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A inserção em uma sociedade letrada não garante formas iguais de 

participação. O acesso ao conhecimento também não está livremente à 

disposição de todos. Assim, o domínio de um script e das práticas 

discursivas determinadas pelo discurso da escrita garantem uma 

participação mais efetiva nas práticas sociais, além de darem aquela 

ilusão necessária, mesmo sendo ilusão, de que fazemos “um” com o 

que pensamos e com o que escrevemos (TFOUNI, 2010b, p. 96). 
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RESUMO 

 

FONTES, Virgínia Luz. O Plano Nacional de Educação (PNE) e Planos Municipais de 

Educação (PMEs): paráfrase, polissemia e sentidos de alfabetização e letramento. 2018. 

131f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação e Educação, Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2018. 

 

O objetivo deste estudo foi analisar os níveis de tensão entre os processos parafrásticos e 

processos polissêmicos presentes no Plano Nacional de Educação (PNE) e Planos Municipais 

de Educação (PME), lançando uma escuta sobre alfabetização e letramento a partir dos 

enunciados presentes na meta cinco e nas suas estratégias. Para tanto, mobilizamos o aporte 

teórico e metodológico da Análise de Discurso de vertente francesa (AD) fundada por Michel 

Pêcheux, entendendo-a como uma disciplina que se faz na contradição de três regiões do 

saber: a Linguística, o Materialismo histórico e a Teoria do discurso, atravessadas e 

articuladas por uma teoria da subjetividade na perspectiva que trabalha o sujeito, a história e a 

língua. Para compor o nosso corpus, partimos da noção de arquivo trazida por Pêcheux, na 

condição de “campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão” e tomamos 

como ponto de partida os discursos materializados no documento Lei do Plano Nacional de 

Educação (PNE) (2014-2024) e dos Planos Municipais de Educação (PME) (2015-2025) dos 

municípios de Ribeirão do Largo e Vitória da Conquista, ambos situados no Território 

Identidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. Os instrumentos teóricos e 

metodológicos da AD permitiram, através dos gestos de interpretação, entender como os 

discursos desses documentos produzem e veiculam sentidos a partir dos movimentos de 

paráfrase e polissemia em relação à alfabetização e ao letramento e que certos sentidos 

sofreram apagamento enquanto outros permaneceram. Assim, foi possível verificar o texto do 

documento lei dos planos em sua discursividade, em função das formações discursivas que os 

constituem e as funções ideológicas que os determinam. 

 

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação. Plano Municipal de Educação. Letramento e 

Alfabetização. Análise de Discurso. 
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ABSTRACT 

 

FONTES, Virgínia Luz. The National Education Plan (PNE) and Municipal Education 

Plans (PME): paraphrase, polysemy and meanings of alphabetization and literacy. 2018. 

131p. Dissertation (Master).Postgraduate Program in Education, University of Southwestern 

Bahia, Brazil, 2018. 

 

The objective of this research was to analyzethe levels of tension between paraphrasticand 

polysemic processes presented in National Education Plan (PNE) and Municipal Education 

Plans (PME), launching a listening on aplhabetization and literacy from the current statements 

in Targetno. Five (PNE) and their strategies.For thataim, we have mobilized the theoretical 

and methodological contribution of the French speech analysis founded by Michel Pêcheux, 

understanding that as a discipline which is made in contradiction of three regions of 

knowledge: linguistics, historical materialism and theory of discourse,  crossed and articulated 

by a theory of subjectivity in perspective that works subject, history and language.In order to 

compose our corpus, we have started with the notion of a file brought by Pêcheux, as a "field 

of pertinent and available documents on an issue" and we have taken as a starting point 

discourses materialized in Law of National Plan of Education (PNE) (2014-2024) and 

Municipal Education Plans (PME) (2015-2025) intowns of Ribeirão do Largo and Vitória da 

Conquista, both located in southwest of Bahia.Theoretical and methodological tools of speech 

analysis have allowed, through gestures of interpretation, to understand how discourses of 

those documents produce and convey meanings from movements of paraphrase and polysemy 

in relation to literacy and that certain senses have suffered erasure while others have 

remained.Thus, it has been possible to verify the text of document law of plans in their 

discursiveness in function of discursive formations that constitute them and ideological 

functions that determine them. 

Keywords: National Education Plan. Municipal Plan of Education.  Alphabetization and 

Literacy. Discourse Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Começar a dizer nunca é tarefa simples. E começar a escrever torna-se 

trabalho árduo e duplamente complexo (TFOUNI, 2010b, p. 30-31). 

  

As discussões a respeito das políticas públicas em educação precisam ser entendidas 

com base em outros campos do saber e não somente a partir do olhar da pedagogia ou mesmo 

das teorias pedagógicas (OLIVEIRA, 2011), pois não se trata de uma ação neutra, mas de um 

universo político composto por uma multiplicidade de influências, de decisões e de invenções 

político-culturais. Para Oliveira (2011), a análise de políticas públicas deve estar vinculada à 

ciência política, porém, como campo do saber, possui sua própria autonomia.  

O que interessa a priori é entender como as políticas públicas educacionais são 

influenciadas por diferentes campos e que elas devem ser, também, analisadas a partir das 

relações de poder, as quais circulam entre diferentes grupos de interesses, reconhecendo, 

ainda que, dentre esses grupos, o Estado se constitui como um dos principais atores políticos. 

Portanto, não há possibilidade de entender as políticas públicas educacionais sem levar 

em consideração os campos político, econômico, social e as forças das organizações 

internacionais e nacionais, que lutam para ocupar um espaço e estabelecer sua hegemonia. 

Reiteramos a influência e a interferência dos órgãos internacionais e da política neoliberal na 

agenda das políticas educacionais brasileiras, reafirmando que o campo da política envolve 

poder, disputa por hegemonia, silenciamento de discursos, demonstrando, também, que o 

global interfere no local e vice-versa, em cada tempo-espaço.  

Desse modo, pensar a política educacional implica pensar a conjuntura do Estado 

brasileiro, bem como as injunções políticas, econômicas e sociais. No contexto das políticas 

públicas educacionais, surge o Plano Nacional de Educação, na condição de instrumento para 

viabilizar a política educacional dentro de um período de tempo, propondo um conjunto de 

articulações, através de diretrizes, metas e estratégias para a satisfação de um fim. 

A proposta de um Plano Nacional vem sendo acalentada, desejada desde a década de 

1930, denunciando a fragmentação de iniciativas e ações voltadas para a oferta de educação e 

para o acesso mais amplo dos brasileiros à escola.Com aprovação do Plano Nacional de 

Educação (PNE), lei 13.005 de 25 de junho de 2014, acende-se a discussão em torno dos 

Planos Municipais de Educação e da importância desse instrumento de planejamento para 

sistematizar a execução de políticas públicas, diante das demandas da educação no âmbito 

local, a partir das nuances presentes no PNE para o decênio(BRASIL, 2014). 

Nessa perspectiva, destacamos que a inquietude em pesquisar o planejamento 
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educacional a partir da macropolítica do PNE, reverberando na micropolítica dos Planos 

Municipais de Educação (PMEs), decorre da experiência, enquanto Supervisora Pedagógica, 

atuando na Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão do Largo, no sudoeste da Bahia, 

situado no território de identidade de Vitória da Conquista e, depois, atuando como professora 

da Rede Municipal de Vitória da Conquista. Dois municípios tão distintos, porém, com 

problemas educacionais tão próximos. 

Durante os dois anos (2013-2014) em que estive na Supervisão e depois que ingressei 

na rede pública de Vitória da Conquista - BA, via concurso público, percebi a dificuldade 

desses municípios, e de tantos outros com os quais mantivemos contato, em organizar sua 

política educacional pautada na garantia do direito à educação e ao ensino que, de fato, 

promova o desenvolvimento das potencialidades humanas. As decisões eram tomadas de 

forma bem paliativas, sem planejamento estruturado e a cada mudança de gestão havia 

interrupção do planejamento adotado, mesmo que apresentasse resultados significativos. 

É preciso ter responsabilidade e compromisso, de fato, a fim de sanar os problemas 

educacionais ali persistentes, que são inúmeros e desafiadores. Os Planos Nacional e 

Municipais de Educação devem refletir formações discursivas, imaginárias e ideológicas dos 

entes federados e estes devem organizar suas políticas educacionais de acordo com as 

necessidades locais, por um decênio. Daí a importância de tal instrumento. 

A partir da prática política materializada na discursividade, presente nesses 

instrumentos e no modo como ocorre a interpelação do indivíduo em sujeito capitalista e sua 

individuação pela administração jurídica do Estado, nossa pesquisa, intitulada O Plano 

Nacional de Educação (PNE) e Planos Municipais (PMEs): Paráfrase e Polissemia e 

sentidos de alfabetização e letramento, vinculada ao Grupo de Pesquisa de investigação sobre 

narrativas, práticas letradas e discurso (GRINPRALED/CNPq), coordenado pelo Professor 

Doutor Anderson de Carvalho Pereira, procura responder à seguinte questão de pesquisa: 

quais os níveis de tensão entre os processos parafrásticos e processos polissêmicos presentes 

no Plano Nacional de Educação (PNE) e Planos Municipais de Educação(PME), ao se 

propor uma escuta do discurso sobre o sentido de alfabetização e letramento, com base nos 

enunciados da meta cinco? 

Assim sendo, o principal objetivo por nós estabelecido é analisar os níveis de tensão 

entre os processos parafrásticos e processos polissêmicos presentes no PNE e PME, lançando 

uma escuta sobre o discurso e sentido de alfabetização e letramento, tomando por base os 
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enunciados presentes na meta cinco
1
 e nas suas estratégias. 

Elegemos, portanto, como objetivos específicos: analisar o discurso político-

educacional subjacente ao Plano Nacional e ao Plano Municipal de Educação; investigar o 

discurso e o sentido atribuídos à alfabetização e ao letramento mobilizados nos Planos 

Nacional e Municipais de Educação e enunciados na meta cinco; e verificar o jogo de sentido 

entre PNE e o PME, mobilizando os conceitos de discurso, arquivo, sujeito, ideologia, bem 

como os dispositivos de formação imaginária, discursiva e ideológica, paráfrase e polissemia. 

Para a realização deste estudo de natureza qualitativa, buscamos responder à questão 

de pesquisa fundando-nos no aporte teórico e metodológico da Análise de Discurso Francesa, 

doravante AD, tendo como principal fundador o teórico Michel Pêcheux. Para tanto, faz-se 

necessário elucidar o conceito de sujeito e de discurso e alguns dispositivos mobilizados, 

como paráfrase, polissemia, memória, arquivo e formações imaginárias, ideológicas e 

discursivas. Voltaremos a isso mais adiante. 

Quando se trata da AD, 

 
inicia-se o trabalho de análise pela configuração do corpus, delineando-se seus 

limites, fazendo recortes, na medida […] em que se vai incidindo um primeiro 

trabalho de análise, retomando-se conceitos e noções, pois a análise de discurso tem 

um procedimento que demanda um ir-e-vir constante entre teoria, consulta ao corpus 

e análise. Esse procedimento se dá ao longo de todo o trabalho (ORLANDI, 2013a, 

p. 66-67). 

 

Diante da dimensão das discussões propostas nos Planos Nacional e Municipais de 

Educação, uma vez que enfatizam diferentes diretrizes, metas e estratégias para a educação 

brasileira, abordando o planejamento desde a educação infantil até a pós-graduação, esta 

pesquisa não tem a pretensão de elucidar os discursos presentes nas diversas metas 

apresentadas, pois, para Análise de Discurso: 

 
Não se objetiva, nessa forma de análise, a exaustividade que chamamos horizontal, 

ou seja, em extensão, nem a completude, ou exaustividade em relação ao objeto 

empírico. Ele é inesgotável. Isto porque, por definição, todo discurso se estabelece 

na relação com um discurso anterior e aponta para outro. Não há discurso fechado 

em si mesmo mas um processo discursivo do qual se podem recortar e analisar 

estados diferentes (ORLANDI, 2013a, p. 62). 

 
Partindo daquilo que a AD chama de exaustividade vertical, os processos discursivos 

recortados e analisados foram feitos a partir dos enunciados da meta cinco dos Planos 

Nacional e Municipais de Educação, focando no discurso e sentido referentes à alfabetização 

e letramento. Vale salientar que a exaustividade vertical, de acordo Orlandi (2013a, p. 63, 

                                                             
1
 Anexo A. 
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destaque da autora), “leva as consequências teóricas relevantes e não trata os „dados‟ como 

meras ilustrações”. 

 A decisão por fazer os recortes se justifica pela trajetória profissional da pesquisadora 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, atuando como professora alfabetizadora, pela 

filiação da pesquisa ao Grupo de Pesquisa de investigação sobre narrativas, práticas letradas e 

discurso (GRINPRALED/CNPq) e pelas inúmeras contribuições do orientador, o Professor 

Doutor Anderson de Carvalho Pereira, ao abordar o tema. 

Para um analista, segundo Orlandi (2013a), a primeira coisa a se considerar é a 

constituição do corpus, que, por sua vez, não segue critérios positivistas e sim teóricos. A 

partir do momento em que se constrói o corpus a análise também se constitui, pois ambos 

estão ligados. A teoria intervém, a todo o momento, conduzindo analista e objeto. 

Vale salientar que a teoria da AD marca o diferencial desta pesquisa em relação às 

demais que já se propuseram a analisar a política dos Planos Nacional e Municipais de 

Educação. Entendemos, a partir da AD, que, para “compreendermos o funcionamento do 

discurso, isto é, para explicitarmos as suas regularidades, é preciso fazer intervir a relação 

com a exterioridade, ou seja, compreendermos a sua historicidade, pois o repetível a nível do 

discurso é histórico e não formal” (ORLANDI, 2004a, p. 29). 

Orlandi (2004a) salienta que AD é uma disciplina que se estabelece na contradição de 

três campos do saber – a linguística, a psicanálise e o marxismo–, não positivista e seus 

pressupostos estão em constante discussão. Quando a AD se situa como uma disciplina de 

entremeio, “fazendo uma ligação, mostrando que não há separação estanque entre linguagem 

e sua exterioridade” (ORLANDI, 2004a, p.25), não significa que seja interdisciplinar, mas 

que funciona na contradição, ao revés e inscrevendo-se no campo da linguagem. Em outras 

palavras, o que a AD questiona é o que é deixado de fora pela abordagem linguística 

saussuriana, isto é, o sujeito e a situação.  

Para a AD, sujeito e sentido não podem ser tratados como já existentes em si, como a 

priori, pois é pelo efeito ideológico elementar que funcionam, como se eles já estivessem 

sempre lá (ORLANDI, 2004a, p. 28). Estudar a política de planejamento educacional é 

buscar, na sua materialidade, os sentidos ali presentes sobre educação, forma histórica de 

sujeito do capitalismo, sociedade: o que se diz, como se diz, em que circunstância. Como o 

discurso não é dado, é preciso se chegar a ele, cabendo ao analista converter a superfície 

linguística (corpus bruto) em um objeto teórico. 

Segundo Orlandi (2016, p. 184),“o estudo da ligação entre as circunstâncias de um 

discurso – suas condições de produção – com seu processo de produção é fundamental”. Visto 
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que o corpus de análise é de arquivo, os recortes foram feitos através de sequências 

discursivas, partindo sempre da macropolítica para a micropolítica, ou seja, sempre da 

materialidade discursiva do PNE para os PMEs. 

É de extrema relevância a temática da pesquisa para apreendermos a relação entre as 

políticas públicas e sentido. Assim, para entendermos como essas questões se materializam na 

política dos Planos Nacional e Municipais de Educação, a pesquisa foi organizada em três 

seções, além desta introdução.  

Assim, a segunda seção, denominada “Políticas Públicas e o contexto educacional 

brasileiro”, retrata a importância do campo das políticas públicas e educacionais e como elas 

sofrem interferências de políticas externas e configuram-se como um espaço de trocas, 

constituído de relações de forças e poder. Procuramos tecer uma contextualização histórica da 

construção de um Plano Nacional de Educação que reporta à década de 1930, com o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação, e aos embates políticos e ideológicos travados sobre a 

importância desse instrumento para a política de planejamento. 

A terceira seção, intitulada “Michel Pêcheux e a Análise de Discurso – por uma 

intervenção política”, aborda os postulados teóricos e metodológicos que orientam a pesquisa 

a partir da Análise de Discurso francesa (doravante AD), cujo principal teórico é Michel 

Pêcheux, uma vez que seus postulados contribuíram para a análise e compreensão dos 

recortes da pesquisa, tendo contribuições do Paradigma Indiciário.  

Na quarta seção, “Letramento e alfabetização: posição discursiva cristalizada na zona 

de sentido do modelo autônomo e a perspectiva histórica do letramento como prática social”, 

descrevemos a concepção dominante do modelo autônomo, que reduz o letramento aos efeitos 

cognitivos, e apresentamos a perspectiva sócio-histórica em termos de práticas concretas e 

sociais. Também estabelecemos, a partir da organização do corpus, a análise de alguns 

recortes da pesquisa. 

Por fim, nas considerações finais, apresentamos um quadro das discussões realizadas 

em torno da política de planejamento educacional e da constituição do sujeito de direito à 

alfabetização, atravessado pela ideologia do capital neoliberal. 

Devemos salientar que esse sujeito não é somente atravessado pela ideologia, mas 

também pelo gênero, pela classe, pela etnia etc. No entanto, essas questões não serão 

aprofundadas aqui, embora, sejam pertinentes e sempre estejam relacionadas à investigação 

do letramento, ainda mais por se tratar, antes de tudo, de um debate sobre civilização, cultura 

e sobre um suposto atraso, um déficit. 



18 
 

2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

Como sabemos, a forma-sujeito-histórica do sujeito moderno é a forma 

capitalista caracterizada como sujeito jurídico, com seus deveres e direitos e 

sua livre circulação social (ORLANDI, 2016, p. 153-154). 

 

Antes de adentrarmos as discussões sobre a política pública educacional, cabe sinalizar 

o que vem a ser uma política pública. Nesse sentido, destacamos que, quando se trata de 

estudar a política pública, é preciso sintetizar as relações entre Estado, sociedade, política e 

economia.  

Souza (2006) salienta o ressurgimento da importância do campo de conhecimento 

denominado políticas públicas e atribui esse ressurgimento a três fatores: a adoção de políticas 

restritivas de gasto, que passou a dominar as agendas da maioria dos países, em especial, nos 

chamados países em desenvolvimento. Segundo, em meio a essas discussões, surgiram novas 

visões sobre o papel do governo, substituindo as políticas keynesianas do pós-guerra por 

políticas restritivas de gastos. O último fator, por sua vez, está ligado, mais diretamente, aos 

países em desenvolvimento e de recente democracia, principalmente os países da América 

Latina, que, conforme os organismos internacionais que regulamentam o sistema global, ainda 

não conseguiram formular políticas públicas capazes de equacionar o desenvolvimento 

econômico e promover a inclusão social. 

De acordo com o posicionamento da autora, não existe uma única e nem melhor 

definição para o termo política pública, o que se tem é uma visão holística do tema, 

entendendo que o todo é mais importante do que a soma das partes e que “indivíduos, 

instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que existam diferenças sobre a 

importância relativa destes fatores” (SOUZA, 2006, p.6). Por outro lado, para Muller e Surel 

(2002), uma política pública é um construto social e um construto de pesquisa e vem se 

configurando como um esforço para se compreender o papel do Estado e suas interferências 

na sociedade.  

Para eles, a primeira dificuldade posta à análise de políticas públicas é o caráter 

polissêmico do termo política. Muller e Surel (2002), então, recorreram a autores de língua 

inglesa que dispõem de diferentes termos para caracterizar as nuances do tema, como, por 

exemplo, polity que é a esfera da política que faz distinção entre o mundo da política e a 

sociedade civil, o termo politics, designando a atividade política em geral, a competição por 

cargos públicos, debates partidários e formas de mobilização e o terceiro termo sendo policies 
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para a ação pública onde são elaborados e implementados programas em torno de objetos 

explícitos.  

Quando se trata de estudar a ação pública, o foco deve ser na terceira acepção, a das 

políticas, sem negar as interferências dos outros dois termos pontuados. De acordo com 

Muller e Surel (2002, p. 10) “é próprio da análise das políticas, lançar um olhar diferente 

sobre a ação pública em seu conjunto, colocando-se do ponto de vista daquilo que se tornou 

centro de gravidade da esfera política, a saber, a implementação das políticas públicas”. 

Em resposta ao questionamento do que vem a ser política pública, Muller e Surel 

(2002, p.13, destaques dos autores) pontuam três elementos, que, segundo eles, devem ser 

levados em consideração, pois “uma política pública constitui um quadro normativo de ação; 

ela combina elementos de força pública e elementos de competência [expertise]; ela tende a 

constituir uma ordem local”. Afirmam que uma política pública constitui um quadro 

normativo de ação, com elementos combinados de força pública e competência expertise que 

tendem a constituir uma ordem local. 

Quando os autores se referem ao quadro normativo de ação, afirmam que uma política 

pública é formulada por um conjunto de medidas concretas, que acabam constituindo a 

substância visível da política e estas podem ser constituídas de recursos financeiros, 

intelectuais, reguladores e materiais. Ainda apontam que, nessa circunstância, se constitui 

também de produtos, ou seja, de outputs (expressão dos autores) reguladores (normativos) 

financeiros e físicos.  

A política pública, conforme Muller e Surel (2002), compõe um conjunto de decisões 

e ações de diferentes atores, que defendem interesses de diferentes entidades públicas e 

privadas e que intervêm em diversos níveis.  Nesse jogo, não há coerência, mas um espaço de 

troca, constituído por relações de poder em função dos recursos mobilizados, a fim de 

influenciar e implementar um projeto de política pública e é nesse espaço de trocas que se 

forma a ação do Estado. Para tanto, cria-se um quadro geral de ação. Muller e Surel (2002) 

assim sinalizam: 

Isto significa que, para que uma política pública “exista”, é preciso que as diferentes 

declarações e/ou decisões sejam reunidas por um quadro geral de ação que funcione 

como uma estrutura de sentido, ou seja, que mobilize elementos de valor e de 

conhecimento, assim como instrumentos de ação particulares, com o fim de realizar 

objetivos construídos pelas trocas entre os atores públicos e privados (MULLER; 

SUREL, 2002, p. 16, destaques dos autores). 

 

No tocante à essa questão, os autores apresentam algumas dificuldades. A primeira 

delas implica em “tomar consciência do caráter normativo de todo programa de ação pública” 
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(MULLER; SUREL, 2002, p. 16), portanto, a política governamental, para se constituir como 

tal, precisa, antes de qualquer coisa, definir o conjunto de fins a serem alcançados, 

explicitando-os em seus textos, porém, muitas vezes, os fins não são fluidos, pelo contrário, 

apresentam ambiguidades, necessitando um olhar cuidadoso do pesquisador, para identificar 

os pontos obscuros. 

Outra dificuldade apresentada pelos autores diz respeito a quem define as normas da 

ação pública, questionando o seguinte: é o governo, os partidos, os eleitores, o pesquisador 

quem investiga a política? De acordo Muller e Surel (2002), independente de quem seja, é de 

extrema importância levar em consideração que estudar a política analisando a ação do Estado 

ocorre devido ao fato de que se deve estudá-lo como aparelho político administrativo. 

Na terceira dificuldade mencionada, os autores salientam que a política pública em si 

não descarta a falta de coerência presente em seu quadro normativo e cognitivo, pelo 

contrário, justamente por se tratar de uma política pública, é preciso que haja consciência 

quanto ao caráter intrinsecamente contraditório e incoerente. Para tanto, é necessário que se 

defina o sentido dado pelas condutas governamentais, deve-se estar atento à lógica de ação e 

às lógicas de sentido presentes na elaboração e implementação das políticas públicas. 

Segundo Muller e Surel (2002), é extremamente importante identificar os elementos 

que fundamentam a especificidade da ação do Estado. Partindo da concepção weberiana do 

Estado, como autoritário e coercitivo, detentor do monopólio da violência física legítima, os 

autores questionam se é preciso entender que, além de elementos de coerção física, o Estado 

também mobiliza elementos reguladores e que a ação do Estado não desemboca em um bloco 

homogêneo e autônomo devido às interações que mantém com seus múltiplos contatos 

presentes em seu contexto, que concorrem entre espaço público e privado. 

Para Muller e Surel (2002), toda política pública assume um espaço de relações 

interorganizacionais, portanto, deve-se levar em conta o conjunto de indivíduos, grupos ou 

organizações que são afetados pela ação do Estado em certo espaço dado. Por se tratar de um 

constructo político e constituir uma ordem local, acaba regulando os conflitos entre os 

interessados, assegurando a articulação de seus interesses individuais e coletivos.  

Por se tratar da complexidade do tema, Souza (2006) argumenta que a política pública, 

em geral, se constitui como um campo multidisciplinar, portanto, ao compor uma teoria geral 

da política, faz-se necessário constatar as contribuições de teorias construídas no campo da 

Sociologia, da Ciência Política e da Economia. 
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2.1POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL 

 

Diante da escolha do corpus e a fim de provocar no leitor um estado de reflexão, 

diante das discussões que serão traçadas, propomos alguns questionamentos: para que serve, 

de fato, a política pública? Se tivéssemos uma educação de qualidade, que atendesse a todos, 

necessitaríamos de políticas públicas educacionais? Se vivêssemos em uma sociedade justa, 

igualitária e democrático-cidadã, que sentido teria a política pública? 

Dessa forma, ressaltamos que Azevedo (2004) define política educacional como 

policy, ou seja, um programa de ação, e considera a política da educação um fenômeno que se 

produz associado a um contexto mais amplo de relações de poder que são expressas na 

politics, entendendo política no sentido da dominação. Ao analisar a Educação a partir do 

contexto social mais amplo, a autora garante que é possível verificar que essas relações 

acontecem de forma assimétrica, excludente e desigual. E, portanto, a análise científica da 

política não deve ficar somente na prática da denúncia, antes os estudos científicos devem 

possibilitar a implementação de uma política de transformação. 

Segundo Azevedo (2004), cabe às Ciências Sociais e Humanas o desafio de 

compreender os novos processos sociais a partir da reorganização do capitalismo em escala 

mundial, buscando alternativas de superação. Por trás da reorganização do capitalismo, que 

promoveu uma série de reformas sociais, encontra-se a doutrina neoliberal que se propagou 

fortemente por vários setores da sociedade, através de dois campos, o cultural e o ideológico, 

promovendo a crença de que era impossível pensar em (des) regulação social fora dos padrões 

de relação entre Estado, sociedade e mercado. 

De acordo coma autora, as políticas públicas são ações que guardam intrínseca 

conexão com o universo cultural e simbólico, que, por sua vez, mantém relações com o 

sistema de significações, que é próprio de uma determinada realidade social. 

Azevedo (2004) aponta que, dentre os vários fenômenos sociais, a Educação tornou-se 

o centro de (des) regulação neoliberal por dois grandes motivos. O primeiro, conforme 

salienta a autora, é o fato de que a Educação forma a base que conduz ao processo de 

desenvolvimento científico e tecnológico e a ciência e tecnologia transformam-se em forças 

produtivas. O segundo motivo é fortemente baseado nos ideais de mercado, o qual forjou uma 

nova ortodoxia nas relações entre a política, o governo e a Educação.  

Stephen Ball (2011), sociólogo e pesquisador inglês das reformas educacionais do 

Reino Unido, produzidas a partir do contexto das reformas de Estado, propõe o termo policy 

sociology ou sociologia das políticas. O autor utiliza conceitos do campo da Sociologia para a 
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análise de políticas, estabelecendo vínculos no contexto econômico, social e político e sinaliza 

que as análises em torno da política educacional devem ser feitas a partir de uma perspectiva 

crítica, principalmente se levarmos em consideração que, cada vez mais, a política vem 

tomando uma roupagem de mercadoria a ser “comprada” e “vendida”. 

Ball (2011) avalia as mudanças nas formas de provisão do setor público e na sociedade 

civil, baseando-se nas reformas de Estado instauradas por Margaret Thatcher, no Reino 

Unido, e salienta que estas reformas repercutiram ao redor do mundo, influenciando a agenda 

política de diferentes países do ocidente, inclusive o Brasil, sendo esse modelo de reforma 

considerado exitoso pelos órgãos internacionais, como Banco Mundial (BM), Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

De acordo Shiroma, Campos e Garcia (2005), os organismos multilaterais se 

constituíram e produziram documentos que não só prescreviam orientações a serem adotadas 

por outros países, como também produziram discursos justificando a necessidade da reforma e 

sua urgente implementação. 

Nessa nova conjuntura, o Estado de Bem-Estar Social
2
foi reestruturado e subordinado 

às forças do mercado, surgindo novas estruturas e novas tecnologias de controle, tendo como 

base a doutrina neoliberal. Sobre a doutrina neoliberal, David Harvey (2013a) sinaliza: 

 

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas 

que propõe que o bem-estar humano pode ser mais bem promovido liberando-se as 

liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 

institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres 

mercados e livre comércio (HARVEY, 2013a, p.12). 

 

Ball (2011, p. 24) salienta que os pontos-chave entre a reestruturação e reavaliação do 

setor público “são os discursos de excelência, efetividade e qualidade, bem como a lógica e 

cultura do gerencialismo”. Enfatizando o gerenciamento, o referido autor pontua que, ao 

contrário do antigo gerencialismo (neotaylorismo), que focava no controle direto, o novo 

oferece um modelo de organização centrado nas pessoas pela motivação em produzir com 

                                                             
2
Peroni (2003) assim sinaliza sobre o Estado de Bem-Estar Social: no período pós-Segunda Guerra Mundial, o 

Estado capitalista assumiu novas obrigações, pois a produção em massa requeria investimentos em capital fixo e 

condições de demanda relativamente estáveis para que fosse lucrativa. O Estado tinha o papel de controlar os 

ciclos econômicos, combinando políticas fiscais e monetárias. As políticas eram direcionadas para os 

investimentos públicos, principalmente para os setores vinculados ao crescimento da produção e do consumo em 

massa, e tinham, ainda, o objetivo de garantir o pleno emprego. O salário era complementado pelos governos 

através de seguridade social, assistência médica, educação, habilitação (PERONI, 2003, p. 22). 
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qualidade sempre em busca de uma excelência produtiva, acelerando e simplificando o 

processo decisório, afirmando que o sistema burocrático é difícil de ser gerenciado, pouco 

produtivo e não possui espírito empreendedor. 

Partindo desse ponto, o autor demonstra que, no setor educacional, a carreira de diretor 

de escola, por exemplo, é a principal a incorporar o novo gerencialismo, contribuindo para 

transformar os regimes organizacionais das escolas, ao adotar um modelo de regime 

empresarial-mercadológico. Para Ball (2011), essas mudanças são derivadas da concepção da 

política educacional estabelecida pelo Ato Educacional de 1988 e tantas outras legislações 

sancionadas no Reino Unido, sob o ideal do livre mercado, postura defendida e difundida pelo 

economista Fredrich Von Hayek. 

Segundo Ball (2011), o conjunto de legislações educacionais, além de estabelecer a 

infraestrutura e os incentivos na forma de mercado, introduziu as possibilidades de 

financiamento e responsabilização (que o autor chama de accountability), relacionadas à 

performance. Em consonância com Ball (2011): 

 

A imposição e o cultivo da performatividade na educação e no setor público, 

somados à importação e disseminação do gerencialismo, também requerem e 

encorajam maior conjunto de formas de organização e culturas institucionais e 

aproximam formas e culturas dos modos de regulação e controle predominantes no 

setor privado (BALL, 2011, p. 25). 

 

As consequências dessas mudanças sinalizadas na reforma do setor público atingiram 

os sindicatos e a atividade profissional. Na Educação, foi possível perceber algumas 

mudanças, como medidas de competição entre as escolas e o financiamento passou a ser feito 

de acordo com o seu sucesso para atrair alunos. Tais práticas, fundamentadas na filosofia e na 

Economia do neoliberalismo, produziram e produzem estruturas de desigualdade e 

diversidade social. 

Ball (2011) pontua, contudo, algumas advertências que precisam ser observadas com 

cuidado. Primeiro, o autor esclarece que as mudanças do gerenciamento neotaylorista para o 

novo gerencialismo não apresentam rupturas claras, pois o uso de performance e as 

intervenções continuadas do Estado, tornadas práticas organizacionais, tendem a encorajar a 

retenção de características organizacionais em máquinas burocráticas.  

No segundo momento, o autor assegura que nem todas as organizações incorporam 

mudanças com boa vontade e entusiasmo. Existem aquelas que mantêm atividade 

contradiscursiva. No terceiro momento, Ball (2011) salienta que em muitas organizações do 

setor público é possível identificar, ao mesmo tempo, no trabalho, práticas antigas e novas 
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formas de gerencialismo; além disso, as configurações locais e regionais de provisão se 

diferem e as diferenças e variações têm de ser balanceadas contra padrões e tendências gerais. 

No quarto posicionamento, o autor chama atenção para o fator considerado, por ele,de grande 

importância, ou seja, não confundir o calor e o ruído da reforma e a retórica da 

“marketização” com a mudança real de estrutura e valores.Por isso, é considerado um fator de 

extrema importância para Ball (2011), no que diz respeito à análise de políticas, porque elas 

devem ser feitas a partir de cuidadosa pesquisa regional, local e organizacional, para entender 

os graus de aplicação e de espaço de manobra envolvidos na tradução das práticas 

empreendidas nas disciplinas de reforma. 

Na quinta advertência, ele sinaliza que não é possível e nem desejável a total 

transformação para a lógica do pós-fordismo. Para tanto, argumenta a partir das elucidações 

de Clarke (1994) e de colaboradores, que, apesar da reestruturação do Estado, o 

profissionalismo-burocrático não pode deixar de existir, mas deve ser subordinado e 

acomodado ao gerencialismo (BALL, 2011). 

Todas essas considerações enfatizadas por Ball (2011) situam o pesquisador na relação 

existente entre o conjunto de políticas, relações políticas e níveis da política. No que diz 

respeito à educação, Ball (2011) afirma que as mudanças no setor educacional são parte de 

um processo de transformação mais amplo e fundamental que perpassam o setor público. 

Quando se trata de política educacional, o autor salienta que as pesquisas científicas 

podem ser fixadas tanto em projetos políticos e processos sociais mais amplos quanto na 

restrição de projetos e problemas mais específicos, levando em consideração que o 

desenvolvimento epistemológico nas chamadas Ciências Humanas, como a Educação, 

encontra-se imbricado nos problemas sociais e políticos (BALL, 2011). 

Para Azevedo (2004), as políticas públicas, assim como toda ação humana, são 

implementadas, reformuladas ou desativadas de acordo com a memória da sociedade ou do 

Estado, em que têm curso. Outro posicionamento defendido por Stephen Ball (2011) diz 

respeito à análise da política como texto e como discurso, sendo corroborado por Mainardes, 

Ferreira e Tello (2011, p. 157): “a política como discurso estabelece limites sobre o que é 

permitido pensar e tem efeito de distribuir vozes, uma vez que somente algumas vozes serão 

ouvidas como legítimas e investidas de autoridade”.  

Eni Orlandi (2010, p. 13), autora que se dedica à Análise de Discurso de linha francesa 

– sendo alguns de seus trabalhos o principal referencial teórico utilizado nesta pesquisa –, 

afirma que o modo como a sociedade é regida, deve-se a “formas de estabilização desses 

sentidos em formações discursivas, que fixam sentidos para o público e para as políticas 



25 
 

públicas”. Para a autora, a sociedade não é inerte, porque a “formação social é constituída de 

relações que resultam, em última instância, dos modos de individuação dos sujeitos pelo 

Estado, relações que são de natureza político-social, simbolizadas” (ORLANDI, 2013b, p.6). 

Nesse contexto, destacamos que o modo como o indivíduo é interpelado como sujeito 

pelo Estado foi uma das preocupações de Pêcheux (1988), ao afirmar que as ideologias, 

enquanto forças materiais, constituem os indivíduos em sujeitos. O autor argumenta que é 

inconcebível para uma teoria materialista dos processos discursivos contentar-se em 

reproduzir o sujeito ideológico, sendo um de seus objetos teóricos, como sempre-já dado. É 

preciso pensar em uma teoria (não subjetivista) da subjetividade, a fim de designar que a 

constituição do sujeito é feita, através de processos de imposição/dissimulação, “situando-o 

(significando para ele o que ele é) e, ao mesmo tempo, dissimulando para ele esta situação 

(esse assujeitamento) pela ilusão da autonomia constitutiva do sujeito, de modo que o sujeito 

funcione por si mesmo” (PÊCHEUX, 1988, p.133). 

Corroborando Pêcheux (1988), Haroche (1992) afirma que essa autonomia é aparente 

e Orlandi (2007, p.6) enfatiza que o sujeito de direito é “o efeito de uma estrutura social bem 

determinada, a sociedade capitalista. Esta estrutura condiciona a possibilidade do contrato, da 

troca, da circulação”. Assim, o assujeitamento é favorável e indispensável ao pleno 

funcionamento da economia capitalista. 

Pêcheux (1988), com base nos postulados de L. Althusser (1996), elucidados no artigo 

Aparelhos Ideológicos do Estado, reconhece ali as condições ideológicas de 

reprodução/transformação das relações de produção, sistematizando a relação entre 

inconsciente freudiano e a ideologia no sentido marxista e como esta interpela os indivíduos 

em sujeitos. Pêcheux (1988) acrescenta, ao analisar a tese de Althusser (1996), quando este 

afirma que o indivíduo é interpelado como sujeito livre para livremente submeter-se às ordens 

do Sujeito, aceitando sua submissão, que esse sujeito com S maiúsculo é o que J. Lacan 

determina como constituído pelo Outro, pontuando, a partir das formulações lacanianas, que o 

inconsciente é o discurso do Outro. 

A partir de então, o autor esboça a questão da ligação do recalque inconsciente com o 

assujeitamento ideológico, materialmente ligados, porém, sem a possibilidade de serem 

confundidos. Ele convoca a figura do teatro da interpelação, indicada por Althusser (1996), 

como uma crítica ao teatro da consciência, para demarcar a discrepância na formulação entre 

indivíduo/sujeito designando “o paradoxo pelo qual o sujeito é chamado à existência” 

(PECHÊUX, 1988, p. 154). 
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Para Pêcheux (1988), é sob a evidência de que “eu sou realmente eu” que há o 

processo de interpelação-identificação, que produz o sujeito sob diversas formas impostas 

pelas relações sociais jurídico-ideológicas, o sujeito de direito. Segundo Haroche (1992, p. 

21) “o poder, o Estado e o direito, coagem o sujeito, insinuam-se nele de forma discreta”. A 

ideologia está, a todo tempo, dizendo o que é e o que deve ser, é ela que fornece as 

evidências, mascarando o caráter material dos sentidos das palavras e dos enunciados. 

Pêcheux (1988), ao afirmar que Althusser aproxima a evidência da existência 

espontânea do sujeito (como origem ou coisa em si) da evidência do sentido, critica os 

linguistas e todos que recorrem à Linguística de base saussuriana, por desconhecerem o jogo 

dos efeitos ideológicos em todos os discursos, quando as evidências fazem com que uma 

“palavra designe uma coisa e possua um significado” (PÊCHEUX, 1988, p. 153). 

