uma representação do que estes sujeitos dizem, mais do 

que isso, queremos analisar o que é dito em função do interdiscurso que envolve estes 

discursos, assumindo que estes sujeitos são produtores de sentidos. Esta prática da análise 

introduzida por Pêcheux nos permite valorizar o contexto de algo que é dito, o que é 

denominado por ele de exterioridade do enunciado.    

   Por fim, assim como Pêcheux, retomaremos o conceito de dispersão por 

compreender que há discursos dispersos no cotidiano e que ficam à margem deste 

“conhecimento” que a academia e outras materialidades como a legislação, materiais 

didáticos etc, chamam de “não científicos”, mas que dizem muito acerca do lugar do 

sujeito da EJA. 

Nos capítulos anteriores demarcamos e construimos o dispositivo que irá nos 

possibilitar analisar as posições-sujeitos situadas nos documentos base do programa. 

Neste sentindo, para uma melhor compreensão na próxima seção, faremos uma discussão 

a respeito do conceito de sujeito em AD e os processos de deslocamentos que os sujeitos 

sofrem ao serem interpelados pela ideologia. 
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1.4.2 O conceito de sujeito em Análise Discurso 

 

A discussão do conceito de sujeito se inicia a partir das contribuições de Freud e 

Lacan. Apesar de Freud não teorizar sobre o sujeito, essa noção atravessa toda sua obra e 

é levada por Lacan para primeiro plano como uma das noções principais da psicanálise. 

A noção de sujeito do inconsciente representa um fundamento clínico e é a base 

material para o tratamento psicanalítico. 

Luciano Elia acrescenta que: 

 

A experiência psicanalítica, uma vez colocada em operação através da 

instalação do dispositivo freudiano da associação livre, produz as condições de 

emergência do sujeito do inconsciente através da repetição e da transferência, 

e cria as condições de produção das chamadas formações do inconsciente-atos 

falhos, lapsos, sonhos, sintomas e chistes, esta de caráter metafórico e pontual. 

(ELIA, 2010, p.17). 

 

 

Com isso, podemos compreender que o inconsciente é o discurso do Outro, onde 

podemos encontrar a junção entre o simbólico e o inconsciente aqui compreendidas como 

linguagem. Freud caracterizou o inconsciente como uma linguagem com articulação e 

lógica própria que desconhece a contradição. Esses são os resultados da fala sobre o 

sujeito, em níveis em que o sujeito se constitui dos efeitos do significante, o inconsciente 

organiza-se num espaço que emerge em discursos. 

O sujeito surge na teoria de Lacan dando ênfase ao indivíduo empírico que nasce 

a partir da função. Segundo Vanier (2005), o “Eu” é a instância imaginária na experiência 

psicanalítica e que se reduz as mesmas condições de experiência que retoma o cogito para 

promover o ‘Je’, instancia simbólica dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos por 

Freud na tentativa de significar o “eu” e o “ sujeito” do inconsciente que não coincidem, 

ou seja, o Eu se constitui a partir do outro. 

A contribuição de Lacan, através do Estádio do Espelho, trabalho que consolidou 

a função do eu ao conceber a função do eu e o sujeito do inconsciente. 

Em Aparelhos ideológicos de Estados, Althusser retoma a tese inicial que a 

ideologia como (evidência e sentido), interpela o indivíduo em sujeito redefinindo o 

funcionamento ideológico em mecanismos de interpelação. 

 



41 

  

 

Como dizia admiravelmente S. Paulo, é no ‘Logos’, entendamos, na ideologia, 

que temos ‘o ser, o movimento e a vida’. Segue-se daí que, para você como 

para mim, a categoria de sujeito é uma ‘evidência’ primeira (as evidências são 

sempre primeiras): é claro que eu e você somos sujeitos (livres, morais, etc). 

Como todas as evidências, incluindo as que fazem com que uma palavra 

‘designe uma coisa’ ou ‘possua uma significação’ (portanto, incluindo as 

evidências da ‘transparência’ da linguagem), esta ‘evidência’ de que eu e você 

somos sujeitos – e que isso não crie problema – é um efeito ideológico, o efeito 

ideológico elementar. (ALTHUSSER, 1999, p. 284). 

 

 

Podemos compreender que a ideologia age para que, sem que o sujeito se dê conta, 

seja interpelado e produza sentidos tomando seus efeitos como sentidos fixos e 

fundamental a processos históricos. Althusser concebe a ideologia como uma prática 

discursiva. É através da linguagem que o indivíduo interpelado pela ideologia se constitui 

em sujeito.  

Nesse sentido o conceito de sujeito em AD está diretamente ligado à posição de 

submissão historicamente constituída pelo sujeito, ou seja, a interpelação do indivíduo 

pela ideologia e o da individuação da forma sujeito pelo Estado (ORLANDI, 2015). 

Para Orlandi (2015), essa representação de sujeito na história nos dias atuais segue 

em contradição do que compreendemos por tempos de democracia, considerados sujeitos 

de direitos e obrigações do próprio capitalismo. A autora afirma que: 

 

 

Na constituição do sujeito, em sua forma histórica, temos a articulação entre 

língua e história: a língua que, na perspectiva discursiva, não é vista como um 

sistema fechado nele mesmo, mas sujeito a falhas, inscreve-se, com suas 

falhas, na história produzindo os sentidos. No mesmo processo em que temos, 

de um lado, a constituição dos sujeitos, temos de outro, a dos sentidos.  Com 

efeito, sujeito e sentidos se constituem ao mesmo tempo. (ORLANDI, 2015, 

p. 188-189). 

 

 

A forma de individuação pelo Estado que caracteriza através das leis um poder de 

submissão do sujeito, segue na contramão do ser livre e de direitos, ficando o imaginário 

responsável de compreender as relações e sentidos atribuídos por esses sujeitos em sua 

constituição e deslocamentos. 

A forma-sujeito que  compreende ser um sujeito livre e ao mesmo tempo submisso 

se baseia no que Pêcheux (1988, p.163) vai chamar de esquecimento, “[...] o sujeito se 
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constitui pelo ‘esquecimento’ daquilo que o determina”, esquecimento, aqui será 

compreendido como uma nuvem que o acoberta daquilo que causa em seu próprio interior 

um efeito, o sujeito, por sua vez, não pode ser visto como o controlador do dizer como se 

os sentidos do que ele diz se inaugurassem nele.  

Pêcheux afirma que: 

 

 

“ O esquecimento” pelo qual todo sujeito-falante “seleciona” no interior da 

formação discursiva que o domina, no sistema de enunciados, formas e 

sequências que nela se encontram em relação de paráfrase – um enunciado, 

forma ou sequência, e não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo 

que poderia formulá-lo na formação discursiva considerada. ” (PÊCHEUX, 

1988. P.173). 

 

 

Neste sentido, o sujeito não tem como ser a fonte de seu dizer, apesar de precisar 

dessa ilusão para enunciar a portador do interdiscurso. A este movimento (esquecimento 

2) o autor chamou de “seleção” que representa um ato em forma de escolha de certos 

enunciados e apagamento do que não é selecionado, mas ao mesmo tempo estabelece uma 

relação com o que representa no enunciador. Nesta formulação, o sujeito apaga entre o 

enunciador e os enunciados isso caracterizada numa dada formação discursiva. Relação 

essa que constitui uma rede parafrástica da qual o sujeito se “esquece”.  

Seguindo em busca de identificar as marcas-linguístico discursivas dos sujeitos da 

EJA cadastrado no Programa Todos pela Alfabetização, começamos a nos perguntar: 

qual a relação dos efeitos ideológicos elementares que sustentam a afirmação de que 

“somos todos sujeitos” ou de que “somos todos pela alfabetização? 

Podemos perceber que por de trás da palavra “todos” há um discurso que tem 

como objetivo apagar a marca que caracteriza EJA como uma educação precária, 

compensatória e sem valor numa construção social e histórica negativa que assombra a 

EJA até hoje.  O efeito ideológico elementar de que somos todos sujeitos está centrado 

na exterioridade da FD, cujo discurso de que “somos todos pela alfabetização” está 

baseado numa rede de sentidos atravessados pela formação ideológica que se 

caracterizam por serem elementos capazes de intervir como uma força em confronto com 

outras na conjuntura ideológica de uma determinada formação social. 

A característica fundante dos objetivos dos programas de alfabetização não foge 

a ideia de uma educação enquanto processo de qualificação de perfil de profissionais para 
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atender ao mercado de trabalho. Nesta, está explícita a discussão das contribuições 

colocadas aqui por Althusser ao falar sobre os AIEs nesse caso específico à escola, 

enquanto instituição de qualificação que se configura no processo de escolarização 

capitalista, e em outras instituições.  Nesse processo escolar além das técnicas de aprender 

a ler, escrever e contar tem-se pela atuação das instituições outros elementos como a 

“cultura científica” e a “literária” que são elencadas através da hierarquização de cargos, 

seguido das outras atribuições da escola. Além dos conhecimentos e das técnicas entre as 

atribuições da escola como ensinar a viver em sociedade através das normas e das formas 

de bom comportamento, “estas estabelecidas pela dominação de classes”, por exemplo: 

prepara os sujeitos de acordo com os cargos na divisão do trabalho; regras da moral, 

consciência cívica e profissional. 

Nesse sentido o conceito de sujeito em AD está diretamente ligado à posição de 

submissão historicamente constituída pelo sujeito, ou seja, a interpelação do indivíduo 

pela ideologia e o da individuação da forma sujeito pelo Estado (ORLANDI, 2015). 

Nesse sentido no próximo capitulo, destacaremos a contribuição e a escolha do 

método do paradigma indiciário de Carlos Ginzburg (1989) para tentarmos preencher os 

espaços deixados pelos discursos dos sujeitos através de pistas e ou indícios que 

permitirão fazer uma análise discursiva, em que os indícios, as pistas, os rastros são 

relevantes porque são formas interpretativas que deslocam e descentram a ilusão de centro 

entre o sujeito e os sentidos. 
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CAPITULO II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

2.1. O paradigma indiciário de análise 

   

De acordo com o que já apontamos anteriormente, este trabalho considera o 

campo da educação de jovens e adultos (EJA) como um lugar de produção e circulação 

de discursos, ou seja, assume a perspectiva de que este lugar de produção do saber é um 

lugar híbrido de sentidos e de posições-sujeito, lugar este constituído de significados na 

formação imaginária, criando (valores históricos) aos sujeitos, atribuindo sentidos que 

são compreendidos em seus discursos. 

