
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED) 

 

 

 

 

 

 

MILENA ALVES FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

AS MATERIALIDADES DISCURSIVAS DA SOCIEDADE LETRADA: EFEITOS DE 

SENTIDOS SOBRE LETRAMENTO E SEUS DETERMINANTES POLÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA 

2018 



i 
 

MILENA ALVES FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

AS MATERIALIDADES DISCURSIVAS DA SOCIEDADE LETRADA: EFEITOS DE 

SENTIDOS SOBRE LETRAMENTO E SEUS DETERMINANTES POLÍTICOS 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), para obtenção do título de Mestre em 

Educação. 

 

 

Área de Concentração: Políticas Públicas e 

Gestão da Educação. 

 

Orientador: Prof. Dr. Anderson de Carvalho 

Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA 

2018 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na fonte: Juliana Teixeira de Assunção – CRB 5/1890 

                  UESB – Campus Vitória da Conquista - BA 
 

 

 

 

F442m 

          

           Ferreira, Milena Alves.   

                        As materialidades discursivas da sociedade letrada: efeitos de sentidos       

                 sobre letramento e seus determinantes políticos. / Milena Alves Ferreira, 

2018.      

                       119f. 

                     Orientador (a): Dr. Anderson de Carvalho Pereira. 

                     Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Sudoeste da  

                    Bahia, Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED, Vitória da  

                    Conquista, 2018.  

                     Inclui referências. 112 – 119.    

              1. Letramento.  2. Análise do discurso – Interpretação. 3. Políticas                                                    

        públicas. 4. Alfabetização no Brasil. I. Pereira, Anderson de Carvalho.                                                                                                             

        II. Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED.  III.T. 

        

                                                                                              CDD 372.4 

                                                                                         

 

   

                                                                                            

 

 

         

                                                                                             

 

 

   

         

 

         

                                                                                              

                                                                                                

 

                                                                                               

 



iii 
 

MILENA ALVES FERREIRA 

 

AS MATERIALIDADES DISCURSIVAS DA SOCIEDADE LETRADA: EFEITOS DE 

SENTIDOS SOBRE LETRAMENTO E SEUS DETERMINANTES POLÍTICOS  

 

Esta Dissertação foi julgada adequada para obtenção do Título de Mestre em 

Educação, e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

 

Vitória da Conquista-BA, 06 de julho de 2018. 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

    Prof. Dr. Cláudio Pinto Nunes 

    Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Anderson de Carvalho Pereira (Orientador) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 

 

__________________________________________________ 

Profª Drª Maria del Carmen Lorenzatti  

Universidade Nacional de Córdoba (Argentina) 

 

 

__________________________________________________ 

Profª Drª Ester Maria de Figueiredo Souza 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  

 



iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, aquele que é o Senhor da minha vida e maestro do Universo. Agradeço-o por ter me 

ajudado na minha caminhada, mostrando-me o seu cuidado, sobretudo nos longos dias de 

grandes dificuldades que eu tive de enfrentar. 

 

Ao meu orientador, o Professor Doutor Anderson de Carvalho Pereira, pela disposição, 

generosidade, competência e paciência com que sempre me atendeu. Agradeço por você ter 

me compreendido, Anderson, no tempo em que foi um dos mais difíceis da minha vida 

pessoal. Não tenho palavras para expressar a gratidão que sinto. Assim sendo, em resumo, 

registro aqui o meu muito obrigada!   

 

À coordenação do PPGed, por ter aceitado os meus pedidos de prorrogações de prazos, em 

vista do tratamento de minha doença, dadas as inúmeras consultas, internações hospitalares, 

cirurgias e procedimentos ambulatoriais.   

 

À professora Doutora Filomena Elaine Paiva Assoline, avaliadora externa, pelas contribuições 

que foram oferecidas neste trabalho durante o exame de qualificação. À professora Doutora 

Ester Maria de Figueiredo Souza, avaliadora interna, pelas valorosas contribuições que foram 

apresentadas nos exames de qualificação e de defesa da presente dissertação. E à professora 

Doutora Maria del Carmen Lorenzatti, avaliadora externa, agradeço pela participação e 

contribuições dadas na defesa desta dissertação. 

 

À minha família, em especial a minha mãe Olinda Rosa Alves e ao meu irmão Jessé Alves 

Ferreira, pela presença, amor, carinho e cuidado que sempre compartilhamos. Em especial, 

também, a minha avó Hilda Rosa Alves e a minha tia Lailda Rosa Alves, pelo cuidado e 

preocupação que tiveram comigo e com o desenvolvimento do meu trabalho. Muito obrigada 

por tudo! 

 

Aos colegas do Grupo de investigação sobre narrativas, práticas letradas e discursos 

(GRINPALED). Agradeço especialmente às colegas Adejane Sampaio e Virgínia Luz.  