Segundo o autor, o funcionamento da ideologia, ao interpelar o indivíduo em sujeito, 

especificamente ao interpelá-lo na condição de sujeito do seu discurso, graças ao complexo 

das formações ideológicas e através do interdiscurso (conceitos que serão tratados com 

pormenores adiante), fornece a cada sujeito sua “realidade”, enquanto sistemas de evidências 

de significação percebidas, aceitas e experimentadas (PÊCHEUX, 1988, p. 162). Isso faz com 

que o sujeito não reconheça sua subordinação, seu assujeitamento ao Outro ou ao Sujeito, 

fazendo aqui alusão a J. Lacan, criando a aparência de forma da autonomia. Conforme seu 

posicionamento, Pêcheux (1988) assim propõe: 

 

Já observamos que o sujeito se constitui pelo “esquecimento” daquilo que o 

determina. Podemos agora precisar que a interpelação do indivíduo em sujeito de 

seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que 

o domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito): essa identificação, 

fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, apóia-se[sic] no fato de que os 

elementos do interdiscurso (sob sua dupla forma, descrita mais acima, enquanto 

“pré-construído” e “processo de sustentação”) que constituem, no discurso do 

sujeito, os traços daquilo que o determina, são reinscritos no discurso do próprio 

sujeito (PÊCHEUX, 1988, p. 163, destaques do autor). 

 

Claudine Haroche (1992) questiona o que queremos dizer quando falamos em sujeito, 

principalmente nas Ciências Humanas e Sociais. Ao buscar a etimologia da palavra, Haroche 

(1992) nos assegura que o sentido primeiro de sujeito surgiu no século XII, significando 

aquele que é submetido à autoridade soberana. A autora nos lembra que a palavra sujeição 

surgiu na mesma época. Três séculos depois, surgem derivados como assujeitar e 

assujeitamento. Já no século XVI, o sujeito que antes era tido como subordinado passa a ter o 

sentido de matéria, causa, motivo, pessoa que é motivo de algo, pessoa considerada em suas 

aptidões (HAROCHE, 1992). 



27 
 

Para Haroche (1992) não existe sujeito livre, existe sujeito falado, dominado, 

dependente.  A autora recorre a duas modalidades para explicar a questão do sujeito: a 

determinação religiosa e a determinação individual, embora sejam modalidades diferentes, “o 

conteúdo do texto difere, mas qualquer que ele seja, a dependência do sujeito ao texto, sua 

determinação pelo Texto, estão asseguradas” (HAROCHE, 1992, p. 158). 

Haroche (1992) salienta que, a partir do século XVIII, com o enfraquecimento da 

ordem religiosa, houve ascensão do jurídico e a ideia de sujeito livre e proprietário, 

promovendo um assujeitamento do sujeito ao Estado, recebendo forte influência da corrente 

política e ideológica liberal. Como o aparelho religioso não é mais capaz de controlar o 

sujeito, faz-se necessário que o Estado estabeleça novas formas de controle.  

Na análise da autora, a associação da matemática ao social, tendo por finalidade um 

amor ao Estado, estão integrados a mecanismos de controle da subjetividade. Surgiu daí a 

necessidade de uma ciência da conduta humana, substituindo a ideia de um Deus que governa 

por mecanismos de controle, a fim de matematizar o comportamento social, controlando as 

decisões e o comportamento do sujeito de forma menos visível.  

Dessa forma, para Haroche (1992), é preciso pensar a relação do sujeito com Estado 

pontuando questões como subordinação, opressão e disciplinarização da subjetividade. Ao 

induzir o sujeito a ter amor ao Estado, à pátria, substitui-se a vontade pelo ser algo, que 

escaparia à Lógica, à matematização. Tal desejo é “calado precisamente porque o sujeito 

procede da literalidade e da univocidade da Lei” (HAROCHE, 1992, p. 190) e o Estado se 

define então, “pela imposição da literalidade, do explícito em suas leis, esforçando-se 

constante em banir o implícito e a parte de indeterminação” (HAROCHE, 1992, p. 189). 

Pode-se afirmar que o assujeitamento ao Estado, ao sistema jurídico-político ocorre ao 

mesmo tempo em que o indivíduo se vincula a uma religião. Quando é que o sujeito se cala 

ou é calado e quando é que ele fala? Através da política que “ora tende a fazer do sujeito um 

sujeito religioso, submisso, um sujeito que se cala e que tem medo; ora a fazer dele (em 

aparência ao menos) um sujeito que fala, repete, e, para dizermos tudo, recita” (HAROCHE, 

1992, p. 190). 

De acordo com Ball (2011), os textos diligentes da política apresentam o que o autor 

chama de silêncio surdo, abstrato e metódico. Esses discursos apresentam rituais ideológicos. 

Mainardes e colaboradores (2011) consideram que os fluxos da política são também fluxos do 

discurso, poderosos instrumentos de retórica, que apresentam formas de falar sobre o mundo. 

Portanto, ao se analisar a política pública, deve-se levar em consideração, como salienta 

Orlandi (2010, p. 21), “o discurso pelo que ele é: um índice potencial de uma agitação nas 
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filiações sócio-históricas de identificação, já que ele é ao mesmo tempo efeito dessas filiações 

e um trabalho de deslocamento em seu espaço”. Esse pressuposto é importante para esta 

pesquisa, uma vez que ela se encontra filiada ao dispositivo teórico metodológico da Análise 

de Discurso francesa que trabalha com a materialidade da linguagem e sua relação necessária 

com aspectos históricos, considerando o processo de produção do sujeito do discurso e dos 

sentidos que o significam. 

Pêcheux e Fuchs (2014) argumentam que o quadro epistemológico da Análise de 

Discurso (doravante AD) reside na articulação de três regiões do conhecimento científico, 

quais sejam: 

Materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas transformações, 

compreendida aí a teoria das ideologias; A linguística, como teoria dos mecanismos 

sintáticos e dos processos de enunciação ao mesmo tempo; a teoria do discurso, 

como teoria da determinação histórica dos processos semânticos.  Convém explicitar 

ainda que essas três regiões são, de certo modo, atravessadas e articuladas por uma 

teoria da subjetividade (de natureza psicanalítica) (PÊCHEUX; FUCHS, 2014, p. 

160). 

 

Para os autores citados acima, é a relação com essas três regiões que reduz a distância 

entre a análise de discurso e a teoria do discurso, sendo considerada uma disciplina de 

entremeio (PÊCHEUX; FUCHS, 2014). 

Orlandi (2004a) pondera que não existe uma relação direta do homem com o mundo, 

com o pensamento, com a linguagem, é preciso que exista a mediação. Portanto, para que 

aconteça a mediação é que existe o discurso como instância material. Interessa a esta pesquisa 

o processo de produção dos discursos presentes nas políticas dos Planos Nacional e 

Municipais de Educação, fazendo um recorte das questões da alfabetização e letramento, 

estabelecendo, conforme preconiza a AD, relações entre o todo e a parte de natureza 

discursiva (interpretativa). 

Como salienta Azevedo (2004), o sistema de dominação atribui significados que 

estruturam as relações sociais e orientam os processos de decisão, formulando e 

implementando as políticas. Baseado nos estudos de Azevedo (2004),é possível afirmar que 

as orientações que vêm de fora não são transplantadas de forma mecânica para qualquer 

sociedade, porém as diretrizes que mantêm o Estado mínimo para as políticas sociais e 

máximo para acumulação do capital são recontextualizadas, de acordo com as características 

históricas da sociedade às quais se destinam.  

Vale ressaltar que as dimensões que estruturam e implementam as políticas educativas 

a partir das marcas advindas das decisões em escala mundial, segundo padrões definidos pelos 

rumos da globalização, são passíveis de serem localmente ressignificadas. Portanto, para 
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analisar as políticas educativas, é preciso levar em consideração determinadas dimensões, 

como destaca Azevedo (2004): 

 

As soluções técnico-políticas escolhidas para operacionalizar internamente os 

princípios ditados pelo espaço global; o conjunto de valores que articulam as 

relações sociais; o nível de prioridade que se reserva à própria educação; as práticas 

de acomodação ou de resistência forjadas nas instituições que as colocam em ação 

sejam nos sistemas de ensino ou nas próprias escolas (AZEVEDO, 2004, p.15). 

 

O movimento global somado ao processo de neoliberalização
3

se acopla às 

características históricas e estruturais dos países que implantam esse sistema. Nos contextos 

socioculturais, é preciso levar em consideração a lógica do global, do regional e do nacional e, 

também, a lógica que rege os espaços locais constituídos no interior das sociedades que 

possuem singularidades próprias de cada contexto, como é o caso do Brasil.  

 

2.2 O CONTEXTO DA POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL BRASILEIRANA 

INFLUÊNCIA DA AGENDA INTERNACIONAL 

 

Segundo Azevedo (2002), no Brasil, é possível constatar o imbricamento entre os 

princípios que regem a reforma administrativa do Estado e as políticas educacionais que vêm 

sendo propostas. Ao analisar o novo gerencialismo abordado por Ball (2011) no Reino Unido, 

a autora afirma que, aqui, no Brasil, foi adotado o modelo gerencial de gestão à educação, 

traduzido, por exemplo, através da inscrição de um conjunto de programas e projetos para 

todos os níveis de ensino, baseado na participação em processos competitivos para acesso aos 

recursos, homogeneização de conteúdos via Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

criação de unidades executoras nas escolas de ensino fundamental, política nacional de 

avaliação de desempenho de todo o sistema de educação e o Fundo de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF).  

É possível perceber as afinidades no quadro de reformas no Reino Unido com a 

reforma da educação ocorrida no Brasil durante o governo Fernando Collor de Mello e, mais 

especificamente, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) na década de 1990, com a 

concretização definitiva do Estado de Direito, como afirma Peroni (2003, p.22): “as mudanças 

ocorridas na política educacional dos anos 1990, deveriam ser entendidas como parte da 

materialidade da redefinição do papel do Estado”. Elas não aconteceram de forma isolada, 

                                                             
3
 O processo de neoliberalização sustenta que o bem social é maximizado se se maximizam o alcance e a 

frequência das transações de mercado, procurando enquadrar todas as ações humanas no domínio do mercado, 

segundo Harvey (2010, p.13). 
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mas agregadas às transformações no Estado brasileiro. Para Leher (2010, p. 372), as políticas 

neoliberais do governo são recontextualizadas de acordo com as dimensões históricas, 

políticas, econômicas, culturais e a “agenda banco mundialista está sendo implementada pelas 

frações burguesas locais”, operando ativamente, recontextualizando-se, a partir dos aspectos 

históricos, conceituais e correlação de forças. 

Roberto Leher (2010) considera que o governo de FHC estabeleceu uma gestão 

totalmente contra a educação pública brasileira, o que provocou confrontos sistemáticos com 

o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP) e com os sindicatos da educação, 

devido à sua “opção pela mercantilização da educação e pelo ajuste da educação de massa a 

um padrão de acumulação do capital que requer grande volume de trabalho simples” 

(LEHER, 2010, p. 371).  

Segundo Peroni (2003), a crise no Estado brasileiro foi fiscal e, para conter a crise 

fiscal, o governo de FHC propôs uma série de reformas. Como estratégia de governo, foi 

criado o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), que apresentou o Plano 

Diretor da Reforma do Estado em 1995, propondo a descentralização, publicização e 

terceirização, conclamando a participação da sociedade e o controle social.  

Conforme Peroni (2000), a partir dessas reformas é possível fazer algumas 

constatações: 

Verificamos, assim, como a atual proposta de política educacional é parte de projeto 

de Reforma do Estado no Brasil e como seus pilares básicos autonomia da escola, 

Avaliação Institucional, Parâmetros Curriculares Nacionais, FUNDEF, são parte da 

tensão centralização/descentralização, Estado mínimo/Estado máximo em que o 

Estado passa a ser o coordenador e não mais o executor, se tornando mínimo para as 

políticas sociais e repassando para a sociedade tarefas que eram suas (PERONI, 

2000, p. 15). 

 

As políticas públicas educacionais, desencadeadas no governo de FHC, respondem 

diretamente aos anseios do capitalismo, frisando um Estado mínimo para as políticas sociais e 

máximo para o capital. No projeto da doutrina neoliberal, David Harvey (2013a, p.13) salienta 

que “os defensores da proposta neoliberal ocupam atualmente posições de considerável 

influência no campo da educação (nas universidades e em muitos bancos de ideias)”; prova 

disso, foi a intensa influência dos organismos internacionais, como o Banco Mundial (BM), o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), na agenda da política educacional 

brasileira, defendendo, explicitamente, a vinculação entre educação e produtividade. 
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A interferência desses organismos internacionais, desencadeada no final do século 

XX, na política educacional brasileira, vem se consolidando, cada vez mais, no século XXI, 

conforme veremos, ao analisar os recortes do corpus desta pesquisa. O foco desses 

organismos internacionais, dentre outras questões, está em melhorar a eficácia e qualidade da 

educação básica oferecida às camadas mais pobres, sendo necessária para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem. Peroni (2003) chama a atenção para o fato de que 

esses organismos internacionais representam a hegemonia neoliberal global que, vinculados 

ao capital, propõem um modelo de sociedade e de educação através de suas interferências nas 

políticas sociais para países periféricos, como o Brasil, que vem ratificando suas orientações 

desde então, principalmente nesses últimos dois anos. 

A Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em 1990, em Jomtien, 

Tailândia, financiada pelo PNUD, UNESCO, UNICEF e BM buscou consolidar o 

compromisso em torno do plano educacional em todo o mundo, no intuito de oferecer 

educação básica de qualidade à população de crianças, jovens e adultos, destacando que os 

países com alta taxa de analfabetismo, como o Brasil, deveriam desencadear políticas 

educativas voltadas para a alfabetização, atendendo às necessidades básicas de aprendizagem, 

a partir dos princípios elencados na Declaração de Jomtien, articulados pelo Fórum 

Consultivo Internacional para a “Educação para Todos” (Education for All – EFA), 

coordenado pela UNESCO, que tinha a finalidade de avaliar o andamento dessas políticas 

através de reuniões globais e locais. 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2007, p. 49) salientam que, ao ponderar sobre a 

educação básica e as necessidades básicas de aprendizagem, a UNESCO, a partir de seu 

horizonte ideológico e político, apontava para “os conteúdos, os meios e modalidades de 

ensino e aprendizagem”, visando aos sistemas de avaliação de resultados e à participação 

conjunta do Estado com os setores privados. Para as referidas autoras, “a função ideológica de 

indicar a natureza do ensino a ser ministrado [...] reeditava o dualismo na educação brasileira, 

partindo-se do suposto de que, as necessidades das amplas camadas empobrecidas eram 

peculiares” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 52). 

Também em 1990, a UNESCO lançou uma campanha global sobre alfabetização, 

determinando 1990 como Ano Internacional da Alfabetização (AIA).Esta campanha global 

objetivava mobilizar os países em prol do estabelecimento de sociedades plenamente 

alfabetizadas.  

Sob influência desses organismos internacionais, que focalizavam a qualidade da 

educação básica, no Brasil,medidas foram implementadas para reformar a condução das 



32 
 

políticas públicas e os discursos dessas políticas, inclusive sobre alfabetização, cerne das 

atribuições da UNESCO, que respondiam às solicitações dos organismos internacionais, 

instituindo parcerias entre o setor privado e o governo.Segundo Street (2014), o AIA,através 

de sua coordenação mundo afora, reproduziu estereótipos do modelo autônomo de letramento 

ocidentalizado,disseminando, mediante suas agências, em parcerias com diferentes Estados 

nacionais, um sentido de letramento único que perdura até os dias atuais. 

Ao tratar sobre democracia tardia do Brasil, Battaglia (2013, p.61) pondera que um 

dos ideais do regime republicano era o de reverter “o atraso educacional e civilizatório 

herdados dos tempos da Colônia e do Império” e, para tanto, era “premente a normatização e 

elaboração de métodos de ensino e a compreensão das funções da leitura e da escrita, que 

passariam ao serviço dos meios de produção capitalista” (BATTAGLIA, 2013, p. 62). Dessa 

maneira, o regime republicano significou, como informa Silva (2015), mais um processo de 

continuidade do que propriamente de rupturas com as formações econômicas, sociais e 

políticas instaladas desde os tempos da Colônia e do Império. Em suas palavras: 

 

Com a República, vinha – ou deveria vir – o anúncio de um novo tempo, um tempo 

em que os brasileiros poderiam falar e serem falados do lugar de cidadão, daquele 

que tem e exerce direitos e deveres decorrentes de sua condição social e política de 

homem livre e igual perante as leis (escritas) de uma sociedade. Ao significar, nos 

significávamos – analfabetos e alfabetizados –, a partir de então, em relação a um 

Estado, a uma prática política, a direitos e deveres, a uma qualidade distintiva de 

indivíduos que vivem em regime contratual, a uma língua nacional, pois “todos são 

iguais perante a lei”, está dito na Constituição de 1891 (SILVA, 2015, p. 44, 

destaque da autora). 

 

A igualdade de direitos acarretada pelo discurso do regime republicano configura-se, 

segundo Silva (2015), em um engodo, pois foi no espaço da República que ocorreu a negação 

da cidadania dos analfabetos, na República instalou-se o lugar do cidadão-analfabeto, que, por 

não saber ler e escrever, não poderia votar e nem ser votado, porque “a escrita, assim, passa a 

ser um critério de seleção e de exclusão dos indivíduos de nossa sociedade: uma questão 

político-pedagógica que adquire estatuto jurídico (SILVA, 2015, p.45). Mesmo com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que iniciou o estabelecimento de direitos antes 

negados, inclusive o direito do analfabeto ao voto, as marcas da exclusão não deixaram de 

existir. 

O espírito republicano não gerou bem-estar para todos. Proclamada por militares e 

instaurada por uma elite dirigente, a República conservou os vínculos com a ideologia 

positivista propagada por Augusto Comte, ao ponto de seus ideais, como ordem e progresso, 

por exemplo, se transformaram em lemas da bandeira brasileira, como uma representação da 
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permanência de ideais socioeconômicos aristocráticos. Patto (1999, p.167) considera que a 

“Proclamação da República não trouxe transformações econômicas, sociais ou políticas 

radicais, nem marcou o ingresso do Brasil no concerto das nações civilizadas”, pois 

representou, acima de tudo, as cisões entre a classe dominante, o poder econômico e o poder 

político e o Brasil; já na República, apresentou-se “conservador, regressista, afeito a 

concepções políticas totalitárias, representado pelas classes oligárquicas do Império” 

(PATTO, 1999, p. 168). 

Os debates das políticas públicas travadas em busca da modernidade da educação da 

República Federativa do Brasil perpassam a questão da leitura e, principalmente, da escrita, 

mais para ampliar a cooptação e o controle social, já que temos um Estado submetido aos 

interesses do capital, do que para promover a justiça social e superaras contradições. 

Conforme descreve Silva (2015, p. 45), “a escrita traz a possibilidade de uma solução nova 

para a manutenção de antigas desigualdades: homogeneizar a heterogeneidade e a diferença 

em uma ordem burguesa, urbana e industrial”. 

Desse modo,para garantir essa homogeneidade na administração da res publica, as 

políticas educacionais interessam ao capital, pois, conforme Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2007, p. 8),“é estratégico as políticas públicas de caráter social [...] para o Estado capitalista”. 

Partindo do pressuposto de Silva (2015, p. 36), isto é, da existência de um “processo 

simultâneo e interdependente entre a formulação de políticas públicas e a configuração 

Estado”, podemos sinalizar, dentre essas políticas públicas educacionais, o Plano Nacional de 

Educação (PNE), os Planos Municipais de Educação (PME) e os discursos presentes em seus 

documentos Leis sobre alfabetização e letramento, sobre os quais discutiremos, a seguir. 

 

2.3 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO– PNE  

 

A educação pública brasileira apresenta graves problemas, sendo marcada pela 

extrema desigualdade de acesso, permanência e sucesso escolar daqueles que dela necessitam, 

além das precárias condições materiais e sociais das instituições e da população por ela 

atendida (SAVIANI, 2004).   

Sendo assim, Saviani (2004) afirma que entramos no século XXI com problemas 

educacionais e com tarefas que, desde o século XIX, não conseguimos resolver, como, por 

exemplo, universalizar o ensino fundamental e erradicar o analfabetismo. Partindo desse 

pressuposto, estabelecemos como corpus para análise da política pública o documento lei 

aprovado no Congresso Nacional em 25 de Junho de 2014 e publicado no Diário Oficial da 
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União em 26 de Junho de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 25 

de Junho de 2014(BRASIL, 2014). 

Para Cury (2011), um plano representa, dentro de determinado período, um conjunto 

articulado de ações e iniciativas direcionadas a um fim. Azevedo (2014), por sua vez, afirma 

que o plano é um instrumento de política educacional e Moura (2015) complementa da 

seguinte forma: 

O Plano Nacional de Educação, de acordo com os marcos legais hoje estabelecidos, 

é o instrumento do planejamento educacional brasileiro que, através de diretrizes, 

metas e estratégias, busca concretizar os objetivos da educação previstos na 

Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Dialogando com 

os desafios da continuidade das políticas, é instituído por lei ordinária e tem duração 

decenal (MOURA, 2015, p. 15). 

 

Desse modo, a importância de um Plano Nacional de Educação reside no fato de que é 

esse planejamento que orienta a consecução das políticas educacionais em todo país, em 

regime de colaboração. Diante disso, segue-se a exigência de viabilizar os Planos Estaduais e 

Municipais de Educação, integrando ações do poder público nos âmbitos regional e local, 

alocando as prioridades de acordo com a necessidade de cada estado e município, como o 

próprio Plano Nacional enuncia no seu artigo 7º, ou seja, “A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e 

implementação das estratégias objeto deste plano” (BRASIL, 2014, p. 2). 

Visto que ser um documento legal não significa que ele seja capaz de garantir a 

democratização da escola, mediante a universalização do acesso, centrada na formação 

humana, Damasceno e Santos (2014) afirmam a importância de se investigar em que medida 

esse novo ordenamento garante a efetivação da educação, enquanto direito fundamental, uma 

vez que houve uma mobilização muito maior no processo de construção do Plano Nacional de 

Educação, Lei 13.005/2014, em prol de educação pública, democrática, gratuita e com 

qualidade social, do que houve na lei anterior, Lei 10.172/2001. Essa mobilização foi feita por 

meio de conferências municipais, regionais e estaduais, que culminaram na Conferência 

Nacional de Educação (CONAE) realizada em 2010. 

Portanto, pensar o Plano Nacional de Educação, na condição de elemento histórico, 

nos faz mobilizar o conceito de memória proposto por Pêcheux (1999), sendo o seguinte: 

“memória deve ser entendida aqui não no sentido psicologista de memória individual, mas 

nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da 

memória construída do historiador” (PÊCHEUX, 1999, p. 50). Existe uma memória 

discursiva que funciona, segundo Pêcheux (1999), para estruturar a materialidade discursiva 
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complexa que retoma o já-dito em forma de efeitos de paráfrase e polissemia para restabelecer 

os implícitos, os sentidos podem prevalecer ou podem ser deslocados. 

A repetição, afirma o autor, tem um efeito de identidade material que pode vir a sofrer 

divisões, porque a memória, por conta da repetição vertical, esburaca-se, perfura-se 

(PÊCHEUX, 1999), daí a necessidade de questionar os efeitos materiais de montagens de 

sequências enunciativas sobre um acontecimento discursivo, como a política pública do Plano 

Nacional de Educação e suas implicações nas políticas dos municípios, por exemplo. A 

memória é a marca do real histórico, mantém filiações com o exterior, retoma discursos já 

ditos que podem ser atualizados via acontecimento discursivo. Orlandi (2013a, p.31) 

considera que a memória é “o saber discursivo que torna possível todo o dizer e que retorna 

sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível sustentando cada tomada 

da palavra”. 

A ideia de plano traz em si uma memória discursiva, que Orlandi (2013a, p. 31) 

considera como interdiscurso que “disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito 

significa em uma situação discursiva dada”; no caso que estamos analisando, podemos 

verificar a memória discursiva do PNE através da leitura de arquivo, conforme define 

Pêcheux (2014b), sendo um campo de documentos que trata sobre determinada questão. No 

decorrer dos anos 1930 do século XX, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) já 

sinalizava que, diante de tantos problemas pelos quais o Brasil passava, nada sobrelevava, em 

grau de importância, o da educação. Para garantir o desenvolvimento do país e a reconstrução 

nacional, a educação pública era vista com prioridade pelos intelectuais idealizadores do 

manifesto. O documento trazia severas críticas à falta de um sistema de organização da 

educação, que fosse capaz de atuar nas reais necessidades de um país como o Brasil, que já 

vivia 43 anos de regime republicano.  

Denunciando a fragmentação e desarticulação da educação, “sem unidade de plano e 

sem espírito de continuidade, não lograram ainda criar um sistema de organização escolar, à 

altura das necessidades modernas e das necessidades do país” (MANIFESTO, 2010, p. 33), 

ademais, defendendo a educação como função social e eminentemente pública, laica, gratuita 

e obrigatória, o manifesto propôs a criação de um plano que fosse capaz de dar unidade e 

continuidade à organização da educação brasileira, cabendo ao Estado o dever essencial e 

primordial de subsidiar a educação (MANIFESTO, 2010). 

A década de 1930 representou uma efervescência no avanço dos direitos nacionais. 

Segundo Carvalho (2014), as mudanças sociais e políticas foram aceleradas e houve um 

grande avanço nos direitos sociais e uma real participação popular. Toda essa efervescência 
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influenciou os processos regulatórios mais articulados no campo educacional sendo 

materializada no Manifesto dos Pioneiros da Educação lançado em 1932, durante a gestão de 

Getúlio Vargas. De acordo Saviani (2010, p. 783),“o conceito de plano, no Manifesto, assume 

o sentido de instrumento de introdução da racionalidade científica no campo da educação, em 

consonância com o ideário escolanovista”. Assim afirma o Manifesto (2010): 

 

Onde se tem de procurar a causa principal desse estado antes de inorganização do 

que de desorganização do aparelho escolar é na falta, em quase todos os planos e 

iniciativas, da determinação dos fins da educação (aspecto filosófico e social) e da 

aplicação (aspecto técnico) dos métodos científicos aos problemas da educação. Ou, 

em poucas palavras, na falta de espírito filosófico e científico, na resolução dos 

problemas da administração escolar (MANIFESTO, 2010, p. 34).  

 

O Manifesto dos Pioneiros afirma que assumir um espírito científico, ao abordar os 

estudos e os problemas que envolviam a educação, era recorrer a técnicas elaboradas de 

investigação científica, dominando a situação, realizando experiências, pontuando os 

resultados alcançados e realizando as modificações necessárias no decorrer do processo. 

Assim como era possível resolver problemas a partir de estudos científicos nas áreas de 

engenharia e finanças, a cientificidade seria tão necessária para a resolução de problemas 

educativos. 

Quanto ao processo de produção dos conhecimentos, Pêcheux (1988, p. 198) afirma 

que esse processo se configura como um corte continuado que “se opera através das tomadas 

de posição (demarcações, etc.) pela objetividade científica” ligada a alguma ideologia teórica, 

conforme visualizamos no Manifesto, amparado pelo pensamento pedagógico liberal, quando 

aborda a questão da cientificidade na educação. O discurso científico vai permear todo o 

planejamento educacional via Plano Nacional de Educação, principalmente no tange às 

questões voltadas para a alfabetização de seus sujeitos, já que o analfabetismo se tornou um 

dos principais problemas a serem combatidos no país. 

Uma marca do discurso científico, conforme retrata Pereira (2011, p. 72), é entender e 

usar a escrita “como um fim acabado em si mesma, como um objeto controlado pelos 

indivíduos de forma igualitária e originária em si mesma, o que fornece a ilusão de 

apagamento dos seus diversos efeitos sócio-históricos”. A política de um PNE funciona como 

um espelho para as demais políticas que serão efetivadas no país e, ao se reportar à 

alfabetização, o documento naturaliza a dominância da escrita, “a partir do apagamento de 

outros enunciados” (PEREIRA, 2011, p.74) que, através do discurso jurídico, chama o sujeito 

a existir mediante a interpelação gramatical. 
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O Discurso Pedagógico presente em um PNE, subsidiado pelas teorias que enaltecem 

a escrita e sob o controle do Estado, impõe um sentido unívoco dominante e trata a 

alfabetização também pelo viés da objetividade influenciada pela ideologia que, por sua vez, 

torna-se dominante porque se instaura nos Aparelhos Ideológicos do Estado – a escola, por 

exemplo –, que funciona como “a sede e as condições ideológicas de transformação das 

relações de produção” (PÊCHEUX, 1996, p.144). 

O Plano Nacional de Educação, em forma de documento Lei, unifica o direito de 

acesso ao conhecimento, a educação, evidenciando a necessidade de ofertar a educação de 

forma igualitária para os brasileiros. Segundo Pereira (2011, p. 81), “essa noção de acesso 

igualitário, a um objeto, por Direito, tem relação estreita com a noção dominante no discurso 

científico: a de indivíduo” que se contrapõe à noção de sujeito. A noção de indivíduo serve 

aos ideais da economia capitalista, pois é pensado como consumidor em potencial, e é marca 

da forma-sujeito da ciência (PEREIRA, 2011). Nessa perspectiva, as autoras Tfouni e Monte-

Serrat (2010, p. 75), com base na Análise de Discurso francesa, entendem que existe uma 

ordem jurídico-social instituída e consideram “o Direito como modo de reprodução de um 

funcionamento social que reproduz o Estado [...]”. 

Em meio à necessidade de uma nova política educacional e de um plano integral, a fim 

de alavancar a educação do país, os Pioneiros sinalizavam que a educação deveria ser ofertada 

pelo Estado, através da organização de um plano geral de educação de “estrutura orgânica, 

que torne a escola acessível, em todos os seus graus, aos cidadãos a quem a estrutura social do 

país mantém em condições de inferioridade econômica para obter o máximo de 

desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais” (MANIFESTO, 2010, p. 44). 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 1932, ressalta a necessidade de um plano 

de reconstrução educacional em toda a República, para que fosse garantida a continuidade e a 

articulação, tanto do ensino em seus diversos graus quanto da participação da União, da 

capital, hoje Distrito Federal, e dos Estados, nos seus respectivos territórios (MANIFESTO, 

2010). 

Para Saviani (1999), toda a repercussão que o movimento causou teve influência, em 

1934, sobre a Constituição Brasileira a tal ponto que no artigo 150, alínea a, dispunha que era 

competência da União “fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos 

os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o 

território do País”. Ficou definido também que o Conselho Nacional de Educação (CNE), 

como o responsável pela elaboração do PNE, fosse capaz de buscar soluções para os 

problemas educacionais de então.  
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A partir daí,em 1936, começam a tramitar no país as discussões em torno da 

regularização dos conselheiros nacionais de educação para a elaboração do plano. Desse 

modo, foi dado poder ao Legislativo para aprovar e modificar aquilo que entendesse como 

necessário e, diante da complexidade dos fatos, propôs a elaboração de um regimento interno 

para nortear as decisões que deveriam ser tomadas e, em 1937, Gustavo Capanema, ministro 

de Estado e Educação e Saúde, declara instalado o CNE. Uma vez instalado o CNE, produziu-

se um documento com 504 artigos, que se autodenominava Código da Educação Nacional. 

De acordo com Cury (2011, p.801), já nessa época “a ideia de planejamento provinha 

tanto, no eixo capitalista, do modelo keynesiano, quanto, no eixo socialista, do modelo de 

planejamento centralizado. Em ambos os casos, projeta-se o papel interventor do Estado”, daí 

a necessidade da presença de técnicos no aparelho do Estado, agindo com conhecimento 

especializado e rapidez, no intuito de acelerar os trâmites necessários à política educacional. 

Dourado (2011) destaca que duas condições políticas foram extremamente importantes 

para justificar a urgência em elaborar um plano, fundamentando sua justificativa a partir 

daquilo que Cury (1997, p. 19) afirma: “Além do espírito da época, eivado da concepção de 

planos e de conselhos técnicos, um plano nacional evitaria desperdícios, clientelismos e 

duplicação de meios para fins comuns”. Contudo, com o golpe de 1937 e o advento do Estado 

Novo (1937-1945), o plano elaborado pelo CNE, defendido pelos Pioneiros e pela Associação 

Brasileira de Educação (ABE), foi deixado de lado, negligenciado. Vale ressaltar o 

posicionamento de Saviani (1999), ao analisar a situação em questão: 

 

Assim, enquanto para os educadores alinhados com o movimento renovador o plano 

de educação era entendido como um instrumento de introdução da racionalidade 

científica na política educacional, para Getúlio Vargas e Gustavo Capanema o plano 

se convertia em instrumento destinado a revestir de racionalidade o controle 

político-ideológico exercido através da política educacional (SAVIANI, 1999, p. 

76). 

 

Cury (2011) salienta que o golpe que gerou o Estado Novo, provocou o fechamento 

dos poderes representativos, impedindo o prosseguimento do Plano Nacional de Educação, 

que retornou para o Ministério em outras bases.Para o autor, o Estado Novo,no 

País,preocupou-se em elaborar leis orgânicas de validade nacional e, nesse período, o governo 

Vargas decidiu elaborar um plano quinquenal para o período de 1939 a 1945(CURY, 2011). 

Dessa maneira, somente após a abertura do processo democrático do Estado brasileiro 

e a promulgação da Constituição de 1946 foram retomadas as discussões e ações na área do 

planejamento educacional. A Constituição de 1946 delega à União a responsabilidade de 
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elaborar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), mas, segundo Cury (2011, p. 803), 

as questões em torno do Plano tiveram seguimento com a aprovação da Lei n. 4.024/61, “sob 

a influência do conceito de planejamento e desenvolvimento”. Nessa conjuntura de 1946 a 

1964, duas visões distintas de Plano de Educação disputavam as atenções devido às tensões e 

contradições expressas nas forças, que lutavam pelo monopólio do poder. 

De um lado, estavam os nacionalistas defendendo a independência na política externa, 

atribuindo ao Estado a tarefa de planejar o desenvolvimento do país e, de outro, estavam os 

defensores da abertura do mercado ao capital estrangeiro, que também defendiam a iniciativa 

privada, contrapondo-se à intervenção do Estado na economia e no monopólio estatal do 

ensino. 

De acordo com Oliveira e Fetzner (2014, p. 83), somente em 1962 é que surgiu o 

primeiro PNE e “que não foi proposto como um projeto de lei, mas como uma iniciativa do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), instituído na forma de decreto, que se definia como 

um conjunto de metas quantitativas e qualitativas”. Os responsáveis pela elaboração foram os 

técnicos do Ministério da Educação, sendo estabelecido um prazo de oito anos para que o 

conjunto de metas fosse alcançado, porém, com o golpe militar de 1964, a LDB, segundo 

Dourado (2011), foi desarticulada e o planejamento educacional ganhou um caráter mais 

tecnocrático, com o ministério da Educação subordinado ao Ministério do Planejamento e 

seus dirigentes e técnicos oriundos de áreas ligadas às ciências econômicas. 

Assim, tanto Saviani (1999) quanto Dourado (2011) enfatizam que essa decisão causa 

interferência, historicamente, marcando a hegemonia dos ministérios/secretarias do 

Planejamento e da Fazenda no planejamento setorial da educação. A LBD 5.692/1971, 

quando estabeleceu a reforma do ensino,definiu que o governo federal estabeleceria a 

execução de planos nacionais de educação, mas o planejamento educacional deveria 

responder às diretrizes e normas do Plano-Geral (SAVIANI, 1999). Nesse contexto, afirma 

Saviani (1999) que, da década de 1930 até a década de 1960, o plano era entendido como um 

instrumento da racionalidade científica na educação, devido à égide da concepção 

escolanovista; já nas décadas de 1970 e 1980, a ideia de plano girou em torno de um 

instrumento de racionalidade tecnocrática, influenciada pela concepção tecnicista de 

educação. 

No Brasil, o período que ficou conhecido como “Nova República” imprimiu um 

caráter de redemocratização no país e começou, como aponta Carvalho (2014), em clima de 

otimismo, com forte debate sobre as mazelas sociais produzidas pelo regime autoritário e 

demonstrações cívicas em favor das eleições diretas. Segundo Azevedo (2014, p. 270),“a 
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questão educacional foi amplamente problematizada com construção de proposta que se 

fizesse escrever na nova Constituição Federal promulgada em 1988”. Ao ser aprovada a 

Constituição Federal (CF/1988), após intensa participação de especialistas e setores 

organizados e representativos da sociedade, foi considerada a mais democrática e liberal que o 

país já teve – conhecida como Constituição Cidadã. 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 48, inciso IV, dispõe que, dentre as 

atribuições do Congresso Nacional, encontra-se a de elaborar planos e programas nacionais, 

regionais e setoriais de desenvolvimento e dedica uma seção específica para tratar sobre a 

educação, considerando-a um direto social de todos, dever do Estado e da família. Portanto, o 

artigo 214 da Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional59/2009, 

assim declara: 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo 

de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas que conduzam a (EC 59/2009): I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica 

do País; VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto (BRASIL, 1988
4
). 

  

Em busca da sociedade cognitiva, informatizada e científica, capaz de erradicar o 

analfabetismo, a educação republicana aponta suas diretrizes no artigo 214 da Constituição 

Federal de 1988, diretrizes que não foram elaboradas somente em razão da demanda do povo 

brasileiro. De acordo Orlandi (2013a, p.32), para se compreender o funcionamento do 

discurso e a relação deste com os sujeitos e com a ideologia é preciso entender “o fato de que 

há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer [...] mostrando seus 

compromissos políticos e ideológicos”. 

Apesar de a Constituição Federal de 1988 ser considerada a mais democrática, suas 

diretrizes estão articuladas a determinações do Banco Mundial, que desde 1980 vem 

analisando a educação global, apontando a direção para as políticas, inclusive as políticas 

educacionais de países considerados de baixa escolaridade, como o Brasil, prescrevendo 

que,para eliminar o analfabetismo, é preciso melhorar a eficácia do ensino, com a expansão da 

educação básica, que, no entendimento do Banco Mundial, reduziria a pobreza e aumentaria a 

produtividade do trabalho dos pobres, atendendo à demanda da economia. 

                                                             
4
 Aqui, o texto aparece na forma como se apresenta após a Emenda Constitucional 59/2009, que fez alterações, 

nesse artigo da Constituição Federal de 1988. 
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Na sequência das recomendações dos organismos internacionais que se dispuseram a 

auxiliar as políticas educacionais nos anos 1990, Dourado (2011) salienta que, após as 

deliberações da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada de 05 a 09 de março 

de 1990, em Jomtien, Tailândia, financiada pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pelo Banco 

Mundial (BM), foi construído, no Brasil, o Plano Nacional de Educação para Todos, aprovado 

pelo governo de Itamar Franco, tendo como foco o ensino fundamental, abrangendo a 

educação infantil dos quatro aos seis anos, porém não foi considerado referência para as 

políticas e gestão do governo de FHC. Saviani (1999), então, avalia que o referido Plano, 

apesar de articular esforços para viabilizar a integração das três esferas de governo (federal, 

estadual e municipal) no enfrentamento dos problemas da educação, não saiu do papel e 

limitou-se a orientar algumas ações na esfera federal, demonstrando que sua formulação foi 

mesmo para cumprir um acordo pragmático e obter financiamento para a educação através, 

principalmente, de órgãos ligados ao Banco Mundial (BM). 

Nesse sentido, Dourado (2011, p. 24) avalia que “todos os antecedentes históricos 

indicam os caminhos e as opções hegemônicas adotadas do planejamento e nas políticas 

educacionais de governo, não se efetivando, portanto, como políticas de Estado”. 

Mais tarde, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9.493/1996, 

estabelece em seu art. 9: I – elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os municípios (BRASIL, 1996).No artigo 87, parágrafo 1º da 

referida lei,encontramos a determinação do prazo de um ano para que a União encaminhasse 

ao Congresso Nacional a proposta de PNE com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, 

em sintonia com a Declaração Mundial sobre educação para todos (BRASIL, 1996). 