Pressupõe-se que utilizaremos como abordagem o conceito de memória discursiva 

que será baseado nas análises dos documentos base do TOPA e outros materiais didáticos 

tais como as seguintes fichas dos alunos: desempenho individual do/alfabetizando, sobre 

a sua situação final e a sua produção escrita; assim como as fichas do alfabetizador: 

frequência do alfabetizador e o planejamento semanal/quinzenal e, por fim, o relatório do 

teste cognitivo de entrada. Estes documentos terão como objetivo estabelecer uma relação 

direta entre a memória discursiva e dispositivos atribuídos à forma sujeito apoiada na 

formação ideológica, levando em consideração o processo de inclusão educacional e a 

configuração social dos mesmos.  

 

 

A memória 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, 2010, p.52). 

 

 

 

Neste sentido, a memória seria um espaço de retomadas de discursos anteriores, 

mas não deve ser reduzida. A memória é, ainda, componente condutor de um embate 

entre forças ideológicas que objetiva restabelecer os implícitos (os pré-construídos, 

elementos citados e relatados, discursos-transversos) e forças antagônicas que lutam para 

desestabilizar e desregular os já-ditos, por meio do que Pêcheux chamou de efeitos de 

paráfrase. 
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Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre 

algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa assim 

o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações 

do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do lado da estabilidade. 

(ORLANDI, 2003, p.36). 

 

 

 

No decorrer de nossas análises, perceberemos como estes dois conceitos estarão 

presentes em todos nossos recortes, mostrando como o jogo da memória e seus efeitos de 

paráfrase contribui para o entendimento dos dizeres e o dizível que em todo discurso se 

transforma em uma tensão através da memória discursiva da história. 

Para alcançar esse objetivo, utilizaremos a postura interpretativa proposta pelo 

paradigma indiciário de Ginzburg (1989), que, segundo Pereira (2009), filia-se a análise 

discursiva. 

Apesar de esse método ter suas raízes no século XVII com Morelli (precursor do 

método) que consistia em examinar e esmiuçar cada característica dentro de cada 

particularidade para identificar sua originalidade e distinção da identidade de cada pintor, 

Ginzburg (1989) mostra que só no final século XIX o paradigma indiciário surge como 

um modelo epistemológico nas ciências humanas. 

Ginzburg (1989, p.176) ao se servir do exemplo dos bengaleses cita que: “...o 

saber concreto ligado à prática cotidiana das populações bengalesas; a sagacidade política 

e administrativa...” possui uma particularidade ligada à constituição de esse sujeito ser 

subjetivo. Do mesmo modo, neste trabalho partimos de algumas questões que ensejam 

elementos de distinção e originalidade dos alfabetizandos do Topa, por isso, pontuamos 

as seguintes questões: Quais os indícios dos discursos presentes nos documentos do 

Topa? Qual a origem destes discursos e como se dá o processo de institucionalização 

desses discursos por meio da política de EJA do Topa? 

Assim, estas questões nos põem no lugar de interrogar sobretudo em relação aos 

discursos presentes no documento base do TOPA que demarcam a constituição destes 

sujeitos. Deste modo, outras questões também precisam assumir protagonismo neste 

cenário:  o que leva um grupo a ser dito pelo outro? O que autoriza um grupo a significar, 

atribuir sentido ao outro? Que marca da memória discursiva aparece nos corpora? 

(PEREIRA, 2017). 
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Portanto, pensando nessas questões que na próxima subseção buscaremos uma 

ligação entre a fundamentação teórica aqui proposta, junto ao paradigma indiciário para 

identificar as marcas, os indícios e ou pistas localizadas no processo de constituição das 

memórias discursivas e pela interpelação da ideologia no contexto de suas vivências e 

modos de subjetivação. 

 

 

2.2 Formação e análise dos corpora 

 

Apresentamos nos capítulos anteriores os principais conceitos que utilizaremos 

como suporte teórico e analítico ao longo deste trabalho. Apesar de que não é nosso 

interesse separar o referencial teórico e análise, pois em AD não há uma separação entre 

os dois dispositivos. 

Então, para compreendermos a distinção entre dispositivo teórico e dispositivo 

analítico. Orlandi mostra que: 

 

Entre o dispositivo teórico da interpretação, tal como o tematizamos, e o 

dispositivo analítico construído pelo analista a cada análise. Embora o 

dispositivo teórico encampe o dispositivo analítico, o inclua, quando nos 

referimos ao dispositivo analítico, estamos pensando no dispositivo teórico “ 

individualizado” pelo analista em uma análise específica. (ORLANDI, 2003, 

p.27). 

 

 

 

Por isso, nos remetemos a nossa questão central (Quais os discursos no contexto 

estrito presentes nos textos do programa e os indícios das marcas linguístico-discursivas 

das posições-sujeito?), utilizando o dispositivo de Análise de Discurso de origem francesa 

desenvolvidas por Michel Pêcheux, com contribuições dos estudos de Eni Orlandi e Leda 

Tfouni na abordagem sobre questões que envolvem alfabetização e letramento. 

Para a realização de nossas análises, realizamos um levantamento junto a Diretoria 

Regional de Educação-DIREC1 – 20/Sec. Bahia, para identificar documentos que 

compõem o referido programa de alfabetização. 

                                                           
1 DIREC - Diretoria Regional de Educação 
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Com base nisso, utilizaremos abordagem qualitativa de cunho empírico, com 

intuito de identificar as marcas das posições-sujeitos dos discursos sobre os 

alfabetizandos encontradas nas materialidades discursivas ensejados nos documentos do 

TOPA, compreendendo as formas discursivas sobre o processo de subjetivação. 

O documento base do TOPA se constitui como um documento elaborado numa 

cooperação entre o Instituto Paulo Freire e a Secretaria do Estado da Bahia no qual 

constam os elementos necessários que apresentam a origem e vinculação do Programa 

com a política nacional de alfabetização (adesão ao Programa Brasil Alfabetizado), assim 

como sua fundamentação teórico-metodológica e o modo como o Programa está gerido, 

implantado e avaliado. 

O documento possui um longo texto descrevendo vários aspectos, no entanto 

algumas de suas partes são tomadas como objeto de estudo para este trabalho. 

Especificamente, abordaremos o capítulo 2 que trata da fundamentação teórica – 

metodológica, o capítulo 4 sobre a diversidade  dos sujeitos, tendo em vista a discussão 

deste trabalho em torno das posições-sujeitos do TOPA, e o capítulo intitulado “Incluir e 

emancipar” por abordar o debate da inclusão no documento e principalmente por incluir 

um conjunto de depoimentos dos sujeitos alfabetizados o que nos permitirá uma análise 

dos discursos proferidos por esses sujeitos como expressão dos deslocamentos 

operacionalizados por eles em relação ao discurso pedagógico (DP), que é aqui é 

compreendido e caracterizado por (ORLANDI, 2013), como discurso autoritário ensejado 

no contexto do programa pelo TOPA.  

Orlandi, partindo de três distinções de tipos de discurso, compreende que há uma 

tensão entre polissemia e paráfrase, como dois processos fundamentais que se articulam 

na produção da linguagem. A autora analisando o referente (objeto do discurso) e os 

participantes (interlocutores), faz três distinções dos tipos de discurso a saber. 

 

 
O discurso lúdico é aquele em que o seu objeto se mantém presente enquanto 

tal e os interlocutores se expõem a essa, resultando numa polissemia aberta 

(...). O discurso polêmico mantém a presença do seu objeto, sendo que os 

participantes não se expõem, mas ao contrário procuram dominar o seu 

referente, dando-lhe uma direção, indicando perspectivas particularizantes 

pelas quais se o olha e se diz, o que resulta na polissemia controlada (...). No 

discurso autoritário, o referente está ‘ausente’, oculto pelo dizer; não há 

realmente interlocutores, mas um agente exclusivo, o que resulta na polissemia 

contida. (ORLANDI, p. 15-16). 
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Nessa perspectiva teórica é que vamos abordar as práticas discursivas entre o já 

dito e o que há se dizer através da compreensão da FD do Programa que denominamos 

Discurso Pedagógico. 

Se no documento base o que está em questão é a compreensão da política e seu 

planejamento, por outro lado, as fichas que conseguimos junto a Direc-20 são 

compreendidas como objetos de materialização desta política nos quais vamos encontrar 

a expressão de algumas ações desenvolvidas para efetivação do programa. 

  Neste momento, com base no dispositivo teórico analítico, mostraremos nas 

análises, que sucederá a esta seção a relação entre suas marcas e os conceitos como 

discurso pedagógico, bem como ideologia, memória discursiva e formação discursiva 

desenvolvidos nas atividades de alfabetização, observando a relevância do programa na 

formação desses jovens e adultos em suas formas de vida. 
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CAPITULO III – ANÁLISE DAS MARCAS LINGUISTICO-

DISCURSIVA DOS SUJEITOS NO TOPA 

 

 

3.1 A adesão do TOPA à formação discursiva de orientação histórico-

crítica freireiana 

 

Seguindo as orientações apresentadas na fundamentação teórica deste trabalho, 

tomamos a AD entendendo que esta consiste em demonstrar como o discurso enquanto 

elementos linguístico-discursivo podem ser analisado a partir das condições de sua 

produção em uma dada FD. Visualizamos o documento base do TOPA como um lugar 

de expressão das FD’s que são elaboradas historicamente no contexto amplo da EJA e 

que encontra materialidade no contexto estrito do referido documento. 

Aqui, partimos do pressuposto de que o discurso enunciado pelos locutores no 

contexto do documento são parte de processo de articulação que este documento faz para 

expressar uma compreensão de como se deve educar jovens e adultos, pois, para Pêcheux 

(1997, p. 160): “as palavras, as expressões, as proposições etc., assumem um sentido em 

acordo com as posições delimitadas por aqueles que as empregam”; ou seja, o sentido se 

dá em referência a estas posições que são as afirmações ideológicas nas quais elas se 

inserem, tal como afirma:   

 

 

Chamaremos, então, formação-discursiva aquilo 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 sobre a forma de uma arenga, um sermão, de um panfleto, de 

uma exposição, de um programa, etc.) (PÊCHEUX, FUCHS, 1997, p. 160) 

grifo do autor. 

 

 

 Uma das FD’s de modo bem incisivo encontrada no texto do documento se refere 

à defesa da concepção freiriana de educação de jovens e adultos como um discurso que 

enseja a posição sócio-histórica dos movimentos sociais voltados à educação de adultos 

e que encontrou no pensamento de Paulo Freire, principalmente na obra Pedagogia do 

Oprimido sua melhor expressão. O discurso educacional da EJA como uma perspectiva 
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que vai resgatar a criticidade dos sujeitos numa sociedade capitalista é parte de um 

processo que expressa a síntese da diversidade da constituição dos sujeitos populares pela 

sua afirmação no mundo social, compreendida pelo campo da educação da EJA como o 

sentido próprio da palavra “ alfabetização”. 