 



v 
 

Aos colegas do mestrado, turma do ano de 2016. Agradeço especialmente à colega Jorsinai 

Argolo Sampaio, pelo cuidado, carinho e amizade. Mais que uma colega, você se tornou uma 

grande amiga. Obrigada! 

 

Aos funcionários do PPGed, pelo excelente atendimento.  

 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), pelo apoio e incentivo 

financeiro.  

 

À Patrícia Lemos, pela revisão textual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sujeito é sempre e, ao mesmo tempo, sujeito da ideologia e 

sujeito do desejo inconsciente e isso tem a ver com o fato de 

nossos corpos serem atravessados pela linguagem antes de 

qualquer cogitação (P. Henry, 1992).  



vii 
 

RESUMO 

 

O presente texto corresponde à apresentação dos resultados de uma pesquisa de mestrado que 

se ocupou da investigação dos efeitos de sentidos que são dados ao termo letramento, em 

corpus formado por quatro recortes extraídos dos Programas Pró-Letramento e PNAIC. O 

objetivo do estudo é investigar, por meio da análise de indícios (GINZBURG, 1997) e da 

adoção de conceituação epistemológica admitida pela perspectiva sócio-histórica e discursiva 

de letramento, os efeitos de sentidos que são norteadores das atividades linguageiras 

materializadas nos instrumentos de normatizações políticas constituídos em atenção do 

letramento. Para tal, utilizamos como fundamentação teórica e metodológica a Análise do 

Discurso (AD) de filiação francesa, tendo como seu maior representante Michel Pêcheux, 

contando também com contribuições de Eni Pulcinelli Orlandi. A AD é tomada neste trabalho 

como um dispositivo que é teórico e analítico, haja vista que nela não há divisão possível 

entre teorias e práticas de análises. Em razão da compreensão do funcionamento da 

linguagem, da determinação histórica dos sentidos, dos processos de significação, da relação 

de assujeitamento do sujeito pela ideologia na historicidade, a AD considera a linguagem, os 

sujeitos e os sentidos como incompletos. Para a argumentação do letramento que é posto pela 

perspectiva sócio-histórica e discursiva foram utilizados como seus principais teóricos Tfouni 

(2010), Pereira (2011, 2017a, 2017b) e Street (2014). Na consecução das análises, foram 

utilizadas algumas noções/conceitos da AD, como a noção de Efeito de sentido, Efeito 

metafórico e de arquivo. As análises foram realizadas utilizando-se dessas noções, com a 

intenção de se responder à questão central da pesquisa: quais os efeitos de sentidos que são 

dados ao termo letramento em um corpus formado pelos programas Pró-Letramento e 

PNAIC? Em observância das análises realizadas foi percebida uma convergência política de 

sentidos que se utiliza do código escrito como uma equivalência que é dada ao termo 

letramento. Tal proposição corrobora com os apontamentos de Tfouni (2010), em que autora 

menciona uma repetida interpretação equivocada, que toma o sentido predominante posto 

para a palavra litercy em língua inglesa. A autora assim argumenta em diálogo com uma 

ampla rede de sentidos que compõe o interdiscurso referente ao letramento e desse modo ela 

afirma que tal prevalência tem provocado o reaparecimento de uma versão moderna da teoria 

da Grande Divisa (STREET, 1989). 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Efeito de sentido. Alfabetização. Letramento. Análise do 

Discurso.    
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ABSTRACT 

 

The current text corresponds to presentation of results of a master's research which has 

investigated the effects of meaning that are given to the term literacy, in a corpus which was 

formed by four cuts that were extracted from Pró-Letramento and PNAIC Programs. The 

objective of this study was to investigate through analysis of clues (GINZBURG, 1997) and 

the adoption of epistemological conceptualization admitted by  socio-historical and discursive 

perspective of literacy, the effects of meanings which are guiding language activities that are 

materialized in instruments of normatizations that are constituted in attention of literacy. To 

that end, we’ve used as a theoretical and methodological foundation the Discourse Analysis 

(DA) of French affiliation, based by its greatest representative Michel Pêcheux, counting also 

with contributions of Eni Pulcinelli Orlandi. DA is taken in this presente work as a device that 

is theoretical and analytical, since in that there is no possible division between theories and 

practices of analysis. In order to understand functioning of language, historical determination 

of  senses, processes of signification,  relation of subjection of subject by ideology in 

historicity, DA considers language, subjects and senses to be incomplete. Tfouni (2010), 

Pereira (2011, 2017a) and Street (2014) have been used as the main theoreticians for literary 

argumentation that is given by socio-historical and discursive perspective. For the 

accomplishment of analyzes it has been used some notions - concepts of DA, like the notion 

of effect of sense, metaphorical effect and of file. The analyzes were carried out using those 

notions, with the intention of answering the main question of  research, which it was what are 

the effects of meanings that are given to the term literacy in a corpus which is formed by 

programs Pró-Letramento and PNAIC? In observance of analyzes that were carried out a 

political convergence of meanings was perceived using the written code as an equivalence 

that is given to the term literacy. That proposition corroborates with notes that were made by 

Tfouni (2010) in which the author mentions a repeated misinterpretation, which takes the 

predominant sense that is put for the word literacy in English language. The author made such 

an argument by talking about a wide network of meanings that composes interdiscourse 

related to literacy. In that way she states such prevalence has made reappear the modern 

version of Great Divide theory (STREET, 1989). 