Cabe salientar que, depois de três anos de tramitação do primeiro Plano Nacional de 

Educação, pós-ditadura e pós-1988, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi 

sancionada a Lei nº 10.172/2001, estabelecendo um Novo Plano Nacional de Educação 

(AZEVEDO, 2014).  

Para Oliveira (2011), o Plano Nacional de Educação (2001-2010), conforme a Lei nº 

10.172/01, possui pouca eficácia em orientar os rumos da educação nacional, pois foi 

construído sob forte embate e, por isso, apresentava duas propostas. Uma respondia aos 

interesses do então governo FHC, elaborada pelo Ministério da Educação, na Gestão do 

Ministro da Educação Paulo Renato de Sousa; e a outra apresentava o interesse dos setores 
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organizados em defesa da educação, que foi elaborada no II Congresso Nacional de Educação. 

Atendendo aos ditames da política econômica neoliberal, Azevedo (2014) afirma: 

 

Em 1998, chegou ao Congresso tanto a chamada Proposta da Sociedade Civil quanto 

a formulada pelo Poder Executivo, que muito se distanciou dos pressupostos da 

primeira. Vale lembrar que a coalizão no poder no período procurava implementar 

um projeto de sociedade com traços conservadores. Nesse contexto, as 

desigualdades sociais, agudizadas em face da crise econômica e pelo próprio 

tratamento a elas reservado, foram combatidas de modo focalizado segundo as 

orientações neoliberais então adotadas. Em contraposição, privilegiou-se o 

atendimento dos interesses econômicos prevalecentes no espaço internacional não só 

em sintonia com a reorganização mundial do capitalismo, como também a partir de 

uma postura subordinada aos ditames advindos dessa reorganização (AZEVEDO, 

2014, p. 271). 

 

A proposta apresentada e aprovada pelo Poder Executivo para o Plano Nacional de 

Educação (2001-2010) continha 295 metas, sofreu nove vetos presidenciais, a maioria deles 

em relação à questão financeira, e o foco da proposta era apenas ensino fundamental e não a 

educação nacional como um todo. Para Leher (2010, p. 373), a política educacional, 

implementada na era FHC, representou um corte classista e “pró-sistêmico”, fortemente pró-

mercado, desobrigando a “União do dever de assegurar as condições materiais da educação 

básica e superior”, incentivando as parcerias público-privadas em todos os níveis de ensino, 

difundidas tanto pelo Banco Mundial (BM) como pela Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID). 

Dessa forma, Azevedo (2014) destaca que, durante a vigência desse I PNE, ocorreram 

mudanças importantes na conjuntura política do país, após a eleição de Luiz Inácio Lula da 

Silva a presidente do Brasil, com uma coalizão de governo que se dizia democrático-popular. 

Para Azevedo (2014), essa nova conjuntura trouxe uma nova filosofia de ação positiva para a 

política educacional brasileira, ainda que distante de um padrão de qualidade capaz de efetivar 

a escolarização da maioria de nossas crianças, mas que, mesmo assim, constituiu um avanço 

na implementação de um plano. Dentre as ações, podemos citar, com base em Azevedo 

(2014), os marcos regulatórios presentes na gestão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 

baseados nos anseios da proposta da Sociedade Civil, sobre o PNE, enviado ao Congresso, em 

1998, que não foi consolidada, ou seja:  

 

A educação nacional passou a contar com novos marcos regulatórios que se voltam 

para a busca da educação pública de qualidade. Entre as iniciativas, podem ser 

citadas a ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos; a ampliação da 

educação obrigatória e gratuita que passou a abranger a educação infantil e o ensino 

médio, além do fundamental; a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos  profissionais da Educação (Fundeb) em 
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substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (Fundef), destinado ao financiamento dessa 

ampliação; entre  outras. Além disso, houve a ampliação de políticas afirmativas e 

de inclusão, a expansão do acesso ao ensino superior e a interiorização das 

instituições federais desse nível, bem como o aumento dos recursos para financiar a 

educação estabelecido na Emenda Constitucional nº 59, de 2009 (AZEVEDO, 2014, 

p. 272). 

 

O PNE, aprovado na gestão de FHC, não foi o epicentro da política educacional 

durante o governo de Lula. A ênfase foi dada ao Plano de Desenvolvimento da Educação e, 

através deste, ao Plano de Ações Articuladas, buscando uma direção à política educacional, 

por meio de programas e projetos que abarcassem a educação básica, reforçando a articulação 

entre a União e os entes federados. Mesmo criticando o I PNE, Azevedo (2014) considera que 

as ações das políticas sociais realizadas na gestão de Lula contribuíram para abrir caminho 

para a construção do II PNE, no regime democrático. Para a autora, o II PNE demonstra 

amadurecimento da sociedade brasileira, ao pensar o futuro da educação, porém apresenta, 

ainda, elementos impostos pela ordem global do capitalismo, prevalecendo a junção de 

tendências conservadoras e progressistas (AZEVEDO, 2014). 

A elaboração do PNE, Lei 13.005 de 25 de julho de 2014, como um dos principais 

instrumentos das políticas educativas de Estado para esta década, contou com a participação 

da sociedade. Foram 67 audiências públicas em todo o Brasil, e trata-se do projeto de lei que 

mais recebeu emendas no Congresso Nacional. Os municípios ganharam mais visibilidade 

para participarem, através dos encontros, o que resultou na Conferência Nacional de 

Educação – Conae 2010, cujo tema foi “Construindo um Sistema Nacional Articulado de 

Educação; Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação” e na Conae 

realizada em 2014 com o tema “O Plano Nacional de Educação na Articulação do Sistema 

Nacional de Educação: participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração” 

(BRASIL, 2014; DOURADO, 2011; OLIVEIRA, 2011). 

Sobre a eficácia e participação da sociedade, nesse processo, assim argumentam 

Oliveira e Fetzner (2014): 

 

Considerando a forma como foi construído, é possível considerar que o Plano 

Nacional de Educação reflete a política educacional do país, com ações e 

procedimentos a serem realizados para um povo específico. Para que um plano 

venha atender às necessidades apresentadas por um povo é necessário que esses 

sujeitos estejam presentes, de maneira participativa, no processo de elaboração, 

execução e realização das metas e estratégias por ele apresentado, garantindo a 

gestão democrática em todos os segmentos da educação (OLIVEIRA; FETZNER, 

2014, p. 83). 

 



44 
 

Sendo assim, o PNE (2014-2024), que passou sem vetos pelo Presidente da República, 

prevê ações desde a educação infantil até a pós-graduação. A respeito disso, Azevedo (2014) 

considera um ganho muito importante, além de representarem inovações significativas, com a 

aprovação do II PNE, em relação ao anterior. Primeiro, a autora aponta que as 20 metas e as 

254 estratégias estão articuladas entre si. Segundo, que é possível fazer um melhor 

acompanhamento das metas, possibilitando a participação da sociedade civil. 

Destacamos, ainda, que o PNE (2014-2024) prevê, na redação do seu artigo 8º, que os 

“Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de 

educação” (BRASIL, 2014),em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas 

no PNE, no prazo de um ano, a partir da data de publicação da lei. O plano enfatiza, também, 

que as estratégias propostas em seus respectivos planos devem estar em consonância com as 

demais políticas sociais e precisam ser realizados com ampla participação de representantes 

da comunidade educacional e sociedade civil.  

 

2.4PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –PME 

 

João Monlevade (2013, p. 9-10) defende “que não há PNE se não houver Planos 

Estaduais e Planos Municipais de Educação”, desse modo, justificando seu posicionamento, o 

autor afirma que mais de “95% da oferta pública de vagas na educação básica e nível superior 

são feitas pelos Estados e o Distrito Federal e pelos mais de 5.572 municípios do Brasil”. Ele 

afirma, também, que os municípios representam uma minissociedade ou macrocomunidadee 

que o projeto de educação será afetado pela realidade do município. Monlevade (2013), 

retomando os ideais dos Pioneiros, acredita que um PME deve preencher três requisitos: ser 

científico, participativo e sistêmico. 

No tocante ao caráter da cientificidade, o autor postula que o PME, além de se basear 

em normas legais, necessita realizar um diagnóstico preciso sobre as dimensões históricas, 

geográficas e econômicas de um município, bem como um levantamento de demandas e de 

problemas (MONLEVADE, 2013). O caráter participativo impresso ao plano diz respeito à 

participação dos gestores ao elaborar o diagnóstico, além da discussão dos problemas e da 

definição de objetivos, com priorização de metas e também com a mobilização da população. 

Em relação ao caráter sistêmico do PME, Monlevade (2013) explica que a educação 

deve ser entendida como um processo social total do município e, portanto, deve tratar de 

todas as etapas da Educação, mesmo aquelas que não são de sua competência e ação direta. 

Daí, garante o autor, a diferença entre plano e programa, pois o plano abrange a totalidade da 
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política educacional, uma vez que o planejamento não se restringe à Rede Municipal de 

Ensino, mas à educação global do município. Para o referido autor, o PME deve ser entendido 

como uma política de Estado e não de governo, “não somente porque é decenal e, portanto, 

atravessa dois ou três governos municipais, mas porque na hierarquia das leis, ele tem que ser 

obedecido por outras normas legislativas e atos executivos” (MONLEVADE, 2013, p. 40). 

Destacamos, então, a existência de um desafio gigante e histórico, no Brasil, que é o 

de superar as desigualdades sociais e, consequentemente, as desigualdades educacionais e 

promover a justiça social. Essas desigualdades não se concentram em um único ponto, mas 

perpassam estados, municípios, regiões de todo o país; portanto o sistema nacional precisa ser 

melhor consolidado para garantir a efetivação da educação pública, gratuita e de qualidade 

para todos os brasileiros em todos os níveis educacionais. O Estado brasileiro, convocado a se 

comprometer com a efetivação de políticas públicas capazes de garantir a universalização da 

educação pública, é “o Estado capitalista em seu modo de individualizar os sujeitos pelas 

instituições e discurso” (ORLANDI, 2014, p. 38) a favor da manutenção das desigualdades e 

da segregação social, política e econômica. Orlandi (2010, p. 16) argumenta que vivemos “em 

uma sociedade de Estado, em que o mercado tem largo espaço de significação na relação com 

a sociedade, sobretudo porque o Estado falha”. 

Porém, Orlandi (2004a) salienta que há um silenciamento do discurso político, que 

desliza para o discurso empresarial, neoliberal, em que tudo é igual a tudo, por isso que há 

“relação do político com o jurídico e com o administrativo que, dadas as condições históricas 

em que se articulam, servem à dominação” (ORLANDI, 2016, p. 220). Há um cruzamento das 

formas históricas, sociais e políticas, que constituem os sentidos e os sujeitos sustentados pelo 

discurso capitalista neoliberal e a interpelação do sujeito capitalista se faz pelo direito, a 

lógica, a identificação. Orlandi (2004a, p. 37) considera que o “sujeito é um lugar de 

significação historicamente construído”e que é necessário entender a linguagem, a partir de 

sua relação com a exterioridade (memória) e, nessa relação com a exterioridade,é que o texto 

se move. O sujeito em AD não é o sujeito empírico, físico, mas a posição sujeito projetada no 

discurso. 

Conforme Maldidier (2016, p. 48), a teoria do discurso que toma o discurso como seu 

próprio objeto, proposta por Pêcheux, é também uma teoria da materialidade de sentidos, é 

todo um sistema conceitual que o autor instaurou para pensar o discurso “como lugar em que 

se estabelece a relação entre língua e a história” e a interpelação do sujeito pela ideologia. 

Conforme a autora descreve, a AD, em Pêcheux, se instaura num vaivém permanente da 

teoria ao dispositivo e, quando tratou de construir a teoria do discurso, atrelada à teoria das 
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ideologias, no quadro do Materialismo histórico, Pêcheux trabalhou em um nível discursivo 

que não confunde o discurso com a língua e nem funde a língua na ideologia.  

Ainda segundo Maldidier (2016), a AD configura-se como uma disciplina 

interpretativa e convida “à construção de objetos discursivos numa tríplice tensão entre a 

sistematicidade da língua, da historicidade e da interdiscursividade. Ao fim do trajeto, há um 

lugar para sujeito, mas o discurso resiste à subjetivação” (MALDIDIER, 2016, p. 61). 

O que interessa para AD é como o texto, considerado um dado linguístico, mas 

também como fato discursivo, organiza a relação da língua com a história e daí compreender 

como o texto funciona, na condição de objeto simbólico. Quando falamos de texto, estamos 

pensando em suas condições de produção e, consequentemente, como os sentidos se 

constituem vinculados à sua exterioridade. Conforme Orlandi (2015, p. 25), “a unidade da 

análise de discurso é o texto e o texto é unidade significativa”, porém salienta que , para ser 

texto, é preciso que haja textualidade e só acontece a textualidade quando há relação do texto 

consigo mesmo e com a exterioridade. A AD se interessa pelo funcionamento do texto como 

objeto linguístico-histórico. 

Orlandi (2015) explica que a historicidade do texto está relacionada aos meandros de 

texto, ao seu acontecimento como discurso, seu funcionamento, o trabalho dos sentidos. Em 

AD, o ponto de partida para análise está na materialidade histórica, com suas marcas e não 

como prevê o empirismo e a análise de conteúdo, que parte da história para explicar o texto. 

Como a AD reconhece que não existe transparência na linguagem, faz-se necessária a 

construção de dispositivos para interpretar sua espessura linguístico - histórica. 

Assim, dois são os dispositivos usados: o primeiro trata do dispositivo teórico da 

interpretação e o segundo do dispositivo analítico da interpretação. De acordo Orlandi (2015), 

o dispositivo teórico é constituído pelas noções e conceitos que constituem os princípios da 

análise de discurso:  

a noção de discurso como efeito de sentidos, a noção de formação discursiva, a de 

formação ideológica, o interdiscurso etc. O dispositivo teórico vai determinar o 

dispositivo analítico. Ele orienta o analista como observar o funcionamento 

discursivo. É o dispositivo teórico que faz o deslocamento de uma leitura tradicional 

para uma leitura que chamamos sintomática: a que estabelece uma escuta que coloca 

em relação ao dizer com outros dizeres e com aquilo que ele não mais poderia ser 

(ORLANDI, 2015, p. 29-30). 

 

Já o dispositivo analítico da interpretação será construído mediante o contato de cada 

analista com o seu objeto específico de análise e, claro, como a autora afirmou acima, o 

dispositivo teórico é quem determina o dispositivo analítico que envolve a questão de 

pesquisa do analista, a natureza do material analisado, do objetivo do analista e da região 
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teórica em que ele se inscreve. Quando a análise está “pronta” e o analista interpreta o texto, 

ele o faz a partir da teoria do discurso com os dispositivos oferecidos e necessários à sua 

pesquisa e à teoria que se filia.  

Todo esse processo Orlandi (2015) chama de compreensão, cuja finalidade é fazer 

com que o analista compreenda o processo de produção de sentidos daquela materialidade 

discursiva e, no caminho da análise, o analista, que é movido também por um dispositivo 

ideológico que o faz interpretar de uma maneira e não de outra, assume uma posição nem 

acima e nem além do discurso, mas deslocado. Por que deslocado? Porque, para Orlandi 

(2015), o dispositivo teórico produz o deslocamento necessário para que o analista atue de 

forma crítica nas fronteiras das formações discursivas e isso vai acontecer através dos 

procedimentos, como paráfrase, polissemia, substituição, dentre outros, que devem ser 

oferecidos pelo dispositivo analítico.  

Para a ciência empírica, o texto é um objeto que tem começo, meio e fim; para a AD, o 

texto é considerado discurso incompleto, porque nem o sujeito, nem o discurso e nem os 

sentidos são completos (ORLANDI, 2015), por ser considerado como unidade não fechada, 

mantém relações com outros textos, com as condições de produção e com a exterioridade 

constitutiva. 

O texto será submetido ao discurso e só então poderá esclarecer as relações deste com 

as formações discursivas, que mantêm relações diretas com a ideologia, mas dissimula pela 

transparência do sentido o todo complexo dominante. Vale salientar que em Pêcheux (2014a, 

p. 81) o termo discurso “é efeito de sentidos entre os pontos A e B” e sempre será 

pronunciado, a partir de condições de produção dadas. 

De acordo com Orlandi (2015), o primeiro passo para um analista/pesquisador de 

discurso é tomar o material bruto linguístico como tal (corpus, os textos); neste caso, a 

política dos Planos Nacional e Municipais de Educação, e, já de início, proceder àquilo que a 

autora chama de de-superficialização desse material, sua de-sintagmatização. Após esses 

primeiros passos, o analista obtém o objeto discursivo que corresponde, conforme autora, ao 

material analisado, resultado já de seus primeiros passos de análise, identificando as 

formações discursivas, as quais guiam toda organização do material. 

No segundo momento, é a oportunidade de o analista identificar quais formações 

ideológicas estão relacionadas ao objeto discursivo. Desse modo é que chegamos ao processo 

discursivo. Assim se configura a análise: tomamos o material bruto da análise, submetemos 

ao objeto discursivo, para daí chegarmos ao processo discursivo. Por processo discursivo, 

Pêcheux (1988, p.161, destaque do autor) entende “o sistema de relações de substituição, 
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paráfrases, sinonímias, etc., que funcionam entre elementos linguísticos – „significantes‟– em 

uma formação discursiva dada”. 

Considerando que o texto é multidirecional, enquanto espaço simbólico, o gesto de 

interpretação se dá porque o espaço simbólico “é marcado pela incompletude, pela relação 

com o silêncio” (ORLANDI, 2004a, p. 18). Para a autora, o silêncio rege os processos de 

significação e é através do gesto de interpretação que apreendemos a textualidade do político. 

Pêcheux (2016c, p.227) aponta a relação da AD com a língua e afirma que pesquisas 

realizadas em análise de discurso “defrontam-se com um espaço mais vasto, o da leitura e da 

interpretação”, sendo que “a interpretação dos discursos pode contribuir com o estudo dos 

efeitos de mudança que afetam a circulação dissimétrica e desigual dos enunciados” 

(PÊCHEUX, 2016c, p. 229). 

Na perspectiva da AD existe uma relação da língua com a história que se constitui 

pelas experiências com o simbólico através da ideológica. De acordo com Orlandi (2013a), a 

prática discursiva de leitura de arquivo, como os Planos Nacional e Municipais de Educação, 

“consiste em considerar o que é dito em um discurso e o que é dito em outro, procurando 

escutar o não-dito naquilo que é dito” (ORLANDI, 2013a, p. 34). 

Diante das condições de produção que constituem os discursos de uma política 

pública, é preciso entender que “não há discurso que não se relacione com outros”, há um 

contínuo, um discurso aponta e sustenta o outro e os sentidos se constituem a partir dos 

resultados dessas relações em uma estrutura socioeconômica dada. 

Finalizamos, então, esta seção refletindo sobre como o campo do arquivo da política 

pública dos Planos Nacional e Municipais de Educação, submetidos à análise, se mostrou 

contraditório, mais a serviço do modo de produção capitalista dominante, respondendo de 

forma contundente às determinações dos organismos internacionais que sustentam um projeto 

de educação, sempre a serviço do capital e da manutenção da força de trabalho, 

principalmente quando o enfoque da política retrata a alfabetização do sujeito-aluno da classe 

trabalhadora. 

Quando se reporta às massas populares e à política – no caso deste estudo a política 

pública educacional –, Pêcheux (2016d) alerta que há uma intenção de naturalizar os 

discursos como se a linguagem fosse transparente e sem ambiguidade e, quando isso acontece, 

afirma o autor, desconsidera-se “totalmente a constituição essencialmente ideológica do 

discurso e do sentido” da política pública educacional (PÊCHEUX, 2016d, p.252). 
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Portanto, com base em algumas posições aqui já mencionadas, apresentamos, na seção 

seguinte, nossas considerações sobre o referencial teórico e metodológico da Análise de 

Discurso de linha francesa assumidos nesta pesquisa.  
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3 MICHEL PÊCHEUX E A ANÁLISE DE DISCURSO – POR UMA INTERVENÇÃO 

POLÍTICA 

 

Pêcheux acrescenta ainda algo concernente à prática política que, enfim, nos 

faz retomar a análise do discurso. Ele diz que o instrumento da prática 

política é o discurso, ou mais precisamente, que a prática política tem como 

função, pelo discurso, transformar as relações sociais reformulando a 

demanda social (Paul Henry, 2014, p. 24). 

 

Michel Pêcheux (1938-1983) é um filósofo francês, cuja formação se deu na Escola 

Normal Superior de Paris (1959-1963), onde recebeu, em 1963, o certificado para ensinar 

Filosofia. Durante seus estudos, foi fortemente influenciado por Louis Althusser, 

principalmente no que diz respeito à tese central do referido autor que na sua posição de 

filósofo, afirmou: a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos.  

Em 1966, Michel Pêcheux passou a fazer parte, como pesquisador, do laboratório de 

psicologia social do Departamento de Psicologia no Centre National de La Recherche 

Scientifique (CNRS). Segundo Paul Henry (2014, p.11), a intenção principal de Michel 

Pêcheux era “abrir uma fissura teórica e científica no campo das ciências sociais e, em 

particular, da psicologia social”. Por que era esta a intenção de Pêcheux? 

Henry (2014) afirma que Pêcheux escolheu o discurso e a Análise de Discurso como 

forma política e teórica para provocar uma ruptura no campo ideológico das ciências sociais, 

pois Pêcheux considerava que a linguagem não poderia ser reduzida a um instrumento de 

comunicação de significados, apesar de considerar sua importância, e que as Ciências 

Humanas e Sociais, ao defenderem tal posicionamento, mascaram a ligação com a prática 

política, ocultando esta relação. Mas, afinal, qual era a conjuntura teórica da França, na 

década de 1960, quando Pêcheux desenvolveu a teoria da AD? 

A França, no final da década de 1960, estava vivendo o apogeu do Estruturalismo. 

Dentre os principais intelectuais dessa corrente de pensamento das ciências humanas, 

destacamos Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson, Jaques Lacan, Roland Barthes, Marcel 

Proust, Algirdas-JulienGreimas, Sartre, Roger Garaudy, Louis Althusser, Michel Foucault 

(até certa época).  

Dosse (1993) salienta que o Estruturalismo apresentou-se como um método rigoroso 

capaz de promover valiosos progressos para os rumos da ciência, pois, constitui-se como um 

momento particularmente forte da consciência crítica. A Universidade de Paris-Sorbonne 

detinha a hegemonia como uma distribuidora das “humanidades clássicas” e viu no 
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Estruturalismo uma forma de denunciar a superação do academismo das ciências sociais. 

Nesse momento, ganharam espaço notório as ciências à margem das instituições canônicas. 

Para Dosse (1993, p. 13), o Estruturalismo representou “um momento na história 

ocidental enquanto expressão de certa dose de auto-aversão [sic], de rejeição da cultura 

ocidental tradicional, de certa dose de modernismo”. A expressão estruturalismo foi herdada 

da arquitetura, vem da derivação do latim strutura, denotando a maneira como é feita a 

construção de edifícios. Ao longo dos anos, o termo foi incorporado por outras áreas do 

conhecimento e assume, segundo Dosse (1993), o sentido de descrição da maneira como as 

partes integrantes de um ser concreto se organizam na sua totalidade. 

 Este período foi marcado pelo desencanto, pela contracultura, uma geração de 

intelectuais dispostos a fazer uma revolução em nome da Ciência, da Teoria; e representou, 

ainda, um marco nas investigações nos domínios das Ciências Humanas e Sociais. Pêcheux 

(2015) analisa que o movimento intelectual fomentado pelo Estruturalismo foi uma tentativa 

antipositivista, que visava a levar em conta o real (entendido aqui em seus vários sentidos, 

constitutivamente estranho à univocidade lógica) “sobre o qual o pensamento vem dar no 

entrecruzamento da linguagem e da história” (PÊCHEUX, 2015, p. 44), e que as novas 

práticas de leitura originadas, sejam elas sintomáticas, arqueológicas, etc., eram aplicadas no 

retorno das leituras de grandes textos como, por exemplo, “Ler o Capital”, proposto por 

Althusser; o retorno a Freud proposto por Lacan surgiram graças ao estruturalismo. Essas 

leituras possibilitaram multiplicar as relações entre o que é dito aqui e dito assim e não de 

outro jeito, e dito de determinado lugar e não de outro e também do que não é dito. 

O estruturalismo, segundo Pêcheux (2015), permitiu descrever os arranjos textuais 

discursivos na sua intrincação material, ao invés de uma pura descrição desses arranjos, 

recusando, assim, de se constituir como uma ciência régia da estrutura do real. O 

estruturalismo filosófico dos anos 1960 mostrou-se contrário a toda forma de evidência 

empírica da leitura, inclusive combateu veementemente a análise de conteúdo, que estava 

invadindo as Ciências Humanas. Marx, Freud, Nietzsche e Saussure eram recrutados a fim de 

saber o que falar, escutar e ler. Que apoio estratégico a Linguística ofereceu ao 

Estruturalismo? 

Uma das características do pensamento estruturalista é que “não existem sujeitos, 

existem estruturas”, houve uma exclusão do sujeito. Para entender o paradigma estruturalista , 

é preciso revisitar a ciência linguística, pois o Estruturalismo francês tem como referência 

importantíssima os estudos da Linguística, elaborados por Ferdinand de Saussure, pai da 

linguística moderna, considerando-a, inclusive, como a ciência – piloto das Ciências Humanas 
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e Sociais. Com exceção de Jaques Lacan, “os estruturalistas identificaram cultura e linguagem 

de tal modo que toda a análise de qualquer fato cultural devia tomar uma forma de análise 

linguística, ou qualquer coisa similar” (HENRY, 2014, p.27). 

A Linguística estrutural, ciência moderna da época, era o meio científico utilizado 

pelos intelectuais para analisar o discurso inconsciente das ideologias, deslocando o terreno 

do domínio das ciências quantitativas em direção ao qualitativo. 

Eni Orlandi (2009, p.21) explica que o objeto de estudo da Linguística com Saussure é 

a língua. Esta, como um sistema de signos, é um sistema formado por unidades abstratas e 

convencionais, sendo este “a associação entre o significante (imagem acústica) e o significado 

(conceito)”. 

Destacamos que existem raros escritos de Saussure, tendo sido suas aulas, ministradas 

oralmente, redigidas e organizadas por dois de seus alunos, Charles Bally e Albert Séchehaye, 

dando origem ao livro Curso de Linguística Geral. Sendo assim, conforme Saussure (2002):  

 

O que é claro, como se repetiu mil vezes, é que o homem sem a linguagem seria, 

talvez, o homem, mas não um ser que se comparasse, mesmo que aproximadamente, 

ao homem que nós conhecemos e que nós somos, porque a linguagem foi, por um 

lado, a mais formidável ferramenta de ação coletiva e, por outro, de educação 

individual, o instrumento sem o qual o indivíduo ou a espécie jamais poderia aspirar 

a desenvolver, em algum sentido, suas faculdades nativas (SAUSSURE, 2002, 

p.128). 

  

Para Saussure (2002), é preciso estudar a linguagem levando em consideração as 

diferentes manifestações das línguas. E qualquer estudo que, de regra, venha a fugir disso, se 

torna obsoleto.  

Pêcheux (2014a), por sua vez, salienta que, desde que houve o Curso de Linguística 

Geral até os anos recentes, estudar uma língua, era, na maioria das vezes, estudar textos e que 

o estudo gramatical e semântico prestava um serviço de compreensão de texto.  

A ciência clássica da linguagem, diz Pêcheux (2014a, p. 60), pretendia ser, ao mesmo 

“tempo, a ciência da expressão e ciências do meio desta expressão”, mas Ferdinand de 

Saussure, segundo Pêcheux (2014a), propôs um deslocamento conceitual, uma ruptura, ao 

afirmar que o objeto de estudo da Linguística é a língua e o seu funcionamento e não o texto, 

pois, Saussure considerava que o texto não funciona, o que funciona é a língua, isto é, um 

conjunto de “sistemas que autorizam combinações e substituições reguladas por elementos 

definidos são de dimensão inferior ao texto” (PÊCHEUX, 2014a, p. 60).  

Outra consideração levantada por Pêcheux (2014a, p.60), ao tratar dos estudos de 

Saussure, é que este considerava que a “língua, como objeto da ciência, se opõe à fala, como 
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resíduo não científico da análise”. Ao estudar os aportes teóricos da Linguística, Pêcheux 

(2014a) afirma que esta ciência exclui a fala no inacessível da ciência linguística e exclui as 

instituições não semiológicas, uma vez que Saussure propôs um corte, ao afirmar que a língua 

representa o aspecto social da linguagem e que a fala constitui o aspecto individual. Para 

Saussure (2002), a língua é consagrada socialmente e não depende do indivíduo, é produto da 

coletividade. 

De acordo com Pêcheux (1988), ao propor a ruptura, Saussure permitiu a constituição 

da Fonologia (estudos das unidades sonoras), da Morfologia (estudo da forma das palavras) e 

da Sintaxe (estudo estrutura das frases), mas não evitou, com isso, um retorno ao Empirismo 

em Semântica (estudo dos significados): “Saussure deixou aberta uma porta pela qual se 

infiltraram o formalismo e o subjetivismo; essa porta aberta é a concepção saussuriana de que 

a idéia[sic] só poderia ser, em todo alcance, subjetiva, individual” (PÊCHEUX, 1988, p. 60). 

Mas Pêcheux (1988) acreditava que o sujeito da ciência não está distante, portanto, no 

par língua/fala, a fala reage sobre a língua, sobrecarregando sua sistematicidade própria com a 

sistematicidade extralinguística. 

Desse modo, Pêcheux (2014a, p. 61) salienta que Saussure, ao abandonar questões tais 

como “o que quer dizer este texto? que significação contém este texto? em que sentido deste 

texto difere daquele de tal outro texto?”, deu vazão para que outras disciplinas que não 

mantinham relação com a linguística, como é o caso da Análise de Conteúdo, respondessem a 

tais questionamentos. 

Ao formular a teoria da Análise do Discurso (AD), Pêcheux (2016c, p. 228) afirma 

que “a posição epistemológica da análise de discurso conduz, então, a pensar a língua não 

como um sistema (o software de um órgão mental!), mas como um real específico formando o 

espaço contraditório do desdobramento das discursividades” e pontua também que “[...] a 

questão crucial para a análise de discurso é a do estatuto do sujeito enunciador, na fala e na 

escrita, na escuta e na leitura: na medida em que ela se alinha às disciplinas de interpretação” 

(PÊCHEUX, 2016c, p. 229-230). No início da Análise Automática do Discurso (AAD-69), 

Pêcheux constitui o discurso como um processo de produção e relaciona esse processo a “uma 

máquina autodeterminada e fechada sobre si mesma” e essa máquina age de tal forma “que 

um sujeito-estrutura determina os sujeitos como produtores de seus discursos” (PÊCHEUX, 

2014b, p. 307), quando na verdade esses sujeitos estão servindo de suporte àquela estrutura. 

Com relação à língua natural, o autor a considera como uma base invariante onde ocorre a 

heterogeneidade de processos discursivos justapostos. 
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Nessa fase, Pêcheux (2014a) já sinaliza sua recusa à suposição de um sujeito 

intencional como origem enunciadora de seu discurso e aponta que é o funcionamento da 

instância ideológica, através da interpelação ou assujeitamento do sujeito como sujeito 

ideológico, que dá a impressão de que é dele a origem da enunciação do discurso. 

Pêcheux (2014a), em sua teoria da Análise de Discurso, pondera a articulação com as 

três grandes áreas do conhecimento, como o Materialismo histórico, a Linguística e a Teoria 

do discurso, atravessadas pela teoria da subjetividade por acreditar que há uma dimensão 

social e histórica que envolve sujeito, língua e história. 

Pêcheux e Fuchs (2014, p. 162) salientam que o “interesse na região do materialismo 

histórico que diz respeito para a AD é a superestrutura ideológica em sua ligação com o modo 

de produção que domina a formação social considerada”. A aproximação de Pêcheux com 

Althusser foi bastante significativa para a formulação da teoria da Análise de Discurso. Sendo 

um leitor assíduo e também membro do grupo de estudos criado por Althusser, Pêcheux 

testemunhou um movimento de reviravolta nas ciências sociais na França, onde Althusser 

propunha uma releitura aos estudos de Karl Marx. Jaques Lacan, por outro lado, reformulou a 

psicanálise, ao retomar as leituras de Sigmund Freud. 

Com relação à análise discursiva do corpus, Pêcheux assegura a importância da 

análise linguística como pré-requisito indispensável à AD e, ainda de acordo o autor, a análise 

discursiva do corpus reside em detectar e construir identidades parafrásticas, “a existência do 

outro está pois subordinada ao primado do mesmo” (PÊCHEUX, 2014b, p.309).  

Nessa perspectiva, o autor conclui que a AD-1, ou primeira época da AD, é um 

procedimento que tem uma ordem fixa e restrita teórica que remete metodologicamente a 

processos predeterminados, em que os trabalhados com as máquinas discursivas constituem 

unidades justapostas com uma diferença incomensurável, cada uma idêntica a si mesma e 

fechada sobre si mesma. Para Pêcheux (2014b), o outro é a combinação da identidade de um 

mesmo processo discursivo. 

Na segunda fase da AD, o autor propõe um deslocamento teórico, a fim de entender as 

relações de força desiguais entre as máquinas discursivas, tornando-as, então, objeto da 

Análise de Discurso pecheutiana. Essas relações de força desiguais entre os processos 

discursivos estão estruturadas, segundo Pêcheux (2014b), por conjuntos de dispositivos que 

acabam por exercer influência desigual uns sobre os outros.  

Nesse período, o autor entra em contato com a noção de formação discursiva (FD) 

através da publicação por Michel Focault de Arqueologia do Saber, também em 1969, e 

começa a questionar a noção de maquinaria estrutural fechada, porque para o dispositivo da 
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FD é necessário avaliar a relação paradoxal com o exterior, “pois é constitutivamente 

invadida por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que se repetem nela, 

fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais (por exemplo, sob a forma de pré-

construídos e de discursos transversos)” (PÊCHEUX, 2014b, p. 310). E, para designar o 

exterior específico de uma FD, o autor propõe a noção de interdiscurso, afirmando que as 

formações discursivas (FDs) estão submetidas à lei da repetição estrutural que constrói o lugar 

de evidência, uma vez que existe um além exterior e anterior que conserva o caráter de 

fechamento da maquinaria discursiva. 

Como o sujeito do discurso é visto por Pêcheux nesse segundo período? “O sujeito 

continua como puro efeito de assujeitamento à maquinaria discursiva da FD com a qual ele se 

identifica”, segundo Pêcheux (2014b, p, 310), e iludido pela ignorância. 

O autor, ao estabelecer a problemática da AD-2, reconhece a existência de fronteiras 

internas da FD atravessadas por efeitos de ambiguidade ideológica, de divisão, de resposta 

pronta e de réplica e daí decorre a ideia de uma espécie de vacilação discursiva que afeta as 

sequências discursivas situadas nessas fronteiras. Pêcheux (2014b) começa a questionar, 

então, a noção de maquinaria discursiva e a de formação discursiva diante da insistência da 

alteridade na identidade discursiva. Do ponto de vista dos procedimentos, ele admite que na 

AD-2 houve poucas inovações, mas que dentre essas poucas inovações, o deslocamento no 

nível da construção dos corpora discursivos foi bastante importante para a AD (PÊCHEUX, 

2014b). 

Dessa forma, a emergência de novos procedimentos trouxe uma terceira época para a 

AD, que Pêcheux (2014b, p. 311) caracterizou como “um trabalho de interrogação-negação- 

desconstrução das noções postas em jogo da AD”, como, por exemplo, o procedimento da AD 

por etapas com ordem fixa diante da desestabilização das garantias sócio-históricas. Ele 

salienta que a desestabilização no próprio interior do campo discursivo analisado enquanto 

corpus reconfigura uma nova análise linguística – discursiva em espiral. 

Pêcheux (2014b) afirma que graças ao desenvolvimento de inúmeras pesquisas sobre 

encadeamentos intradiscursivos tornou-se possível a AD-3 abordar a construção dos objetos 

discursivos, pontuando os lugares de enunciação e alguns desenvolvimentos teóricos que 

abordam a questão da heterogeneidade, contribuindo para a tematização das formas 

linguístico-discursivas do discurso-outro, “discurso de um outro colocado em cena pelo 

sujeito, ou discurso do sujeito se colocando em cena como um outro”(PÊCHEUX, 2014b, p. 

313). 
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A Análise de Discurso tornou-se uma disciplina interpretativa. Nesse sentido, Pêcheux 

(2015, p. 54) salienta que é preciso nas “práticas de análise de discurso saber o lugar e o 

momento da interpretação”. O autor justifica que o emprego do termo disciplina de 

interpretação, “esse discurso-outro, enquanto presença virtual na materialidade descritível da 

sequência, marca, do interior desta materialidade, a insistência do outro como lei do espaço 

social e da memória histórica, [...] o próprio princípio do real sócio-histórico” (PÊCHEUX, 

2015, p. 54). 

Como a AD não trabalha com evidências, mas com o processo de produção de 

evidências, somam-se a essa pesquisa os pressupostos do Paradigma Indiciário de Carlo 

Ginzburg, paradigma também interpretativo, que guiará a formação do corpus deste estudo, 

em busca de pistas do que está opaco, já que a linguagem não é transparente. 

Segundo Pêcheux (2015), há pontos de deriva possíveis dentro de uma sequência de 

enunciados discursivos, pois as filiações históricas podem se organizar em memórias e as 

relações sociais em redes de significados; ademais, o próprio Pêcheux (2016b) se remete a 

Carlo Ginzburg e ao Paradigma Indiciário para dizer que é preciso investigar a rede de signos, 

traços e pistas, no intuito de entendermos a ligação, identificação ou transferência de filiações 

históricas. Como o Paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg se soma a essa pesquisa? 

 

3.1 O PARADIGMA INDICIÁRIO, O SUJEITO INEFÁVEL, O CONCEITODE 

IMAGINÁRIO E A LEITURA DE ARQUIVOS: CONTRIBUIÇÕES À ANÁLISE DE 

“DADOS” NA INTERFACE ENTRE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM E EDUCAÇÃO 

 

O historiador italiano Carlo Ginzburg (1989) informa que, por volta do final do século 

XIX, emergiu no campo das ciências humanas um modelo epistemológico ou paradigma 

baseado em indícios que são imperceptíveis para a maioria das pessoas. Esse modelo de 

paradigma leva a apreciar os pormenores, os menos influenciáveis, procuram vestígios, pistas, 

particularidades, muitas vezes, consideradas insignificantes. 

Apesar de ter ascensão no final do século XIX, Ginzburg (1989) afirma que as raízes 

do paradigma eram muito antigas, remontando aos ancestrais caçadores que “estudavam” o 

comportamento de suas presas a partir das pistas deixadas por suas pegadas na lama, odores, 

fezes, pelos. As técnicas da caça foram aprimoradas e transmitidas às gerações vindouras, por 

meio das narrativas. 