Este processo histórico neste campo vai conceder ao termo alfabetização uma 

“evidencia de sentido” a tal ponto que pensar alfabetização hoje passa necessariamente 

por este debate, de modo que, educar adultos não possa ser afastado dos pressupostos 

frerianos de compreensão do processo de alfabetização. 

No documento base do TOPA, um dos locutores desse discurso é o próprio 

Instituto Paulo Freire, por meio da sua consultoria e apoio técnico, o que vai lhe conceder 

o direito privilegiado desse discurso, e, pôr isso, em movimento com outras 

discursividades para constituição desta proposta. 

Nesta, vamos encontrar as condições pelas quais o discurso em favor da 

alfabetização de adultos será produzido no contexto imediato do Programa, estabelecendo 

uma relação com as condições históricas de sua produção que é o contexto sócio-histórico 

ideológico no qual este documento está inserido 

Uma das formas de demarcar este discurso na materialidade discursiva se refere 

ao modo como elementos da enunciação vão sendo postos em jogo como modo de 

articulação entre estas duas dimensões, a saber, o contexto lato e o contexto estrito da 

proposta. No capítulo 2 do documento base do TOPA intitulado “Fundamentos teóricos 

metodológicos” destacamos algumas marcas linguístico-discursivas como modos de 

expressar esta articulação.  

 

 

Recorte 2. O TOPA se insere no movimento histórico de luta em defesa 

do direito à educação entre a população de jovens, adultos e idosos que 

vem, ao longo de décadas, construindo fundamentos próprios. (TOPA-

BAHIA 2007-2014, p.53, grifo nosso). 

 

Recorte 3. ...em diálogo com a historicidade do próprio movimento de 

Educação Popular de jovens e adultos no Brasil. (TOPA-BAHIA 2007-

2014, p.53, grifo nosso). 

 

Recorte 4. ... compreender como a educação de jovens, adultos e idosos 

foi se constituindo ao longo da história, com o intuito de observar seus 

avanços... (TOPA-BAHIA 2007-2014, p.53, grifo nosso). 
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Recorte 5. ... Nesta trajetória, merece destaque o surgimento do 

conceito de Educação Popular no qual a perspectiva emancipatória, 

está inserido. (TOPA-BAHIA 2007-2014, p.53, grifo nosso). 

 

 

Neste sentido, ao analisarmos as palavras que estão em constante articulação com 

o que foi dito e com o que se está dizendo retomamos partes da memória discursiva 

histórica e com os efeitos de sentidos produzidos pela palavra em condições 

determinadas, pois as coisas ditas não são apenas mensagem a serem decodificadas, são 

antes efeitos de sentidos, ou seja, no discurso os sentidos não estão só nas palavras, mas 

se estabelecem na relação destas com as condições em que elas foram produzidas. 

Os termos em destaque nos recortes acima operacionalizam essa função da palavra 

no texto para produzir um sentido que articula no âmbito do interdiscurso a retomada da 

memória discursiva. Neste caso especifico, no recorte 5 “o surgimento do conceito de 

Educação Popular” anuncia através da memória dois momentos no interdiscurso que 

caracterizam a EJA antes da criação do conceito Educação Popular pensada na 

teoria/metodologia freiriana e a outra antes do conceito uma educação não popular criada 

e pensada para grupos privilegiados. 

Percebemos que há um momento de ruptura entre esses dois momentos da 

memória na história da EJA, ambos criam um embate entre duas forças ideológicas 

estabelecendo os discursos implícitos (discursos transversos) tentando desestabilizar os 

efeitos de sentido entre os já dito. A FD compreendida aqui por “FD da educação popular” 

delimita através do seu discurso essa ruptura apresentada dando uma nova configuração 

deste programa, tal como afirma Orlandi: 

 

 

A constituição determina a formulação, pois só podemos dizer (formular) se 

nos colocarmos na perspectiva do dizível (interdiscurso, memória). Todo dizer, 

na realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da memória 

(constituição) e o da atualidade (formulação). E é desse jogo que tiram seus 

sentidos. (ORLANDI, 2003, p.33) 

 

 

 

No caso em pauta, o locutor se esforça por demarcar a inclusão deste programa 

numa determinada construção histórica do contexto da Educação de Jovens e Adultos, 

que remonta a relação desta proposta com a historicidade de uma proposta histórico-
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crítica da EJA e da emergência do próprio movimento de educação popular na história da 

educação brasileira. 

Ainda segundo Orlandi, “...interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas 

e já esquecidas que determinam o que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido 

é preciso que elas já façam sentido” (ORLANDI, 2003, p.33). Neste caso, o que torna 

possível dizer o que é alfabetização no texto do TOPA tem uma intrínseca relação com 

esta retomada da história do movimento de educação popular da EJA no Brasil e, ao fazer 

isso, o texto utiliza destas demarcações, mas também dos argumentos históricos para 

formular esta compreensão.  

O marco histórico para este movimento é a emergência dos movimentos de cultura 

popular dos anos 1960 e, por isso, que ao se referir às experiências com a educação de 

adultos ocorridas no Brasil antes deste período, o texto afirma que as práticas de 

alfabetização se constituem como: “[...] Um conjunto de práticas de alfabetização 

totalmente esvaziadas de conteúdos e metodologias próprias para os adultos” (TOPA-

BAHIA, 2007-2014, p. 53). 

Ao longo do texto, o locutor vai introduzindo elementos discursivos que vão 

retomando esta estratégia para definir o domínio estrito deste discurso, no qual o sentido 

da alfabetização na esteira do movimento de educação popular elaborado por Paulo Freire 

se distancia e se diferencia das práticas de alfabetização estabelecidas fora das intenções 

e práticas ensejadas por este movimento.  

Começamos a apontar esses elementos nos recortes abaixo, e nos outros que 

seguem em nossas análises. O texto afirma que, só a partir da efervescência dos 

movimentos populares que a EJA passa a vigorar como uma educação voltada para 

atender ás classes mais empobrecidas e a partir dela surge uma nova metodologia para 

propiciar o acesso e a permanência desses sujeitos nos processos de educação escolar. 

 

 

Recorte 6 [...] No início dos anos de 1960, cresciam os movimentos de cultura 

popular que lutavam para que as classes mais empobrecidas, em especial os 

moradores do campo, tivessem direito à alfabetização e continuidade dos 

estudos. A luta desses movimentos no contexto de participação popular 

culminou com o lançamento do Programa Nacional de Alfabetização (grifo 

do autor) do Ministério da Educação e Cultura com base no Sistema Paulo 

Freire. Este programa, que teve a efêmera existência de oitenta dias, 

apresentava-se como possibilidade de superação do modelo assistencialista e 

compensatório que fora imprimido a EJA desde o seu surgimento. (TOPA-

BAHIA 2007-2014, p.56, grifo nosso). 
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 Esta dualidade vai se estabelecendo no texto de forma a expressar o sentido da 

alfabetização e, ao mesmo tempo, se trata do modo como no interdiscurso estas 

formulações são elaboradas. O discurso posto define que a concepção de alfabetização 

envolve, de um lado, a afirmação do “movimento de educação popular nos anos 60”, a 

“alfabetização como continuidade de estudos”, “uma educação de adultos 

transformadora” e, de outro, um modelo assistencialista e compensatório”, “uma 

educação feita para as elites” etc.  

O recorte anterior apresentava-se como possibilidade de superação do modelo 

“assistencialista e compensatório” que fora imprimido à EJA desde seu surgimento. De 

acordo com a contribuição de Patto (2007) há um processo histórico constituído nas 

práticas sociais no Brasil e em suas formas de reprodução que atribui à escola um lugar 

na relação com o social que foi retirando desta instituição a sua finalidade principal de 

educar os sujeitos. Ao fazer uma análise dos usos da função da educação na história da 

educação brasileira, a autora vai mostrando que a noção de educação e consequentemente 

a função escolar ficou refém de discursos sociais que atribuíam a ela um papel de 

“correção” de problemas sociais que sempre estiveram além de sua possibilidade de 

resolvê-los. Alguns discursos são destacados com relevância para a autora, por exemplo, 

o discurso da função da educação de propiciar uma inserção social de recém escravos 

libertos para que eles não se tornem criminosos, ou com a finalidade de manter a 

segurança nacional para que eles não se tornem revolucionários, e ou ainda para que eles 

se tornem produtivos como trabalhadores. 

Esses discursos educacionais apontados pela autora trazem consigo formas 

ideológicas que atribuem à escola esta função como instituição salvadora, tentando 

compensar a sociedade por problemas que não são diretamente criados por ela e pela 

ausência de uma educação mais efetiva. Para a autora, o resultado histórico disso é o que 

percebemos hoje nos vários registros sobre a condição atual da escola pública no Brasil, 

a saber, de uma escola que se torna incapaz de possibilitar o acesso a formação mais 

elementar de suas atividades que é o acesso à leitura e a escrita da língua materna. 

Apesar da crítica feita pelo texto do programa sobre a “superação do modelo 

assistencialista e compensatório” não podemos deixar de relacionar que ao negar esses 

termos que marcaram a história da EJA no Brasil, ainda vemos essas marcas em 

programas de alfabetização e nas escolas regulares que atendem ao público da EJA. Um 
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dos pontos cruciais é a noção e compensação camuflada nos processos pedagógicos que 

apesar de fazer parte de uma educação com discursos emancipatórios, não são 

contemplados nos currículos que são desenvolvidos na prática, há uma ideia no 

interdiscurso da compensação que apesar de seguir metodologias diferentes esse alunado 

terá as mesmas condições de tempo de escolarização principalmente os processos de 

alfabetização e letramento necessários para se viver e ser inseridos em sociedade. Patto 

(2007) em seu artigo “ Escolas cheias e cadeias vazias...” vem criticando e mostrando 

através de dados do IBGE os baixos índices divulgados pelo IDEB (Índice de 

Desenvolvimento Educacional Básica) e vem mostrando o quanto é frágil nosso processo 

de escolarização. Principalmente na crítica que a autora faz na principal função da escola. 

  

 

Apesar de, ao longo da história econômica e política, a educação escolar 

aparecer como instituição salvadora em que se depositam esperanças de 

desenvolvimento econômico e de harmonia social, com ênfase que pode mudar 

em diferentes períodos, indicadores quantitativo e /ou qualitativo da presença 

social da escola desmentem invariavelmente as declarações de intenção 

políticos e tecnocratas de todos os tempos (PATTO, 2007. P.258). 