Em seus estudos, Ginzburg (1989) salienta a importância da descrição densa 

empregada por outros três estudiosos: Giovanni Morelli, Arthur Conan Doyle e Sigmund 



57 
 

Freud; desse modo, o historiador faz uma tripla analogia ao método utilizado por eles. Todos 

os três, embora exercendo outras atividades, possuíam formação em medicina e 

desenvolveram em seus campos de trabalho e pesquisa a semiótica médica. Morelli, crítico de 

arte, examinava os pormenores das obras de arte, atribuindo autenticidade ou falsidade a elas; 

Conan Doyle, com o seu Sherlock Holmes, o detetive que descobre os crimes baseado em 

indícios imperceptíveis para a maioria; e Freud, admirador do método de Morelli e sendo 

influenciado pelo mesmo, anotava cada fragmento ao examinar os pacientes e afirmava que o 

método interpretativo estava centrado sobre os resíduos, sobre dados marginais reveladores 

(GINZBURG, 1989). 

Estudiosos do Paradigma Indiciário afirmam que este método pode ser aplicado a 

várias ciências e que suas contribuições são utilizadas em pesquisas qualitativas por apostar 

na observação de detalhes, muitas vezes ignorados, mas que são valiosos. Ginzburg (1989) 

salienta, após analisar, compor e decompor discursos documentais, inquisitoriais, que nenhum 

documento é neutro, é sempre fruto de ideologia que o produz. É em busca disto que esta 

pesquisa se propõe ao utilizar o Paradigma Indiciário como metodologia, verificando a 

ideologia por trás da composição da política de planejamento presente no Plano Nacional de 

Educação, reverberando nos Planos Municipais. 

Analisar condições de produção da política pública educacional enunciadas pelos 

Planos Nacional e Municipais requer, segundo Pêcheux (2016d), considerar a ambiguidade e 

a constituição ideológica e de sentidos presentes nessas políticas, porque a política pública 

“tem, indiscutivelmente, efeitos na linguagem, e não são efeitos desconexos” (PÊCHEUX, 

2016d, p.252). 

Pêcheux (2016d), quando se refere à questão do planejamento, afirma que há uma 

contradição que atravessa o lugar da produção do planejamento, isto é, 

 
A concepção de planejamento da direita é aquela à qual a burguesia no poder 

espontaneamente recorre quando a economia (capitalista) atravessa uma “crise”. 

Desde 1929, data da primeira grande crise desse gênero, as palavras de ordem que 

presidem esse planejamento autoritário quase não mudaram: trata-se sempre de fazer 

com que as massas aceitem as economias, as limitações, as restrições [...]pelo 

interesse de todos, naturalmente (PÊCHEUX, 2016d, p. 263-264, destaque do autor). 

 

Em relação à concepção antagônica de planejamento, afirma o autor que 

 

A concepção antagônica, de esquerda, do planejamento, ao contrário, coloca como 

centro do debate a questão da produção: o planejamento socialista pode superar as 

crises desenvolvendo a economia, enquanto transforma as relações de produção 

estabelecendo outras relações, não-capitalista [sic] (PÊCHEUX, 2016d, p.264). 
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De acordo com Pêcheux (2016d), quando se trata de reformismo na luta política e 

ideológica,o discurso da direita acaba dominando o discurso da esquerda para “limitá-lo e 

invertê-lo em suas formas e seus conteúdos” (PECHEUX, 2016d, p. 264). E por que essa 

dominação existe? Pêcheux (2016d, p.265) responde a esse questionamento dizendo que os 

dois discursos, tanto o da direita quanto o da esquerda, “podem ser evocados de maneira 

intercambiável pelo mesmo texto base”. 

Corroborando o pensamento de Pêcheux (2016d), Azevedo (2014) considera o PNE 

como um importante documento para o encaminhamento das políticas educacionais 

brasileiras no decênio, pois, segundo a autora, o PNE sistematiza um conjunto de diretrizes, 

metas e estratégias, que abarcam todos os níveis e modalidades da educação, porém é um 

documento que apresenta não só as iniciativas progressistas como também contém traços 

conservadores devido à correlação de força que disputam a hegemonia, sendo seu contexto 

marcado por forte influência dos princípios neoliberais e pela ideologia global de organização 

da sociedade. Esse processo de controle do capital aparece também no PNE, Lei 13005/14, 

conforme veremos nas análises do corpus, mais adiante, sancionado por um governo 

considerado de esquerda.  

O capital opera, também, por meio do Estado, ao incorporar na legislação educacional 

os seus pressupostos e propor mudanças na educação pública, que serve à classe trabalhadora, 

a fim de servir ao ethos capitalista, por meio dos organismos internacionais, como o Banco 

Mundial (BM), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Ano Internacional da 

Alfabetização (AIA) e agentes do capital privado como Instituto Ayrton Senna, Bradesco, 

Itaú-Cultural, Associação Brasileira de Agronegócio (ABAG), Fundação Ford, Gerdau, dentre 

outros. 

Retomando a discussão em torno do Paradigma Indiciário, a perspectiva indiciária, 

assim como as ciências humanas, ancora-se no método qualitativo, no singular. Para o 

historiador italiano, o método indiciário permite a análise orientada de casos individuais, 

reconstituíveis através de pistas, sintomas, indícios, ao contrário das ciências galileanas, que 

se baseava na quantificação, no emprego do método experimental. A natureza da ciência 

galileana se difere da proposta pelo paradigma indiciário.  Carlo Ginzburg (1989) fundamenta 

que o: 

grupo de disciplina que chamamos indiciárias (incluía a medicina) não entra 

absolutamente nos critérios de cientificidade deduzíveis do paradigma galileano. 

Trata–se, de fato, de disciplinas eminentemente qualitativas que têm por objeto 
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casos, situações e documentos individuais, enquanto individuais, e justamente por 

isso alcançam resultados que têm uma margem ineliminável de casualidade 

(GINZBURG, 1989, p. 156). 

 

O Paradigma Indiciário, ao analisar escritas, pinturas ou discursos, se propõe a 

dissolver as névoas da ideologia, utilizando-se de hipóteses explicativas a partir de pistas do 

aparentemente negligenciado, com um rigor flexível, pois, para esse método, não existem, 

segundo Ginzburg (1989), regras formalizadas, preexistentes, mas “nesse tipo de 

conhecimento entram em jogo (diz-se normalmente) elementos imponderáveis: faro, golpe de 

vista, intuição” (GINZBURG, 1989, p.179). 

Com o amadurecimento dos estudos indiciários, Ginzburg (1989) anuncia que estava 

surgindo também um controle “qualitativo e minucioso” sobre a sociedade por parte do poder 

estatal, a fim de circunscrever a identidade de um indivíduo com sinais particulares. Surgiu, 

então, a necessidade de cada sociedade distinguir os seus membros, o que começou, como se 

sabe, através do nome, mas, quanto mais complexa ficava a sociedade, mais necessidade tinha 

de circunscrever a identificação de um indivíduo, uma vez que o nome ou os dados físicos e 

até mesmo as cicatrizes não evitavam a possibilidade de erro ao averiguar a identidade.  

O surgimento e o fortalecimento das relações de produção capitalista provocaram 

transformações nas relações do indivíduo com a sociedade. A vida social passa a ser marcada 

pela apropriação de bens privados e enriquecimento e o dinheiro passa a ser a mola mestra 

que conduz todos os aspectos da vida social. Diante de um complexo processo de acumulação 

do capital por parte dos burgueses, a riqueza produzida pelos trabalhadores foi apropriada 

pelos chamados donos do capital, iniciando-se com bastante veemência nas últimas décadas 

do século XIX, mais pontualmente na Europa e, depois, claro, vai se estender pelo resto do 

mundo a preocupação por novos sistemas de identificação.   

A divisão do trabalho provocou uma diferenciação, uma desigualdade interna da 

sociedade, e isto impulsionou a luta de classe. De um lado, os trabalhadores começaram a se 

organizar a partir da constituição de uma associação internacional, de outro, instituições como 

o Estado e o Direito se articularam, a fim manter os poderes da burguesia, criminalizando a 

luta de classes, o que fez com que aumentasse a construção de um sistema carcerário. 

Em virtude do aumento da reincidência de casos e do problema de identificação desses 

reincidentes, surge, segundo Ginzburg (1989), um “projeto geral” de controle sobre a 

sociedade de forma sutil e generalizada. Inicia-se a criação de registros policiais, retrato 

falado, identificação através de impressões digitais para que cada ser humano adquirisse uma 
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identidade, uma individualidade a partir de traços biológicos específicos. O Estado se apropria 

da noção de individualidade para reconhecer e controlar a sociedade com base em indícios.   

Dessa maneira, o século XIX será marcado pela vigilância, pela coerção disciplinar. 

Foucault (2014) destaca que essa vontade de saber que tomou forma com a vontade de 

verdade, surgiu como configuração de sistemas reais de dominação, principalmente através da 

teoria do direito, a partir da Idade Média em diante. Quando Foucault (2011) se refere ao 

Direito, não está dirigindo simplesmente às leis, mas ao conjunto de aparelhos, instituições e 

regulamentos aplicados ao direito, colocando em prática relações de dominação, fomentando 

sujeições, que existem e funcionam no interior das relações sociais, sob suas múltiplas 

formas. 

Quanto a isso, o autor evidencia que o controle era feito em todas as esferas, inclusive 

na esfera do discurso. Foucault (2013) elucida um questionamento em relação àquilo que a 

sociedade considera perigoso no discurso, ao ponto de querer controlá-lo, o que há de tão 

perigoso no fato de as pessoas falarem e afirma que:  

 

[...] em toda a sociedade a produção do discurso é controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função 

conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2013, p. 8-9).  

 

O direito de falar é privilégio do sujeito que fala. Portanto, é preciso qualificação para 

dizer determinados discursos e, para tanto, existem os rituais e os papéis preestabelecidos, 

isso serve para qualquer discurso: judiciário, religioso, econômico, terapêutico e/ou político. 

Segundo os postulados foucaultianos, “sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, 

que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, de qualquer um, enfim, não se pode 

falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2013, p. 9). 

O discurso não é somente aquilo que manifesta ou oculta o desejo, mas também aquilo 

que é o objeto do desejo. Outro fator importante, mencionado por Foucault (2013), é que o 

discurso não só traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas evoca também aquilo pelo 

que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar.  

Foucault (2013, p. 21) aponta que existe um desnivelamento no discurso. Considera, 

inclusive, essa defasagem um jogo, pois “existem conjuntos ritualizados de discursos que se 

narram conforme circunstâncias bem determinadas”, que, no ato da sua formulação, “são 

ditos, permanecem ditos e ainda por dizer”, como, por exemplo, os discursos literários (textos 

jurídicos ou religiosos) e os discursos científicos (FOUCAULT, 2013, p.21). De um lado, há 
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aqueles que criam os discursos fundamentais e, de outro, a massa daqueles que repetem, 

endossam e comentam. 

Esta divisão do trabalho promovida pelo sistema capitalista também foi analisada por 

Michel Pêcheux (2014c), quando trata da divisão social do trabalho da leitura, marcada por 

uma relação de dominação política. Para Pêcheux (2014c):  

 

a alguns, o direito de produzir leituras originais, logo “interpretações”, constituindo, 

ao mesmo tempo, atos políticos (sustentando ou afrontando o poder local); a outros, 

a tarefa subalterna de preparar e de sustentar, pelos gestos anônimos de tratamento 

“literal” dos documentos, as ditas “interpretações (PÊCHEUX, 2014c, p. 60-61, 

destaque do autor). 

 

Pêcheux (2014c) considerava que, cada vez mais, os poderes estavam interessados 

pelas ciências do tratamento dos textos, por isso se dispôs a escrever e analisar questões que 

envolvem análise de discurso, textos e arquivos. Salienta as relações entre os aspectos 

históricos e psicológicos ligados à leitura de arquivos, avalia o aspecto matemático e 

informático ligados ao tratamento dos documentos textuais e o avanço das pesquisas em 

linguística formal.  

O referido autor denuncia que, por mais que Blaise Pascal tenha refletido sobre 

questões filosóficas, teológicas e sobre problemas físicos e matemáticos, não foi suficiente 

para romper o abismo ampliado desde a Era Clássica entre as duas culturas, a literária e a 

científica (PÊCHEUX, 2014c). O positivismo de Augusto Comte, por outro lado, contribui 

para distanciar ainda mais essas duas culturas. 

Segundo Pêcheux (2014c, p. 59), esses conflitos explícitos configuram-se como 

surdina clivagem subterrânea das formas de ler um arquivo. O autor caracteriza arquivo como 

“campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão”, e essa clivagem, para o 

autor, resultou em diferentes e contraditórias maneiras de ler um arquivo. 

Por tradição, afirma Pêcheux (2014c), caberia aos literatos, entendidos aqui como 

historiadores, filósofos, pessoas de letras, seremos profissionais responsáveis pela leitura de 

arquivos. Aos cientistas, fabricantes-utilizadores de instrumentos, caberia a tarefa subalterna 

de preparar e sustentar de forma anônima o tratamento “literal” dos documentos.  

Foucault (2013) afirma que existe um desnível solidário entre um texto primeiro e 

texto segundo. O texto primeiro passa o sentido múltiplo ou oculto de ser o detentor ainda que 

se funda sobre a possibilidade aberta de falar, ele paira acima, e que o segundo texto, ao 

comentário, independentemente das técnicas utilizadas, deveria dizer, enfim, o que já estava 

articulado silenciosamente no texto primeiro. 
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Nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e penetráveis; algumas são 

altamente proibidas (diferenciadas e diferenciantes), enquanto outras parecem quase 

abertas a todos os ventos e postas, sem restrição prévia, à disposição de cada sujeito 

que fala (FOUCAULT, 2013, p.35). 

 

De acordo com Foucault (2013), existem procedimentos que controlam os discursos, 

através de certas determinações sobre sua condição de funcionamento, impondo aos 

indivíduos certo número de regras, a fim de impedir que todo mundo tenha acesso a eles. A 

dita “sociedade do discurso” fixa determinadas regras, coercitivas e restritivas inclusive, 

daquilo que pode ou não circular.  

Pêcheux (2014c) salienta que o interesse em reconstruir a história desse sistema 

diferencial dos gestos de leitura na construção de arquivos, acesso e manipulação de 

documentos “consistiria em marcar e reconhecer as evidências práticas que organizam essas 

leituras, mergulhando „a leitura literal‟ (enquanto apreensão-do-documento) numa “leitura 

interpretativa – que já é uma escritura” (PÊCHEUX, 2014c, p.59, destaque do autor). 

De acordo com Pêcheux (2014c), para reforçar o sistema diferencial em relação à 

leitura de arquivo, os aparelhos do poder geraram a memória coletiva, através do trabalho 

anônimo e fastidioso. Essa divisão já se efetivara desde a Idade Média, quando os clérigos 

determinaram entre si aqueles que eram autorizados a ler, falar e escrever em seus nomes, 

enquanto aos outros restava o papel de copista, transcrição, extração, classificação, indexação 

e codificação. Este tipo de leitura, para Pêcheux (2014c), impôs um apagamento do sujeito-

leitor, através da prática silenciosa, uma vez que este estava ali a favor de uma instituição, a 

Igreja, um rei, o Estado ou da empresa.  

Já, na primeira metade do século XX, salienta Pêcheux (2014c), houve a junção, 

considerada histórica pelo autor, da necessidade da gestão administrativa dos documentos 

textuais de todos os tipos com os projetos científicos. A prova de que havia grande interesse 

dos cientistas pelos materiais discursivo-textuais foi o desenvolvimento de diferentes métodos 

de análise textual, seja através da análise de conteúdo ou mesmo através dos atuais sistemas 

de interrogação de dados, graças ao avanço da informática, propagado nas décadas de 1950 e 

1970. 

Ao fazer uma análise dessa atual conjuntura, o autor afirma que uma nova 

problemática surgiu no que diz respeito à divisão social do trabalho da leitura, pois, após o 

desvio da autoridade matemática pela gestão administrativa, coube agora aos que dominam as 

máquinas o direito de leitura de arquivo, provocando uma reorganização do trabalho 
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intelectual. Se até então pairava a ambiguidade “aprender a ler e escrever”, agora essa 

ambiguidade está relacionada diretamente à informática. 

A discussão realizada por Pêcheux evoca a preocupação do autor ao tratar da restrição 

política dos privilégios da leitura interpretativa e da intenção do apagamento seletivo da 

memória histórica através da expansão da influência das línguas lógicas nessas novas práticas 

intelectuais de massa. A difusão maciça da informática gerou um policiamento discursivo 

com a lógica das significações políticas neopositivistas que propôs, através da semântica 

universal, “regulamentar não somente a produção e a interpretação dos enunciados científicos, 

tecnológicos, administrativos [...] mas também (um dia por que não?) dos enunciados 

políticos” (PÊCHEUX, 2014c, p. 63). 

Quando Pêcheux (2014a, p. 78) se reporta ao que ele chama de mecanismo de 

condição de produção do discurso, o autor afirma que “a um estado dado das condições de 

produção, corresponde uma estrutura definida dos processos de produção do discurso a partir 

da língua” e que esse estado das condições é fixado, os discursos suscetíveis apresentam 

invariantes semântico-retóricas. Assim, não é possível, segundo Pêcheux (2014a, p.78), 

analisar o discurso como um texto, sendo necessário analisá-lo como um “conjunto de 

discursos possíveis a partir das condições de produção”. 

Diante disso, Pêcheux (2014a) formula o conceito de formação imaginária, com base 

nas leituras que fez de Jaques Lacan. Pêcheux (2014a, p. 82) salienta que o que funciona nos 

processos discursivos são as formações imaginárias que “designam 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”.  Todo processo discursivo supõe a existência de formulações imaginárias, afirma o 

autor. Existem regras sociais que estabelecem as relações entre as situações e as posições. 

Pêcheux (2014a, p. 82) se posiciona da seguinte maneira, conforme sistematizado no Quadro 

01: 

 

Quadro 01–Processos discursivos e formações imaginárias 

Expressões que designam as 

formações imaginárias  

Significações da expressão Questão implícita cuja resposta 

subentende a formação imaginária 

correspondente 

          I𝐴 (A)    Imagem do lugar de A para o 

sujeito colocado em A 

Quem sou eu para lhe falar assim? 

         I A (B) Imagem do lugar de B para o 

sujeito colocado em A 

Quem é ele para que eu lhe fale 

assim? 

        I B (B) Imagem do lugar de B para o Quem sou eu para que lhe fale 
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sujeito colocado em B assim? 

        I B (A) Imagem do lugar de A para o 

sujeito colocado em B 

Quem é ele para que me fale 

assim? 

Fonte: Pêcheux (2014a, p.82). 

 

 A ideia de Pêcheux (2014a), ao esboçar o esquema reproduzido, demonstra que a 

posição dos protagonistas do discurso intervém na condição de produção do discurso. Trata-se 

de um objeto imaginário, o ponto de vista do sujeito e não de uma questão física, “pois os 

elementos A e B designam algo diferente da presença física de organismos humanos 

individuais” (PÊCHEUX, 2014a, p. 81). Dessa forma, ele retoma questões ligadas às relações 

de força existentes em uma dada sociedade e como essas relações se manifestam na 

comunicação. 

Em consonância com Pêcheux (2014a), Orlandi (2013a, p. 40) destaca que “assim não 

são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal, isto é, como estão inscritos na 

sociedade, e que poderiam ser sociologicamente descritos, mas suas imagens que resultam de 

projeções”, e são essas projeções que permitem ao sujeito fazer a distinção entre a situação 

empírica que evoca o lugar de sujeito, para a posição do sujeito no discurso, pois esse sujeito 

já é atravessado pelo já ouvido e pelo já-dito. E o que significa, no discurso, são as posições 

discursivas do sujeito. 

De acordo com Orlandi (1996, p. 40), as condições de produção implicam três fatores: 

aquilo que é material (a língua sujeita a equívocos e à historicidade), o que é institucional 

(formação social e sua ordem) e o mecanismo imaginário, porque o mecanismo imaginário 

produz tanto as imagens dos sujeitos, quanto do objeto do discurso presente em uma 

conjuntura sócio-histórica. Um jogo imaginário presidido pela troca de palavras e as imagens 

constitui diferentes instâncias, posições do processo discursivo. 

 Segundo Pêcheux (2014a, p.85), as diversas relações resultam de processos 

discursivos ditos, anteriormente, provenientes de outras condições de produção e os elementos 

que constituem este estado “não são justapostos, mas mantêm entre si relações suscetíveis de 

variar segundo a natureza dos elementos colocados em jogo”. No esquema apresentado por 

Pêcheux (2014a), ilustrado pelo Quadro 01, é possível observar que o sujeito diz a partir da 

posição que ocupa, as posições de A e B são demarcadas pelas “relações de forças que 

constituem o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz” (ORLANDI, 

2013a, p. 39). Dependendo de onde o sujeito fala, suas palavras significam de modo diferente. 

Em AD, a linguagem apresenta-se como o lugar do conflito, do reconhecimento do confronto 
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ideológico. 

Logo, Pêcheux (2014a) afirma que no processo discursivo a estratégia do discurso e 

funda sobre a antecipação das representações. O enunciador A, nesse caso o Estado, através 

do Plano Nacional de Educação, dirigindo-se para os interlocutores B, os municípios e os 

Planos Municipais de Educação, por exemplo, apresenta algo de programático, de querer 

antecipar qualquer realidade possível na Educação. O discurso enunciado pelo Estado filia-se 

ao interdiscurso sobre Educação, principalmente sobre alfabetização, delineado pelos 

organismos internacionais que através de suas agendas apontam quais tensões educacionais 

devem ser resolvidas dentro de um determinado prazo. 

Por interdiscurso, Pêcheux (1988, p. 162) entende que é “todo complexo com 

dominante das formações discursivas” e é submetido à lei da desigualdade-contradição-

subordinação, que caracteriza o complexo das formações ideológicas. De acordo com 

Pêcheux (1988), o interdiscurso fornece a matéria-prima para o sujeito se constituir como 

sujeito-falante com a formação discursiva, dissimulando seu assujeitamento. 

O termo “agenda” neoliberal pressupõe datas a serem fixadas, eliminando 

(controlando) contingências. As diversas formações discursivas, que aparecem na política do 

Plano Nacional de Educação, parafraseadas nos Planos Municipais, são resultados de 

processos discursivos anteriores, provenientes de outras condições de produção que mantêm 

relações entre si.  

O Estado antecipa ao seu interlocutor, a partir do seu lugar imaginário, o sentido que 

suas palavras produzem sobre Educação, sobre alfabetização, regulando os efeitos de sentido 

de seus argumentos discursivos, pois, “como se trata, por hipótese, de antecipações, deve-se 

observar que esses valores precedem as eventuais „respostas‟ de B, vindo sancionar as 

decisões antecipadoras de A” (PÊCHEUX, 2014a, p. 83, destaque do autor). Os municípios 

sancionam seus Planos Municipais de Educação a partir da imagem antecipada que o Estado 

propõe através do Plano Nacional de Educação, ajustando seus objetivos políticos e 

educacionais atrelados a tomadas de posição implícitas que asseguram a possibilidade do 

processo discursivo em foco. 

O significante „plano‟ tem uma autorização dada pelo grande Outro, tendo a ver com o 

lugar do nome Plano Nacional de Educação o grande Outro que autoriza os municípios a 

constituírem seus Planos Municipais de Educação. Há, nos Planos Nacional e Municipais de 

Educação, o efeito de imagem de projeção futura da educação, determinando o que pode e 

deve ser dito ou não dito sobre educação, sobre alfabetização e sobre letramento. Planeja-se 
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algo para a alfabetização, para a educação, como uma promessa, com um efeito de virtual, de 

algo que nunca acontece, mas está para acontecer. 

Destacamos, ainda, que a herança positivista de querer mostrar um conhecimento 

cumulativo em termos de legislação é dominante na educação. Nesse sentido,Orlandi (2004b, 

p.22) salienta que “o objetivo do analista é descrever o funcionamento do objeto simbólico, 

do texto, explicitar como ele produz sentido”e, é em busca desses vestígios, desses indícios 

que será possível verificar o funcionamento dos planos. A autora salienta que o trabalho do 

analista não é feito apenas com o que as partes significam, antes trabalha com o que torna 

possível qualquer parte, proporcionando as contribuições da AD no campo das ciências da 

linguagem. Daí a noção de efeito metafórico que situa a “questão do funcionamento em 

relação à ligação entre língua e discurso” (ORLANDI, 2004b, p. 22). 

Assim sendo, Pêcheux (2014a, p. 96) denomina efeito metafórico “o fenômeno 

semântico produzido por uma substituição contextual”, para lembrar que esse “deslizamento 

de sentido” entre x e y é constitutivo do „sentido‟ designado por x e y”. Orlandi (2004b, p.22), 

por sua vez, afirma que os processos de produção de sentido estão sujeitos ao deslize (efeitos 

metafóricos, transferência) “que são afetados pela existência de um outro sentido sempre 

possível e que constitui o mesmo. Dito de outra forma, o mesmo já é produção da 

historicidade, já é parte do efeito metafórico”. Para Pêcheux (2014a), a metáfora é vista como 

transferência e não como desvio. Como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação 

determina a existência de Planos Municipais de Educação, o primeiro reporta à política 

educacional no sentido macro e o segundo no sentido micro, local, falam a mesma língua, 

porém de formas diferentes. 

No PNE, encontramos assinalado: 

 

apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de 

populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e 

desenvolver instrumentos de acompanhamento, que considerem o uso da língua 

materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades 

quilombolas (BRASIL, 2014, p.6).  

 

Já no Plano Municipal de Vitória da Conquista, lemos o seguinte: 

 

assegurar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de 

populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e 

desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua 

materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades 

quilombolas (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2015, p. 127).  
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Vemos, portanto, que há um deslizamento de sentido entre “apoiar” e “assegurar” – 

começa a se revelar, aqui, o trabalho de interpretação que será realizado mais adiante. 

Ainda sobre o deslizamento, Orlandi (2015, p. 31) informa que “o conjunto desses 

deslizes (paráfrases) instalam o dizer no jogo das formações discursivas e são os vestígios da 

historicidade” e, sendo da ordem do simbólico, “constituem como o lugar da interpretação, da 

ideologia, da historicidade” (ORLANDI, 2015, p.31). 

Pensando a alfabetização, no Brasil, como “prática pedagógica de transmissão e 

difusão da escrita nas sociedades modernas” (SILVA, 2015, p. 23), podemos supor que, desde 

a colonização, o direito ao processo de escrita foi negado a essa parcela da população, 

levando-os a condição de analfabetos, sendo produzida, também, por fatores externos. Então, 

quando o Plano Nacional de Educação, considerado a política macro, usa o verbo „apoiar‟, 

apresenta para o leitor o sentido de que a alfabetização das crianças dessa parcela da 

população já está em “pleno” funcionamento e o Estado só se posicionaria, caso houvesse 

necessidade, para algum tipo de apoio. O Estado, mais uma vez, mostra-se ineficaz, quando 

não demonstra real comprometimento em sanar as mazelas às quais os indígenas, 

quilombolas, população itinerante foram submetidos, se pensarmos em “alfabetização como 

parte de um processo histórico de escolarização” (SILVA, 2015, p. 87). 

Já o município de Vitória da Conquista sinaliza que precisa ir além do apoio, 

reconhecendo, talvez, a segregação dessas populações; assim, usa o verbo „assegurar‟, 

demonstrando que a alfabetização das crianças do campo, indígenas, quilombolas e de 

populações itinerantes não está acontecendo ou carece de maior atenção, devendo haver maior 

investimento pela política pública no atendimento educacional. 

De acordo Orlandi (2015), o efeito metafórico, constitutivo do funcionamento 

discursivo, aponta para o discurso duplo e uno:  

 

Segundo Althusser, a leitura sintomática, falando de ideologia, é a que revela o ir-

revelado no próprio texto que lê, e o remete a um outro texto, presente no primeiro 

por uma ausência necessária. Essa duplicidade que faz referir um discurso a um 

discurso outro para que ele faça sentido envolve a questão do equívoco. Na análise 

de discurso, essa duplicidade, esse equívoco é trabalhado na questão ideológica 

fundamental, pensando a relação do discurso à língua e a da ideologia ao 

inconsciente (ORLANDI, 2015, p. 31). 

 

Quando Pêcheux (2014c, p. 64) evoca a questão da leitura de arquivos, ele se dirige, 

ao mesmo tempo, tanto aos literatos quanto aos cientistas. Questiona os literatos a respeito da 

distância da adversidade, que ameaça historicamente a memória e o pensamento.  E, aos 

cientistas, dirige o seguinte questionamento: até quando pretendem escapar à questão de saber 
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para que vocês servem e quem os utiliza? Segundo o autor, há uma ignorância recíproca entre 

literatos e cientistas quando um desconhece a existência do outro. 

Mas o cerne da questão para Pêcheux (2014c) é que essas duas culturas, literária e 

científica, negaram a língua, enquanto materialidade específica.  A cultura científica, marcada 

pelo espaço lógico-matemático, trata a língua como uma materialidade qualquer. Já a cultura 

literária, por ter muita “familiaridade com escrito, transporta consigo evidências de leitura que 

atravessam a materialidade do texto, sempre tido como linguisticamente transparente, 

sobretudo nos casos dos historiadores e filósofos” (PÊCHEUX, 2014c, p.64). 

A língua, fundamentada teoricamente, sustenta a existência da Linguística como 

disciplina de entremeio que não se posiciona nem do lado dos literatos nem do lado dos 

cientistas. A linguística, para Pêcheux (2014c, p. 65, destaque do autor), “tem efetivamente a 

ver com uma materialidade específica de natureza formal (e nisso, ela „ambiciona‟ o ideal das 

ciências)”, e essa materialidade resiste do interior às evidencias da lógica natural ou 

matemática. Por mais que os objetos linguísticos e discursivos se submetam a algoritmos 

informatizáveis, ele é capaz de fugir dessa linha, pois, na língua, existem falhas e 

ambiguidades, e é aí que Pêcheux suscita a questão do sentido surgindo no interior da sintaxe 

e defende a posição de Canguilhem (1990), quando este afirma que é possível jogar com o 

sentido, desviá-lo, simulá-lo, mentir, entre outras coisas. Se o homem é capaz de jogar com os 

sentidos, é porque a língua encobre esse jogo. E, por mais que as máquinas sejam capazes de 

produzir relações entre os dados, elas não capazes de atentar para a relação à qual o utilizador 

se propõe, a partir das relações. 

Assim, afirma Pêcheux (2014c, p.66) que, ao considerar um trabalho de leitura de 

arquivo, é preciso entender a relação entre “língua como sistema sintático intrinsecamente 

passível de jogo, e a discursividade como inscrição de efeitos linguísticos materiais na 

História” e que a divisão causada por literatos e cientistas valorizou mais os dados estatísticos 

dos resultados, subestimando o fato da língua, ao tratar de leitura de arquivos. 

Quando os Planos Nacional e Municipais de Educação, aqui analisados, enunciam, por 

exemplo, que é “preciso instituir mecanismos de instrumentos de avaliação nacional 

periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças e avaliar os profissionais que 

estão no ciclo de alfabetização” (BRASIL, 2014), nesse caso, a preocupação está em melhorar 

os índices dos indicadores e não a condição do lugar de intérprete do sujeito-aluno inserido 

nas instituições escolares, garantindo-lhes o direito à educação. Há também indícios de 

controle sobre os alunos e principalmente sobre os professores, através da vigilância 

institucional contínua “estabelecida sob a forma da vontade singular do patrão” 



69 
 

(FOUCAULT, 1987, p.164), ou seja, o Estado que governa,funcionando como controlador, 

coercitivo, autoritário, obedecendo ao sistema econômico de mercado, que dita os padrões, a 

fim de manter o controle político sobre a alfabetização e o letramento, controlando o lugar do 

intérprete. O corpo, docente e discente, “disciplinado é a base de um gesto eficiente” 

(FOUCAULT, 1987, p. 178). 

Diante da prática de leitura de arquivo, é preciso considerar os riscos redutores do 

trabalho com informática e consagrar a existência da materialidade da língua na 

discursividade do arquivo, pois prevalecem aí interesses históricos, políticos e culturais sob 

diferentes modalidades ideológicas. Pêcheux (2014c) afirma que este trabalho é difícil, mas 

interessante e promissor e não deve ser substituído por objetivos operacionais, que são fáceis 

de atingir, porém de muito pouco interesse.  

Não cabe aqui desconsiderar ou ceder, por completo, às contribuições da informática e 

do computador, o que precisa ser entendido é que há uma vontade de apagamento da leitura-

escritura do arquivo. É preciso combater a própria memória da leitura-escritura do arquivo a 

fim de apagá-la, ponderando sobre a pluralidade dos gestos de leitura, reconhecendo ser este 

um espaço polêmico. Conforme Pêcheux (2014c), a disciplinarização da leitura de arquivo, 

através de dispositivos derivados da gestão administrativa, com herança no positivismo, não 

contribui para a pesquisa científica fundamental. 

 Diante do que foi exposto, é preciso reconhecer, de acordo Foucault (2013), que 

existem fendas, lacunas no que diz respeito à apropriação social do discurso. O autor usa 

como exemplo a educação, que, apesar de ser considerada um instrumento pelo qual qualquer 

pessoa deveria ter acesso a qualquer tipo de discurso, é uma área marcada pela distância, pelas 

oposições e lutas sociais e que, graças aos saberes e poderes que lhes são atribuídos, os 

sistemas educacionais usam de maneira política a manutenção ou modificação da forma como 

nos apropriamos dos discursos (FOUCAULT, 2013). 

Para que isso aconteça, os rituais da palavra, as sociedades de discurso, os grupos 

doutrinários e as apropriações sociais se ligam uns aos outros e constituem uma “espécie de 

grandes edifícios que garantem a distribuição dos sujeitos que falam nos diferentes tipos de 

discurso e apropriação dos discursos por certas categorias de sujeito” (FOUCAULT, 2013, 

p.42), sujeitando o discurso àquelas estruturas que prometem a “verdade ao próprio desejo da 

verdade e somente ao poder de pensá-la” (FOUCAULT, 2013, p.43). 

O discurso presente nas políticas públicas reverbera ou deveria reverberar o desejo 

daquilo que queremos nos apoderar, através da luta pelo direito à Educação pública capaz de 
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atender à demanda da sociedade brasileira, manifestada no desejo de ter a participação maior 

do povo.  

Pêcheux (1988) salienta a importância de uma teoria materialista do discurso, não 

subjetivista da subjetividade, em que os efeitos de evidência dos sujeitos e dos sentidos 

fossem trabalhados, uma vez que a evidência de sujeito nos faz pensar que somos sempre 

sujeitos, apagando a interpelação da ideologia. 

Dessa forma, será que os Planos deixam marcas, lugares de sujeito a serem 

interpretados de uma maneira X e apagando Y? Certamente há um lugar, ainda que opaco, ao 

sujeito, e, que, ao longo da análise do corpus, será apontado. 

 

3.2SUJEITO EM AD 

 

Partindo da premissa estabelecida por Pêcheux (1996) deque não existe prática sem 

sujeito, propomos a seguinte pergunta: quem é este sujeito para Pêcheux, como ele se 

posiciona no discurso? 

Eni Orlandi (2013a) destaca que a ideologia é a condição para a constituição do sujeito 

e dos sentidos. De acordo com Althusser (1996, p.131), “não existe prática, a não ser através 

de uma ideologia e dentro dela e não existe ideologia, exceto pelo sujeito e para o sujeito”. 

Sobre isso,o autor se posiciona, afirmando que a categoria sujeito é constitutiva de toda 

ideologia, na medida em que toda ideologia tem função de constituir indivíduos concretos em 

sujeitos – daí sua tese central “a ideologia interpela os indivíduos em sujeito” (ALTHUSSER, 

1996, p. 131).  

Outro fator levantado por Althusser (1996) é que categoria sujeito é uma evidência 

primeira. Essa evidência de que você e eu somos sujeitos é um efeito ideológico elementar 

que nos impõe essa condição sem aparentar assim fazê-lo. Nós nos reconhecemos como 

sempre já sujeitos, através dos rituais ideológicos que nos garantem que, de fato, somos 

sujeitos concretos, individuais, distinguíveis. 

Segundo Althusser (1996), os rituais práticos nos dão a consciência do 

reconhecimento ideológico, mas não nos dão a consciência do conhecimento (científico) do 

mecanismo desse reconhecimento. 

Para Pêcheux (1988, p.152-153), existe uma articulação entre ideologia e inconsciente 

que não pode ser mascarada e que o “caráter comum das estruturas-funcionamentos 

designadas, respectivamente, como ideologia e inconsciente é de dissimular sua própria 
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existência no interior mesmo do funcionamento, produzindo um tecido de evidências 

subjetivas”, nas quais se constitui o sujeito.  

Daí a necessidade de uma teoria materialista do discurso, pois, ao se analisar o ponto 

de vista de Althusser, sobre a evidência da existência espontânea do sujeito, percebe-se outra 

evidência apontada por ele, quando trata da evidência de sentido. Pêcheux (1988) alerta para o 

desconhecimento do jogo dos efeitos ideológicos, mesmo nos discursos científicos. É preciso 

uma teoria não subjetivista da subjetividade para trabalhar o efeito de evidência dos sujeitos e 

sentido. 

Sobre a evidência do sentido, a que faz com que a palavra designe uma coisa, Orlandi 

(2013a) assegura que apaga o seu caráter material. Faz ver como transparente aquilo que se 

constitui pela remissão a um conjunto de formações discursivas que funcionam com uma 

dominante; já a evidência de sujeito, a de que somos sempre já sujeitos, apaga o fato de que o 

indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia. 

Assim, enquanto o PNE enuncia: 

 

Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais 

e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de 

pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores (as) 

para a alfabetização (BRASIL, 2014, p.6, grifo nosso). 

 

O PME de Vitória da Conquista, por seu turno, enuncia: 

 

definir, a partir do primeiro ano de vigência do PME, como critérios para atuação 

dos profissionais em educação nas turmas dos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental: domínio do processo de alfabetização e letramento, afinidade com 

a faixa etária e modalidades, participação efetiva nos encontros de formação, 

tanto os da escola, quanto os promovidos pela Secretaria de Educação (VITÓRIA 

DA CONQUISTA, 2015, p.127, grifo nosso).  

 

Já o PME do município de Ribeirão do Largo, propõe: “criar, no primeiro ano de 

vigência deste plano, mecanismos que exijam e garantam a participação dos professores do 

ciclo de alfabetização nas formações” (RIBEIRÃO DO LARGO, 2015, p.88, grifo nosso). 

Como vimos, todos os planos apontam para a necessidade e importância da formação 

inicial e continuada do sujeito professor alfabetizador. Quem é esse sujeito-professor 

alfabetizador? Quais são as marcas que ele apresenta? A quem, de fato, interessam essas 

formações? Como devem alfabetizar: em conformidade com os discursos distribuídos nos 

programas estabelecidos por suas respectivas secretarias? De quem é a voz de autoridade que 

produz sentido por trás dessas formações? 
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Podemos assegurar, segundo os pressupostos pecheutianos, que há, nos enunciados 

citados acima, uma evidência da identidade desse sujeito-professor que impõe uma marca 

ideológica; a partir do momento que esse professor é inserido no ciclo de alfabetização, ele 

passa a responder conforme o chamado que se faz ao sujeito, antes que ele possa responder. O 

verbo „exigir‟ utilizado no PME-RL, por exemplo, evidencia a imposição para esse sujeito de 

participar das formações que envolvem o ciclo de alfabetização. Pêcheux (1988, p.155) afirma 

que isso não é feito de um modo marginal, mas a partir da tese central de Althusser, ao dizer 

que o sujeito é chamado à existência e que “a tese a Ideologia interpela os indivíduos em 

sujeitos designa exatamente que o não-sujeito é interpelado-constituído em sujeito pela 

ideologia”. 