 

 

 

No entanto, visões como está limitam apenas a reproduzir as práticas e o currículo 

do ensino regular. A EJA representa um modelo de suplência, mais acelerado que a 

educação básica regular, é disponibilizado ainda menos tempo para que o aluno tenha 

contato com o ambiente escolar e encontrar possibilidades nos tão desejados discursos de 

emancipação. Percebe-se que o texto do documento base do TOPA quer se distanciar 

desse discurso compensatório e tenta com isso se apoiar na educação crítica freiriana 

como uma expressão histórico discursiva que se apresenta como uma educação que vai 

romper com esse processo ideológico de uso da escola para dirimir os problemas da 

sociedade. 

 No documento base do TOPA, alguns elementos históricos (os pré-construídos) 

vão sendo trazidos para justificar a filiação do TOPA à formação discursiva histórica em 

pauta. Um destes elementos é a ruptura operacionalizada pelas ações de educação de 

adultos nos movimentos de cultura popular no início dos anos 60, fazendo deste período 

um marco na construção deste movimento e momento em que fora lançado em nível 

nacional o Programa Nacional de Alfabetização. Ilustrações do documento com 

fotografias de reuniões envolvendo Paulo Freire e políticos como Aluízio Alves 
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(Governador do Rio Grande do Norte à época) e o próprio Presidente da república João 

Goulart na célebre reunião de Angicos em 1963 (pouco antes do golpe) traz para o cenário 

do texto o sentido de uma conjuntura política que se dizia contrária às oligarquias 

historicamente consolidadas no país. (TOPA-BAHIA 2007-2014,) 

 É claro que esta memória não poderia deixar de fora o golpe militar de 1964 que 

instituiu uma ditadura no Brasil e obrigou o célebre educador Paulo Freire a sair do país 

e viver exilado. A história da alfabetização de adultos neste documento chega a se 

confundir com a própria história do educador posto que entre 1964 e 1989 há um total 

esquecimento da história da educação de adultos, mais uma vez, enfatizamos que o sujeito 

falante aqui compreendido pela enunciação do discurso da FD freiriana ao selecionar a 

história de Freire, apaga a história da EJA, que o Pêcheux chama de “relação parafrástica” 

fazendo com que o sujeito esqueça de uma história em detrimento a outra,  sendo o 

próximo elemento histórico a criação do MOVA (Movimento de Alfabetização) em São 

Paulo a partir de 1989, tal como segue:  

 

Recorte 7. [...] Impedido de dar continuidade ao Programa em função do golpe 

civil-militar em 1964, Paulo Freire deixou o país, mas não abandonou a luta 

em prol da educação popular. Teve a oportunidade de desenvolver projetos de 

alfabetização de adultos em vários países e, após mais de 25 aos, retomou sua 

proposta de educação popular no Brasil, por meio da criação do Movimento de 

Alfabetização (MOVA), no período em que foi Secretário Municipal de 

Educação de São Paulo (1989-1991) (TOPA-BAHIA, 2014, p. 57). 

 

     

 

 Diante disso, o que vale dizer neste momento é assumir que quando o documento 

é escrito estes discursos já estavam em processo, as histórias sobre a alfabetização e a 

educação de adultos já estavam em confronto e o texto do documento base do TOPA 

apenas se insere neste debate. O texto é atravessado por um conflito histórico que dualiza 

a educação de adultos entre a concepção de alfabetização que eleva este conceito ao 

sentido de emancipador, crítico, freiriano e o outro lado: educação compensatória, 

assistencialista, oligárquica, em favor da ditadura. A ilusão disso é a naturalização destas 

concepções como se estes sentidos operacionalizassem pela exclusão totalizante de uma 

em relação a outra. Aqui há espaços para questionar os elementos contraditórios e mostrar 

como estas dualidades demarcadas em dois lados tão seguros em sentidos e definições é 

o espaço para os processos de naturalização ou “evidência de sentido”.    

No recorte 8 destacamos:  
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[...] O Programa TOPA se vê inserido nesse contexto histórico de luta por uma 

educação de adultos transformadora, cujo pressupostos nasceram dos 

movimentos populares e que o atual governo estadual, democrático e 

popular, assumiu institucionalmente, (TOPA-BAHIA 2007-2014, p.57, 

grifo nosso). 

 

 

 

O ponto áureo da conclusão feita de articulação do interdiscurso intermediado no 

documento com a formação discursiva da pedagogia histórico-crítica freiriana está no 

Recorte 8 quando tenta novamente, e de modo mais enfático, afirmar-se na esteira deste 

processo histórico, com a seguinte afirmação: “ [...] e que o atual governo estadual, 

democrático e popular, assumiu institucionalmente”. O “assumir-se” é um movimento 

de adesão, de se colocar no interior desta formação discursiva para se filiar a uma rede de 

sentidos.  

A adesão a este discurso feito pela Secretaria de Educação, mediada pelo Instituto 

Paulo Freire, mostra um direcionamento num processo de institucionalização da educação 

popular freiriana. Este processo não se configura numa novidade nem para as ideias 

pedagógicas em geral, nem especificamente para a pedagogia de Paulo Freire. Brayner 

(2015), num texto no qual aborda o tema “Educação popular na institucionalidade” indica 

vários processos de apropriação do pensamento de Paulo Freire com tentativas de 

institucionalização, desde a elaboração da sua principal obra de expressão de sua 

pedagogia, a Pedagogia do oprimido. Brayner vai nomear este processo de 

“Paulofreirianismo” no qual argumenta entorno das potencialidades, limites e 

contradições na tentativa da Secretaria de Articulação Social da Presidência da República, 

em 2014, de construir um “marco de referência” para a educação popular no Brasil. 

Ao longo do texto, o autor vai apresentar mais de uma situação de tentativa desse 

processo de institucionalização do pensamento freiriano, e de como estas ações caminham 

necessariamente para processos tais como o culto à personalidade, por exemplo, quando 

cita a análise que faz de Gyorg Lukàcs (Carta sobre estalinismo): 

 

 

Analisando este culto, Gyorg Lukàcs mostra que ele funciona sob uma 

arquitetura piramidal, e que a figura do líder precisa ser produzida cada vez em 

menos escala até a base da pirâmide, e o segredo em sua estabilidade está em 

não deixar que ninguém saia da sua posição, duvide do valor deste culto ou 

permita que o sistema seja infectado pelo agenciamento externo (o que não 

deixa de ter semelhança com a ordem mandarinal). (BRAYNER, 2015, P. 4). 
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Processo semelhante a isso já indicamos anteriormente quando mostramos que ao 

aderir a uma FD na esteira da pedagogia histórico-critica freiriana, o documento do TOPA 

operacionaliza a substituição da história da EJA pela história do próprio Paulo Freire 

como educador. Este efeito discursivo tem duas implicações importantes, a primeira se 

trata da naturalização dos sentidos construídos para EJA no campo da educação, porque 

ao colocar o debate da EJA em dois sentidos únicos e possíveis o documento sobrepõe 

essa “evidencia de sentido” sobre a diversidade de construções de sentidos educacionais 

possíveis para EJA, de modo que, quem não for freiriano há de ser assistencialista, e vice-

e-versa.  

A segunda implicação, acreditamos que tem relação com a própria noção de 

alfabetização. Tal como já pontuamos no referencial deste trabalho, a crítica feita por 

Tfouni (2006) também mostra que os sentidos assumidos nos processos de escolarização 

da alfabetização operacionalizam a destituição dos sujeitos não-alfabetizados de serem 

sujeitos letrados. O que há de concordância com os argumentos de Freire neste sentido é 

que Tfouni (2006) tenta preservar o plano referencial de experiência dos sujeitos como 

portadores de discursos, ainda que estes encontrem base para sua formulação na 

oralidade. O que criticamos aqui, em concordância com Brayner (2015) e Tfouni (2006), 

não é a validade da proposta de Freire para a educação popular, mas o esvaziamento 

teórico de subversão a uma cultura dominante que é praticamente deixado de lado pelo 

processo de institucionalização em pauta. 

Outro efeito discursivo no processo de institucionalização, verificamos quando 

analisamos algumas fichas da implantação do processo pedagógico no âmbito do TOPA, 

que mostra que este tem efeitos não só no momento de adesão a um discurso no 

documento proposto, mas que isso se prolonga pelos documentos de implantação do 

programa. Trata-se aqui de mostrar como a própria pedagogia freiriana vai sendo 

modificada pelo processo de institucionalização, pois, percebemos nas fichas indicações 

de que o trabalho inicial dos alfabetizadores no âmbito do programa se afasta da 

orientação inicial da pedagogia freiriana de partir dos temas ou palavras geradoras 

oriundas dos alfabetizandos.  
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Na ficha 1- produção escrita do/a alfabetizando/a -, percebe-se que na atividade 

há uma indicação de tema com descrição e ilustração que solicita ao alfabetizando que 

“descreva sua casa”. Uma atividade desta natureza indica imediatamente que o 

alfabetizando possui uma casa para descreve-la, no entanto, problematizações quem são 

esses sujeitos que possui uma casa ou que tipo de casa ou se pudessem ou não falar da 

sua própria casa. 

Neste sentido, as atividades pressupõem um enquadramento desses sujeitos numa 

“imagem do sujeito/alfabetizando” que espera o alfabetizador.  Em acordo com isso, na 

ficha 2 – planejamento semanal/quinzenal aparece a solicitação de descrição de 

“conteúdos que serão abordados para atender as competências básicas” necessárias ao 

processo de alfabetização, com indicações de um conjunto de letras e atividades 

relacionadas à silabação. No entanto, não encontramos qualquer tipo de orientação que 

leve o alfabetizador a uma caracterização do contexto sócio-histórico do plano de 

referência desses alfabetizados. Estas fichas, neste sentido, reafirmam que o processo de 

alfabetização no âmbito do TOPA se trata de um processo de institucionalização que 

deixa de lado sua cultura, sua oralidade, ou como diz Tfouni (2006): a orientação de que 

estes sujeitos não-alfabetizados são letrados. 

Este quadro ainda mais se agrava quando identificamos na ficha 3 – Frequência 

do/a alfabetizador/a, que a primeira atividade realizada por este descrita no rol (atividades 

realizadas) é o conhecimento do livro pelo aluno, certamente o livro do TOPA2 elaborado 

com a finalidade de se tornar o livro texto do processo de alfabetização. As fichas 4 -  

Desempenho individual do alfabetizando e ficha 5 – Situação final do alfabetizando - 

eleva esse enquadramento a um nível ainda mais institucionalizado, posto que esses 

documentos ao mesmo tempo em que descrevem em detalhes as competências a serem 

adquiridas pelo alfabetizando e seus respectivos desempenhos, indica, também, a 

“situação final” do processo de alfabetetização. 