Althusser (1996), ao afirmar que a ideologia evoca, interpela o indivíduo em sujeito, 

imagina uma cena teórica corriqueira de interpelação da polícia ao apontar alguém na rua e 

dizer: „Ei, você aí!‟. Conforme Althusser (1996, p. 133, destaque do autor),quando o 

indivíduo volta e atende ao chamado, “por essa mera virada física de 180 graus, ele se torna 

sujeito. Por quê? Porque reconheceu que o chamado „realmente‟ se dirigia a ele, e que „era 

realmente ele que estava sendo chamado‟ (e não outra pessoa)”. A figura da interpelação, ao 

mesmo tempo religiosa e policial, utilizada como ilustração, torna tangível o vínculo 

superestrutural, tanto pela infraestrutura econômica, através do aparelho repressivo de Estado 

(o aparelho jurídico que distribui-verifica-controla as identidades), quanto pelos aparelhos 

ideológicos de Estado. Para Pêcheux (1988), existe um vínculo entre o sujeito de direito 

(aquele que entra em relação contratual com outros sujeitos de direito, seus iguais) e o sujeito 

ideológico (aquele que diz, ao falar de si mesmo: Sou eu!). 

O autor também ressalta que o teatro da consciência (eu vejo, eu penso, eu falo, eu te 

vejo, eu te falo, etc.) é observado dos bastidores lá de onde se pode captar que se fala do 

sujeito, que se fala ao sujeito, antes de que o sujeito possa dizer: „Eu falo‟ (PÊCHEUX, 1988, 

p. 154).  

Outro fator pontuado por Pêcheux (1988) é que existe uma discrepância entre a 

formulação indivíduo/sujeito, pois, para o autor, o paradoxo pelo qual o sujeito é chamado à 

existência evita a pressuposição da existência de um sujeito. O que existe é uma marca 

ideológica a cada sujeito, que socializa os indivíduos nas relações sociais concebidas como 

relações intersubjetivas, que vão designar que o não-sujeito é interpelado em sujeito pela 

ideologia.  

Acontece, segundo Pêcheux (1988), um efeito retroativo que faz com que todo 

indivíduo seja sempre-já-sujeito, através da evidência do sujeito como único, insubstituível e 
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idêntico a si mesmo. Para Pêcheux (1988), há uma ocultação no ato de que o sujeito é, desde 

sempre, um indivíduo interpelado em sujeito, o efeito de pré-construído. 

Ressaltamos que o casamento da Psicanálise de orientação lacaniana como Paradigma 

indiciário trouxe para o campo das Ciências Humanas e Sociais contribuições para o 

individual, o particular. 

Desse modo, a noção de sujeito passa a fazer parte do corpus teórico da psicanálise, a 

partir dos estudos de Jaques Lacan, já que Freud o apresenta de outra maneira em seus 

estudos. Este sujeito é pensado a partir da concepção de inconsciente. Na concepção de Elia 

(2010, p. 13), a “aparição do sujeito no cenário do pensamento se fez através da angústia e da 

incerteza em relação ao que se dera até então como um mundo mais ou menos compreensível 

para o entendimento do homem”.  

A psicanálise lacaniana considera a dimensão social como algo fundamental para a 

constituição do sujeito. Para a psicanálise, o sujeito não nasce, ele se constitui a partir da 

linguagem (ELIA, 2010).  Torna-se fundamental, portanto, para essa constituição, o encontro 

com um adulto próximo na visão de Freud ou com o que Lacan chama de „grande Outro‟. 

Esse Outro a quem se refere Lacan, é carregado de uma ordem simbólica, é um ser de 

linguagem. 

Lacan (1998) afirma que, no processo de constituição do sujeito, o filho do homem em 

certa idade é superado em inteligência pelo chimpanzé, ao reconhecer sua imagem no espelho, 

isso acontece a partir dos seis meses e é marcado por júbilo em um tempo, quando o sujeito 

ainda é depende do outro. Lacan (1998) assim classifica o estádio do espelho: 

 

O estádio do espelho é um drama cujo o impulso interno se precipita da insuficiência 

para a antecipação e que fabrica para o sujeito, apanhado no engodo da identificação 

espacial, as fantasias que se sucedem desde uma imagem despedaçada do corpo até 

uma forma de sua totalidade que chamaremos ortopédica – e para a armadura enfim 

assumida de uma identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo o 

seu desenvolvimento mental (LACAN,1998, p.100). 

 

O reconhecimento do Eu com a imagem projetada aciona o imaginário a partir do 

olhar do Outro, daí a importância indispensável da mãe ou de alguém que exerça a função 

materna neste momento. “Essa mãe é o lugar de onde procede o dom, dom do objeto que 

alimenta, dom da fala, que são recebidos como um testemunho de amor” (VANIER, 2005, p. 

40). 

Para Aulagnier (1979, p.166), “o que o sujeito descobre no espelho é a imagem da 

coisa tal qual falava o discurso desta e destes que lhe falam, discurso que começa por 
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identificar o sujeito ao enunciado identificatório”. Esta identificação imaginária acompanhará 

o sujeito, ao longo da sua trajetória de vida, e irá fazê-lo perceber que ele não tem controle 

sobre o que o outro pensa dele, visto que uma coisa é o seu olhar para a sua imagem no 

espelho, outra coisa é o olhar do outro sobre o eu e a imagem projetada virtualmente, 

portanto, esse olhar será simbolicamente qualificado. O desejo do “eu” é ser reconhecido pelo 

Outro. 

Mas, como afirma Vanier (2005, p.46), comentando Lacan, “o ser humano, 

diferentemente do animal, não é inteiramente preso nessa captura imaginária: graças à 

linguagem, ele se apercebe”. Daí a evolução do sujeito no discurso. A linguagem influencia, 

segundo Haroche (1988), a estruturação da subjetividade que mantém uma relação com as 

regras da gramática, seja ela de ordem religiosa ou jurídica. O sujeito não pode falar sobre 

tudo, interpretar criticamente, deve ser um sujeito que se assujeita às estruturas de uma 

determinada ordem, o inefável. 

 

3.3PARÁFRASE E POLISSEMIA 

 

Quando se trata da subjetividade, Orlandi (2012) salienta sua importância 

discursivamente, porque é possível verificar, através da mesma, como a língua acontece no 

homem. A autora afirma que o discurso tem, como lugar fundamental, a subjetividade, 

ajudando a compreender o deslocamento da noção de homem para a de sujeito. E, como na 

Análise de Discurso sujeito é posição, os sentidos que estão em jogo devem ser observados a 

partir da posição-sujeito dado, pois tanto o sujeito quanto o sentido se constituem na 

articulação da língua com a história, afetados pelo imaginário e pela ideologia. Então, “se, na 

Psicanálise temos a afirmação de que o inconsciente é estruturado como linguagem, na 

Análise de Discurso considera-se que o discurso materializa a ideologia, constituindo-se no 

lugar teórico em que se pode observar a relação da língua com a ideologia” (ORLANDI, 

2012, p. 100). 

Qualificar a subjetividade perpassa a qualidade, não se diz que é mais ou menos 

sujeito, se é pouco ou muito subjetivado, pouco ou muito assujeitado, porque, segundo 

Orlandi (2012, p.100), “o assujeitamento não é quantificável. Ele diz respeito à natureza da 

subjetividade, à qualificação do sujeito pela sua relação com o simbólico: se é sujeito pelo 

assujeitamento à língua, na história”.Com base nos argumentos da autora, nós só podemos 

dizer,porque somos afetados pelo simbólico, pelo sistema significante. E é o assujeitamento à 

língua que torna possível o sentido e o sujeito. É a existência do vínculo do sujeito ao 
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simbólico, por isso, Pêcheux (1988) afirma que o indivíduo é interpelado em sujeito pela 

ideologia, submetendo-se à língua, significando e significando-se pelo simbólico na história e 

que cada interpelação tem suas formas e condições. Orlandi (2012) menciona que o modo de 

interpelação do sujeito capitalista pela ideologia é diferente do modo de interpelação do 

sujeito medieval. 

A autora, fundando-se nos pressupostos pecheutianos, afirma que é pelo efeito 

ideológico elementar que o sujeito se coloca na origem do que diz e que, para acentuar o 

funcionamento se trabalha a articulação conceitual elaborada entre ideologia e inconsciente, 

pois se sabe que ambas atuam para dissimular sua própria existência no interior de seu 

funcionamento, produzindo um tecido de evidências como, por exemplo, da existência 

espontânea do sujeito e da evidência do sentido, causando a ilusão de literalidade (ORLANDI, 

2012). 

Nesse ponto, Orlandi (2012) pontua a contribuição crítica da teoria da AD, ao tratar da 

interpelação, pois questiona a filosofia idealista da linguagem por apresentar o objetivismo 

abstrato, que concebe a língua como um sistema neutro e abstrato e também o subjetivismo 

idealista, que coloca o sujeito como centro e causa de si, negando a interpelação. 

Para a AD, é interessante pensar no sujeito a partir da descrição lacaniana, como um 

processo significante, que é construído em rede e também pelo pressuposto althusseriano, 

quando afirma que o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia. As noções de 

ideologia e o inconsciente são ligadas pela língua.  

Diante disso, Orlandi (2012) salienta que a língua é capaz da falha e a falha, segundo a 

autora, é constitutiva da ordem do simbólico, e o equívoco, como fato de discurso, é falha da 

língua na história, “o sujeito se submete à língua(gem) – mergulhado em sua experiência de 

mundo e determinado pela injunção a dar sentido, a significar (se) – em um gesto, um 

movimento sócio-historicamente situado em que se reflete sua interpelação pela ideologia” 

(ORLANDI, 2012, p. 103).  

Tanto a ideologia quanto os efeitos que constituem a subjetividade funcionam pelo 

equívoco e pela contradição. Quanto mais centrado, afirma Orlandi (2012), mais o sujeito está 

preso à ilusão de autonomia ideologicamente constituída.  A subjetividade leva à impressão 

idealista da origem em si mesma do sujeito, de ser mestre de si e de sua fala, fonte do seu 

dizer. Outra questão bastante relevante para esta pesquisa, levantada por Orlandi (2012), sobre 

a interpelação da ideologia e a relação do sujeito com a linguagem, diz respeito à 

individualização do sujeito em relação ao Estado: 
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Em um novo momento em relação aos processos identitários e de subjetivação, é 

agora o Estado, com suas instituições e as relações materializadas pela formação 

social que lhe corresponde, que individualiza a forma sujeito histórica, produzindo 

diferentes efeitos nos processos de identificação, leia-se de individualização do 

sujeito na produção de sentidos. Portanto o indivíduo, nesse passo, não é a unidade 

de origem (o indivíduo interpelado em sujeito – I1) mas o resultado de um processo, 

um constructo, referido pelo Estado (teríamos então o I2, ou seja, o indivíduo em 

segundo grau) (ORLANDI, 2012, p. 106). 

 

Na configuração social capitalista, o indivíduo interpelado em sujeito pela ideologia 

terá sua forma individualizada concreta. Esse indivíduo, livre de coerções e responsável, 

assume-se frente ao Estado como sujeito jurídico, com seus direitos e deveres e livre 

circulação social.  Para Orlandi (2012), o fato da individualização do sujeito deixa de fora o 

simbólico, o histórico e a ideologia, que interpela o indivíduo em sujeito, assujeitando-o. 

O Estado, através da política educacional presente no documento Lei 13.005/14 que 

cria o Plano Nacional de Educação, aponta o sujeito de direito à educação e à alfabetização. O 

PNE, funcionando como Lei simbólica, distribui sentidos sobre como conduzir a educação no 

país, atribuindo responsabilidades para os entes federados, seus sujeitos e a sociedade 

(BRASIL, 2014). 

Segundo Saviani (2011, p. 6), “o plano educacional é exatamente o instrumento que 

visa introduzir racionalidade na prática educativa como condição de superar o espontaneísmo 

e as improvisações que são o oposto da educação sistematizada e de sua organização na forma 

de sistema”, esse era o objetivo dos pioneiros da educação, porém na gestão de Getúlio 

Vargas e Gustavo Capanema (1937-1945), o plano se converteu, segundo o autor citado, em 

“instrumento destinado a revestir de racionalidade o controle político-ideológico exercido 

pela política educacional” (SAVIANI, 2011, p.11). Essas visões vêm, ao longo de todos esses 

anos, disputando lugar e incorporando novos olhares. Na gestão Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) o plano funcionou como instrumento da racionalidade financeira na educação, 

enquanto a proposta elaborada pelo II Congresso Nacional de Educação, e completamente 

ignorada na gestão de FHC, entende o plano como instrumento de introdução da racionalidade 

social na educação. 

Esses sujeitos, a quem se destina o plano, são o sujeito capitalista caracterizado como 

sujeito jurídico de direitos e deveres e a sociedade é regida pela lógica do capitalismo 

moderno. Por outro lado, a educação destinada a esses sujeitos, preconizando essa sociedade, 

deve ser capaz de produzir ganhos para o capital. 

Para compreendermos essas questões, explicitaremos, neste momento, os conceitos de 

paráfrase e polissemia, que são considerados dois grandes processos na articulação da 
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linguagem e também configuram dispositivos de análise desta pesquisa. 

O simples fato de vários “planos” usarem o designativo “plano” já indicia um gesto de 

paráfrase, os nomes são quase os mesmos, o que os diferencia é apenas “plano municipal de 

cidade A” e “plano municipal de cidade B” e foi por esta repetição do nome que mobilizamos 

o dispositivo teórico analítico da paráfrase e da polissemia como eixo analítico principal da 

pesquisa e outros conceitos decorrentes destes (sujeito, sentido etc.). 

A percepção que os planos apresentam são “sempre atravessada [s] pelo já ouvido e o 

já dito, através das quais se constitui a substância das formações imaginárias enunciadas” 

(PÊCHEUX, 2014a, p.85). A situação de discurso estabelecida pelo Plano Nacional de 

Educação remete a pressuposições que o enunciador, nesse caso o Estado a serviço do capital, 

empresta a seu ouvinte, os Planos Municipais de Educação. Isso tem a ver com a imagem 

transmitida pelo grande Outro que autoriza os municípios a elaborarem suas políticas de 

alfabetização. Como salienta Pêcheux (2014a), por mais que as condições de produção de um 

discurso não sejam justapostas, “mantêm relações entre si suscetíveis de variar segundo a 

natureza dos elementos colocados em jogo” (PÊCHEUX, 2014a, p.85) e no interior desse 

estado dado das condições de produção um elemento pode se tornar dominante, determinando 

a natureza, o valor e o lugar dos outros termos.  

O Plano Nacional funciona como o estruturante, é o modelo maior, determinando a 

natureza, o valor e o lugar dos outros termos que serão apontados na política educacional dos 

municípios, colocando em evidência a variação de dominância. Então, quanto mais próximos 

os Planos Municipais de Educação estiverem do Plano Nacional de Educação, mais a 

paráfrase se faz presente; quanto mais distantes, a polissemia prevalece. A abordagem do 

discurso programático que visa estruturar a política pública educacional é feita tendo como 

base as orientações ideológicas dos organismos internacionais. 

Só que a transposição de um Plano Nacional de Educação para um Plano Municipal de 

Educação já é uma polissemia, pois as condições de produção são outras. Ao repetir o Plano 

Nacional de Educação, os Planos Municipais de Educação atualizam-se a partir de demandas 

outras que não o do Plano Nacional, isso indica que já está em uma negociação de sentidos, 

caminhando para uma polissemia. Mas até onde essa polissemia se faz presente em tipos de 

arquivos como o da política pública estudada aqui? Ou os Planos Municipais são, como diz 

Pêcheux (2014a), o estudo do outro no interior do mesmo? 

Conforme desdobramentos identificados por Eni Orlandi (1996), a partir das 

abordagens pecheutianas, a autora conceitua o discurso, em seu sentido amplo, como efeito de 

sentido entre locutores, portanto, devemos pensar a linguagem de uma maneira muito 
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particular, principalmente quando se trata da relação entre a constituição do sujeito e a relação 

de sentido. O discurso, para a AD, leva em conta tanto um sistema de significantes, quanto a 

relação deste sistema com a exterioridade, com a situação. Nesta perspectiva, os estudos da 

linguagem devem estar atrelados aos processos histórico-sociais, nunca distantes destes. 

Orlandi (1994) salienta que AD se posiciona como um campo de conhecimento que trata da 

linguagem, do sujeito, da história e ideologia como formas de saber. 

Para Orlandi (1996), no decorrer do processo discursivo, é preciso levar em conta o 

interlocutor, a situação, o contexto histórico social e as condições de produção, como 

constituintes dos sentidos da sequência verbal produzida.  Assim, afirma Orlandi (1996, p.26) 

que “quando se diz algo, alguém o diz de algum lugar da sociedade para outro alguém 

também de algum lugar da sociedade e isso faz parte da significação” e, quem vai marcar esta 

significância é o movimento contínuo determinado pela materialidade da língua e da história.  

O lugar marcado deve ser compreendido, conforme propõe Orlandi (1996), como o 

espaço de representações sociais e esses espaços vão constituir a significação discursiva. 

Portanto, de acordo com a autora, devemos considerar que existe um estado de um processo 

discursivo, que resulta de processos discursivos sedimentados, institucionalizados, pois um 

discurso nasce de outro discurso e o reenvia a outro (ORLANDI, 1996). O sujeito do discurso, 

em AD, sempre está retomando um sentido preexistente, e este sentido existe porque faz parte 

de uma formação discursiva que, por sua vez, faz parte de uma formação ideológica. E são 

essas formações, discursiva e ideológica, que vão determinar o que pode ou não ser dito de 

acordo com uma posição dada em determinada sociedade. 

Nesse sentido, Orlandi (1996) declara que o sujeito, ao se apropriar da linguagem, não 

faz isso de forma individual, mas há uma formação social de apropriação da linguagem. 

Então, como é produzida esta linguagem? 

Existem dois processos fundamentais na linguagem que constituem a tensão que 

produz o texto, quais sejam: o parafrástico e o polissêmico. Dessa forma, o processo 

polissêmico representa “a tensão constante estabelecida pela relação homem/mundo, pela 

intromissão da prática e do referente, enquanto tal, na linguagem” (ORLANDI, 1996, p. 15).  

Pêcheux, Leon, Bonnafous e Marandin (2014, p. 275) afirmam que a paráfrase tem 

lugar constitutivo na Análise de Discurso e, no que concerne à AD, a paráfrase pode ser 

definida de maneira composicional: “duas frases estão em relação de paráfrase, se a soma de 

suas partes constitui um mesmo sentido por identidade ou equivalência lexical (ver a fase de 

comparação)”. 

Ademais, Pêcheux, Leon, Bonnafous e Marandin (2014, p. 275) apontam duas 
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questões sobre a paráfrase: na primeira, os autores afirmam que é preciso relativizar o lugar 

da paráfrase, reconhecendo que um discurso não se limita à produção de significações por 

substituição lexical; e, na segunda, apontam que é preciso retomar o problema da paráfrase 

em uma perspectiva nova, que responda melhor à posição geral de nosso projeto: o estudo “do 

outro no interior do mesmo”: estudar as relações entre estruturas sintáticas que fazem com 

que um conteúdo proposicional estável (por construção discursiva) possa ser investido de 

sentidos diferentes. 

Na articulação da produção da linguagem, encontram-se esses dois processos: a 

paráfrase e a polissemia. Nesse contexto, Orlandi (1996, p. 84) define paráfrase como 

“formulações diferentes para o mesmo sentido” e a polissemia como “multiplicidade de 

sentidos”. Quando se trata da paráfrase, há, de um lado, um retorno constante a um mesmo 

dizer sedimentado, e, de outro lado, no texto, há o rompimento, a polissemia. Lembrando que 

a polissemia marca o deslocamento do mesmo, daquilo que é garantido, sedimentado.  

É essa tensão do retorno ao mesmo (paráfrase) e do deslocamento, o diferente 

(polissemia), que marca o discurso. Assim, para o analista de discurso, é preciso considerar 

tanto o texto como o contexto histórico-social, devido à relação do homem com o mundo, da 

prática com a linguagem. A linguagem, por ser fato social, muda (polissemia). Eni Orlandi 

(1996) afirma que, nesse jogo entre o mesmo e o diferente, a paráfrase é considerada a matriz 

e a polissemia a fonte de sentidos e que ambas são determinantes para o funcionamento da 

linguagem. 

A linguagem é entendida como mediação necessária, como ação que transforma, 

portanto, devemos estudá-la como um processo que se constitui mutuamente, considerando a 

linguagem e a sociedade (ORLANDI, 1996). A perspectiva da análise de discurso, cujo objeto 

de análise é o discurso, permite observar esse processo mútuo, porque leva em consideração a 

relação do discurso com a exterioridade que o constitui. Trata-se, pois, de ação social fazendo 

parte do funcionamento social geral que produz sentido. As condições de produção, ou seja, o 

contexto histórico-social, a situação, os interlocutores constituem a instância verbal, o 

discurso, e ele não é fechado em si mesmo e nem está sob o domínio exclusivo do locutor, 

mas “aquilo que se diz significa em relação ao que não se diz, ao lugar social do qual se diz, 

para quem se diz, em relação a outros discursos” (ORLANDI, 1996, p.83). 

Pêcheux (2014a) afirma que a produção de um discurso não diz respeito somente à 

natureza dos predicados, que são atribuídos a um sujeito, mas às transformações que esses 

predicados sofrem no fio do discurso, conduzindo-o a seu fim. Para tanto, atribui o termo 

processo de produção ao “conjunto de mecanismos formais que produzem um discurso de tipo 
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dado em „circunstâncias‟ dadas” (PÊCHEUX, 2014a, p. 73, destaque do autor). Para o autor, 

um discurso é sempre pronunciado, a partir de condições de produção dadas; por isso, os 

processos discursivos (produções do processo de discurso) devem ser pesquisados com base 

em duas ordens de pesquisa (PÊCHEUX, 2014a). 

 A primeira seria o estudo das variações específicas (semânticas, retóricas e 

pragmáticas), fruto das produções particulares da língua e a segunda seria o estudo da ligação 

entre as circunstâncias de um discurso, o contexto ou a situação e seu processo de produção, 

ou seja, as condições de produção que tornam possíveis à sua formulação e compreensão. 

Segundo o autor, é impossível analisar um discurso como um texto, uma sequência linguística 

fechada, antes, é necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis (PÊCHEUX, 2014a). 

Pêcheux (2014a) enfatiza, ainda, que esse sistema de normas não é nem puramente 

individual e nem globalmente universal, deriva da estrutura de uma ideologia política, que 

ocupa um lugar no interior de uma formação social dada. Quando se trata de um campo 

político, evoca também a relação de forças antagônicas existentes relacionadas às posições de 

classe em conflito umas com as outras e às relações de sentido, nas quais o discurso é 

produzido. As palavras podem mudar de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles 

que as empregam.  

Um discurso pode remeter a outro. Diante dos processos discursivos, não se pode 

delimitar o seu início, pois, segundo Pêcheux (2014a, p. 76), “um discurso se conjuga sempre 

sobre um discursivo prévio, ao qual ele atribui um papel de matéria-prima” e, quando orador 

evoca aquilo que já foi objeto de discurso, faz com que o ouvinte se remeta ao acontecimento, 

ao qual tal discurso era alegado, porém, o ouvinte, ao rememorar, o faz com deformações e o 

locutor acaba por tirar proveito da situação dada. 

Para que tudo isso seja articulado, entram em jogo as formações imaginárias, a partir 

das relações existentes, entre as formações discursivas e a formação ideológica dominantes. 

Nesse sentido, Pêcheux (2014a) utiliza da formação ideológica para tratar do confronto de 

classes antagônicas, demonstrando que há uma força em confronto com outra força na 

conjuntura ideológica e política presente nos Aparelhos do Estado. 

De acordo com Pêcheux e Fuchs (2014), a região do materialismo histórico que 

interessa ao estudo da AD é a superestrutura ideológica em sua ligação com o modo de 

produção. Os autores afirmam que a “região da ideologia deve ser caracterizada por uma 

materialidade específica articulada com a materialidade econômica” (PÊCHEUX; FUCHS, 

2014, p. 162). A ideologia funciona como modalidade particular de reprodução das relações 

de produção, quando interpela ou assujeita o sujeito como ideológico, com o propósito de 
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conduzi-lo, sem que se dê conta, tendo a impressão de estar exercendo sua livre vontade, 

ocupando seu lugar em uma ou outra das duas classes sociais antagônicas. 

A ideologia aparece como condição não econômica de reprodução da base econômica, 

assegurada materialmente pelos aparelhos ideológicos do Estado. Em um dado momento, as 

relações de classes se caracterizam pelo afrontamento no interior desses aparelhos. Para 

caracterizar este aspecto da luta, nos aparelhos ideológicos, de uma força em confronto com a 

outra, Pêcheux e Fuchs (2014, p. 163, destaques dos autores) reportam-se às formações 

ideológicas, atribuindo a elas um “conjunto complexo de atitudes e de representações que não 

são nem „individuais‟ e nem „universais‟, mas se relacionam mais ou menos diretamente a 

posições de classe em conflito umas com as outras”. 

Nesse ponto, os autores pontuam a relação entre discurso e ideologia, concebendo o 

discurso como um dos aspectos materiais da materialidade ideológica. Então, a espécie 

discursiva pertence ao gênero ideológico e as formações ideológicas se comportam como um 

de seus componentes, pois, uma ou várias formações discursivas, interligadas, determinam o 

que pode e deve ser dito, a partir de uma posição dada no interior dos aparelhos ideológicos.  

A partir dos estudos de Althusser, quando este afirma que a ideologia interpela os 

indivíduos em sujeitos, Pêcheux e Fuchs (2014, p.164, destaque dos autores), vão além e 

propõem que “esta lei constitutiva da ideologia nunca se realiza em „geral‟, mas sempre 

através de um conjunto complexo determinado de formações ideológicas” e isso ocorre em 

razão do papel desigual das reproduções e relações de produção, baseadas em duas 

características: as regionais (o Direito, a Moral, o Conhecimento, Deus, etc.) e suas 

características de classe. Para que isso aconteça, as formações discursivas intervêm nas 

formações ideológicas, enquanto componentes, porque uma formação discursiva é capaz de se 

integrar a novas formações discursivas, que, por sua vez, constituem novas formações 

ideológicas, que colocam em jogo novas formações ideológicas. 

Sendo assim, Pêcheux (1998, p. 160) caracteriza a formação discursiva como “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”. Uma 

mesma palavra, expressão ou proposição podem mudar de sentido ao passar de uma formação 

discursiva para outra e também pode acontecer que palavras, expressões ou proposições 

literalmente diferentes podem ter o mesmo sentido no interior de uma formação discursiva. 

Para o analista de discurso, as palavras não têm sentido nelas mesmas, mas seus 

sentidos são derivados das formações discursivas em que se inscrevem e isso acontece porque 

as formações discursivas representam, no discurso, as formações ideológicas. Há uma relação 
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recíproca entre linguagem e ideologia. Em decorrência disso, Pêcheux (1988, p. 161, destaque 

do autor) salienta “que os indivíduos são „interpelados‟ em sujeitos-falantes (em sujeitos de 

seu discurso) pelas formações ideológicas que lhes são correspondentes”. 

Contribuindo ainda mais com o analista de discurso, Orlandi (1996) pontua 

que,quando se faz análise discursiva,é preciso levar em consideração, também, a noção de 

tipologia que tem a ver com a relação da linguagem, ou seja, do discurso, com suas condições 

de produção e, a depender dos objetivos específicos da análise, uma aplicação da tipologia 

poderá ter uma maior ou menor generalidade. Em relação a essa configuração do discurso, 

fornecida por Orlandi (1996), apresentamos a próxima seção, sem a pretensão de extrapolara 

noção de tipologia do discurso que interessa a esta pesquisa. 

 

3.4A TIPOLOGIA DO DISCURSOPEDAGÓGICO ESCOLAR 

 

Eni Orlandi (1996) afirma que existem três tipos de discurso, em seu funcionamento, e 

assim os caracteriza: discurso lúdico, discurso polêmico e discurso autoritário. Segundo a 

autora, o discurso dominante, na sociedade, é o autoritário e está polarizado ao lado da 

paráfrase. Sobre esse discurso, afirma ainda que “este é um deslize ideológico que faz com 

que se atribua à natureza da linguagem em geral algo que é histórico e se dá em relação à 

dominância de um tipo de discurso, numa certa formação social” (ORLANDI, 1996, p. 85). 

Dos discursos citados pela autora, concentraremos nossos esforços em debater sobre o 

discurso pedagógico, em virtude da relação próxima como objeto de estudo em questão, ou 

seja, a política pública tratada no Plano Nacional de Educação e nos Planos Municipais de 

Educação e suas condições de produção presentes na materialidade discursiva do texto.  

A autora considera o discurso pedagógico (DP) um discurso autoritário, e assim 

caracteriza o discurso autoritário como “aquele em que a reversibilidade tende a zero, estando 

o objeto do discurso oculto pelo dizer, havendo um agente exclusivo do discurso e a 

polissemia contida” (ORLANDI, 1996, p. 154), sendo assim, o DP surge como discurso do 

poder. Uma característica fundante do discurso pedagógico é que ele está vinculado à escola, 

sendo um transmissor de informações e com o estatuto de cientificidade, mas pode circular 

fora dela. 

No discurso autoritário, afirma Orlandi (1986), o referente está ausente, oculto pelo 

dizer. Há um agente exclusivo e, portanto, a inexistência de interlocutores, o sujeito passa a 

instrumento de comando. Segundo a autora, nesse tipo de discurso a polissemia é contida. 

Dessa forma, Orlandi (1996, p. 28) define o DP “como um discurso circular, isto é, 
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institucionalizado, sobre as coisas, que se garante, garantido a instituição em que se origina e 

para a qual tende: a escola”.  

Fundando-se nas contribuições de Pierre Bourdieu, Orlandi (1999) conclui que o DP 

reproduz de forma dissimulada as relações de poder e as estruturas de classes sob a aparência 

de neutralidade, como, por exemplo, o texto da legislação dos Planos Nacional e Municipais, 

que funcionam como DP: alfabetizar todas as crianças; fomentar o desenvolvimento de 

tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a 

alfabetização com excelência (BRASIL, 2014; RIBEIRÃO DO LARGO, 2015; VITÓRIA 

DA CONQUISTA, 2015). 

O DP, ao transmitir de forma legítima o conhecimento produzido, socialmente, 

assegura que, por ser um discurso neutro, transmite as informações para os sujeitos 

indistintamente, mas, para Orlandi (1996), inclusive usando sua experiência como educadora, 

o DP, na verdade, é autoritário e desprovido de qualquer neutralidade. 

Quando se trata de ensinar, avalia a autora, o fato vai além da transmissão de 

informações, influências ou persuasão, pois o ato de ensinar se caracteriza também como 

inculcação (ORLANDI, 1996). Como o discurso não está fora da ordem social em que 

vivemos, ele segue algumas leis gerais válidas para o comportamento linguístico, como, por 

exemplo, a lei da informatividade, visto que para informar algo a alguém é preciso que o 

ouvinte desconheça o que lhe está sendo informado. A outra lei trata do interesse, ou seja, na 

lei do interesse prevalece a máxima de que não se pode falar, legitimamente, a outrem, senão 

daquilo que possa lhe interessar. E a terceira lei refere-se à utilidade, caracteriza-se como lei 

psicológica, quando afirma que não se fala por falar, mas porque há uma utilidade em fazê-lo. 

Nas categorias de atos de fala, há uma regulamentação. Para ordenar, é preciso que 

haja uma relação de hierarquia entre quem ordena e quem obedece; o direito de interrogar é 

dado para quem tem autoridade para isso, não é para qualquer um; essa autoridade, uma vez 

dada, converte-se em poder de ordenar; portanto, há distinções, particularidades marcadas. 

Uma das características do DP é o mascaramento destas distinções. A natureza das 

informações presentes no DP é que ele se pretende científico, para tanto, se apropria da 

metalinguagem e da apropriação do cientista feita pelo professor (ORLANDI, 1996). 

A escola institui um saber legítimo a partir de sua própria perspectiva. Com tudo isso, 

a escola acaba reproduzindo um modelo de sociedade baseada na divisão de classes, 

maquiando as relações de força. Sobre a apropriação do cientista feita pelo professor, Orlandi 

(1996) assevera que o professor não se posiciona como mediador, pelo contrário, apropria-se 

do cientista e se confunde com ele. Há, portanto, um apagamento do modo pelo qual o 
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professor se apropria do conhecimento do cientista e ele, então, passa a ser possuidor daquele 

conhecimento, tornando-se autoridade no espaço da instituição escolar. Nesse ínterim, 

entrelaçam-se as leis da informatividade, do interesse e da utilidade.  

A imagem social do professor é a de que ele tem autoridade do saber, pois é um 

cientista. Ele pode ensinar, informar, se é quem informa, logo suas informações têm interesse 

e utilidade. Já a imagem social do aluno é a de quem não sabe, está na escola para aprender, e 

esse processo só acontece porque existe o professor. O aluno somente será autorizado a dizer 

que aprendeu a partir do momento em que entra em contato com o professor – ocorre, então, a 

escolarização. 

Com base nesses pressupostos, apresentamos, na seção seguinte, nossa análise sobre o 

que os planos dispõem sobre letramento e alfabetização. 
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4 LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO: POSIÇÃO DISCURSIVA CRISTALIZADA 

NAS ZONAS DE SENTIDO DO MODELO AUTÔNOMO E A PERSPECTIVA 

HISTÓRICA DO LETRAMENTO COMO PRÁTICA SOCIAL 

 

Se, de um lado, a linguagem é política (porque o sentido, sempre dividido, 

tem necessariamente uma direção determinada), por outro lado, todo poder se 

acompanha de um silêncio em seu trabalho simbólico (ORLANDI, 2007, p. 

107). 

 

Os planos apresentam temáticas muito amplas, portanto, em razão disso, este capítulo 

destina-se a analisar o discurso e o sentido atribuídos à alfabetização e ao letramento, 

mobilizados nos Planos Nacional e Municipais de Educação, enunciados na meta cinco. 

É importante salientar que não temos o interesse, nesta pesquisa, de analisar o texto 

integral dos Planos Nacional e Municipais de Educação, mesmo porque a teoria adotada para 

análise do corpus, neste caso a Análise de Discurso francesa, doravante AD, não prevê o 

alcance de totalidades e não segue o paradigma galileano cartesiano, pois trabalhamos com 

postura venatória, com dispersão dos dados e pistas.  

O Plano Nacional de Educação (PNE), lei 13.005/14apresentacomo uma de suas 

diretrizes, a primeira delas inclusive, a erradicação do analfabetismo e, para atender à 

diretriz, pontua como uma de suas metas para alcançar tal resultado: “alfabetizar todas as 

crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental” (BRASIL, 2014). Por 

sua vez, os Planos Municipais, analisados nesta pesquisa, referentes respectivamente aos 

municípios de Vitória da Conquista e Ribeirão do Largo, ambos situados no Território de 

Identidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, parafraseando o PNE, também 

pontuam a meta cinco e suas estratégias, demonstrando sintonia com o corpo do texto 

presente no PNE. Mas, afinal, o que suas metas demonstram sobre a concepção de 

alfabetizados e não alfabetizados? 

Os estudos realizados, ao longo do século XX, a fim de compreender o impacto 

sociocognitivo e cultural da escrita, têm contribuído de forma bastante significativa para a 

ampliação das discussões, ao abordar o letramento como prática social. Segue-se que o termo 

letramento foi introduzido no Brasil, no início da década de 1980, quando começaram a 

circular nos meios acadêmicos, publicações inglesas e norte-americanas sobre “literacy”. 

Outro fator importante para a elucidação do tema foram as traduções para o inglês de obras 

escritas por Luria e Vygotsky (TFOUNI; MONTE-SERRAT; MARTHA-TONETO, 2014). 

Um dos maiores investigadores dos Novos Estudos do Letramento, professor do 
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King‟s College de Londres, Brian Street, fomenta, a partir de seus estudos, uma profunda 

discussão em torno das diversas concepções e modelos de letramento amplamente difundidas 

desde os meios acadêmicos até a formulação e implementação de políticas públicas.  

Street (2013) argumenta que o letramento é sempre objeto de disputa, quanto ao seu 

significado e suas práticas, e que visões particulares de letramento são sempre ideológicas. 

Tfouni (2010a) considera o letramento um campo polêmico, heterogêneo, fascinante e afirma 

que o termo letramento é um neologismo recentemente dicionarizado e que não existe questão 

fechada sobre a palavra. 

De acordo Tfouni (2010b, p. 32), a necessidade de falar de letramento surgiu a partir 

“da tomada de consciência que se deu, principalmente entre os linguistas, de que havia 

alguma coisa além da alfabetização, que era mais ampla, e até determinante desta”, todavia, 

no percurso do processo de determinação da palavra letramento e, em função de várias 

posições teóricas adotadas, esse campo ganhou um caráter polissêmico e de conceituação 

complicada sem se chegar a um consenso sobre o que fosse literacy. 

De antemão, a autora afirma assumir sua posição com relação à temática, entendendo 

letramento como processo, cuja natureza é sócio-histórica, opondo-se às outras concepções 

que não são nem processuais e nem históricas ou que apresentam um posicionamento fraco, 

quanto ao caráter processual e histórico, atribuindo à palavra letramento o sinônimo de 

alfabetização. 

Nesse sentido, Bunzen (2014),professor do Departamento de Educação e Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo, responsável pela 

apresentação do livro Letramentos Sociais: abordagem crítica do letramento no 

desenvolvimento, na etnografia e na educação, de autoria de Brian Street (2014), denuncia 

que a escola moderna e as políticas públicas, ao abordarem o letramento, o fazem entendendo-

o como um conjunto de competências, já que o sujeito escolarizado teria que possuir 

capacidade para usá-lo. 

Para Assolinie Tfouni (2006), uma teoria do letramento não deve estar restrita somente 

à aquisição da leitura e da escrita ou, ao uso social delas, mas também deve ter uma 

preocupação política e social de inclusão e justiça social. 

De acordo Brian Street (2014), nos últimos anos, tem crescido o interesse por estudos 

voltados ao letramento, numa perspectiva histórica e transcultural, ampliando 

significativamente o entendimento desse campo, enquanto prática social, rejeitando a visão 
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dominante que aborda o Letramento
5
 como uma habilidade neutra, técnica e única. O 

argumento encontrado pelo autor em defesa dos letramentos sociais “sugere que engajar-se no 

letramento é sempre um ato social” (STREET, 2014, p. 204). 

Assim, o autor considera que as pesquisas acadêmicas desenvolvidas anteriormente 

incidiam sobre as consequências cognitivas da aquisição do letramento; já o que o autor 

denomina “Novos Estudos do Letramento”, enfocam a prática ideológica, que envolve 

relações de poder, carregadas em significados e práticas culturais específicos, entendendo que 

a relação entre língua escrita e oral se difere segundo o contexto (STREET, 2014). Segundo 

Street (2014, p. 17), “as condições sociais e materiais afetam a significação de uma dada 

forma de comunicação”, portanto, o autor considera as novas abordagens, enfocando a 

natureza social e o caráter múltiplo das práticas letradas para descrever a especificidade do 

letramento em lugares e tempos particulares. 

Ao empregar o termo práticas letradas, Street (2014) avalia que o conceito está situado 

em um nível mais alto de abstração, porque incorpora eventos de letramento, somados aos 

modelos populares desses eventos, junto às pré-concepções ideológicas que as sustentam, e se 

refere, igualmente, tanto ao comportamento quanto às conceitualizações sociais e culturais 

que conferem sentido ao uso da leitura e da escrita. 

Além disso, ao pontuar as práticas letradas, o autor enfatiza que sua abordagem tem 

uma visão particular da noção de “língua real”, pois considera que “a leitura e a escrita são 

inseridas aqui em práticas sociais e linguísticas reais que lhes conferem significado” 

(STREET, 2014, p. 19). Desse modo, as relações estruturadas de língua falada e escrita devem 

ser estudadas com base em seu contexto social de oralidade e letramento em diferentes 

tradições, em vez de exigências cognitivas de produção de linguagem (STREET, 2014). 

Destacamos que o referido autor mostrou-se insatisfeito com as representações de 

letramento propostas pela UNESCO, que designou o ano de 1990 como o Ano Internacional 

da Alfabetização (AIA).  A campanha organizada pela UNESCO, em 1990, ao redor do 

mundo, tinha como “objetivo principal criar uma consciência pública e desenvolver uma 

atmosfera de atitudes positivas diante do problema do analfabetismo enquanto problema 

cultural e da necessidade de combatê-lo” (STREET, 2014, p. 33). O autor afirma que a 

campanha mantinha pressupostos paternalistas sobre problemas que envolviam a leitura e a 

escrita, apontava a aquisição do letramento para formação profissional, realização pessoal e 

mobilidade social e os debates políticos promovidos pelo AIA foram ancorados na teoria da 

                                                             
5
  O autor se contrapõe ao Letramento com L maiúsculo e usado no singular. 
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grande divisa que influencia, até hoje, as políticas públicas voltadas para a alfabetização e o 

letramento (STREET, 2014). 

Ao analisar a transmissão de letramento às chamadas sociedades em desenvolvimento, 

Brian Street (2014) identifica que vários pressupostos dos portadores de cultura e letramento 

se configuravam a partir do que ele chamou de modelo autônomo. Em contrapartida, o autor 

propõe o modelo ideológico (STREET, 2014). 

O discurso trazido pela UNESCO, difundido mundo afora pelo AIA, influenciando as 

políticas públicas, tem como “causa principal: vamos alfabetizá-los e eles conquistarão 

mobilidade social, igualdade econômica e política e participação na ordem social” (STREET, 

2014, p. 38).  

Nesse contexto, a relação que o Estado brasileiro mantém com esses organismos 

internacionais vem se materializando ao longo dos anos no espaço das políticas públicas. 

Nossa reflexão sobre essas questões pauta-se na análise do nosso corpus que é constituído 

pela política pública trazida pelos Planos Nacional e Municipais de Educação no que se refere 

à meta cinco, da qual realizamos alguns recortes a serem analisados.  

Quando se trata da análise do corpus na AD francesa, Orlandi (2001, p.38) esclarece 

que “não existem dados enquanto tal, uma vez que eles resultam já de uma construção teórica. 

Aí entra a questão da interpretação”, visto que, para a AD, os dados são os discursos presentes 

na materialidade da linguagem. Vale salientar que recorte em AD é constituído “como 

unidade discursiva: fragmento correlacionado de linguagem e situação” (ORLANDI, 1996, p. 

139).Dessa maneira, para a análise do corpus (conjunto de enunciados linguístico-

discursivos), pontuamos o primeiro recorte presente no enunciado da meta cinco do PNE e 

parafraseada nos PME dos dois municípios já sinalizados, que, a partir de agora, serão 

tratados como PME-VC, referente ao município de Vitória da Conquista, e PME-RL, 

referente ao município de Ribeirão do Largo. 

A seguir, apresentamos nosso primeiro excerto da meta cinco, sendo introduzido pela 

letra „R‟, correspondente à „recorte‟, seguindo a ordem numérica crescente a cada trecho 

apresentado e analisado: 

 

R1: PNE – alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do 

ensino fundamental (BRASIL, 2014, p. 6, grifo nosso). 

 

Os Planos são considerados, nas formações discursivas e imaginárias, como 

instrumentos de expressão de políticas públicas, que buscam equacionar os problemas 

educacionais, inclusive, aqueles que inviabilizam a alfabetização de nossas crianças. 
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Porém,o que nos causa estranheza é o enunciado da meta cinco começar pelas 

questões conceituais,pois, afinal, o que é alfabetizar? A que teoria o sujeito-enunciador, nesse 

caso, o Estado se filia para garantir a alfabetização dessas crianças? Quanto ao uso da palavra 

“todas” (as crianças), quem são essas todas? As ricas, as pobres, as excluídas, as negras, as 

indígenas, as “deficientes”? Notamos, ainda, a determinação de um tempo para que essa 

alfabetização aconteça: no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Por que 

há um silêncio da política pública trazida nos Planos Nacional e Municipais de Educação, na 

meta cinco, no que tange ao letramento? 

Para Orlandi (2004a), há uma relação entre o silêncio, a incompletude e a 

interpretação, orientando a análise discursiva tanto para o que está dito quanto para o não-

dito. Está dito: alfabetizar todas as crianças, mas existe, uma lacuna, um não-dito em relação à 

concepção de alfabetização adotada, demonstrando que há um movimento em torno desse 

silêncio, pois, segundo Orlandi (2004a, p.11), “o silêncio é fundante (não há sentido sem 

silêncio) e esta incompletude é função do fato que a linguagem é categorização dos sentidos 

do silêncio, modo de procurar domesticá-los”.  

O sentido de alfabetização retoma o já dito desde o Ano Internacional de 

Alfabetização (AIA) junto aos órgãos internacionais que vêm, sistematicamente, 

influenciando a política pública educacional de países em desenvolvimento, como é o caso do 

Brasil, através de uma concepção de alfabetização atrelada ao letramento como uma 

habilidade técnica. Esse sentido, legitimado pelo discurso oficial dos Planos, desconsidera o 

letramento como um processo sócio-histórico de aquisição da escrita e de natureza variada e 

atribui ao processo de alfabetização o meio para se chegar ao letramento vinculado à 

escolarização. Logo, os sujeitos precisam passar pelas instituições oficiais autorizadas para 

serem alfabetizados e, a depender de sua condição de produção nesses espaços, serão 

considerados sujeitos cognitivos, dotados de conhecimentos sobre leitura e escrita, portanto, 

sujeitos letrados. 

Nesse sentido, “costuma-se pensar que a escrita tem por finalidade difundir as idéias 

[sic] (principalmente a escrita impressa). No entanto, em muitos casos ela funciona com o 

objetivo inverso, qual seja: ocultar, para garantir o poder àqueles que a ela têm acesso” 

(TFOUNI, 2014, p.13). Como são relações que envolvem poder, manter oculto às discussões 

em torno do letramento, dentro de uma política pública como os Planos Nacional e 

Municipais de Educação, mascara a ideologia que o informa. 

Orlandi (1995) afirma que, em uma situação discursiva dada, ao dizer algo, apagamos 

outros sentidos possíveis, mas que são indesejados. Dizemos X, para não dizer Y e, nesse 
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caso, há uma forma de dominação de uma teoria, de uma imposição. Ao dizer: vamos 

alfabetizar todas as crianças, não é preciso dizer a partir de onde ou com quem, porque já está 

implícito que os documentos serão norteados por determinações mais amplas, que 

influenciam a agenda política educacional e não propõem uma ruptura com o modelo 

autônomo defendido pela Teoria da grande divisa, mas um retorno ao dizer sedimentado, a 

paráfrase, submetendo a Educação à ideologia dominante, que, para Pêcheux e Fuchs (2014), 

está articulada com a materialidade econômica e reproduz as relações de produção, 

interpelando ou assujeitando o sujeito, sem que ele se dê conta. 

Segundo Orlandi (1996, p. 74), “todo texto tem sua ideologia, e podemos determinar a 

relação do texto com a ideologia, através da caracterização da formação discursiva da qual ele 

faz parte” e as formações discursivas determinam o que pode e deve ser dito e dissimulam os 

sentidos para parecerem transparentes, representando as formações ideológicas. 

Considerando a política pública do PNE, recorremos a Pêcheux (2014a), quando este 

afirma que é preciso entender esse jogo de sentido encoberto pela língua e a discursividade 

dos efeitos de sentido, considerando os interesses históricos, políticos e culturais que são 

guiados pelas modalidades ideológicas e que “todo processo discursivo se inscreve numa 

relação ideológica de classes” (PÊCHEUX, 1988, p. 92). Tanto a economia quanto a ideologia 

trabalham para reproduzir/transformar as relações de produção de uma formação social e o 

discurso dos sujeitos difundem uma ideologia dominante. 

A palavra “todas” (alfabetizar todas as crianças) suscita a existência de uma 

necessidade de inclusão; se há necessidade de inclusão, é porque uma parcela da população, 

nesse caso de crianças, não tem sido alfabetizada mesmo estando na escola, sendo, portanto, 

excluídas. Giorgenon (2011) aponta que há uma indefinição, uma indeterminação em torno 

dos sentidos atribuídos a essa palavra nos enunciados e programas ligados à educação, pois 

ora parece incluir, ora excluir. Através das análises que fez dos discursos presentes nas 

propagandas do governo, que circulam na página eletrônica do Ministério da Educação 

(www.portal.mec.gov.br), a pesquisadora assevera que o advérbio “todos” tem circulado 

dizeres governamentais pelas vias do discurso pedagógico e jurídico, materializando o sentido 

como um acontecimento político no contexto-histórico brasileiro, para delimitar um terreno 

aos que estavam fora, excluídos, ganhando força, principalmente, com a ascensão de Luiz 

Inácio Lula da Silva a Presidente do Brasil até pelo que a figura dele representa, pois veio de 

um partido de esquerda, pobre, não frequentou a escola (GIORGENON, 2011). 

Dessa forma, Giorgenon (2011) afirma que “todos” desloca-se de documentos oficiais 

e estrangeiros como, por exemplo, o “Compromisso Todos pela Educação”, a “Declaração 

http://www.portal.mec.gov.br/
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Mundial de Educação para Todos”, e passa a fazer parte do político, no contexto 

governamental. Assim, aqueles que até ali não tinham acesso às políticas públicas, não mais 

seriam excluídos, situando o “Brasil, um país de todos”, porém, como assegura a autora, há 

um mascaramento ideológico que afirma a inclusão, para silenciar outros sentidos 

(GIORGENON, 2011).  

Pêcheux (2016a, p. 86), por sua vez, chama isso de língua de Estado, porque 

representa o pensamento do Estado, ou seja, “uma série de estratégias de discurso obstinada 

em evacuar qualquer contradição e a mascarar a existência de relações de classe”. Orlandi 

(2016), ao analisar o logo “Brasil, um país de todos”, salienta que há uma constelação de 

enunciados produzidos no/ou pelo governo Lula, constituindo um discurso, a fim de edificar 

um mito persistente: o da cidadania. 

Oliveira (2006), em seus estudos sobre a história da palavra cidadania, enfatiza que a 

designação cidadania está ligada ao étimo cidadão, só que, como a própria autora afirma, há 

oito séculos de diferença entre o registro linguístico das duas palavras. Podemos encontrar o 

registro da palavra cidadão por volta do século XII, e cidadania, palavra genuinamente 

brasileira, aparece no início do século XX. 

Segundo Oliveira (2006), cidadania tem uma ligação com a palavra francesa 

citoyenneté, designando igualdade de direitos em relação ao Estado, já aqui no Brasil, nos 

primeiros registros, o sentido de cidadania é atribuído à qualidade de cidadão. Ao longo dos 

anos, conforme aponta a pesquisa da autora, deslocamentos de sentido vão surgindo, quando, 

por exemplo, o enunciado passa a designar cidadania como qualidade ou estado de cidadania 

brasileira. Essa qualidade, com a inclusão da palavra estado, passa a ser transitória, a 

cidadania deixa de ser uma característica inerente e passa a ter uma condição transitória 

(OLIVEIRA, 2006). 

Ainda de acordo com Oliveira (2006), há embate em torno do sentido da palavra 

cidadania por conta das divisões políticas sofridas ao longo da história; além disso, as relações 

políticas fundamentais desencadeadas nas sociedades ocidentais sempre se reportam a essa 

questão. Analisando o tratamento dado à palavra no século XXI, a autora pontua que 

“cidadania se liga a direitos e cidadão a direitos e deveres” (OLIVEIRA, 2006, p. 117); 

salienta também as posições ideológicas em torno do caráter histórico do dizer e que a questão 

passou a fazer parte da política brasileira com forte ênfase no Direito Compensatório 

(OLIVEIRA, 2006). 

Conforme aponta Orlandi (2012, p. 159), no Brasil, a cidadania é “apenas um 

argumento a mais, nas formas de administração do sujeito social, e não uma sua qualidade 
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histórica”. Para a referida autora, no Brasil, “não se nasce de fato cidadão”, a cidadania é 

“como um objeto, um fim desejado, ainda sempre não alcançado [...] é um vir a ser constante 

nunca realizado” (ORLANDI, 2012, p. 159), cabendo à escola a tarefa de criá-la, de produzir 

a imagem de cidadãos brasileiros alfabetizados. 

Orlandi (2016) afirma que essa rede discursiva, “Alfabetizar todas as crianças”, 

“Brasil, um país de todos”, “Compromisso Todos pela Educação”etc., propicia a individuação 

do sujeito brasileiro, uma inscrição numa posição “sujeito brasileiro”, com a qual ele se 

reconhece e se identifica. Quem não se identifica com a questão posta, ou seja, de se 

alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental? 

No entanto, Orlandi (2016) avalia que esse discurso é bem ao gosto da 

contemporaneidade mundial, tanto que grandes entidades defendem a causa, como, por 

exemplo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Banco Mundial 

(OCDE), Fundação Ford, Instituto Itaú Cultural, Instituto Ayrton Senna, Fundação Vitor 

Civita, Fundação Roberto Marinho, Grupo Gerdau, dentre outros, ocultando o caráter 

corporativo e empresarial neoliberal. 

O Estado enuncia uma política com um discurso político de englobar todos, de chamar 

para a cidadania, para a democracia, mas seu discurso está entremeado pelo discurso 

neoliberal, mundializado e homogeneizante, uma vez que nega a especificidade do Brasil, 

enquanto nação que possui muitas diferenças sociais, principalmente no acesso à educação – e 

esse sujeito, para quem o Estado enuncia, é o sujeito do capitalismo. 

Reportando ainda ao enunciado citado anteriormente, é possível verificar, com base 

nos postulados de Pereira (2017b), os ranços da Psicologia inatista e maturacionista, bastante 

difundida no Ocidente a partir da metade do século XX, que apela “para pressupostos da 

maturação filogenética para atingir patamares e limiares de habilidades e capacidades que 

dariam conta de tocar uma prontidão à alfabetização” (PEREIRA, 2017b, p. 100). Ao 

delimitar um tempo para que essa alfabetização aconteça –“no máximo, até o final do 

terceiro ano do ensino fundamental” – pressupõe-se, de acordo com Pereira (2017b, p. 92), 

“um gesto discursivo amparado no reducionismo psicológico”, herdado da Psicologia inatista 

e maturacionista que estabelece “um parâmetro, um patamar, uma cronologia para um 

fenômeno que é de natureza incompleta e processual” como a alfabetização e o letramento 

(PEREIRA, 2017b, p.100). 

É possível perceber um apagamento de sentidos em relação à negação histórica da 

educação de outros tantos sujeitos, os quais foram e são atendidos pela escola, mas chegam ao 

terceiro ano do ensino fundamental sem serem “alfabetizados”, sem “saberem ler e escrever” 
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e, a maioria desses sujeitos, são os filhos da classe trabalhadora e pobre. A questão não 

pertence somente ao campo da educação, mas, também, ao socioeconômico. 

Há também o apagamento de quem está apto ou não a se apropriar de determinado 

conhecimento, pois a escola cunhada pelo Discurso Pedagógico (DP), considerado por 

Orlandi (1996) autoritário, garante a dissimulação das relações de poder e as estruturas de 

classe, quando “os estudos que não consideram as condições de produção do discurso não se 

dão conta de que os conhecimentos não são partilhados pelos agentes do discurso, mas sim, 

que esses conhecimentos são socialmente distribuídos” (ORLANDI, 1996, p.138). 

No Brasil, a formação do Estado nacional apresenta características bem peculiares. A 

base da formação da sociedade brasileira é imperial-escravocrata, “apesar do avanço do 

capitalismo” (CUNHA, 2009, p.31); e a educação nacional foi marcada pela presença do 

dualismo: uma escola rica, para os ricos, e uma escola extremamente precária, para os filhos 

da classe trabalhadora. Daí decorrem graves problemas, sendo a educação pública marcada 

pela extrema desigualdade escolar de acesso, permanência e sucesso daqueles que dela 

necessitam, com precárias condições materiais e sociais das instituições e da população por 

ela atendida. Para Orlandi (2006, p.13), a formação do Estado brasileiro se configura e 

funciona “pela falta, produzindo o que chamamos de sem-sentido, que não é um vazio, mas 

um modo de estar na relação do político com a significação, estagnando-a no já-significado”. 

Atrelado a essa falta, o Estado brasileiro ainda é afetado pelas sociedades de mercado, que 

têm em seu funcionamento formações discursivas do capital que atuam onde o Estado falha. E 

para que a empatia almejada pelo pensamento político-econômico do neoliberalismo atuasse 

de forma mais incisiva, o aparato conceitual da política neoliberal foi incorporado à educação 

através da teoria da grande divisa que defende o modelo autônomo de letramento. 

O modelo autônomo de letramento implica leitura e escrita como habilidades técnicas, 

dissimulando os interesses políticos e econômicos. Segundo Street (2014), esse modelo é 

dominante na UNESCO e em outras agências que se ocupam da alfabetização, e pressupõe 

“uma única direção em que o desenvolvimento do letramento pode ser traçado e associa-o a 

progresso, civilização, liberdade individual e mobilidade social. Ele isola o letramento como 

uma variedade independente [...]” (STREET, 2014. p. 44). O modelo autônomo, outorgado 

pelo discurso científico, atribui ao letramento a capacidade de alavancar, economicamente, o 

progresso e desenvolver habilidades cognitivas, uma vez que está intrinsecamente ligado à 

lógica e à racionalidade. O modelo autônomo de letramento está a favor de um Estado 

controlador, ao afirmar a homogeneidade contra a heterogeneidade. Em suma, é uma demanda 

para a camada popular, um suposto “atraso”, déficit e um reducionismo. 
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A questão, para as agências, gira em torno de como ensinar pessoas a decodificar 

sinais escritos e evitar problemas de ortografia; com isso, fixam pressupostos em torno do que 

significa o letramento para a perspectiva do trabalho, oferecendo maiores oportunidades de 

emprego, mobilidade social, vida plena, como se o letramento por si só, autonomamente, 

fosse capaz de gerar grandes impactos de habilidades sociais, cognitivas e de 

desenvolvimento. 

Assolinie Tfouni (2006, p. 5) alertam que o modelo autônomo é “insidioso e age nos 

sujeitos de maneira inconsciente”, uma vez que mantém propósitos ideológicos e políticos 

estruturados nas relações de poder. Por isso, o modelo autônomo de letramento se consolidou 

como dominante, o “oficial”, o legítimo. 

Diante da amplitude do letramento em diferentes contextos derivados de processos 

ideológicos e culturais mais amplos, Street (2014) trata de um, em particular, que denomina 

processos de pedagogização, pois o modelo autônomo de letramento tem sido um aspecto 

dominante da teoria educacional e desenvolvimental. A escola, através da voz do Discurso 

pedagógico escolar, contribui para a construção e interiorização do modelo autônomo de 

letramento, por diversos meios, quando instiga a separação entre língua e sujeitos, impondo 

regras e exigências externas, demarcando uma posição de passividade pelos receptores 

(professores e alunos). Outro meio de interiorizar e disseminar o modelo autônomo é através 

de uso metalinguístico, que Street (2014) caracteriza como processos sociais de leitura e 

escrita como se fossem competências independentes e neutras e não carregadas de 

significados para as relações de poder e de ideologia. 

Assim sendo, nos recortes, a seguir, é possível verificar uma rede de determinação em 

torno do processo de alfabetização: 

 

R2: PNE – estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos 

iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na 

pré-escola, com qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e 

com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de 

todas as crianças (BRASIL, 2014, p. 6, grifo nosso). 

 

R3: PME-VC – estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos 

iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas 

desde a Educação Infantil, com qualificação e valorização dos (as) professores (as) 

alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a 

alfabetização plena de todas as crianças na idade certa (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2015, p. 127, grifo nosso). 

 

R4: PNE – fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas 

pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do 

fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas 

abordagens metodológicas e sua efetividade (BRASIL, 2014, p. 6, grifo nosso). 
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R5: PME-VC – fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de 

práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização com excelência 

(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2015, p 127, grifo nosso). 

 

R6: PME-RL – elaborar e implantar projetos na área de tecnologias pedagógicas 

que serão utilizados como ferramentas de aprendizagem (RIBEIRÃO DO 

LARGO, 2015, p.88, grifo nosso). 

 

O primeiro passo enunciado pelo PNE e PME - VC para se alfabetizar todas as 

crianças é estruturar os processos pedagógicos de alfabetização. Isso nos remete a pensar nas 

práticas discursivas sistematizadas na escola, sendo esta autorizada pelo discurso científico 

como instituição legítima de disseminação do saber, o que se faz pelo discurso pedagógico 

(DP), definido como circular e considerado autoritário. Segundo Orlandi (1996, p.28), o fato 

do DP “estar vinculado à escola, a uma instituição, portanto, faz do DP aquilo que ele é, e o 

mostra (revela) em sua função”.   

A escola, por meio do DP, dissimula a reprodução de estruturas de classe pela 

aparente neutralidade em transmitir o conhecimento socialmente construído. E, como afirma 

a autora, no DP há contenção da polissemia, ele se pretende como único, assim “o tipo 

autoritário é o que tende para a paráfrase (o mesmo) e em que se procura conter a 

reversibilidade (há um agente único: a reversibilidade tende a zero)” (ORLANDI, 2008, p. 

24). O DP é regulamentado por formações ideológicas e formações discursivas que dão 

sentido à alfabetização, que comumente tem seguido o modelo autônomo, portanto, seus 

processos pedagógicos são guiados conforme consta nesse modelo, por mediações dos 

processos pedagógicos preenchidos pela ideologia do capital (ORLANDI, 2008). 

Portanto, esse sujeito que vai ser alfabetizado, é o sujeito do capital, é o sujeito do 

direito à alfabetização. Ele precisa ser alfabetizado, mas alfabetizado para atender às 

demandas do mercado, que o modo de produção capitalista propõe. 

Notemos que há uma relação contraditória entre a polissemia e a paráfrase no 

enunciado R2 e R3 dos Planos aqui analisados. Ao mesmo tempo que os enunciados evocam 

a necessidade de estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, indicando pelo uso 

do verbo “estruturar” que esses processos pedagógicos serão elaborados, planejados ao 

longo desse processo e que pode haver ou não rupturas, há um retorno ao mesmo espaço do 

dizível (paráfrase), quando afirmam que os processos serão estruturados para garantir 

alfabetização plena de todas as crianças. 

A abordagem discursiva da alfabetização trazida na política dos Planos Nacional e 

Municipal de Educação permite-nos entender que esse processo tem começo, meio e fim, 
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que se encerra no ciclo de alfabetização uma vez garantido, projetando um modelo de 

educação básica que reproduz e sustenta o sentido legitimado de alfabetização que não 

precisa ir além do domínio da habilidade técnica atendendo aos interesses da ideologia 

dominante e da ordem social vigente. 

Fazendo uma alusão a Herbert (2016), pseudônimo utilizado por Pêcheux, estruturar 

os processos pedagógicos, objetivando alfabetizar esse público específico até o terceiro ano, 

responde à demanda da sociedade capitalista que exige práticas técnicas da aquisição da 

leitura e escrita, determinando ideologicamente os meios de fazê-las. A escola, mediante o 

DP, é a instituição autorizada a fomentar práticas de alfabetização atreladas ao 

desenvolvimento de tecnologias educacionais que assegurem a alfabetização com 

excelência. Se esta precisa ser estabelecida com excelência é porque existem as que 

asseguraram, mas não com excelência, que não foram satisfatórias. Mas por que não foram 

satisfatórias? O que faz um processo possuir excelência e outro não? E a quem serve essa 

excelência? Como será o fomento para se chegar a essa excelência almejada? De acordo 

com Herbert (2016):  

 
Tentemos estabelecer a rede de determinações do todo complexo das práticas que 

constituem a prática social: sabe-se que a prática social de uma sociedade 

determinada admite como fator dominante seu modo de produção, quer dizer, a 

organização complexa das forças de produção (instrumentos de produção e forças 

produtivas) e das relações de produção (formas de relações sociais entre os 

produtores) (HERBERT, 2016, p. 25, destaque do autor). 

 

É possível verificar que existe uma relação recíproca entre o Estado, que regula a 

política dos planos e materializa os discursos sobre alfabetização plena e de excelência, com 

os ditames da política econômica do capital. Para que os conteúdos ideológicos 

mercantilistas existam na política pública é necessário que haja “continuidade com as 

práticas técnicas e políticas” (HERBERT, 2016, p.28). Daí a necessidade de estruturar os 

processos de alfabetização, atrelados às práticas pedagógicas e às tecnologias educacionais, 

para instituir uma direção nesse alfabetizar a partir das redefinições no papel do Estado, 

agregadas às políticas neoliberais que determinam padrões de qualidade e eficiência para 

atender a demandas mercantilistas. 

A prática técnica, segundo Herbert (2016, p. 28), “vem preencher um desejo, uma 

falta, uma demanda que se define fora da própria técnica”. Assim, a falta será definida não 

pela própria técnica, mas pelo modo de produção (HERBERT, 2016). Ao enunciar a 

alfabetização de todas as crianças, os Planos Nacional e Municipais indicam uma falta, uma 

demanda que repercute no modo de produção capitalista, inviabilizando o desenvolvimento 
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do mercado. As práticas técnicas oferecem resposta às demandas, pois, como afirma Herbert 

(2016, p. 34), “as práticas técnicas são determinadas, uma vez que elas recebem de algum 

lugar uma demanda” e “só há práticas através de e sob uma ideologia” (PÊCHEUX, 1988, 

p.149). 

A prática pedagógica torna-se “necessidade pensada e modelada como necessidade” 

(PÊCHEUX, 1988, p.131) para se alcançar os níveis desejados de alfabetização no seu 

campo prático: a escola, que, atuando como Aparelho Ideológico do Estado, controla os 

sujeitos, o acesso ao conhecimento científico e o domínio da leitura e da escrita. 

Pêcheux (2014c) pontua que em torno do aprender a ler e a escrever existe uma 

ambiguidade fundamental que: 

 
visa ao mesmo tempo à apreensão de um sentido unívoco inscrito nas regras 

escolares de uma assepsia do pensamento (as famosas leis semântico-pragmáticas da 

comunicação) e ao trabalho sobre a plurivocidade do sentido como condição mesma 

de um desenvolvimento interpretativo do pensamento (PÊCHEUX, 2014c, p. 62). 

 

Para esse sujeito em formação para a alfabetização, o modelo autônomo de letramento 

dissemina um sentido unívoco para aprendizagem da leitura e da escrita atrelado ao domínio 

da técnica. O sentido unívoco, presente na materialidade discursiva dos planos em análise, 

está assujeitado a determinantes políticos e ideológicos. Isso implica, segundo Pêcheux 

(2014c, p. 63), em “restrição política dos privilégios da leitura interpretativa”, cuja finalidade 

está em manter “um policiamento dos enunciados, de uma normalização asséptica da leitura e 

do pensamento, e de um apagamento seletivo da memória histórica” (PÊCHEUX, 2014c, p. 

63).  

A institucionalização da homogeneidade lógica do modo de ler e escrever, que atende 

diretamente aos interesses das grandes corporações intelectuais do capital, exerce, via política 

pública, controle sobre os processos pedagógicos, sobre a prática pedagógica e tecnológica na 

escola, afinal, conforme salienta Harvey (2013a, p. 12), o papel do Estado, no processo de 

neoliberalização, “é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas”, 

o Estado define a política a partir de parcerias com as corporações capitalistas. 

Desse modo, a divisão social do trabalho da leitura está inscrita, conforme Pêcheux 

(2014c), em uma relação política de dominação somada à multiplicidade das técnicas de 

gestão social dos indivíduos com a função de: “marcá-las, identificá-las, compará-las, colocá-

las em ordem, em colunas, em tabelas, reuni-los e separá-las segundo critérios definidos” 

(PÊCHEUX, 2015, p. 30).  
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Nos recortes R4, R5 e R6, a política pública enuncia as tecnologias educacionais como 

ferramentas importantes e condição necessária para assegurar a alfabetização com 

excelência, a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem. A melhoria da qualidade da 

alfabetização e da aprendizagem é atribuída ao fomento das tecnologias educacionais, como 

se somente o contato do sujeito-aluno com essas ferramentas fosse suficiente para a 

aprendizagem da leitura e da escrita, silenciando inúmeras problemáticas existentes nas 

escolas públicas brasileiras, onde, muitas vezes,as tecnologias educacionais se limitam ao 

acesso às salas de informática e ao uso do computador como uma ferramenta, ofertando a 

esses sujeitos as mínimas condições possíveis de acesso. A quem, de fato, interessa o 

desenvolvimento das tecnologias educacionais atreladas à alfabetização? A serviço de quem 

elas operam? 

Conforme Pêcheux (2014c, p. 60), “a necessidade da gestão administrativa dos 

documentos textuais de todos os tipos”, somada à “junção histórica com projetos científicos”, 

veio promover ainda mais o desenvolvimento da informática. Contudo, a divisão da leitura de 

arquivo provocada desde a Idade Média, quando alguns eram autorizados a ler, falar e 

escrever em seus nomes, enquanto outros eram destinados a gestos de leitura maçantes de 

repetição, de cópia, de indexação, provocando um apagamento do sujeito-leitor a serviço de 

uma determinada instituição, reverbera até os dias atuais, repercutindo em uma nova divisão 

do trabalho de leitura, no que diz respeito à informática e às novas tecnologias, que não 

deixaram de apreender um sentido unívoco da leitura de arquivo (PÊCHEUX, 2014c).  

Essa divisão é mascarada, segundo o autor, pela dominação política e pela lógica da 

classificação. Apontando o vínculo mantido entre a informática e a burocracia administrativa, 

Pêcheux (2014c, p. 60-61) analisa que é dado “a alguns o direito de produzir leituras 

originais, logo interpretações, constituindo, ao mesmo tempo, atos políticos [...]; a outros, a 

tarefa subalterna de preparar e de sustentar, pelos gestos anônimos de tratamento literal dos 

documentos, as ditas interpretações”.  

Os discursos da alfabetização plena e de excelência de todos os sujeitos-alunos 

marcados pela inserção das tecnologias educacionais mantêm uma imposição/dissimulação 

daquilo que Pêcheux (2014c) denominou normalização asséptica da leitura e do pensamento, 

no que diz respeito ao acesso desses sujeitos às novas tecnologias, reinstalando uma divisão 

neste campo, novas formas de assujeitamento, nesse caso, assujeitar-se às novas tecnologias 

como exigência para se comunicar, informar, aprender e ser útil ao sistema social globalizado 

que requer sujeitos alfabetizados pela e para as novas tecnologias.  
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Os processos pedagógicos de alfabetização, utilizando-se das novas tecnologias 

educacionais, não produzem uma ruptura com esse modelo de letramento e alfabetização 

controlador e homogeneizante, mas há uma “reiteração do mesmo produzindo a ilusão do 

diferente, o variado. Pelo processo produtivo, o que temos é a variedade do mesmo em série” 

(ORLANDI, 2012, p.180). Interpelados pela ideologia dominante, interessada em vender seus 

programas e dispositivos e atender a práticas diversificadas do mercado de trabalho, as 

práticas pedagógicas de alfabetização aliadas às tecnologias atribuem, mais uma vez, à 

alfabetização o sentido de produto, e não de processo contínuo associado a finalidades sociais 

e políticas. 

Para Harvey (2013b, p. 199), as relações de classe dominante do capitalismo estão a 

todo o momento reorganizando os processos de trabalho e como não operam em um vazio, 

encontram muitos impedimentos, dentre eles, “os limites do conhecimento científico e 

tecnológico” que restringem o avanço das mudanças tecnológicas e a produtividade do valor 

no trabalho. Dessa maneira, quanto mais cedo as escolas ensinarem e propagarem o Kwon-

how, “sob formas que assegurem a submissão à ideologia dominante ou o domínio de sua 

prática” (PÊCHEUX, 1988, p. 223), mais acumulação do capital. 

Analisando os processos discursivos científico-pedagógicos, Pêcheux (1988) avalia o 

mito da pedagogia pura, em que o aparelho escolar passa a evidência de estar ocupando um 

lugar a serviço da pura exposição-transmissão de conhecimentos, silenciando os pressupostos 

que a dirigem, pois “todo efeito pedagógico se apóia [sic] sobre o sentido pré-existente, 

sentido este produzido em formações discursivas sempre-já aí e que lhe servem de matéria-

prima” (PÊCHEUX, 1988, p.218). O conhecimento produzido e a prática de transmissão-

reprodução desses conhecimentos estão mais a serviço de uma inculcação ideológica do que 

propriamente a serviço de diminuir as diferenças sociais. São os chamados donos do capital 

valendo-se da política na prática pedagógica. 

Ainda de acordo Pêcheux (1988), as desigualdades no âmbito da escola são produzidas 

em função da natureza das formações discursivas que servem de matéria-prima a esse efeito: 

 

Desigualdade que não é, em absoluto, uma fatalidade biopsicológica, nem mesmo 

um fenômeno sociológico: ela traduz, na verdade, o efeito da luta ideológica das 

classes sobre o terreno da apropriação social dos conhecimentos, em seu vínculo 

com a apropriação subjetiva desses conhecimentos. Essa luta se traduz, no ensino, 

pela luta sobre o modo de apresentação de uma questão, a ordem das questões, etc., 

em função dos efeitos ideológico-discursivos que esta ou aquela apresentação supõe 

e reativa (PÊCHEUX, 1988, p. 223). 
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Sob o molde de ideias hegemônicas para alfabetização, a desigualdade escolar produz, 

dentre outras questões, o fracasso de milhares de crianças inseridas no contexto do ensino 

público destinado aos filhos da classe trabalhadora. A precariedade do ensino oferecido às 

camadas mais pobres e a forma de enfretamento dessa questão demonstram a fragilidade das 

políticas educacionais aqui analisadas em resolver a problemática. Muitas vezes, são 

apresentadas medidas paliativas que demarcam ainda mais o processo de exclusão. Vejamos, 

então: enquanto o PNE e o PME-VC enunciam a preocupação em estruturar seus processos 

pedagógicos para a alfabetização, ainda que respondendo aos anseios da teoria da grande 

divisa, é possível verificar que há uma deriva no PME-RL no que diz respeito à estruturação 

dos processos pedagógicos elucidados nos recortes anteriores. 

No enunciado proposto pelo PME-RL, exposto no recorte R7, a seguir, a preocupação 

está em criar um projeto de reforço escolar destinado ao acompanhamento dos alunos do 

segundo e terceiro anos do Ciclo de Alfabetização que não conseguem desenvolver no 

processo de ensino e aprendizagem. Reforçar quem não aprendeu? Quem são os indicados 

ao reforço? Os que não conseguem se desenvolver no processo de ensino e aprendizagem 

seriam então os mais “fracos”? Esse reforço seria para melhorar os resultados, os índices?  

 

R7: PME-RL – Implantar no primeiro ano de vigência deste plano, um projeto de 

reforço escolar destinado ao acompanhamento dos alunos do 2º e 3º anos do Ciclo 

de Alfabetização que não conseguem desenvolver no processo de ensino e 

aprendizagem (RIBEIRÃO DO LARGO, 2015, p. 88, grifo nosso). 

 

R8: PME-RL – No prazo de cinco anos, reduzir em 70% as taxas de abandono e 

repetência através da regularização do fluxo escolar e de recuperação paralela 

conforme regimento interno unificado das escolas municipais, garantindo uma 

aprendizagem efetiva e de qualidade (RIBEIRÃO DO LARGO, 2015, p.88, grifo 

nosso). 

 

No enunciado do R7, há uma paráfrase do discurso das teorias do déficit, porém a 

omissão do objeto disfarça uma polêmica possível de ser mobilizada acerca de 

“desenvolvimento”. O que esses sujeitos-alunos não foram capazes de desenvolver no 

decorrer do processo de ensino e aprendizagem para haver a necessidade de um projeto de 

reforço? 

De acordo com Patto (2007), aqui no Brasil, a produção do fracasso escolar é 

fortemente amparada por uma aparente neutralidade científica que, desde a época do Segundo 

Império, e, depois, com Regime Republicano, vem sustentando a tese da inferioridade da 

formação do povo brasileiro, baseando-se nas teorias raciais e médicas para justificar a 

estrutura social hierárquica e, segundo a autora, a política educacional funcionou como um 
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dos pilares de sustentação desse modelo de sociedade. Nessa perspectiva, Patto (2007) pontua 

que: 

A partir de então, as reformas e os projetos educacionais e o entendimento das 

dificuldades crônicas de escolarização que assolam grande contingente dos alunos 

da rede pública de ensino têm-se norteado por uma longa paráfrase de uma 

concepção fundamental: os pobres são menos capazes, mais ignorantes, mais 

propensos à delinquência (PATTO, 2007, p. 245). 

 

Portanto, para conter a delinquência e promover o desenvolvimento econômico, 

político e social do Brasil, seria necessário que a educação funcionasse como uma alavanca 

para o progresso nacional e para a manutenção da ordem social. Mas, antes de ensinar os 

pobres a ler e a escrever, era necessário instituir o controle social através de “estratégia 

política que almejava produzir corpos dóceis, [...] tendo em vista fabricá-los como partes 

submissas e produtivas da engrenagem social” (PATTO, 2007, p.253); para tanto, o efeito 

pedagógico se apoia em cadeias discursivas que marcam as posições de sujeitos aptos e não 

aptos para a escolarização. 

Patto (1992) destaca que, no início da década de 1970, o fracasso escolar, no Brasil, 

passou a ser explicado com base na teoria da carência cultural, contribuindo para separar 

ainda mais os chamados aptos e não aptos à escolarização. Esta teoria atribuía o fracasso 

escolar das crianças das classes menos favorecidas a seu ambiente de origem, sua família e 

sua subcultura, que impediam o bom desenvolvimento escolar.  

A autora classifica tanto a teoria racial como a teoria da carência cultural como a-

históricas, porque não levam “em conta as relações de produção e as questões de poder e da 

ideologia” (PATTO, 1992, p.109), fomentando a criação de estereótipos e preconceitos à 

escola pública e aos pobres, negros e mestiços desse país, que passaram a frequentá-la. Para 

as teorias enfatizadas, a culpa e a responsabilidade pelo fracasso são exteriores à escola; 

residem nos alunos e em suas famílias.  

Essas teorias insinuam que o sujeito-aluno pobre, negro, mestiço não se adapta à 

escola, portanto, é ele que apresenta falhas, que precisa de uma “compensação”, de uma nova 

chance do sistema de ensino, apresentado no plano como reforço e recuperação paralela. Esse 

sujeito-aluno que não dá conta dos conteúdos ensinados pela instituição é considerado um 

mau-sujeito que sempre apresentará dificuldades, e como mau-sujeito que é, se 

contraidentifica com escola e com sua forma de transmissão-reprodução unívoca dos 

conhecimentos, uma vez que é possível constatar a partir dos complexos das formações 

ideológicas e discursivas que “todo sujeito é constitutivamente colocado como autor e 

responsável por seus atos (por suas condutas e por suas palavras) em cada prática em que se 
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inscreve” (PÊCHEUX, 1988, p. 214).  