Neste aspecto, lembramos aqui que fora dito anteriormente por Tfouni (2006) em 

relação ao processo de alfabetização que privilegia a aquisição da escrita e coloca esta 

como condição para a aquisição de raciocínio lógicos pelos alfabetizandos e como este 

                                                           
2 O livro TOPA é uma produção do Instituto Paulo Freire adotado pelo Programa como livro texto base dos 

processos de alfabetização no Estado da Bahia. Neste trabalho não analisaremos especificamente a proposta 

do livro porque isto sairia imediatamente do alcance de nossos objetivos e também demandaria mais tempo 

de trabalho, ultrapassando os limites de um trabalho em nível de mestrado.  
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pressuposto se tornou a base da compreensão de muitas teorias no campo da Psicologia 

da linguagem. Disso, deduz-se que os sujeitos se tornam alfabetizados necessariamente 

pela aquisição do código escrito e que este é a base do desenvolvimento de sua cognição 

necessária a aquisição das competências escritas na ficha 4. Vale destacar, que o 

documento intitulado Relatório Pedagógico do Teste Cognitivo de Entrada (em anexo) 

reproduz a mesma estrutura de conhecimentos, competências e descritores para 

diagnósticos de alfabetizandos.   

Diante disso, vale destacar aqui mais um posicionamento critico de Tfouni (2006) 

quando ela argumenta que o processo de alfabetização que escapa ao processo de 

escolarização deve tomar a alfabetização pela sua incompletude, algo totalmente 

contradito pela ficha 5, na qual os alfabetizandos são listados e classificados como “não-

alfabetizados ou alfabetizados”, demonstrando que a noção de alfabetização 

predominante no âmbito desse programa não passa de submissão dos sujeitos a 

institucionalização determinada por esta política.  

Vale dizer que esse procedimento adotado pelo TOPA encontra não apenas 

contradição com o pensamento de Tfouni, mas também, com o posicionamento de Paulo 

Freire no livro Pedagogia do oprimido, no qual aponta a necessidade de descrição das 

palavras geradoras como respeito ao universo vocabular dos educandos de onde as 

palavras eram extraídas e a partir das quais era fundada a alfabetização conscientizadora 

segundo a sua percepção. 

 Brayner (2015) encontra registros de grande contradição do pensamento de Paulo 

Freire no processo de institucionalização ao longo de sua história. Ele relata que no início 

dos anos 1960 o MCP (Movimento de Cultura Popular em Recife) elaborou uma cartilha 

intitulada Livro de leitura para Adultos no qual as palavras geradoras já eram definidas 

anteriormente. Tal fato, provocou certo distanciamento de Freire daquele movimento uma 

vez que, de acordo com Freire, esta postura era antes um princípio político-pedagógico 

do que uma estratégica educativas. 

No entanto, Brayner (2015) relata que Freire acabou cedendo ao encanto da sereia 

da institucionalização, pois destaca, por meio de um estudo sobre a história do 

pensamento de Freire do Professor Martin Stauffer da Universidade de Berna na Suíça, 

cujo trabalho apresenta registros de que Freire teria permitido a definição dos temas 

geradores pelos militantes revolucionários da Guiné-Bissau, algo que ele se opôs 

fortemente quando feito pelo MCP. 
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Portanto, este processo que nos aparece como uma distinção entre duas 

concepções (a crítica e a não-crítica) que se naturaliza pela dualidade, de fato, faz parte 

de um processo histórico de formulação que são elaborados com base na delimitação de 

alguns marcos históricos. Como vemos no recorte:     

 

 
Recorte 9. Como um dos primeiros incentivadores da concepção de Educação 

Popular, ele consolidou um dos paradigmas mais ricos da pedagogia 

contemporânea, que propunha romper com a educação feita para as elites. 

(TOPA-BAHIA 2007-2014, p.57, grifo nosso ). 

 

O fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, 

é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, a sua relação 

com os sujeitos e com a ideologia. A observação do interdiscurso nos permite, 

no exemplo, remeter o dizer da faixa a toda a uma filiação de dizeres, a uma 

memória, e a identifica-lo em sua historicidade, em sua significação, 

mostrando seus compromissos políticos e ideológicos. (ORLANDI, 2003, p. 

32). 

 

Esse indício em destaque, nos permite compreender que há uma proposta de 

concepção de Educação Popular que vá romper com a educação feita para a elite, mas de 

alguma maneira essa suposta ruptura não se efetiva. 

 Segundo Orlandi (2003), é sob o modo de impressão deste sentido que esta forma-

sujeito (o atual governo do Estado) se inscreve na filiação dos sentidos produzidos, 

assumindo a ilusão de que este sentido se estabelece segundo sua pretensão imediata. Ao 

contrário disso, os sentidos não se encerram nisto e estes sempre se estabelecem em 

negociação com os interlocutores.  

 

 

3.2 Indícios da posição sujeito da EJA no TOPA 

 

 Nessa seção, pretendemos desenvolver uma análise mostrando como se expressa 

no documento base outra FD que será articulada com o discurso da pedagogia crítica 

freiriana que se trata da emergência do sujeito da diversidade, ou seja, dos 

deslocamentos/identificações dos sujeitos críticos como sujeito que se identifica com o 

modo particular de discurso e suas diferentes posições sujeitos. Isso vai nos servir para 



61 

  

mostrar que há outra FD em sentido amplo que vai ganhar seus contornos no contexto 

estrito de produção discursiva expresso no referido documento. 

Ainda no mesmo documento do Programa Todos pela Alfabetização (2007-2014), 

encontramos alguns indícios da posição sujeito da EJA no item 4 do documento intitulado 

“Diversidade dos sujeitos”. Neste pudemos notar algumas pistas que indicam a 

exteriorização de um discurso em torno do que se denomina “Diversidade dos sujeitos”. 

Numa tentativa de ensaiar uma definição, o texto aponta como estratégia discursiva o que 

não significa ser “diversidade de sujeitos” destacados na terminologia “não é...” que se 

repete na estrutura do texto.  

Nos parágrafos iniciais desta parte, o texto argumenta que “...Ao falar sobre os 

sujeitos da EJA cabe explicitar de que sujeitos estamos falando” (TOPA-BAHIA 2007-

2014, p.114) e ao mesmo tempo enseja uma construção pela negação, excluindo o que 

não seriam os sujeitos da EJA neste sentido, definido da seguinte forma: 

 

 

Recorte 10 - (...) O adulto, para a EJA, não é o estudante universitário, o 

profissional qualificado que frequenta cursos de formação continuada (...) 

(...) não é aquele como uma história de escolaridade regular (...) 

(...) não é somente o recorte etário, mas um leque de inúmeros elementos que 

exigem um olhar diferenciado para esses/as educandos/as.” (TOPA-BAHIA 

2007-2014, p.114, grifo nosso). 

 

 

Diante disso, este ponto de partida apresentado pelo texto o programa tem a 

pretensão de ser um pressuposto que excluiu, mas que apresenta como intenção a abertura 

às diversas combinações possíveis com as dimensões que pretende afirmar, pois logo em 

seguida o texto expõe as dimensões que eles compreendem ser necessários à constituição 

de um sujeito da diversidade. 

Percebemos que, quando o documento começa a destacar no texto o que o adulto 

da EJA “Não é”, ao apontar os atos de exclusão sofrida por estes educandos, uma forma 

também de excluir algo que já foi excluído e continuar reforçando essas marcas ao longo 

da diversidade desses sujeitos. 

Confere-se, assim, um lugar sujeito à posição imbricada em um jogo de sentidos 

dominantes em que a tomada de posição deve ser tutelada, ou atribuída por um lugar do 

sentido que os coloca como aqueles que não vão superar algumas dimensões escolares, a 

não ser que exista um “olhar diferenciado” específico. No entanto, há um efeito de 
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naturalidade sustentado pela evidência de que o interlocutor sabe o que é o “olhar 

diferenciado”. Este lugar de dominância semântico-discursiva diz o que o sujeito é, 

mesmo sem dizer explicitamente, mesmo pelos indícios do que ele “não é”; faz parte do 

jogo com o implícito, este mascaramento que evoca o pressuposto pecheutiano de dizer 

X para não dizer Y, como forma de naturalizar a distribuição de sentidos. 

No mesmo documento, um pouco adiante, vemos:  

 

 

Recorte 11 - “[...] Por isso, compreender a diversidade das pessoas nas 

dimensões etária/geracional, de gênero, de etnia, geracional, diferentes 

características físicas e psicológicas, é fundamental, pois é preciso assegurar 

uma metodologia que dialogue com esse conjunto e, acima de tudo, ajude a 

construir estratégias de trabalho que sejam capazes de incluir todas as 

particularidades. (TOPA-BAHIA 2007-2014, p.114) 

 

      

 Neste sentido, podemos afirmar que a forma como se mostra a questão do sujeito 

na proposta em pauta seria uma abertura às múltiplas possiblidades de combinações 

destas dimensões para a construção dos processos de subjetivação, dando ao nosso objeto 

de estudo maior viabilidade de abordagem do programa porque poderemos, mediante as 

narrativas destes sujeitos sobre sua trajetória institucional de maneira semelhante à 

pesquisa de (SILVA, 2016), iniciar um processo que possa apontar como nos discursos 

proferidos por estes sujeitos eles se põem frente a este universo, ou seja, quais sentidos 

eles reivindicam frente às caracterizações que lhes impõem o discurso apresentado no 

texto do programa.  

Além deste aspecto, encontramos também indícios das formas de subjetivação que 

tentam fechar sentidos para manter esta concepção de sujeito que varia entre a vontade 

de afirmar uma abordagem crítica da sociedade e, ao mesmo tempo, o controle da 

subjetividade.  

Por exemplo, de um lado, afirmando que a prática educativa toma como 

fundamento o “trabalho como princípio educativo”, o texto diz o seguinte:  

 

 

Recorte 12 - “[...] O que se busca não é a preparação de mão de obra barata 

para manutenção da mais-valia, mas a formação de uma consciência crítica em 

relação ao trabalho, à profissionalização, à geração de renda, na perspectiva da 

economia solidária. (TOPA-BAHIA 2007-2014, p.116) 
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 Por outro lado, a vontade de se ter condições para a criticidade é marcada por 

momentos de enquadramento destes sujeitos, pois o programa trabalha em alguns 

momentos com instrumentos que de certo modo constroem uma espécie de generalização, 

pois foi utilizando “testes cognitivos de entrada e saída” (TOPA-BAHIA 2007-2014, p.132) 

que o texto apresentou um levantamento da caracterização raça/etnia dos sujeitos 

educandos do TOPA 

Observamos também que o fato de estes sujeitos se autodeclararem na sua maioria 

como “pardos” faz o texto interpretar que isto acontece porque estes sujeitos não se 

declaram negros porque ainda não tem a consciência adequada de que são negros. 