Ao mesmo tempo, a política pública do Plano Municipal, ao enunciar os “que não 

conseguem”, deixa implícito que há os que conseguem. Quem são os que conseguem? São 

aqueles a quem, desde o princípio, à escola foi dirigida, são os mais aptos, os vencedores: os 

brancos, os filhos da classe média e alta desse país. Estes nasceram para pensar, enquanto “os 

que não conseguem” são aqueles que devem estar sempre à disposição para executar as 

ordens e servir aos “intelectuais”. 

As políticas educacionais dos planos que enunciam a alfabetização estão inter-

relacionadas com diferentes teorias que estão articuladas à política econômica e à ideologia 

neoliberal, que propõe a desarticulação completa da educação pública e gratuita e reforça a 

formação social desigual. Há uma afirmação à formação dos sujeitos, não para o 

desenvolvimento intelectual, mas para que sejam sujeitos produtivos, submissos, assujeitados 

aos ditames e necessidades do capital e do mercado. 

Assim, é preciso entender, de acordo Street (2014, p. 201), “as relações de poder” que 

envolvem as questões sobre o letramento e que “o modo como as pessoas se apropriam dele” 

não se restringem a apenas aspectos cognitivos e pedagógicos, mas há uma contingência de 

práticas sócias e culturais” (STREET, 2014). 

O enunciado já aponta o fracasso escolar, enfrentado pelos sujeitos-alunos daquele 

município e, com o objetivo de suprimi-lo, implanta-se o reforço destinado a um público 

específico, isto é, “alunos do segundo e terceiro anos”. Dentre os três anos do Ciclo de 

Alfabetização, o terceiro ano é tido como o mais crítico, o número de reprovações é 

alarmante.  

Cabe, então, à educação do município, através do reforço, compensar o déficit. O 

PME-RL (RIBEIRÃO DO LARGO, 2015, p. 88), ao elaborar sua política educacional 

estendida à sua rede de escolas municipais, a fim de minimizar o déficit e recuperar a 

“aprendizagem” dos sujeitos-alunos inseridos naquele contexto, não apresenta a questão 

pedagógica quando se reporta ao fracasso escolar e, ao apresentara possibilidade da criação de 

um projeto de reforço destinado ao acompanhamento desses sujeitos, expõe para o sujeito-

aluno a responsabilidade diante do dever de aprender aquilo que a escola propõe, isentando a 

articulação do fazer pedagógico que envolve o processo de alfabetização.  

Nesse contexto, os alunos destinados ao projeto de reforço escolar vêm de um 

processo excludente antes mesmo de finalizar o chamado Ciclo de Alfabetização. Esses 

sujeitos-alunos são aqueles que o próprio enunciado marca: não conseguem se desenvolver no 

processo ensino e aprendizagem, ou seja, aqueles que não adquirirem as competências 
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cognitivas, que não se apropriam da leitura e da escrita determinadas pelo Discurso 

Pedagógico filiado ao modelo autônomo de escrita. Portanto, como elaborar um projeto de 

reforço sem antes elaborar os processos pedagógicos, considerando as práticas sociais, para, 

enfim, atender às demandas e especificidades dessa parcela da população escolar? 

Podemos observar a relação entre os recortes R7 e R8 quando enunciam o reforço e a 

recuperação paralela, produzindo um efeito de sentido de que a implementação do projeto de 

reforço e a recuperação paralela são mecanismos essenciais para garantira aprendizagem 

efetiva e de qualidade para a alfabetização de todas as crianças, sendo que a qualidade ali 

almejada responde aos interesses do sistema capitalista neoliberal e globalizante. Através dos 

indícios é possível verificar as marcas do discurso dominante prevalecendo, visto que o “bem 

desenvolvido” estaria nutrido ao ponto de, pelo reforço, adquirir/aprimorar o uso da escrita. 

Ao abordar o reforço e a recuperação paralela como estratégias primordiais para a 

alfabetização, a política municipal apresenta uma visão muito reducionista de alfabetização e 

retoma o “já-dito” materializado na formação discursiva herdada das teorias do déficit, 

ancoradas pela Teoria da grande divisa, entendendo-a como produto a serviço da manutenção 

de uma determinada ordem econômica. 

Anterior ao plano, por exemplo, a LDB 5.692/71 já assinalava, em caráter de 

obrigatoriedade, proporcionar estudos de recuperação aos alunos de aproveitamento 

insuficiente, a fim de recuperar as notas. Com a aprovação da LDBEN 9.394/96, a 

obrigatoriedade dos estudos de recuperação é retomada. O desejo por esses instrumentos 

vigora nos discursos, atribuindo a incapacidade ao sujeito-aluno de adquirir um padrão 

estabelecido pela instituição escolar, a partir de mecanismos autoritários que buscam a 

disciplinarização e o controle através das notas. Quando o sujeito-aluno não se enquadra no 

padrão da instituição, já é estabelecido o seu lugar: as turmas do reforço e a recuperação 

paralela. 

Pereira (2017b, p. 105), afirma que nos processos de alfabetização e letramento “há 

uma redução dos aspectos sócios históricos e políticos e culturais” e forte apelo para “uma 

orientação para resultados, estatísticas, normativas que se distanciam e descaracterizam o 

trabalho com letramento no âmbito da relação com a interpretação” (PEREIRA, 2017b,p.102). 

No DP, ensinar aparece como inculcar e o professor, depois de se apropriar do saber 

cientifico, é visto como autoridade, aquele que sabe, e o aluno como aquele que não sabe e 

está ali para aprender. A escola tem o seu modelo de conduta e, se o aluno não conseguiu se 

filiar a esse modelo, o problema não está na escola, mas no aluno, atribuindo-lhe o fracasso 

escolar. 
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Na verdade, como pontua Street (2014), há um “privilegiamento” quando a leitura e a 

escrita ganham um status em comparação ao discurso oral, tornando a leitura e escrita 

superiores, bem como aqueles que têm a capacidade de lidar com tais habilidades. Ademais, 

há a filosofia da linguagem, estabelecendo unidades e fronteiras para os elementos do uso da 

língua, tratando-os também como se fossem neutros, disfarçando a ideologia – que perpassa 

as construções sociais sobre lógica, ordem, mentalidade científica. 

Street (2014) argumenta que existem múltiplos letramentos e questiona como uma 

variedade particular veio a ser considera o único letramento. A hipótese do autor é de que a 

pedagogização do letramento firmou um padrão, passou a ser um tipo definidor, 

marginalizando os diferentes letramentos praticados nas diferentes comunidades, ganhando 

importância na sociedade contemporânea. A partir daí, o letramento ficou associado às noções 

educacionais de Ensino e Aprendizagem, tendo como base o quadro teórico da grande divisa, 

e a pedagogia assumiu o “caráter de uma força ideológica que controla as relações sociais em 

geral, e, em particular, as concepções de leitura e escrita” (STREET, 2014, p. 122). 

Para o autor, a institucionalização de um modelo particular de letramento opera não só 

em formas particulares de textos e de falas, mas também no espaço físico e institucional e nos 

discursos. Esses espaços, advindos de construções sociais e ideológicas mais amplas, são 

separados dos espaços cotidianos, a serviço do ensino e da aprendizagem.  

O modelo autônomo de letramento encontra fundamento na teoria da grande divisa ou 

divisão, que, segundo Street (2014), deve ser rejeitada, pois está articulada na separação, na 

dicotomia entre letramento e oralidade. Pereira (2011), por sua vez, ao analisar as teorias da 

grande divisa e as várias versões de letramento enviesadas pelo modelo autônomo, conclui 

que há um recalque e desvalorização dos usos orais da língua, apresentando definições de 

escrita, apagando as implicações sócio-históricas.  

A teoria da grande divisa propaga a afirmação de que “os iletrados são 

fundamentalmente diferentes dos letrados” (STREET, 2014, p. 38). Para essa teoria, a 

aquisição do letramento proporciona no “plano individual modos de racionar, capacidades 

cognitivas, facilidade com lógica, abstração e operações mentais superiores” (STREET, 2014, 

p. 38). Quem é, então, considerado iletrado de acordo as características da grande divisa? 

Todos aqueles em que faltam essas qualidades, todos que não conseguem pensar de forma 

mais abstrata, que não tomam uma posição crítica, que são passivos, menos capazes de refletir 

sobre a natureza da língua ou sobre as fontes de sua opressão política (STREET, 2014). Só a 

partir do momento em que se tornarem letrados poderão ser libertos da opressão e da 

ignorância. 
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Ressaltamos que os pressupostos teóricos da grande divisa respondem à reorganização 

do capitalismo, que adentrou as políticas educacionais, veiculando, em seus discursos, os 

descritores de competência baseados no gerencialismo. Pereira (2017a, p.177) salienta que 

esse projeto de letramento caminha para a reificação da escrita e afirma que o “paradigma 

silogístico aristotélico, reconfigurado para voltar-se ao estudo da coisa na ciência moderna, 

fortaleceu um modo de distribuição de poderio simbólico dos discursos altamente letrados”. 

Quando Street (2014) reflete sobre a teoria da grande divisa, demonstrando o enfoque 

que esta teoria apresenta no plano social sobre a necessidade de um patamar de letramento 

para o avanço econômico e o progresso social, afirma que existem diferenças tanto de tipo 

quanto de grau entre as sociedades maciçamente alfabetizadas e aquelas com apenas uma 

elite, ou minoria letrada. Tfouni (2010b) analisa que:  

 

Em termos sociais mais amplos, o letramento é apontado como sendo produto do 

desenvolvimento do comércio, da diversificação dos meios de produção e da 

complexidade crescente da agricultura. Ao mesmo tempo, dentro de uma visão 

dialética, torna-se uma causa de transformações históricas profundas, como o 

aparecimento da máquina a vapor, da imprensa, do telescópio, e da sociedade 

industrial como um todo (TFOUNI, 2010b, p. 23). 

 

Com isso, a autora aponta,fazendo alusão a Ginzburg (1987), que os instrumentos 

linguísticos e conceituais sobre letramento não são neutros nem inocentes. Em perspectiva 

semelhante, Street (2014, p. 44) propõe o modelo ideológico que ressalta “a importância do 

processo de socialização na construção do significado de letramento para os participantes”, 

reconhecendo a natureza ideológica e as relações de poder presentes nas práticas específicas 

de leitura e escrita, retratando que é necessário reconhecer as instituições sociais gerais por 

meio das quais esse processo se dá e não só as instituições pedagógicas. 

Nesse modelo, é possível investigar como o ensino está ligado à prática de controle 

social e como é usado para disseminar a hegemonia da classe dominante. Outro fator 

destacado pelo autor, com relação ao modelo ideológico, refere-se à sobreposição das 

modalidades oral e letrada, já que o modelo autônomo está embasado na teoria da grande 

divisa. 

Para Street (2014, p. 172), os estudiosos que se enviesam pelo modelo ideológico, 

preocupam-se em ver “as práticas letradas como inextricavelmente ligadas a estruturas 

culturais e de poder numa dada sociedade”. O autor enfatiza que esse modelo não nega a 

habilidade técnica e nem os aspectos cognitivos da escrita e da leitura, mas busca entendê-los 

como “encapsulados em todos culturais e em estruturas de poder” (STREET, 2014, p. 172). O 
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termo ideológico foi escolhido pelo autor para enfatizar que as práticas letradas não são 

aspectos somente da cultura, mas também das estruturas de poder, marcadas por lugares de 

tensão, de disputa. 

Isso implica afirmar a necessidade de uma reconfiguração do letramento como prática 

social crítica, considerando as perspectivas históricas e transculturais. Street (2014) conclama 

educadores, formuladores de currículos e de políticas públicas a conhecerem não só a teoria 

educacional, mas a teoria linguística, teoria do letramento e teoria social e a se posicionarem 

de forma crítica diante do atual quadro imposto pelas políticas de letramento, iniciadas em 

1990, com o Ano Internacional da Alfabetização (AIA) proposto pela UNESCO. 

As políticas públicas dominantes, em nível internacional, no campo do letramento, 

segundo Street (2014), caminham para enfatizar uma definição mais estrita de letramento, 

com abordagens quantitativas, objetivando alcançar habilidades educacionais sujeitas à 

classificação. O autor pontua a influência de organizações internacionais na definição de 

políticas de desenvolvimento educacional e, particularmente, no campo do letramento, como a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

Organização das Nações Unidas (ONU), Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA), que representa a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). 

Conforme os argumentos de Street (2013, p. 199), o PISA, subsidiado pela OCDE, 

tem sido utilizado como “um instrumento de governança” e os governos nacionais passam a 

ter um papel menor de atuação, legitimando a governança educacional global exercida por 

esses órgãos. 

De acordo a leitura de Street (2014) dos estudos de Meyer e Benavot (2013), a 

intenção da OCDE é se tornar assessor político legítimo dos sistemas de educação ao redor do 

mundo, ocupando uma posição hegemônica na retórica da educação nacional, uma vez que 

suas claras intenções reverberam um caráter econômico neoliberal. O interesse é a 

mercantilização da educação, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso 

do Brasil, e a desconstrução da educação na condição de projeto cultural nacional. 

Adotando uma abordagem semelhante aos padrões impostos pela OCDE sobre 

avaliação, é possível verificar que nessa rede de formação discursiva o Estado-regulador 

propõe: 

R9: PNE – instituir instrumentos de avaliação nacional e específicos para aferir 

a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas 

de ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e 

monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os 
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alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental (BRASIL, 2014, p. 

6, grifo nosso). 

 

Nessa mesma linha, o PME-VC corrobora o enunciado do PNE, parafraseando-o: 

 

R10: PME-VC – instituir, a partir do segundo ano de vigência do PME, 

instrumentos de avaliação nacional e específicos para aferir a alfabetização das 

crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e as 

escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, 

implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até 

o final do terceiro ano do ensino fundamental (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2015, 

p. 127, grifo nosso). 

 

O PME-RL sinaliza: 

 

R11: PME-RL – Criar, no primeiro ano de vigência deste PME, mecanismos de 

avaliação interna das turmas do 1º ao 3º ano para diagnosticar o nível de 

aprendizado dos alunos (RIBEIRÃO DO LARGO, 2015, p.88, grifo nosso). 

 

R12: PME-RL – Criar, no segundo ano, de vigência deste plano, mecanismos de 

avaliação para os profissionais que vão atuar no ciclo de alfabetização 

(RIBEIRÃO DO LARGO, 2015, p.88, grifo nosso). 
 

A política pública trazida aqui nos Planos Nacional e Municipais de Educação 

responde de forma bastante incisiva à necessidade de instituir mecanismos de avaliação para 

aferir a alfabetização, mantendo filiação com os padrões internacionais exigidos pela OCDE 

através do PISA, considerado mundialmente como principal programa capaz de oferecer as 

bases para se instituir as classificações no campo da educação, comparando a competência do 

aluno em leitura, matemática e ciências, no intuito de orientar o desenvolvimento de políticas 

públicas.  

De acordo com Belintane (2013, p. 85), esses mecanismos de avaliação, aqui 

parafraseados nos Planos, seriam “uma das maneiras de verificar se o aluno está aprendendo 

as competências cognitivas básicas da cidadania”, ou seja, se suas habilidades em leitura e 

escrita atendem às medidas pontuadas com base em um modelo padronizado, reconhecido 

como científico. 

Street (2014) ressalta que as habilidades educacionais sujeitas à classificação são de 

interesse das políticas dominantes, que insistem em medir quantitativamente o nível de 

letramento, ignorando as abordagens qualitativas e de prática social. É de interesse da OCDE 

transformar esses dados em negócios e enfraquecer a atuação dos governos locais em seus 

próprios sistemas educacionais, já que sua função primordial é “apoiar os mercados e oferecer 

mão de obra” (STREET, 2014, p.198). 
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Visto que o PISA se vale também de resultados de desempenho da educação que os 

próprios sistemas nacionais de ensino efetuam, aqui no Brasil, por exemplo, já se tem 

instituídos como instrumentos para aferir a alfabetização dos sujeitos-alunos inseridos no 

Ciclo de Alfabetização a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) e a Provinha Brasil. O 

verbo aferir com o sentido de medida já traz em si a ligação com processos de padronização, o 

que, nesse caso, remete à padronização de um modelo engessado de alfabetização e de 

avaliação. 

Ao usar o verbo aferir há também um deslocamento para o campo da medicina, 

conforme esclarece Foucault (1987, p. 210), ao lembrar que do mesmo modo como o hospital 

se constituiu o lugar adequado da disciplina médica, “a escola torna-se uma espécie de 

aparelho de exame ininterrupto que acompanha em todo o seu comprimento a operação do 

ensino”. Para Foucault, isso implica um ritual de poder e essas atitudes fazem surgir no 

espaço escolar “cada vez mais uma comparação perpétua de cada um com todos, que permite 

ao mesmo tempo medir e sancionar” os aptos e os não aptos a continuarem (FOUCAULT, 

1987, p. 210). 

Desse modo, nos recortes seguintes, vemos a sustentação da validade dessas 

avaliações sendo encaminhadas para: 

 

R13: PME-RL – Criar a partir do primeiro ano de vigência do plano, mecanismo 

para a premiação do profissional do ciclo de alfabetização que se destacou no seu 

exercício durante o ano (RIBEIRÃO DO LARGO, 2015, p. 88, grifo nosso). 

 

R14: PME-RL – Criar a partir do primeiro ano de vigência do plano, mecanismo 

para premiação dos alunos do ciclo de alfabetização que se destacaram no seu 

desempenho acadêmico durante o ano (RIBEIRÃO DO LARGO, 2015, p. 89, grifo 

nosso). 

 

Os discursos sobre mecanismos de premiação para os professores e para os alunos do 

ciclo de alfabetização interagem com os discursos de mercado desencadeados pela OCDE 

através do PISA. Ora, quem melhor se destacar nas avaliações, melhor será premiado. O 

processo de alfabetização de todos os alunos está atrelado a medidas de gratificação, de 

recompensa, de troca pelo serviço prestado durante o ano.  

E quais serão instrumentos utilizados como indicadores daqueles que se destacaram? 

Os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e da Provinha Brasil ou outros 

instrumentos elaborados pela escola em conjunto com a Secretaria de Educação? Maguire e 

Ball (2011) salientam que esses mecanismos, herdados das reformas gerencialistas e 

importados para a educação, imprimem uma relação de ambiente comercial entre empregador 
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e empregado através de incentivos materiais. Esses possíveis mecanismos de premiação aos 

que obtiverem melhor resultado fazem parte também do discurso delineado pela UNESCO 

para a educação do século XXI, mostrando total sintonia com a OCDE e o Banco Mundial. 

Nessas formações discursivas, enquanto outras questões são silenciadas, o professor e 

o aluno são chamados para o sucesso e responsabilizados pelo fracasso do ensino e da 

aprendizagem em leitura e escrita e, como afirmam Maguire e Ball (2011, p. 185), “questões 

como responsabilização (accountability) foram reconfiguradas pelas reformas políticas 

recentes como estritamente relacionadas a resultados de testes em detrimento de outras 

possibilidades mais educativas”. Dessa forma, quando o sucesso não chega, os culpados 

precisam ser disciplinados, corrigidos. 

Foucault (1987) ressalta que a técnica de exame, chamada aqui de avaliações externas 

e internas, ajustadas aos organismos internacionais que permitem a premiação de uns em 

detrimento de outros, “combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que 

normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e 

punir” (FOUCAULT, 1987, p. 209). Segundo o autor, essas práticas permitem que os 

sujeitos-alunos e os sujeitos-professores sejam diferenciados, sancionados, porque “o exame 

supõe um mecanismo que liga um certo tipo de formação de saber a uma certa forma de 

exercício do poder” (FOUCAULT, 1987, p. 211). 

Para Street (2014), esses processos de padronização, trazidos por essas agências de 

cooperação internacionais, que implantam um modelo ocidental que não é neutro, pelo 

contrário, fortemente embasado em doutrinas ideológicas neoliberais economicistas, tendem a 

provocar a perda de diversidade de culturas, de tradições, de crenças e práticas e de 

aprendizagem intercultural e, claro, culminará no aumento da desigualdade e injustiça social, 

uma vez que seus sistemas educacionais serão remodelados para atender à exigência do 

mercado globalizado e não às necessidades de seus cidadãos. 

Por isso, é tão importante, segundo Street (2014), situar o letramento como prática 

social (LPS) e demonstrar como os níveis de letramento se correlacionam. Assumir que, 

quando as crianças e adultos chegam à escola, eles trazem consigo práticas letradas da sua 

vivência familiar e essas interações familiares servem para entender os processos 

educacionais de letramento. Para os elaboradores da política educacional e de programas, no 

campo do letramento, os estudos não devem ser direcionados apenas a cálculos, a índices, a 

fatores pedagógicos e cognitivos, mas ao modo como as pessoas se apropriam de práticas 

letradas e como se dá a relação de poder no contexto social e cultural. 
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Conforme afirma Pereira (2011), essa associação acabou caracterizando a 

superioridade de poderio cultural e sócio-histórico da escrita em detrimento das produções 

orais, “resultante na maneira pela qual o próprio dizer científico se coloca também como 

superior, a partir de uma evidência baseada no próprio uso que o discurso científico faz da 

escrita” (PEREIRA, 2011, p. 36) para assegurar uma posição-sujeito, utilizando-a como 

instrumento misturado à opacidade e aos diversos usos políticos da linguagem. 

Nesse sentido, Tfouni (2010b), ao abordar questões voltadas para a alfabetização, 

aponta que duas formas são bastante empregadas para a elucidação do conceito. A primeira 

forma trata a alfabetização como um processo de aquisição individual de habilidades 

requeridas para a leitura e escrita e a outra forma trata como um processo de representação de 

objetos diversos, de naturezas diferentes. 

A autora admoesta que, na perspectiva da primeira abordagem, a alfabetização é vista 

como algo que tem um estágio, que chega a um fim e, por isso, muitas vezes é descrita sob a 

forma de objetivos instrucionais, que são usados mais a serviço da escolarização e do controle 

do que a favor da alfabetização e dos alfabetizandos (TFOUNI, 2010b). 

Retomando o enunciado presente no R2, “a fim a fim de garantir a alfabetização 

plena de todas as crianças”, que acaba englobando todas as outras estratégias desenvolvidas 

ao longo da meta cinco que diz: no R3 alfabetização plena de todas as crianças na idade 

certa, no R5 alfabetização com excelência, surgem os seguintes questionamentos: como é 

possível alcançar a plenitude da alfabetização de todas as crianças em um espaço de tempo de 

três anos? O que seria essa alfabetização plena e de excelência, seria dominar o código 

linguístico? Qual o sentido de „garantir‟ está posto aqui? Quem garante tem um fiador? Quem 

seria esse fiador, que lugar ele ocupa? 

Estas questões suscitadas pelos Planos têm relação muito próxima com a imposição de 

um padrão de qualidade, de qualidade total e servidão voluntária, subordinando a educação à 

hegemonia do capital financeiro, conforme descreve Bueno (2004, p. 47), ao afirmar que “a 

servidão voluntária impõe-se, independentemente da veracidade das mensagens políticas, na 

medida em que o que verdadeiramente importa é comportamento de sujeição exigido pela 

totalidade”. Se a política pública dos Planos Nacional e Municipais colocará em prática tudo 

aquilo que é enunciado sobre os rumos da educação nesse país, isso pouco importa, mesmo 

porque, aplicando o que está proposto ou deixando de fazê-lo, o Estado contribui com o 

assujeitamento do sujeito pela lógica da globalização econômica. 

Assim, Pêcheux (1988) aponta que o sujeito-assujeitado pela forma histórica do 

capitalismo, sustentado pelo jurídico, está sempre em produção, um sujeito em falta. Orlandi 
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(2016) salienta que o arquivo, nesse caso, o documento Lei dos planos, considerado como 

memória institucionalizada, estabiliza o sentido de poder garantir a alfabetização plena para 

todos e com excelência, promovendo efeito de fechamento, de completude, por isso que o 

dizer é curto, datado, criando a ilusão da possibilidade da plenitude. A autora considera a 

completude como um mito, que rege o imaginário, através da forma ideológica (ORLANDI, 

2016). 

É, justamente, a incompletude que marca a condição da linguagem, “nem sujeitos, 

nem sentidos estão completos, já feitos, constituídos definitivamente” (ORLANDI, 2013a, p. 

52). O que não quer dizer que esse processo não deva ser regido e administrado. Os 

enunciados „todas‟ e „plena‟ encontram-se na mesma zona de sentido, isso porque a 

alfabetização é um processo incompleto, mas a ideologia mascara essa incompletude e 

silencia o pronunciamento do letramento. 

São questões de cunho político e ideológico disseminado no discurso pedagógico dos 

planos, sustentando o ideal de completude e correspondência, recalcando a oralidade com 

objetivo de controlar a interpretação, como se a alfabetização fosse finita, tivesse prazo para 

começar e terminar a partir de determinantes legais (TFOUNI, 2010a; PEREIRA, 2017a). 

Tfouni (2010b) rebate esta concepção da completude, pois entende o processo de 

alfabetização como um continuum, inclusive a visão sociointeracionista caracteriza que, como 

processo individual, ele é contínuo e os sujeitos estão inseridos em uma sociedade que vive 

um contínuo de transformações e atualizações; além disso, uma vez inseridos nessa sociedade, 

os sujeitos, através da atualização individual, vão acompanhando as constantes mudanças. Por 

isso, para Tfouni (2010b) é viável não falar em alfabetização, mas em graus ou níveis de 

alfabetização. Esse movimento ligado à instrução escolar vai continuar a sua caminhada 

mesmo depois de extravasar os muros da escola por conta das tantas outras práticas sociais 

nas quais os sujeitos estão inseridos. 

Nesse sentido, Tfouni (2010b) aponta que a escola, ao estabelecer seus objetivos, para 

alcançar um número de alunos alfabetizados, acaba incorporando esses objetivos às suas 

práticas escolares e discursivas como se isso fosse o próprio processo de alfabetização. Nega 

o seu caráter ideológico, os interesses sociopolíticos e as relações de poder que dominam o 

saber escolar e a produção de significados atribuídos a este saber, ligados à lógica e às 

vontades do capital, que, por trás de grandes corporações, como já foi dito por Street (2014), 

influenciam as agendas políticas de diferentes países, exigindo habilidades de ler e escrever, 

necessárias à expansão do trabalho, beneficiando os donos do capital. 
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Tfouni (2010b) salienta, a partir das pontuações trazidas por Giroux (1983), sobre a 

relação entre escolarização e alfabetização que “o ato de alfabetizar passa a existir somente 

enquanto parte das práticas escolares, e ignoram-se sistematicamente as práticas sociais mais 

amplas para quais a leitura e escrita são necessárias” (TFOUNI, 2010b, p. 19). Nesse sentido, 

o processo de alfabetização adquire um caráter formalista de estruturas sintáticas, rígido, 

baseado em regras gramaticais e domínio de habilidades. 

Quando retrata a segunda concepção de alfabetização, como um processo de 

representação, a autora argumenta que “não se deve privilegiar a codificação e decodificação 

de sinais gráficos no ensino da leitura e escrita, mas respeitar o processo de simbolização” 

(TFOUNI, 2010b, p.20). A autora considera que no processo de alfabetização, que é 

complexo e acompanha o desenvolvimento dos sujeitos por toda a vida, há uma relação entre 

a escrita e a oralidade e destaca que essa relação se dá de forma interdependente, 

influenciando igualmente um ao outro, opondo a teoria da grande divisa que separa oralidade 

e escrita. 

Destacamos que a concepção de alfabetização, pontuada por Tfouni (2010b), não 

corresponde a um modelo linear e positivista baseado em decodificar símbolos gráficos que 

representam os sons da fala, antes considera que o processo de aquisição da linguagem escrita 

envolve níveis de complexidade crescentes e que a criança é capaz de contemplar e construir 

diferentes objetos. 

Nos seus estudos, a autora em questão apresenta a existência de uma superposição 

entre letramento e alfabetização, atrelando o termo letrado somente àquelas pessoas que 

sabem ler e escrever e que, portanto, tiveram acesso à escolarização, demonstrando intrínseca 

relação entre letramento, alfabetização, escolarização e ensino formal. Tfouni (2010b) 

denomina essa perspectiva de a-histórica. 

A existência histórica da correspondência entre o aparecimento do discurso lógico-

verbal e do discurso escrito tem no silogismo aristotélico um grande exemplo. O discurso do 

silogismo, baseado em um código lógico-restrito, dispensa as experiências e o conhecimento 

fatual, quando sua estrutura parte da premissa maior, premissa menor e conclusão, afirmando 

ser desnecessário qualquer outro tipo de informação. A autora conclui que 

 

Existe, portanto, uma relação íntima entre o aparecimento e a expansão social da 

escrita e a criação de matrizes discursivas (como é o caso do silogismo) que 

materializam as características de objetividade, descentração e abstração, 

características estas que por sua vez são apontadas como produtos da habilidade para 

ler e escrever, ou seja, da alfabetização (TFOUNI, 2010b, p. 67). 
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O silogismo é apresentado como premissa de verdade e forma perfeita de dedução. 

Seus elementos devem ser validados ou não tão somente pelas suas estruturas, não se admite 

outra lógica.  O discurso alfabetizado, fundamentado na leitura e escrita, segue essa mesma 

premissa de raciocínio lógico, formalizado e objetivo. A autora considera, inclusive, que o 

silogismo é materialização das principais características atribuídas à escrita e ao letramento 

(TFOUNI, 2010b). 

Tfouni (2010b) salienta, ainda, que o discurso considerado analfabeto é carregado de 

experiências pessoais e subjetivas. Surge nas atividades de contar histórias, fruto das práticas 

sociais vivenciadas por esses sujeitos, pois existe uma “relação entre o conhecimento sobre 

nós mesmos, o o(O)utro e o mundo, por um lado, e a construção de narrativas sobre eles, por 

outro lado” (TFOUNI, 2010b, p. 74).Pereira (2017a, p.177) atribui a distribuição do poderio 

simbólico dos discursos altamente letrados, como o científico, o pedagógico e escolar, ao 

paradigma silogístico aristotélico, fazendo parecer que aqueles “funcionam de maneira 

objetiva, descentrada e sem subjetividade”. 

Segundo Tfouni (2010b), “as narrativas aparecem, então, como uma oposição, no 

discurso do não alfabetizado, à organização lógica e formalizada do discurso alfabetizado, que 

se materializa no silogismo, em particular, e no discurso científico em geral” (TFOUNI, 

2010b, p. 73).  

Mais adiante, Tfouni (2010b) pontua sua perspectiva histórica de letramento, 

entremeada pela escrita e oralidade pelo viés da autoria presente na AD francesa em oposição 

ao modelo autônomo. Esse modelo autônomo proposto pela teoria da grande divisa e pelo 

formalismo lógico do silogismo, sustentado pela herança do gerenciamento, tão difundido da 

ciência galileana, atravessada pela ideologia,apregoa a superioridade da escrita, desprezando 

as manifestações orais da língua. 

Segundo Tfouni, Monte-Serrat e Martha-Toneto (2014), as perspectivas a-históricas 

gerenciadas pela ciência galileana guiam as posturas educativas, norteando a alfabetização 

através de modelos prescritivistas. O domínio da correspondência som/grafema, som/fonema, 

a coordenação motora bem desenvolvida, o uso da linha do caderno e a escrita da esquerda 

para a direita foram incorporados ao discurso pedagógico escolar, promovendo, de acordo 

com as autoras, a exclusão e o fracasso escolar de crianças e jovens das classes menos 

favorecidas. O ensinar a pensar de maneira objetiva e o uso da língua culta padrão são 

aspectos que fundamentam o discurso escolar e acabam excluindo os alunos pobres, filhos da 

classe trabalhadora, que não tem acesso à leitura e escrita. Nas palavras das autoras: 
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O que ocorre é que, no momento em que a criança pobre entra na escola e precisa 

dominar a língua escrita, há uma situação de diglossia, que afeta a identidade do 

sujeito, visto que ele se vê colocado diante de duas línguas, e somente uma delas lhe 

é plenamente acessível (não é a que proporciona o sucesso: esta é a língua da escola) 

(TFOUNI; MONTE-SERRAT; MARTHA-TONETO, 2014, p. 33). 

 

As autoras reportam e defendem a perspectiva histórica do letramento como 

continuidade e interpenetração entre práticas orais e escritas, pois concebem que o “sujeito do 

discurso não é uno e previsível como pretende o discurso pedagógico, mas é um sujeito 

dividido submetido à incompletude da linguagem” (TFOUNI; MONTE-SERRAT; 

MARTHA-TONETO, 2014, p. 35), porém, o que temos visto é um engessamento de um 

modelo de alfabetização e letramento que provoca, dentre outras questões, o esquecimento 

constitutivo de teorias outras que visam à possibilidade de ruptura do domínio da escrita, que 

minimiza a oralidade, por meio da interpretação. 

 

4.1O ESQUECIMENTO CONSTITUTIVO E O RECALQUE ÀS TEORIAS DO 

LETRAMENTO 

  

Quando Tfouni (2010b) se refere ao letramento como um termo polissêmico e como 

um neologismo recentemente dicionarizado, Pereira (2011), em sua pesquisa intitulada 

Letramento e reificação da escrita, aponta que as diversas teorias sobre a escrita são, na 

verdade, dominadas pela teoria da grande divisa e pelo modelo autônomo de escrita, 

apresentando-a como objeto neutro de conhecimento individual, atribuindo o domínio da 

escrita ao progresso social e a avanços cognitivos. Tanto Tfouni quanto Pereira fundamentam 

suas pesquisas com bases teóricas da Análise de Discurso francesa, difundidas por Michel 

Pêcheux. 

Para Pereira (2011), a educação ocidental é considerada um modelo universal 

dominante da escrita pela teoria da grande divisa. O autor propõe que é preciso pensar 

“discursivamente o funcionamento de Um enunciado dominante da escrita, alimentado pelo 

discurso científico” (PEREIRA, 2011, p. 39), que acaba recalcando as posições teóricas, que 

defendem a escrita como um produto cultural, atravessado por processos sócio-históricos, 

idealizando-a como um tipo de concepção tecnológica.  

Tfouni, Monte-Serrat e Martha-Toneto (2014), ao abordarem a questão, afirmam que: 

 
Os discursos altamente letrados – científico, pedagógico, escolar – ao fazerem uso 

da lógica, alimentam a ilusão de que esta lhes é exclusiva, e a única considerada 

adequada, e também que essa seria a forma predominante na sociedade moderna, 

por, supostamente, tornar o discurso mais organizado e claro para o sujeito, e 
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sustentar, ao mesmo tempo, a crença de que todos são iguais para usar a língua, o 

que está de acordo com os ideais de manutenção da “ordem social” e de uma 

sociedade logicamente estabilizada. É essa a sustentação da proposta de uma “escola 

para todos” (TFOUNI; MONTE-SERRAT; MARTHA-TONETO, 2014, p. 31-32, 

destaques dos autores). 

 

Em sua pesquisa, Pereira (2011) conclui que como nem todas as teorias científicas da 

escrita enunciam da mesma posição, o mecanismo ideológico, que atravessa a escrita, faz 

parecer que ela é defendida de uma mesma maneira. E sobre as diferentes teorias acerca da 

escrita,o autor citado pontua que há uma heterogeneidade enunciativa, atravessada pelo 

mecanismo ideológico, que faz parecer que a escrita é defendida de uma mesma 

maneira,restringindo-a a ganhos de habilidade. Apesar de existir uma heterogeneidade de 

posição-sujeito, o efeito ideológico de Um marca uma aparente homogeneidade diante do 

caráter polissêmico do dizer, “isto porque a maneira como se define a escrita, no discurso 

científico se sustenta no próprio uso que esse lugar discursivo (científico) faz da escrita” 

(PEREIRA, 2011, p. 51). Segundo Pêcheux (1988), o sentido de uma palavra não existe em si 

mesmo, em uma relação transparente entre a literalidade do significante, mas é determinado a 

partir das posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico. 

Conforme Pêcheux e Fuchs (2014), os processos discursivos não têm origem no 

sujeito, mas se realizam, necessariamente, neste sujeito. Essa contradição se faz devido à 

constituição do sujeito e ao seu assujeitamento.  “O sujeito tem a ilusão segundo a qual se 

encontra na fonte de sentidos ou se identifica à fonte do sentido” (PÊCHEUX; FUCHS, 2014, 

p. 173) como portador de escolhas, de intenção, de decisão. Esta ilusão acontece porque o 

sujeito é afetado por dois tipos de esquecimento qualificados, respectivamente, com o nome 

de esquecimento nº1 e de esquecimento nº 2, que se diferem um do outro. 

Pêcheux (1988), partindo da terminologia freudiana, considera a noção de inconsciente 

para caracterizar o esquecimento nº 1 e centra-se no fato de que “o sujeito-falante não pode, 

por definição, se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina” (PÊCHEUX, 

1988, p. 173). O esquecimento nº 1 cria a ilusão subjetiva e, por analogia, remete com 

recalque o inconsciente ao exterior, que determina a formação discursiva. Pêcheux e Fuchs 

(2014) consideram essa zona como inacessível ao sujeito e salientam que o recalque, 

proporcionado pelo esquecimento nº1, que tem como objeto o próprio processo discursivo e o 

interdiscurso, é de natureza do inconsciente, por isso, aparece como constitutivo da 

subjetividade da língua. 

Assim, afirmam os autores, “é de natureza do inconsciente, no sentido em que a 

ideologia é constitutivamente inconsciente dela mesma” (PÊCHEUX; FUCHS, 2014, p.177). 
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No esquecimento nº1, temos a ilusão de que somos o primeiro a dizer certas coisas, que os 

sentidos emanam de nós, quando, na verdade, os sentidos são determinados pela história, 

afinal, como assevera Orlandi (2013a), o discurso já está em processo antes mesmo de 

nascermos e somos nós que entramos no processo. 

Quanto aos processos de enunciação, em conformidade com Pêcheux e Fuchs (2014, 

p. 175), “consistem em uma série de determinações sucessivas pelas quais o enunciado se 

constitui pouco a pouco e que tem por característica colocar o dito e em consequência rejeitar 

o não dito”. Para os referidos autores, a enunciação estabelece fronteiras entre aquilo que é 

selecionado e o que é rejeitado, possibilitando desenhar, num espaço vazio, o campo de tudo 

aquilo que teria sido possível ao sujeito dizer, mas que não diz, e também existe a 

possibilidade de outro campo, que seria aquele em que tudo se opõe ao que o sujeito disse. 

Pêcheux e Fuchs (2014) chamam esse efeito de ocultação parcial de esquecimento nº 2, sendo 

possível fazer o retorno sobre si do fio do discurso, pois esta zona está, mais ou menos, 

próxima da consciência e do interlocutor.  

Sobre o segundo esquecimento, Pêcheux (1988) esclarece o seguinte: 

 
Concordamos em chamar esquecimento nº 2 ao “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, destaques do autor). 

 

Os autores consideram que é nessa zona nº 2 que ocorrem os processos de enunciação, 

caracterizados por um funcionamento do tipo pré-consciente/consciente. Assim, para Orlandi 

(2013a), o esquecimento nº2 produz em nós a impressão da realidade do pensamento e nos faz 

acreditar que há relação direta entre o pensamento, a linguagem e o mundo. 

Subsidiado pela teoria da AD, Pereira (2011) considera o estreitamento dos conceitos 

de memória e esquecimento para tratar do neologismo letramento. Esse estreitamento só é 

possível, segundo o autor, graças à “imprecisão entre a interpelação do sujeito e as formações 

imaginárias que permeiam a língua” (PEREIRA, 2011, p. 58).  Para o referido autor, o termo 

neológico letramento propõe uma ruptura frente às concepções de modelo autônomo em 

relação à palavra literacy, associada apenas à alfabetização. Mas, ao mesmo tempo, pode não 

garantir essa ruptura, pois existe a possibilidade do retorno à cadeia parafrástica, onde ocorreu 

tal ruptura, já que pode estar cristalizada na zona de sentidos das teorias do modelo autônomo. 

Pereira (2011) utiliza o mecanismo de desconhecimento ideológico, proposto por 

Pêcheux, para buscar entender a dominância de um enunciado que se inscreve como formação 
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discursiva dominante e afirma que o enunciado dominante do sujeito da escrita provoca 

recalque às teorias do letramento, uma vez que existe uma alteridade entre sujeito do 

letramento e o sujeito da escrita. Sua pesquisa revela que os enunciados das teorias científicas, 

que recalcam a oralidade à escrita, reduziram o letramento à alfabetização, negando a ato 

interpretativo. 

Dessa forma, o autor traz para a discussão o processo de reificação da escrita, ou seja, 

a transformação da escrita em coisa, em objeto. Pereira (2011) salienta que esta reificação se 

sustenta devido à posição-sujeito assumida pela escrita, enquanto arma simbólica no discurso 

dominante. O autor valida sua discussão sobre o conceito de reificação, partindo do 

pressuposto marxista: 

 
O conceito de reificação no marxismo foi formalizado, segundo Bottomore (1988), 

primeiramente por Lukàcs (1974). Esse autor ensina que o processo de reificação 

atinge a ciência, ao mesmo tempo, que pela ciência é utilizado, na tentativa de isolar 

os indivíduos de suas condições materiais. A ciência tenta se abstrair da reificação, 

mas é ela, segundo esse autor, uma das formas de o capital representar as relações 

alienadas, reificando a consciência (PEREIRA, 2011, p. 92-93).  

 

Para o referido autor, o processo de reificação faz da escrita uma coisa, um objeto de 

uso comum, que “interfere nos atos dos sujeitos, interditando-lhes os usos da escrita como 

prática social e discursiva” (PEREIRA, 2017a, p.179) e acaba por interditar o lugar do sujeito 

de intérprete da linguagem. 

O que Pereira (2011) pretende demonstrar é o ocultamento ideológico dessa alienação 

provocada pela reificação da escrita, o esquecimento. De acordo Pereira (2011, p.99), “a 

reificação da escrita ligada à noção de ideologia da AD dirige a questão ao assujeitamento ao 

Outro, do interdiscurso, e não à alienação, enquanto propriedade de vender os atos como 

coisas, como no marxismo”. 

A legitimação da escrita alfabética e normativa tem relação muito estreita com o 

progresso da ciência. Pereira (2017a) chama de falaciosa a forma como a ciência nos faz 

acreditar no mito da origem da escrita, baseada na hipervalorização da gramática normativa, 

sinaliza que o mal-entendido que se desencadeou em torno do termo letramento é, na verdade, 

mais uma maneira encontrada para enaltecer uma concepção diante da outra, reforçando e 

mantendo o modelo egocêntrico e alfabético. 

O que está em questão, pontua Pereira (2017a, p. 178), não é analisar a escrita, 

enquanto “código material em si, mas as condições de produção (sócio-históricas), onde os 

discursos escritos são produzidos e lidos, e nos efeitos de sentido que eles produzem”. Com 
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isso, tomamos consciência das “evidências ideológicas da posição de tutela e déficit em que é 

colocado o sujeito não alfabetizado” (PEREIRA, 2017a, p.178). 

Desse modo, o processo de reificação da escrita interessa à ciência régia, pois, 

segundo Pereira (2017a): 

 
Isso porque há um mecanismo ideológico de controle da interpretação, imposto pela 

escrita em função do sentido implícito de sua definição e uso, que se sustenta na 

ilusão de transparência da linguagem ao tomá-la como objeto de estudo e uso 

isolado da constituição do sujeito como interprete. Fala-se sobre escrita, letramento 

e alfabetização como se o outro (interlocutor) já soubesse com clareza do que se 

trata, essa crença prévia no patamar da obviedade esconde um jogo político e 

encaminha o trabalho com letramento para uma postura reificada (PEREIRA, 2017a, 

p. 179). 

 

Essas questões estão presentes na materialidade discursiva da política dos Planos 

analisados, quando sinalizam sobre alfabetização, alfabetização de excelência, processos 

pedagógicos de alfabetização, alfabetização plena das crianças, mas não apresentam clareza 

quanto à teoria à qual se filiam. Pereira (2017a) considera, em tais práticas, o retorno 

disfarçado ao modelo autônomo de letramento que descaracteriza os aspectos sócio-históricos. 

Constamos, inclusive, na materialidade discursiva dos Planos Nacional e Municipais de 

Educação analisados, o dilema de natureza política apresentado por Pereira (2017a):  

 

continuamos a seguir o paradigma individualista do cognitivismo sobre a escrita, a 

despeito da roupagem de letramento que adquiriu um estatuto inclusive de disfarce 

aos meandros de um processo de reificação da escrita mais amplo e insistimos no 

sintoma do fracasso plural e na ruptura de um pacto coletivo que daria conta de uma 

integração maior aos aspectos caros do cotidiano brasileiro, ou resgatamos essa 

herança e marcamos posição face às imposições dos modos padronizados e 

tecnicistas de se elaborar programas e generalizar siglas, convenções, portarias, 

propagandas e materiais na mais avassaladora excrescência da tecnoburocracia 

(PEREIRA, 2017a, p. 183). 

 

Concluímos, portanto, apontando que a política pública dos Planos Nacional e 

Municipais de Educação reverbera o discurso dos grandes organismos internacionais que, 

segundo Pereira (2017a), substitui o processo de significação da escrita por um processo de 

reificação, ou seja, a escrita passa a ser da ordem do objeto, sustentando a teoria da grande 

divisa, onde prevalece o discurso dominante sobre a superioridade da escrita em detrimento 

do discurso da oralidade, desconsiderando o caráter sócio-histórico da alfabetização e do 

letramento em um jogo de poder e controle sobre aspectos que envolvem a interpretação e a 

significação, determinando, a partir do efeito ideológico, quais sujeitos estão aptos ou não a 

exercer papéis e ocupar determinadas posições na sociedade brasileira, com base na sua 

relação com a escrita nesse jogo de poder. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desse modo é a ideologia que, através do hábito e do uso, está designando ao 

mesmo tempo, o que é e o que deve ser (PÊCHEUX, 1988, p. 159-160). 

 

As considerações apresentadas ao longo desta pesquisa levaram-nos à reflexão com 

base nos pressupostos da Análise de Discurso, que trabalha o sujeito, o histórico e a língua. 

Para AD, a linguagem não é transparente e, por isso, é preciso compreender o contexto 

histórico e ideológico que perpassa a trajetória do planejamento e das políticas educacionais 

no Brasil. Por entendermos a não transparência da linguagem, fomos, através dos indícios 

deixados pelas falhas da língua, em busca dos sentidos contidos nos Planos Nacional e 

Municipais sobre alfabetização e letramento. 

Foi o Movimento dos Pioneiros da Educação de 1932, realizado por 26 intelectuais de 

diferentes áreas, que denunciou o caráter fragmentado das políticas e conclamou o plano com 

um sentido de unidade e continuidade, base para a formulação de outras políticas, 

introduzindo o sentido de racionalidade nas políticas públicas educacionais, pressupostos que 

dão sentido, até os dias atuais, à questão do planejamento. 

 É possível perceber as condições de produção do documento legal que constitui o 

PNE e o PME como política pública construída a partir de práticas contraditórias que 

permeiam a influência e a interferência dos órgãos internacionais e de agentes do capital da 

política neoliberal agindo nas decisões da agenda da política educacional brasileira.  

Sendo assim, lançamos uma escuta sobre o tratamento dado ao letramento e à 

alfabetização nos Planos Nacional e Municipais de Educação, efetuando um recorte para 

análise da meta cinco, a qual enuncia “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3º 

(terceiro) ano do ensino fundamental”. Foi possível perceber como ainda é predominante o 

conceito de alfabetização e letramento trazido pelo modelo autônomo de letramento, 

referenciado na teoria da grande divisa, que propõe o uso social da leitura e da escrita, 

restringindo-a ao conjunto de habilidades técnicas, privilegiando a codificação e 

decodificação de sinais gráficos no ensino, silenciando o processo como sócio-histórico e 

político. 

 A análise discursiva do arquivo da política pública permitiu observara ocorrência de 

efeitos de paráfrase e polissemia, mas, principalmente, da ocorrência de paráfrase em 

formações ideológicas e discursivas que engessam um sentido legitimado sobre alfabetização 

e letramento de forma bastante autoritária. A forma-sujeito do sujeito-alfabetizado 

apresentada nos Planos Nacional e Municipais de Educação está atrelada à forma como a 
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sociedade capitalista individualiza o sujeito jurídico de direitos, deveres e livre circulação 

social frente ao Estado, o que só é possível graças à interpelação da ideologia. 

As evidências de sentidos encontradas nas análises da materialidade discursiva da 

política pública nos levam a crer nas falhas e na falta do Estado com o sujeito histórico social 

da alfabetização e do letramento, porque, esse sujeito, tratado no planejamento educacional 

para a década, está assujeitado ao sistema capitalista neoliberal que determina o que pode ou 

não ser dito, o que pode ou não ser ensinado, demonstrando que a política pública está 

articulada com a configuração social capitalista e sua economia de mercado, que individualiza 

o sujeito a serviço do capital. 

Essas questões são dissimuladas pelo jogo dos efeitos ideológicos, presente na 

enunciação da meta cinco, onde aponta o direito à alfabetização que é pensada e modelada 

nos planos como necessidade, porém essa necessidade apreende um sentido unívoco para a 

aprendizagem da leitura e escrita marcada pela divisão social do trabalho de leitura. As 

práticas discursivas enunciadas sobre alfabetização e a evidência da teoria da grande divisa, 

que sustenta esses discursos, tendem a provocar um apagamento do sujeito-leitor a serviço de 

uma economia neoliberal, assegurando a submissão à ideologia dominante. Percebemos que o 

capital se interessa pelo desenvolvimento de políticas públicas, pois elas alimentam os 

interesses do mercado, na produção, por exemplo, de material didático, como livros, apostilas, 

e no uso do dinheiro público para a contratação de empresas privadas que oferecem 

treinamento para professores alfabetizadores, como vem acontecendo no último ano, no 

município de Vitória da Conquista - BA.   

As relações de poder e dominação marcam a produção de sentido em torno da 

alfabetização e do letramento nos Planos Nacional e Municipais de Educação,e –como lembra 

Street (2014) – a pedagogização do letramento contribuiu para que aafirmação de um único 

padrão prevalecesse e se firmasse como legítimo, marginalizando os diferentes letramentos 

existentes e ignorando, segundo Tfouni (2010b), as práticas sociais que envolvem a leitura e a 

escrita, restringindo a alfabetização às práticas do Kwon-how das instituições escolares. 

Por fim, esperamos que as análises aqui desenvolvidas, mediante as contribuições da 

Análise de Discurso de filiação francesa, sirvam para esclarecer que o letramento perpassa os 

campos político e social, que existem múltiplosletramentos que se correlacionam entre si e 

que, conforme acreditamos, a alfabetização é um processo que não se finda em um estágio da 

vida escolar, mas se configura como um continuum que se estabelece em graus e níveis 

influenciados pelas práticas sociais em que o sujeito se insere ao longo da vida. 



121 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado (notas para uma 

investigação). In: ZIZEK, Slavojet al.(Org.). O Mapa da ideologia. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 1996, p. 105-142. 

 

ASSOLINI, Filomena Elaine Paiva; TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e trabalho 

pedagógico. Revista ACOALFAplp: Acolhendo a Alfabetização nos Países de Língua 

Portuguesa, São Paulo, ano 1, n. 1, 2006. Disponível em: <http://www.acoalfaplp.net>. 

Acesso em: 04 jun. 2017. 

 

AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Rio 

Janeiro: Imago, 1979. 

 

AZEVEDO, Janete M. Lins de. A educação como política pública. Campinas: SP: Autores 

Associados, 2004. 

 

AZEVEDO, Janete M. Lins de. Plano Nacional de Educação e planejamento:a questão da 

qualidade da educação básica. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 8, n. 15, p. 265-280, 

jul./dez de 2014. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>. Acesso em: 04 mar. 2016. 

 

BALL, Stephen J. Sociologia das políticas educacionais e pesquisa crítico-social: revisão 

pessoal das políticas educacionais e da pesquisa em política educacional. In: BALL, Stephen 

J; MAINARDES, Jefferson (Orgs.). Políticas Educacionais: questões e dilemas. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

BATTAGLIA, Laura. Das memorias narrativas as representações míticas: artes e desafios 

da alfabetização. Tese de Doutorado em Educação. 2013.433f. Programa de Pós-Graduação 

em Educação. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

BELINTANE, Claudemir. Oralidade e alfabetização: uma nova abordagem da alfabetização 

e do letramento. São Paulo: Cortez, 2013. 

 

BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, 1988. 

 

BRASIL. Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. Estabelece as Diretrizes e Bases para o ensino 

de 1º e 2º graus, e dá outras providências. Disponivel em Disponível em: 

<www.planalto.gov.br>. Acesso em: 06 mar. 2016.   

 

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Disponivel em Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 06 

mar. 2016.   

 

BRASIL. Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação 

(PNE) e dá outras providencias. Disponível em: <www.planalto.gov.br>.Acesso em: 06 mar. 

2016. 

 

BUENO, Sinésio Ferraz. Política contemporânea e sociedade unidimensional. 

Trans/form/ação, São Paulo, v. 27 (1), p.39-50, 2004. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/


122 
 

 

BUNZEN, Clecio. Apresentação. In: STREET, Brian V. Letramentos Sociais: abordagens 

críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação. São Paulo: Parábola 

Editora, 2014, p. 7-11. 

 

CANGUILHEM, Georges. Le cerveau ET pensée. Cours Publics de MURS, 20 de fevereiro 

de 1990, p.I. 

 

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: 

Civilização brasileira, 2014. 

 

CLARKE, J; COCHRANE, A; McLAUGHLIN, E. Mission accomplished or unfinished 

business? The impact of managerialization. In: CLARKE, J; COCHRANE, A; 

McLAUGHLIN, E. (Orgs.). Managing social policy. London: Sage, 1994. 

 

CUNHA. Luiz Antonio. Educação, Estado e democracia no Brasil. São Paulo: Cortez, 

2009. 

 

CURY, Carlos Roberto Jamil. Por um novo Plano Nacional de Educação. Cadernos de 

pesquisa. São Paulo, v. 41, n.144, dez. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. 

Acesso em: 06 set. 2014. 

 

DAMASCENO, Alberto; SANTOS, Émina. A Educação como Direito Humano na Amazônia 

Brasileira no contexto do Novo Plano Nacional de Educação. IV Congresso Ibero-

Americano de Política e Administração da Educação/VII Congresso Luso Brasileiro de 

Política e Administração. Abril de 2014. Disponível em: <www.anpae.org.br>. Acesso em: 

01 set. 2016. 

 

DOSSE, François. História do estruturalismo: O campo do signo-1945-1966. São Paulo, 

Campinas: Ensaio. 1993. 

 

DOURADO, Luiz Fernandes. Plano Nacional de Educação como política de Estado: 

Antecedentes históricos, avaliação e perspectivas. In: DOURADO, Luiz Fernandes (Org.). 

Plano Nacional de Educação (2011-2020): avaliação e perspectivas. Belo Horizonte, MG: 

Autentica Editora, 2011, p. 17-59. 

 

ELIA, Luciano, O conceito de sujeito. 3ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2010. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 1987. 

 

______. Microfísica do Poder. São Paulo: SP, Graal. 2011. 

 

______. A Ordem do Discurso: aula inaugural no Collège de France. São Paulo: SP, Loyola. 

2013.  

 

______. Aulas sobre a vontade de saber: curso no Collège de France. São Paulo: editora 

WMF Martins Fontes, 2014. 

 

GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: GINBURG, C. Mitos, 

emblemas e sinais: Morfologia e história. São Paulo/SP: Cia das Letras, 1989, p. 143-179. 

http://www.scielo.br/scielo
http://www.anpae.org.br/


123 
 

 

GIORGENON, Daniela. Sentidos de inclusão e exclusão na voz de sujeitos escolares: o 

deslocamento do déficit pela via da falta. Dissertação de Mestrado. 2011. 209f. Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia. Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2011. 

 

GIROUX, P. Pedagogia radical. São Paulo: Cortex – Autores Associados, 1983. 

 

HAROCHE, Claudine. Da anulação à emergência do sujeito: os paradoxos da literalidade no 

discurso (elementos para uma história do individualismo). In: LANE, S.M.T. Sujeito e texto. 

EDU. São Paulo/SP: 1988, p. 61- 83. 

 

HAROCHE, Claudine. Fazer dizer, querer dizer. São Paulo, Editora Hucitec, 1992. 

 

HARVEY, David. O neoliberalismo: história e implicações. São Paulo: Loyola, 2013a. 

 

HARVEY, David. Os limites do capital. São Paulo: Boitempo, 2013b. 

 

HENRY, Paul. Os fundamentos teóricos da análise automática do discurso de Michel Pêcheux 

(1969). In: GADET, F. & HAK, T. Por uma análise automática do Discurso: uma 

introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014a, p. 11-38. 

 

HERBERT, T. Reflexões sobre a situação teórica das Ciências Sociais e, especialmente, da 

Psicologia Social. Trad. Mariza Vieira da Silva e Laura A. PerrellaParisi. In: ORLANDI, E. P. 

(Org.). Análise de Discurso: Michel Pêcheux, 2016, p. 21-54. 

 

LACAN, Jaques. O estádio do espelho como formador do eu. In: ZIZEK, Slavoj et al.(Org.). 

O Mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998. p. 97 – 103. 

 

LEHER, Roberto. Educação no governo de Lula da Silva: ruptura que não aconteceu. In: 

MAGALHAES, J. P. de Almeida (et al): Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico 

2003-2010.Rio de Janeiro: Garamond, 2010, p. 369- 412. 

 

MAINARDES, Jefferson; FERREIRA, Márcia dos Santos; TELLO, César. Análise de 

políticas: fundamentos e principais debates. In: BALL, Stephen J; MAINARDES, Jefferson 

(Org.). Políticas Educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011, p. 143- 172. 

 

MALDIDIER, Denise. A inquietude do discurso. Um trajeto na história da Análise do 

Discurso: o trabalho de Michel Pêcheux. In: PIOVENAZI, Carlos; SARGENTINI, Vanice 

(Org.). Legados de Michel Pêcheux: inéditos em Análise de Discurso.  São Paulo: Contexto, 

2016, p. 39-62. 

 

MAGUIRE, Meg; BALL, Stephen. Discurso da reforma educacional no Reino Unido e nos 

Estados Unidos e o trabalho dos professores. In: BALL, Stephen J; MAINARDES, Jefferson 

(Orgs.). Políticas Educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011, p. 175-192. 

 

MANIFESTO dos Pioneiros da Educação Nova: 1932. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 

Editora Massangana, 2010, p. 33-66.  

 

MONLEVADE, João. Plano Municipal de Educação: o que é e como fazer. Brasília, 2013. 

 



124 
 

MOURA, Eliel da Silva. A construção do Plano Nacional de Educação 2014-2024: 

movimentos sociais e participação na tramitação no legislativo. 2015.227f. Dissertação de 

Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal Fluminense. 

Niterói, 2015. 

 

MULLER, Pierre; SUREL, Yves. A análise das políticas públicas. Pelotas: Educar, 2002. 

 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Das políticas de governo à política de estado: reflexões sobre a 

atual agenda educacional brasileira.  Educação e Sociedade, Campinas, v. 32, n. 115, p. 323-

337, abr.-jun. 2011. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br.>. Acesso em: 04 set. 

2014. 

 

OLIVEIRA, Chaiene Cruz de; FETZNER, Andréa Rosana.  A avaliação escolar no Plano 

Nacional de Educação – 2011/2020: desafios para organização escolar em ciclos. Revista da 

Faculdade de Educação do Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade 

do Estado de Mato Grosso, vol. 20, ano 11, n.2, p. 81-94, jul./dez. 2013. Disponível em: 

<http://www2.unemat.br/revistafaed/>. Acesso em: 04 set. 2014. 

 

OLIVEIRA, Sheila Elias de. Cidadania: história e política de uma palavra. Campinas: Pontes 

Editores, RG Editores, 2006. 

 

ORLANDI, Eni. Discurso, imaginário social e conhecimento. Brasília. Em aberto, ano 14, 

n.61, jan/mar. 1994. Disponível em: <www.emaberto.inep.gov.br>. Acesso em: 23 fev. 2017. 

 

______. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, SP: UNICAMP, 

1995. 

 

______. A Linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. Campinas, SP: Pontes, 

1996. 

 

______. Interpretação; autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Campinas, SP: 

Pontes, 2004a. 

 

______. Cidade dos Sentidos. Campinas, SP: Pontes, 2004b. 

 

______. O sujeito discursivo contemporâneo: um exemplo. 2007. Disponível em: 

<www.ufrgs.br/analisedodiscurso/anaisdosead/2SEAD/.../EniOrlandi.pdf>. Acesso em: 01 

jun. 2017. 

 

______. Discurso & Leitura. São Paulo, Cortez; Campinas, Ed. da Unicamp, 2008. 

 

______. O que é Linguística. São Paulo: Brasiliense, 2009. 

 

______. Formas de conhecimento, informação e políticas públicas. Animus – Revista 

interamericana de comunicação midiática, v. 17, jan.-jun. 2010. 

 

______. Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas, SP: Pontes, 2012. 

 

______. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas, SP: Pontes, 2013a. 

 

http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.emaberto.inep.gov.br/
http://www.ufrgs.br/analisedodiscurso/anaisdosead/2SEAD/.../EniOrlandi.pdf


125 
 

______. A materialidade do gesto de interpretação e o discurso eletrônico. In. DIAS, 

Cristiane. Formas de mobilidade no espaço e-urbano: sentido e materialidade digital 

[online]. Série e-urbano. Vol. 2, 2013b. Consultada no Portal Labeurb – LABEURB/Núcleo 

de Desenvolvimento da Criatividade – NUDECRI, Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP. Disponível em: <http://www.labeurb.unicamp.br/livroEurbano/ Laboratório de 

Estudos Urbanos>. Acesso em: 09 jul. 2017. 

 

______. Ser diferente é ser diferente: a quem interessam as Minorias? In: ORLANDI, Eni 

(Org.). Linguagem, sociedade, políticas. Pouso Alegre: UNIVÁS; Campinas: RG Editores, 

2014, p. 29-38. 

 

______. Análise de Discurso. In: ORLANDI, Eni; LAGAZZI-RODRIGUES, Suzy (Orgs.). 

Introdução às Ciências da Linguagem: Discurso e textualidade. Campinas, SP: Pontes, 

2015, p. 13-35. 

 

______. Discurso em análise: sujeito, sentido e ideologia. Campinas, SP: Pontes, 2016. 

 

PATTO, M. H. S. A família pobre e a escola pública: anotações sobre um desencontro. 

Psicologia, USP, Brasil, v. 3, n. 12, p. 107-121, jan. 1992.  

 

PATTO, M. H. S. Estado, ciência e política na Primeira República: a desqualificação dos 

pobres. Estudos avançados, USP, Brasil, v. 13, n. 35, p. 167-198, mar. 1999. 

 

PATTO, M. H. S. “Escolas cheias, cadeias vazias”. Nota sobre as raízes ideológicas do 

pensamento educacional brasileiro. Estudos avançados, São Paulo, v. 21, n. 61, p. 243 - 266, 

Dez. 2007. 

 

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas: 

Editora da Unicamp, 1988.   

 

______. O mecanismo do (des) conhecimento ideológico. In: ZIZEK, Slavojet al.(Org.). O 

Mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. p.143-152. 

 

______. O papel da memória. In: ACHARD, P. O papel da memória. Campinas: Pontes, 

1999, p. 49 – 57. 

 

______. Análise Automática do discurso (AAD-69). In: GADET, F. & HAK, T. Por uma 

análise automática do Discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas, SP: 

Editora Unicamp, 2014a, p. 59-158. 

 

______.  A análise de discurso: três épocas (1983). In: GADET, F. & HAK, T. Por uma 

análise automática do Discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas, SP: 

Editora Unicamp, 2014b, p. 307-315. 

 

______. Ler o arquivo hoje. In: ORLANDI, E.P. (Org.) Gestos de Leitura: da História do 

Discurso.Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014c, p. 57-67. 

 

______. O discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas, SP: Pontes Editores, 2015.  

 



126 
 

 ______. Foi Propaganda mesmo que você disse? In: Análise de discurso: Michel Pêcheux. 

Campinas, SP: Pontes Editores, 2016a, p. 73-92. 

 

_______. Leitura e Memória: Projeto de pesquisa. In: Análise de discurso: Michel Pêcheux. 

Campinas, SP: Pontes Editores, 2016b, p. 141-150. 

 

______. Especificidade de uma Disciplina de interpretação (Análise de Discurso de França). 

In: Análise de discurso: Michel Pêcheux. Campinas, SP: Pontes Editores, 2016c, p. 227-230. 

 

______. As massas populares são um objeto inanimado? In: Análise de discurso: Michel 

Pêcheux. Campinas, SP: Pontes Editores, 2016d, p. 251-273. 

 

PÊCHEUX, M; FUCHS, C. A propósito da análise automática do discurso: atualização e 

perspectivas (1975).  In: GADET, F. & HAK, T. Por uma análise automática do Discurso: 

uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, p. 159-

249. 

 

PÊCHEUX, M; LEON, J; BONNAFOUS, S; MARANDIN, J.M. Apresentação da análise 

automática do discurso (1982). In: GADET, F. & HAK, T. Por uma análise automática do 

Discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014, 

p. 251-279. 

 

PEREIRA, Anderson de Carvalho. Letramento e reificação da escrita. Campinas, SP: 

Mercado das Letras, 2011. 

 

PEREIRA, Anderson de Carvalho. Letramento: o alcance político de uma questão. In: 

Revista Acta Scientiarum. Education. Maringá, v. 39, n. 2, p. 175-184, Apr.-June, 2017a. 

 

PEREIRA, Anderson de Carvalho. As marcas do cognitivismo psicológico no jogo político e 

discursivo dos programas governamentais para letramento e alfabetização. In: NUNES, 

Claudio Pinto (Org.). Políticas educacionais e programas de governo: aproximações e 

contradições. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2017b, p. 91-110. 

 

PERONI, Vera Maria Vidal. Política educacional e papel do Estado no Brasil dos anos 

1990. São Paulo: Xamã, 2003. 

 

PERONI, Vera Maria Vidal. O Estado brasileiro e a política educacional dos anos 90. 23ª 

Reunião Anual da ANPEd. 24 a 28 de setembro de 2000. Anais... Disponível 

em:<www.anped.org.br>. Acesso em: 20 out. 2017. 

 

RIBEIRÃO DO LARGO. Lei nº 268 de 12 de Junho de 2015. Aprova o Plano Municipal de 

Educação - PME e dá outras providências. Disponível 

em:<www.ribeiraodolargo.ba.io.org.br>. Acesso em: 02 fev. 2016. 

 

SAUSSURE. Ferdinand. Escritos de Linguística Geral. São Paulo, Cultrix. 2002. 

 

SAVIANI, Dermeval. Da Nova LDB ao Novo plano Nacional de Educação: Por uma outra 

Política Educacional. Campinas, SP: Autores Associados, 1999. 

 

http://www.anped.org.br/
http://www.ribeiraodolargo.ba.io.org.br/


127 
 

SAVIANI, Dermeval. O legado educacional do “longo século XX”. In: SAVIANI, D. et al. 

(Org.). O legado educacional do século XX no Brasil. Campinas: Autores Associados, 

2004, p. 9-57.  

 

SAVIANI, Dermeval. Organização da Educação Nacional: Sistema e Conselho Nacional de 

Educação, Plano e Fórum Nacional de Educação. Educ. Soc., Campinas: SP, v.31, n. 112, p. 

769-787, jul.-set. 2010. Disponível em:<www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 04 jan. 2016. 

 

SAVIANI, Dermeval. Plano Nacional de Educação, a questão federativa e os municípios: 

o regime de colaboração e as perspectivas da educação brasileira.  Conferência proferida na 

Seção de Abertura do 6º Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de 

Campinas e 1º Fórum de Educação de Paulínia em 29 de agosto de 2011. Disponível em: 

<www.adufpi.org.br>.Acesso em:04 mar. 2016. 

 

SHIROMA, Eneida Oto; CAMPOS, Roselane Fátima; GARCIA, Rosalba Maria Cardoso. 

Decifrar textos para compreender a política: subsídios teórico-metodológicos para análise de 

documentos. Perspectiva, Florianópolis, v. 23, n. 02, p. 427-446, jul./dez. 2005. 

 

SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia Marcondes; EVANGELSITA, Olinda. 

Política educacional. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 

 

SILVA, Mariza Vieira da. História da Alfabetização no Brasil: sentidos e sujeitos da 

escolarização. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2015. 

 

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão de literatura. Sociologia, Porto Alegre, ano 

8, nº 16, jul/dez 2006, p. 20-45. Disponível em: <www.scielo.br>. Acesso em: 03 abr. 2017. 

 

STREET, Brian V. Política e práticas de letramento na Inglaterra: uma perspectiva de 

letramentos sociais como base para uma comparação com o Brasil.Cadernos Cedes, 

Campinas, v.33, n. 89, p. 51-71, jan./abr. 2013. Disponível em:<www.scielo.br>.  Acesso em: 

01 maio 2017. 

 

STREET, Brian V. Letramentos Sociais: abordagens críticas do letramento no 

desenvolvimento, na etnografia e na educação. São Paulo: Parábola Editora, 2014.  

 

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento -Mosaico Multifacetado. In: TFOUNI, Leda Verdiani 

(Org.). Letramento, escrita e leitura: questões contemporâneas. Campinas, SP: Mercado de 

Letras, 2010a, p.217- 228. 

 

TFOUNI, Leda Verdiani.  Letramento e alfabetização. São Paulo: Cortez, 2010b. 

 

TFOUNI, Leda Verdiani. A escrita no oral; o oral na escrita: ler vozes e ouvir letras. 

EntreLetras, [S.l.], v. 2, n. 2, set. 2014. ISSN 2179-3948. Disponível em: 

<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/entreletras/article/view/884>. Acesso em: 16 

jan. 2018. 

 

TFOUNI, Leda Verdiani. Autoria e contenção da deriva. In: TFOUNI, Leda Verdiani (Org.). 

Múltiplas faces da autoria. Ijuí: RS: Editora Unijuí, 2008, p. 141-158. 

 

http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.adufpi.org.br/
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/entreletras/article/view/884


128 
 

TFOUNI, Leda Verdiani; MONTE-SERRAT, Dionéia Motta. Letramento e discurso jurídico. 

Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Diálogos Interamericanos, nº 40, p. 97-116, 2010. 

 

TFOUNI, Leda Verdiani; MONTE-SERRAT, Dionéia Mota; MARTHA-TONETO, Diana 

Junkes Bueno. A abordagem histórica do letramento: Ecos da memória na atualidade.Scripta, 

v. 17, n. 32, p. 19-44, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/122381>.Acesso 

em: 06 out. 2017. 

 

VANIER, Alain. Lacan. São Paulo/SP: Estação Liberdade, 2005. 

   

VITÓRIA DA CONQUISTA. Lei nº 2.042 de 26 de Junho de 2015.Aprova o Plano 

Municipal de Educação – PME, e dá outras providências. Disponível 

em:<www.pmvc.ba.gov.br>. Acesso em: 02 fev. 2016. 

 

http://hdl.handle.net/11449/122381
http://www.pmvc.ba.gov.br/


129 
 

ANEXO A – PNE: META 5 

 

 

PNE- Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3
o
 (terceiro) ano do ensino fundamental. 

PME-VC - Meta 5 (Política de Alfabetização): Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do  

(terceiro) ano do ensino fundamental. 

PME – RL - Meta 5 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 

PNE 5.1) estruturar os processos 

pedagógicos de alfabetização, nos 

anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com 

as estratégias desenvolvidas na 

pré-escola, com qualificação e 

valorização dos(as) 

professores(as)alfabetizadores e 

com apoio pedagógico específico, 

a fim de garantir a alfabetização 

plena de todas as crianças; 

5.1) Estruturar os processos 

pedagógicos de alfabetização,nos 

anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as 

estratégias desenvolvidas, desde a 

Educação Infantil, com qualificação 

e valorização dos professores 

alfabetizadores e com 

apoio pedagógico específico, a fim 

de garantir a alfabetização 

plena de todas as crianças na idade 

certa; 

5.6. Viabilizar, na turma do 

primeiro ano do Ensino 

Fundamental, um professor e um 

monitor; 

5.1) Implantar, no primeiro ano de vigência deste 

plano, um projeto de reforço escolar destinado ao 

acompanhamento dos alunos do 2º e 3º anos do 

Ciclo de Alfabetização que não conseguem 

desenvolver no processo de ensino e 

aprendizagem; 

5.8) Garantir, no primeiro ano de vigência deste 

plano, através de acompanhamento dos 

profissionais do ciclo de alfabetização que os 

direitos de aprendizagem dos alunos do 1º ao 3º 

ano sejam garantidos. 

5.7) Garantir, no primeiro ano de vigência deste 

plano, material didático para o ciclo de 

alfabetização, visando um melhor aprendizado do 

aluno. 

5.2) instituir instrumentos de 

avaliação nacional periódicos e 

específicos para aferir a 

alfabetização das crianças, 

aplicados a cada ano, bem como 

estimular os sistemas de ensino e 

as escolas a criarem os respectivos 

instrumentos de avaliação e 

5.2) Instituir, a partir do segundo 

ano de vigência do 

PME,instrumentos de avaliação 

municipal periódicos e específicos, 

para aferir a alfabetização das 

crianças,aplicados a cada ano,bem 

como estimular os sistemas de 

ensino e as escolas a criarem os 

5.2) No prazo de cinco anos, reduzir em 70% as 

taxas de abandono e repetência através da 

regularização do fluxo escolar e de recuperação 

paralela conforme regimento interno unificado das 

escolas municipais, garantindo uma aprendizagem 

efetiva e de qualidade. 

5.9) Criar, no primeiro ano de vigência deste PME, 

mecanismos de avaliação interna das turmas do 1º 
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monitoramento, implementando 

medidas pedagógicas para 

alfabetizar todos os alunos e alunas 

até o final do terceiro ano do 

ensino fundamental; 

respectivos instrumentos de 

avaliação e monitoramento, 

implementando medidas 

pedagógicas para alfabetizar todos 

os alunos até o final do terceiro ano 

do ensino fundamental; 

ao 3º ano para diagnosticar o nível de aprendizado 

dos alunos. 

5.5) Criar, no segundo ano de vigência deste plano, 

mecanismos de avaliação para os profissionais que 

vão atuar no ciclo de alfabetização. 

5.3) selecionar, certificar e 

divulgar tecnologias educacionais 

para a alfabetização de crianças, 

assegurada a diversidade de 

métodos e propostas pedagógicas, 

bem como o acompanhamento dos 

resultados nos sistemas de ensino 

em que forem aplicadas, devendo 

ser disponibilizadas, 

preferencialmente, como recursos 

educacionais abertos; 

5.3) Selecionar, certificar e divulgar 

tecnologias educacionais, para 

alfabetização de crianças, 

assegurada a diversidade de 

métodos e propostas pedagógicas, 

bem como o acompanhamento dos 

resultados nos sistemas de ensino 

em que forem aplicadas, devendo 

ser disponibilizadas, 

preferencialmente, como recursos 

educacionais abertos; 

5.3) Elaborar e implantar projetos na área de 

tecnologias pedagógicas que serão utilizados como 

ferramentas de aprendizagem. 

5.4) fomentar o desenvolvimento 

de tecnologias educacionais e de 

práticas pedagógicas inovadoras 

que assegurem a alfabetização e 

favoreçam a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem 

dos(as)alunos(as), consideradas as 

diversas abordagens 

metodológicas e sua efetividade;  

5.4) Fomentar o desenvolvimento 

de tecnologias educacionais e de 

práticas pedagógicas inovadoras 

que assegurem a alfabetização com 

excelência; 

 

5.5) apoiar a alfabetização de 

crianças do campo, indígenas, 

quilombolas e de populações 

itinerantes, com a produção de 

materiais didáticos específicos, e 

desenvolver instrumentos de 

5.7) Assegurar a alfabetização de 

crianças do campo, 

indígenas, quilombolas e de 

populações itinerantes, com a 

produção de materiais didáticos 

específicos, e desenvolver 
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acompanhamento que considerem 

o uso da língua materna pelas 

comunidades indígenas e a 

identidade cultural das 

comunidades quilombolas; 

instrumentos de acompanhamento, 

que considerem o uso da língua 

natural usada pelas comunidades 

indígenas e a 

identidade cultural das 

comunidades quilombolas; 

5.6) promover e estimular a 

formação inicial e continuada de 

professores (as) para a 

alfabetização de crianças, com o 

conhecimento de novas 

tecnologias educacionais e práticas 

pedagógicas inovadoras, 

estimulando a articulação entre 

programas de pós-

graduação stricto sensu e ações de 

formação continuada de 

professores (as) para a 

alfabetização; 

5.5) Definir, a partir do primeiro 

ano de vigência do PME, 

como critérios para atuação dos 

profissionais em educação nas 

turmas dos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental: domínio 

do processo de alfabetização e 

letramento, afinidade com a faixa 

etária e modalidades, participação 

efetiva nos encontros de 

formação, tanto os da escola, 

quanto os promovidos pelas 

Secretarias de Educação; 

5.4) Ampliar, a partir do primeiro ano de vigência 

deste plano, a formação continuada para os 

professores que trabalham no ciclo de 

alfabetização. 

5.10) Criar, no primeiro ano de vigência deste 

plano, mecanismos que exijam e garantam a 

participação dos professores do ciclo de 

alfabetização nas formações. 

5.7) apoiar a alfabetização das 

pessoas com deficiência, 

considerando as suas 

especificidades, inclusive a 

alfabetização bilíngue de pessoas 

surdas, sem estabelecimento de 

terminalidade temporal. 

5.8) Assegurara alfabetização das 

pessoas com deficiência 

e transtornos mentais, considerando 

as suas especificidades, 

inclusive a alfabetização bilíngüe 

de pessoas surdas, sem 

estabelecimento de terminalidade 

temporal; 

 

  5.6)Criar, a partir do primeiro ano de vigência do 

plano, mecanismos para premiação do profissional 

do ciclo de alfabetização que se destacou no seu 

exercício durante o ano. 

5.11)Criar, a partir do primeiro ano de vigência do 
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plano, mecanismos para premiação, dos alunos do 

ciclo de alfabetização que se destacaram no seu 

desempenho acadêmico durante o ano. 

  5.12)Adequar, a partir do primeiro ano de vigência 

deste PME, o PPP o plano de curso e o plano de 

aula voltados aos eixos estruturantes de Língua 

Portuguesa e Matemática da Provinha Brasil e da 

Avaliação Nacional da Alfabetização. 

  5.13)Elaborar e implementar, em parceria com as 

outras secretaria municipais, a partir do primeiro 

ano de vigência deste plano, um projeto de 

acompanhamento dos pais e/ou responsáveis no 

processo de ensino e aprendizagem das crianças 

matriculadas no ciclo de alfabetização. 

 

 

 