Vejamos a citação abaixo:  

 

Recorte 13 – [...] Nesse sentido, é possível inferir que há mais pessoas de cor 

preta no grupo do que o gráfico revela. Essa hipótese impõe a necessidade de 

promover ações didático-pedagógicas no sentido de fortalecer o pertencimento 

étnico. (TOPA-BAHIA 2007-2014, p.116) 

 

 

 Neste aspecto, percebemos que além dos discursos sobre os sujeitos da EJA serem 

expressos por elementos contraditórios, apontamos que os estudos que tomam a 

perspectiva do paradigma indiciário discordam deste tipo de enquadramento e, por outro 

lado, optam por tentar expressar o que estes sujeitos dizem por si mesmos de sua condição 

e tentam, com isso, adentrar seu imaginário para mostrar as múltiplas possibilidades de 

subjetivação como forma de fugir dos enquadramentos discursivos, ainda que esta 

intenção ganhe a nomenclatura de postura crítica.  

Ao tentar expor o que os educandos pensam ou acreditam ser a representação da 

cor da pele vemos a ratificação de um lugar “externo” que os representaria de maneira 

mais ideal, “de fora”.  

Esses processos por mais simples e compreendidos como naturais que possam ser 

são internalizados e adentram um lugar no imaginário que passam a não oferecer 

condições, para uma tomada de posição. É um lugar autoritário do Outro (no sentido 

lacaniano) se reconhecer por meio da atribuição de sentidos disposta no documento oficial 

(LACAN, 1998). 
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No andamento desta pesquisa, estamos em processo de análise em que é 

problematizado este lugar “oficial” como única legitimação do sentido, bem como o 

funcionamento do discurso pedagógico escolar (no sentido dado por Orlandi, 1987). 

Partindo, portanto, de uma análise indiciária que, ao mesmo tempo, tenta mostrar 

as fragilidades deste enquadramento “oficial” do sujeito, mostramos também que o sujeito 

resiste, algo lhe escapa. 

Portanto, na próxima análise continuaremos analisando o documento base do 

Programa Todos pela Alfabetização (2007-2014), no qual podemos observar indícios, 

pistas, marcas discursivas que estão dispersos e, ao mesmo tempo, explícitos entre a 

dualidade entre jovens adultos da inclusão e jovens adultos da diversidade. 

 

3.3 O discurso social da alfabetização como emancipação e inclusão 

 

A terceira análise deste trabalho tomará o capítulo específico do Programa TOPA 

intitulado “Incluir e emancipar” como um momento de articulação das FD’s apresentadas 

anteriormente, no qual há indicações de falas dos alfabetizandos que caminham para o 

modo como a forma-sujeito realiza a incorporação/dissimilação dos elementos do 

interdiscurso, trazendo elementos a ordem intradiscursiva. As várias falas e depoimentos 

encontrados nessa parte do documento base podem ser pistas encontrados para mostrar 

essa incorporação do interdiscurso na ordem intradiscursiva. 

 Esta parte do documento está dividida em quatro subitens que se articulam para 

demonstrar efeito do programa como política emancipatória. No primeiro item 

“Desenvolvimento e justiça social” o texto aborda como as sociedades capitalistas tem 

sido historicamente caracterizada pela desigualdade social com alta concentração de 

riqueza nos países mais ricos do globo, assim como no interior dos próprios países, dando 

atenção ao fato de que nos países com menor riqueza a concentração de renda é ainda 

mais acentuada. 

  Todo este discurso econômico encontra legitimação nas estatísticas apresentadas 

por meio de pirâmides e tabelas ilustrativas oriundas de organismos nacionais e 

internacionais e ao apresentar uma pirâmide que ilustra a distribuição da riqueza mundial, 

afirma: 
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Recorte 14 - [...] Os frutos do desenvolvimento econômico alcançado pela 

humanidade são repartidos de modo injusto, concentrando a riqueza dos povos 

nas mãos de alguns poucos e mantendo bilhões privados dela. Estudos apontam 

que os 10% mais ricos do planeta detêm atualmente 86% da riqueza mundial, 

restando aos 90% da população repartir entre si os outros 14%. 

(TOPA/BAHIA, 2014, p.273) 

 

 

 

 Seguindo na mesma atmosfera, o texto vai conduzindo o leitor consequentemente 

à questão nacional da desigualdade, e, para isso, faz uma citação que de certo modo ilustra 

o peso que tem esta questão para a sociedade brasileira, vejamos:  

 

 

Recorte 15 - [...] A despeito de ter ultrapassado a condição de colônia 

portuguesa e do regime imperial, para ter ingressado na fase republicana, bem 

como superado o ciclo agrário-exportador para avançar na urbanização e 

industrialização, praticamente incólume a apropriação de cerca de 75% de toda 

riqueza e renda nacional por apenas e tão somente uma elite branca e 

escolarizada formada por 10% de toda a população brasileira. (POCHMANN, 

2006, p. 102) (TOPA/BAHIA, 2014, p.274) 

 

 

       Estes elementos do diagnóstico econômico e social trazido pelo texto têm por 

finalidade ratificar duas afirmações centrais para o discurso social que embasam a postura 

pedagógica do TOPA, a saber: “[...] Ainda, segundo Pochmann (2006, p. 105), ao analisar 

a história do Brasil fica evidente a relação causal entre dois fenômenos: concentração da 

riqueza nacional nas mãos de poucos e a frágil experiência democrática da sociedade 

brasileira.” (TOPA/BAHIA, 2014, p.274, grifos nosso). 

 Esta exposição tem por finalidade no texto  ser um tipo de pano de fundo para a 

apresentação do Programa TOPA como um programa que se coloca na região Nordeste 

do Brasil com o objetivo da sociedade brasileira de alcance de maior justiça econômica e 

social. Assim, é no segundo item desta parte do texto, intitulado “ Conscientização e 

equidade” que o texto vai situar o TOPA num conjunto de outras políticas que se põe à 

sociedade baiana a mesma finalidade, deste modo, destacamos: “[...] É neste contexto 

histórico, político, econômico e social que o estado da Bahia vem, desde 2007, 

desenvolvendo uma ampla política de desenvolvimento sustentável, inclusão social e 

afirmação direitos, da qual o Programa Todos pela Alfabetização (TOPA) faz parte”. 

(TOPA/BAHIA, 2014, p.277, grifo nosso). 
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 Com isso, o texto vai consubstanciando seus argumentos com a apresentação de 

um conjunto de índices como resultados da influência desse programa na sociedade 

baiana e, assim, destaca que o governo da Bahia reduziu a extrema pobreza de 11,6% para 

7,4% de 2006 a 2012, e neste mesmo período houve elevação da renda da população e 

diminuição do índice de pobreza de 21,4% para 12,3%. 

 No campo da saúde o texto destaca a ampliação do Programa Saúde da Família 

dando ênfase a redução da mortalidade infantil de 23,9 para 16,8 óbitos por mil nascidos 

vivos no período de 2002 a 2011, e destaca também o aumento nas consultas de pré-natais 

realizadas indicando que gestantes que realização 7 ou mais consultas pré-natais 

cresceram de 35% para 47% no período de 2006 a 2013. 

 No campo educacional o governo estadual baiano tomando como base sensos 

demográficos do IBGE no período de 2000 a 2010 a frequência escolar no Estado 

aumentou de 91,8% para 96,9% entre os jovens de 6 a 14 anos. No que se refere ao 

analfabetismo destaca a importante queda do número de analfabetos no período de 2007 

a 2012 de 18,6% para 15,9%. 

Toda essa descrição em detalhes numéricos, vem para mostrar a elevada 

importância do programa para a redução do analfabetismo que segundo os dados 

informados no texto do Programa houve a contribuição com a participação de mais de 1,3 

milhão de baianos. 

Por outro lado, se os dados podem nos dar uma ideia quantitativa do atendimento 

à população com essa política, estes não podem dizer mais do que se tem registrado. 

Falamos isso porque quando se trata de uma avaliação qualitativa das experiências, 

algumas marcas discursivas presentes no texto merecem, desde modo, nossa inteira 

atenção, observando o que o texto afirma sobre o programa depois de alguns anos em 

funcionamento “[...] Ao longo das suas 7 etapas de funcionamento, o Programa TOPA, 

para além da aprendizagem da leitura e escrita, oportunizou seus educandos inúmeras 

vivências e experiências educativas, cujo impacto não é de fácil medição” 

(TOPA/BAHIA, 2014, p.280, grifo nosso). 

A partir desse momento começamos a perceber marcas do texto que nos retiram 

dos registros estatísticos com dados numéricos para a apresentação de efeitos discursivos 

que são tomados como verdades tendo como referência a própria enunciação e, tal como 

destaca-se na citação anterior “cujo impacto não é de fácil medição”. Sabemos e 

reconhecemos que não podemos alcançar o mesmo nível de mensuração para as vivências 
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e experiências educativas, entretanto, esta afirmação que começa a ganhar um ar de 

verdade no corpo do texto aparece antes mesmo de relatos que possam consubstanciar 

sua afirmação. 

Outras ocorrências deste tipo de “valor de verdade’’ que vai se constituindo no 

texto são encontradas posteriormente e, nos parágrafos seguintes, o texto apresenta 

trechos que valorizam positivamente a participação dos alfabetizandos no TOPA, 

afirmando que isso se baseia na finalidade política do governo de oportunizar maior 

“empoderamento social da população baiana” e que isto decorre da opção teórica de 

assumir a pedagogia de Paulo Freire como pressuposto político-pedagógico. Vejamos o 

recorte 16: 

 

 

Recorte 16 – [...] O Programa recebeu uma grande diversidade de pessoas 

jovens, adultas e idosas, que, desafiadas a aprender a ler e a escrever, 

encontraram sentidos e possibilidades ainda maiores para si durante a sua 

participação no TOPA. E isso vem se mostrando em razão dos pressupostos 

político-pedagógicos freirianos nos quais o programa se apoia. 

(TOPA/BAHIA, 2014, p.280, grifo nosso). 

 

 

Frente a isso, vale ressalvar que os pressupostos da pedagogia de Paulo Freire já 

se mostraram de certo modo inapropriado a institucionalização de sua pedagogia, 

principalmente quando analisamos anteriormente que as opções feitas pelo Programa que 

incluiu a utilização de instrumento de padronização e enquadramento dos sujeitos como 

formas de controle do processo pedagógico já se constituía uma prática em contradição 

aos referidos pressupostos político-pedagógico. 

Além disso, chamamos a atenção para o fato de que não há qualquer informação 

ou análise na perspectiva nessa política de que os resultados de inclusão apontados no 

texto estejam alterando as desigualdades social e política tão bem enfatizada no início do 

texto e com isso, apenas nos cabe questionar se o programa está possibilitando uma 

ampliação do nível de consciência história acerca da realidade por esses adultos, ou se 

isso se trata apenas de aceitar esta afirmação como valor de verdade. 

Assim, a única alternativa que nos resta nesse momento é analisar o terceiro item 

desse texto intitulado “ Impacto do TOPA na vida das pessoas”, o que é dito nas falas dos 

sujeitos e como isso é interpretado pelo próprio texto. Vejamos os seguintes trechos: 
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Recorte 17- [...] Quando perguntada se o Programa TOPA a ajudou a ter mais 

consciência dos seus direitos, respondeu: Perdi o medo de falar, de cobrar o 

que é meu [...] Sabe o que eu fazia pelo fato de não ter o conhecimento? 

[achava que] todo político é igual [e por isso] eu votava em qualquer um. 

[Mas] hoje eu já não penso desse jeito, hoje eu já procuro ver mesmo, qual o 

melhorzinho, como diz o povo, “o menos pior”. [...] Eu via que o povo não se 

interessava e também não tinha o conhecimento, não tinha leitura, pra saber 

o que tava acontecendo, não ia atrás dos fatos, ficava igual a piolho, ia pela 

cabeça dos outros. Aí hoje em dia não. Este relato ilustra bem a 

impossibilidade de isolar a alfabetização da conscientização. Se no plano 

pessoal a aprendizagem da leitura e da escrita inaugurou novas relações no 

mundo do trabalho, no plano social e político, o exercício da sua cidadania 

atingiu novos sentidos, neste caso, ao passar a diferenciar aqueles que se 

candidatam a representá-la politicamente e a votar com maior consciência. 

(TOPA/BAHIA, 2014, p.284, grifos nosso; itálicos no original). 

  

 

Nesse relato, observamos que ao fazer uma análise do depoimento do 

alfabetizando, o texto indica que este teria se movimentado no processo de alfabetização 

para um nível melhor de conscientização atingido no exercício de sua cidadania novos 

sentidos. Observamos que esta leitura da noção de conscientização aparece de modo 

sobrevalorizado na interpretação feita pelo documento do TOPA. Cabe-nos questionar: 

se uma pessoa que se deixa menos enganar pelo outro significa imediatamente um maior 

nível de conscientização? Nesse sentido, percebemos que o documento pressupõe que 

pessoas não-alfabetizadas são facilmente enganadas e ou que pudessem haver uma 

alteração significativa da configuração política de um país o fato de que você deixe de 

votar aleatoriamente para “votar no menos pior”. 

Cabe-nos dizer ainda, que esta interpretação inclusive é bastante mitigada para a 

alteração no cenário de desigualdade ensejado pelo próprio texto, e interpretar situações 

de adequação dos sujeitos a determinadas exigências sociais como conscientização 

freiriana se trata em nossa apreciação de mais uma estratégia discursiva de incluir esses 

sujeitos na ordem do discurso de fazer com que a política estadual de EJA da Bahia se 

enquadre na esteira da FD histórico-crítica freiriana e no movimento de adesão tal como 

relatado anteriormente neste trabalho. 

No próximo trecho visualizamos outro aspecto da relação pedagógica que é visto 

pelo Programa como uma contribuição de seu processo formativo. Vejamos o trecho: 

 

 

 

Recorte 20 - Dona Carmelita do Carmo Pereira, 38 anos, do município de 

Brumado e educanda do TOPA em 2009, tem uma história muito parecida com 
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a de outras educandas mães que antes de se alfabetizarem encontravam 

dificuldades para apoiar e acompanhar a vida escolar dos seus filhos. Ela 

nos conta que o Programa TOPA pra mim foi muito importante, porque 

através dele foi que deu a iniciativa de estudar e conhecer alguma coisa, 

através disso eu aprendi muitas coisas depois desse Programa. [...] E na 

escola do meu filho mesmo eu tinha muitas dificuldades de ouvir as pessoas 

falarem. Mandavam aqueles bilhetinhos e eu não sabia nem o que significava. 

Agora depois dos estudos eu sei o que está relativo àqueles bilhetes que vêm 

da escola. (TOPA/BAHIA, 2014, p.284, grifos nosso; itálico no original). 

 

  

 

 Neste trecho, destacamos que há um tipo de valorização do ajuste dos sujeitos à 

estrutura da sociedade como forma de compreensão de um novo padrão de participação 

dos sujeitos nas sociedades como agentes políticos e visualizando esta ação de 

proximidade dos pais com a escola como uma forma de conscientização porque agora 

podem “ler os recados enviados pela instituição”. Esta percepção mostra mais uma vez 

que o Programa se afasta ainda mais da perspectiva histórico-critica freiriana, pois o tipo 

de conscientização política exigida na história dos movimentos populares de educação 

dos quais Paulo Freire foi um dos protagonistas exigiam bem mais do que ajustes dos 

sujeitos à sociedade, ou seja, exigiam uma compreensão sócio-historica das condições 

que fizeram com que pudessem existir em nossa sociedade pais analfabetos e filhos 

escolarizados o que, com certeza, poderia até levantar a problematização entorno da 

natureza do próprio Programa TOPA, isto é, porque temos um programa para alfabetizar 

pessoas que não foram educadas no tempo devido de sua idade escolar? Este tipo de 

questionamento caminha à margem das linhas do Programa que tenta associar resultados 

de escolarização e institucionalização da alfabetização como movimentação da relação 

dos sujeitos com as formas sócio-históricas de determinação da própria sociedade. 

 No último trecho que escolhemos, percebemos outro aspecto da 

institucionalização da alfabetização que pressupõe que a aquisição da leitura e da escrita 

pode interferir em níveis da realidade concreta dos sujeitos que historicamente independe 

de sujeitos alfabetizados e escolarizados para sua realização. Vejamos: 

 

Recorte 21 - Do ponto de vista econômico, a aquisição da leitura e da escrita 

favorece iniciativas empreendedoras importantes, criando condições não 

apenas para o sujeito solucionar questões do dia a dia presentes no mundo do 

trabalho, mas também para inaugurar novas possibilidades de trabalho e renda. 

O relato do senhor João Severo dos Santos, 61 anos de idade, morador do 

município de Itapé e educando do TOPA em 2009, ilustra bem esse aspecto. 
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Vejamos o que ele diz: Ó, a importância do TOPA pra mim, é porque é o 

seguinte, eu estudei no TOPA e se não fosse o TOPA eu sabia escrever, não 

sabia ler, não tinha meu comércio que graças a Deus que hoje em dia eu sei 

de tudo. Faço minha continha, anoto direitinho o fiado dos meus fregueses que 

compram e hoje eu sou um camarada feliz. [...] Hoje em dia eu trabalho com 

um comércio que eu tenho, um comércio pequeno que eu tenho que tá dando 

muito bem pra “mim” viver “devagarzinho” a vida. Eu por sinal, quando 

comecei a estudar no TOPA, eu não sabia ler e escrever, não sabia fazer uma 

conta, e hoje eu sou desenvolvido na conta e estudo e leio qualquer coisa. 

(TOPA/BAHIA, 2014, p.285, grifos nosso). 

 

 

 

 Neste trecho o Programa chega a um nível de afirmação que consideramos de 

certo modo ilusório no sentido que constrói pela força da sua imaginação de que sujeitos 

não-alfabetizados teriam dificuldades de construir uma forma de relação econômica que 

resultasse na constituição de uma renda para sua manutenção. Não devemos esquecer uma 

infinidade de pessoas, e não são poucas, e dentre esses incluímos comerciantes, feirantes, 

ambulantes etc; que conseguem ganhar a vida de forma honesta e que são sujeitos não-

alfabetizados. Afirmar, como faz a citação a cima que aprender o domínio da escrita vai 

propiciar iniciativas empreendedoras é generalizar um caso para os milhões de casos de 

sujeitos que são empreendedores com seus negócios, comércios, vendas etc; e que jamais 

foram alfabetizados. No sentido que nos lembra Tfouni (2006), no plano de experiência 

desses sujeitos eles fazem muitas coisas, ainda que, não sejam escolarizados ou 

alfabetizados e é por conta dessas realizações no mundo da vida que esta autora acredita 

que esses sujeitos são letrados e não-alfabetizados. 

Portanto, o Programa TOPA por necessidade de ajustar discursivamente suas 

intenções políticas sob as discursividades da pedagogia crítica freiriana tenta afirmar 

discursos de conservação da sociedade com o que denomina de “emancipação”. Assim, 

destacamos aqui o último item deste capitulo que o programa intitula “Não basta incluir 

é preciso emancipar”, que aparece como um tema cheio de conceitos da pedagogia 

freiriana que como percebemos, com as análises feita acima, se trata de discursos que 

tentam ajustar resultados mitigados dos processos de alfabetização como emancipação 

social e alcance de liberdade e autonomia dos sujeitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de pesquisa se pôs a tarefa de realizar uma análise discursiva de um 

documento que sabemos que tem demasiada importância para a política de educação do 

Estado da Bahia, principalmente por analisar o texto base de um dos Programas de 

governo de maior interferência na sociedade, pois, como já relatamos no próprio texto, 

tratou-se de um Programa que atingiu mais de 1,3 milhão de baianos. 

Nesta tarefa, colocamos em questão o que denominamos “marcas linguístico-

discursivas dos sujeitos” que reporta necessariamente a investigar como o Programa 

TOPA se coloca no interior de formações-discursivas que o precede e, para isso, 

verificamos que a adesão deste Programa à perspectiva histórico-critica freiriana na 

tentativa de expressar valores políticos entorno da autonomia e emancipação dos sujeitos 

fez com que a formulação dada ao texto resultasse em grandes contradições do ponto de 

vista teórico no campo da educação. 

Uma destas contradições, trata-se do processo de institucionalização de uma ideia 

que foi assumir institucionalmente a pedagogia de Paulo Freire e, por outro lado, a 

escolarização do processo de alfabetização. Vimos com contribuições de Brayner (2015), 

que este processo não se faz sem desgaste e que elementos importantes para afirmação da 

cultura popular na educação popular, tais como a investigação de palavras geradoras, por 

exemplo, foi de certo modo deixada de lado em função do cumprimento de processos de 

acompanhamento e controle dos sujeitos, típicos dos processos de escolarização. 

Outro aspecto que aqui destacamos se trata da crítica feita por Tfouni (2006) de 

que estas opções de programas de alfabetização que caminham para processos de 

escolarização destitui os sujeitos não-alfabetizados da condição de sujeitos letrados. 

Algumas das afirmações encontradas nas falas dos sujeitos alfabetizandos relatados na 

análise dos dados de certo modo é a indicação de que o TOPA, ao se institucionalizar, 

afasta-se progressivamente do plano de experiências de vida desses sujeitos, minimizando 

a experiências concretas  de suas vidas e como vimos, em alguns relatos, generalizando 

alguns casos em que os sujeitos alfabetizandos demonstravam como contribuição 

importante do programa a aquisição do código escrito para a realização de tarefas em sua 

vida. Fundamentando-nos em Tfouni (2006), nós chegamos à conclusão que muitas 
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pessoas realizam coisas no mundo concreto de suas vidas ainda que sejam não-

alfabetizados por que de fato eles são sujeitos letrados.  

Outro aspecto que vimos como contraditório, e que está ensejado no discurso do 

documento, trata-se da análise que fizemos das posições-sujeitos no documento do 

TOPA. Ao defender largamente um discurso entorno da diversidade dos sujeitos, o texto 

faz uma avaliação, após o levantamento de que parte significativa dos sujeitos 

entrevistados tinham se declarado como sujeitos pardos e de que lhes faltavam “a 

consciência adequada” e a compreensão da sua verdadeira etnia, o texto pressupõe que 

essas pessoas não atingiram o nível de conhecimento necessário para sua auto 

identificação e, além disso, recomenda experiências pedagógicas para que eles se 

reconheçam nesse discurso.  

Percebemos ainda que há sempre uma tentativa de maximizar as ações do 

Programa como uma forma de atribuir a expressões que os sujeitos adquiriam nos 

processos de alfabetização como indicadores de alcance de conscientização, colocando 

expressões dos sujeitos de novos ajustes deles com o tipo de sociedade estabelecida como 

emancipação social.  

Nosso questionamento aqui se refere à problematização sócio-histórica que fez 

com que tivéssemos como determinantes em nossas sociedades que algumas pessoas vão 

à escola e que outras permaneçam como analfabetas, ou seja, trata-se de pôr em evidência 

a própria configuração social da sociedade capitalista tão relevada pelo texto do TOPA, 

de modo que este pano de fundo social é argumento para que possa ensejar um discurso 

em defesa do social, mas não é argumento para que os sujeitos alfabetizados possam 

discutir a razão de existir escolas de qualidade para alguns, escolas excludentes para 

outros e políticas de alfabetização que tentam dar conta desta exclusão. Esta questão de 

natureza sócio-histórica legitimou uma forma de alfabetizar no Brasil e o modo como se 

organizou o fazer educacional não aparecem como questionamento ao longo do texto, 

esta problematização pode nos conduzir a pensar a alfabetização de adultos partindo do 

plano de experiência concretas de suas próprias vidas, sugestão feita e aceita aqui   por 

Leda Tfouni, Flávio Brayner, Miguel Arroyo e pelo próprio Paulo Freire que por ora 

endossamos. 

 

 

 



73 

  

REFERÊNCIAS 

 

ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução. Tradução de Guilherme João de Freitas 

Teixeira. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

ARROYO, Miguel, Balanço da EJA: o que mudou nos modos de vida dos jovens-adultos 

populares?,  Revista de Educação de Jovens e Adultos, v. 1, n. 0, p. 1-108, ago. 2007. 

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal, 1988. 

 

BRASIL. Decreto nº 3.956/01 Institui formas de discriminação contra as pessoas 

deficientes. Brasília, 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. 

 

BRAYNER, F. H. A. Educação popular na institucionalidade: potencialidades, 

limites, contradições de um Marco de referência de Educação Popular para as 

Políticas Públicas. “ Paulofreireanismo”: instituindo uma teoria laica?37ª ANPED, 

GT 06. UFSC. Florianópolis. 2015. 

 

CAMPOS. J. A. P.; DUARTE, Márcia. O aluno com deficiência na EJA: reflexões sobre 

o atendimento educacional especializado a partir do relato de uma professora da educação 

especial. Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 24, n. 40, p. 271-284, maio/ago. 2011. 

Disponível em: http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial. 

 

COURTINE, Jean Jacques. Analyse du Discours Politique (lediscours communiste 

adressé aux chrétiens). Langages (62), Paris: Larouse, Juin 1981. 

 

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA CONFERENCIA INTERNACIONAL – 

Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais, 

1994. 

 

DOLINSKI. SILVIA, H.  A Educação de Jovens e Adultos: Análises do Processo de 

construção das diretrizes curriculares no Estado do Paraná (1999 a 2010). 195 p. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Tuitutida Paraná. Curitiba, 2012. 

 

ELIA, Luciano. O conceito de sujeito / Luciano Elia. — 3.ed. — Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2010. 

 

FREIRE, P. (1998). Pedagogia do Oprimido. 25 ª ed. (1ª edición: 1970). Rio de 

Janeiro: Paz e Terra. 

 

FISCHER, Rosa Maria Bueno. Foucault e a análise do discurso em educação. Cad. 

Pesqui. [online]. 2001, n.114, pp.197-223 acessado em:  

 

FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária,1997. 

 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FISCHER,+ROSA+MARIA+BUENO


74 

  

GARCIA, R. M. C.; GARCIA, ROSALBA MARIA CARDOSO. Políticas públicas de 

inclusão: uma análise no campo da educação especial brasileira. 216 p. Tese de 

Doutorado, UFSC: Florianópolis, 2004. Programa de pós-graduação em Educação. 

Universidade Federal de Santa Catarina. 2004. 

 

GINZBURG, C. Mitos, emblemas e sinais: morfologia e História. São Paulo/SP: Cia. 

Das Letras, 1989.  

 

KUENZER, Acácia. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de 

dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In: 

SAVIANI, D.; SANFELICE, J.L.; LOMBARDI, J.C. (Org.). Capitalismo, trabalho e 

educação. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2005. p. 77-96.  

 

HADDAD, Sérgio. Estado e educação de adultos (1964-1985) (tese de doutorado) São 

Paulo: USP, Faculdade de educação, 1991.  

 

LACAN, J. O estádio do espelho como formação da função do eu. In. Lacan, J. 

Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 96-103. 

 

Manual Operacional do Programa Brasil Alfabetizado. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/brasilalfabetizado/pba_passoapasso.pdf 

2008. Acesso em. 22/10/2017. 

 

MAZIÉRE, Francine. A análise dos discursos: histórico e prática/Francine Mazière; 

tradução Marcos Marcionilo – São Paulo:   Parábola Editorial, 2007 

 

OLIVIERA, Dalila Andrade. Das políticas de governo a política de estado: reflexões 

sobre a atual agenda educacional brasileira. Educ. Soc., Campinas, v. 32, n. 115, p. 

323-337, abr.-jun. 2011. 

 

OLIVIERA, Dalila Andrade. Das políticas de governo a política de estado: reflexões 

sobre a atual agenda educacional brasileira. Educ. Soc., Campinas, v. 32, n. 115, p. 

323-337, abr.-jun. 2011. 

 

OLIVEIRA, Inês Barbosa de. PAIVA, Jane. Educação de jovens e adultos. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2004. 

 

ORLANDI, Eni. Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos/Eni P. 

Orlandi.-Campinas, SP: Pontes, 5º edição, 2003. 

 

ORLANDI, Eni P. Introdução ás ciências da linguagem-Discurso e 

textualidade/Suzy Lagazzi-Rodrigues e ORLANDI, Eni P (Org) – Pontes Editores, 

2010 – 2ª Edição: Campinas, SP. 

 

ORLANDI, P. Eli. Linguagem e educação social: a relação sujeito indivíduo e 

pessoa. Revista Rua, Campinas Número 21-Vol. 2, nov. 2015 p. 187-198. 

 

______ A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4. ed. rev. e aum. 

Campinas: Pontes, 2003. 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/brasilalfabetizado/pba_passoapasso.pdf%202008
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/brasilalfabetizado/pba_passoapasso.pdf%202008


75 

  

 

PAIVA, Jane. Projeto Diagnóstico da Qualidade de Ensino na Educação de Jovens 

e Adultos (EJA): um estudo de caso no Rio de Janeiro.de Janeiro, 2010. (mimeo). 

 

PATTO, Maria Helena Souza. "Escolas cheias, cadeias vazias" nota sobre as raízes 

ideológicas do pensamento educacional brasileiro. Estud. av., Dez 2007, vol.21, 

no.61, p.243-266.  

 

PÊCHEUX, M. Semântica e Discurso - uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas, 

Editora da Unicamp, 1995. 

-----------. Remontemos de Foucault a Spinoza. Trad. Brasileira de GREGOLIN, M.R, 

mimeo, 2000. 

 

PÊCHEUX, M. O mecanismo do (des) conhecimento ideológico. In: ZIZEK, S. (Org.).  

Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1966. p. 143-166 

 

PÊCHEUX. M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas, 

Ed. da Unicamp, 2009. Trad. Eni P. Orlandi. 

 

______; FUCHS, C. “A propósito da análise automática do discurso: 

atualização e perspectivas”, in: GADET, F.; HANK, T. Por uma análise 

automática do discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Trad. B.S. 

Mariani et. al. 4 ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2010, pp.159-250. 

 

PEREIRA, A.C. As marcas do cognitivismo psicológico no jogo político e discursivo 

dos programas governamentais para letramento e alfabetização. In.: C. P. Nunes 

(organizador). Políticas educacionais e programas de governo - aproximações e 

contradições. 1a.ed.Vitória da Conquista: Edições UESB, 2017, p. 91-111. 

  
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único á consciência 

universal. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

 

SILVA, Cláudia Santos. Efeitos discursivos sobre a trajetória escolar: análises de 

narrativas de estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA. Monografia. 39p. 

Curso de Pedagogia. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 2015. 

 

TFOUNI, L.V. Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso. Campinas: Pontes, 

1988. 

 

TFOUNI, L.V. Letramento e alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995. 

 

TFOUNI, Leda Verdiani. Adultos não-alfabetizados em uma sociedade letrada-Ed. 

Ver. – São Paulo: Cortez, 2006. 

 

TOPA: Todos Pela Alfabetização: Bahia 2007-2014 Organizadores: Francisca Elenir 

Alves e Moacir Gadotti.- São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2014. 

 

VANIER, A. Lacan. São Paulo: Estação Liberdade, 2005. 



76 

  

 

ZANDWAIS, Ana. Como os domínios da Filosofia da Linguagem e da semântica 

contribuíram para delimitar o objeto da análise do discurso. Revista da ABRALIN, v. 

eletrônico, n. especial, p. 47-62. 2ª parte, 2011.  

 

ZIZEK, Slavoj. Um mapa da ideologia/Theodor W. Adorno... (et. al.); organização 

Slavoj Zizek, tradução Vera Ribeiro. – Rio de Janeiro: Contrapondo, 1996. 337p 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

  

 

 

 

 



79 

  

 

 

 

 



80 

  

 

 

 

 

 



81 

  

 

 

 

 

 



82 

  

 

 

 

 

 



83 

  

 

 

 

 



84 

  

 

 

 

 



85 

  

 

 

 

 



86 

  

 

 

 

 



87 

  

 

 

 

 