  

Keywords: Public Policies. Effect of sense. Literacy. Alphabetization. Discourse analysis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Questões relacionadas à alfabetização e ao letramento, no Brasil, continuam sendo 

marcadas por centralidade nos ambientes escolares. Elas foram também as principais queixas 

que encontramos em uma escola de rede municipal da cidade de Itapetinga, localizada no 

interior da Bahia. Quando chegamos, no ano de 2012, na referida escola, localizada em um 

bairro periférico da citada cidade, estando ainda na condição de bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), logo nos deparamos com o que nos 

foi apontado como a principal dificuldade enfrentada pela escola na época: ensinar os alunos a 

ler, a escrever, e a compreender criticamente estes processos.    

Ainda sem possuir nenhuma experiência com a docência, haja vista que naquela época 

os estágios obrigatórios só aconteciam em momento posterior, próximo ao final do nosso 

curso de Licenciatura em Pedagogia, chegamos ali sem saber exatamente como desenvolver 

nossas atividades. No entanto, estávamos ávidos pelo conhecimento que desenvolveríamos ali 

e que certamente nos construiria em relação a nossa prática docente.  

As primeiras orientações fornecidas conduziram-nos no sentido de nos ambientarmos 

nos espaços físicos da escola, principalmente em relação ao ambiente da sala de aula, da qual 

participaríamos semanalmente, durante todo aquele ano. Fomos orientados, também, a fazer 

um levantamento concernente às principais dificuldades que eram enfrentas pelas turmas. Em 

relação, especificamente, à nossa turma do segundo ano, do Ensino Fundamental I, fomos 

informados de que os alunos possuíam muita dificuldade no aprendizado da leitura e da 

escrita. Não sabiam, por exemplo, realizar de modo hábil atividades mais simples de 

interpretação. 

Nessa mesma época, participávamos, no campus de Itapetinga-BA da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), do Grupo de investigação sobre narrativas, práticas 

letradas e discursos (GRINPRALED/CNPq/UESB). 

Em momento subsequente ao da ambientação nos espaços físicos da escola, passamos 

a vivenciar momentos de angústia, por consideramos a missão que tínhamos recebido sem ao 

certo saber como efetivá-la. Passávamos, também, por algumas dificuldades por causa da 

precariedade das instalações da escola, o que tornava aqueles meninos muito agitados.  

A escola contava com um programa voltado à alfabetização na “idade certa
1
”, contudo 

                                                 
1
 Expressão encontrada no Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). BRASIL. Secretaria de Educação 

Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 
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o tempo passava e as dificuldades de alguns alunos persistiam. Ao passo que vivíamos esses 

incômodos inaugurais, deparamo-nos com os estudos realizados pelo grupo de pesquisa, os 

quais, dentre outras coisas, tratavam da abordagem discursiva do letramento. Nesse momento, 

nos encontramos com o objeto da presente pesquisa.   

A problemática da alfabetização e do letramento no Brasil reconhecida pela 

desaprovação dos altos índices avaliativos governamentais é apontada pela perspectiva de 

letramento à qual nos filiamos aqui, a sócio-histórica e discursiva, como uma questão que é de 

natureza política e que reverbera (de)marcando posições e lugares-sociais. Nesse sentido, nos 

interessamos em saber quais são os efeitos de sentido que têm sido dados ao termo 

letramento, nos discursos dos programas oficias que circulam no Brasil.  

 Desse modo, apresentamos como questão para a investigação na presente pesquisa: 

saber quais são os efeitos de sentidos que são dados ao termo letramento em um corpus que é 

formado pelos programas Pró-Letramento e PNAIC? 

Em vista da intenção de observância dos sentidos preconizados nas normatizações do 

discurso jurídico e as suas repercussões nas políticas públicas educacionais, assumimos, como 

amparo para consecução desta pesquisa, o arcabouço teórico e metodológico da Análise do 

Discurso de filiação francesa. Entendemos que se trata de um dispositivo apto a interrogar as 

condições históricas de produção da linguagem, permitindo o conhecimento das 

materialidades discursivas da ideologia e os efeitos de sentidos produzidos por meio ela.  

Nessa perspectiva, consideramos as condições de produção dos discursos e 

entendemos que estas são dadas sempre em algum lugar da história, reportando-se sempre a 

discursos anteriores. Assim, observando-se os efeitos da ideologia no discorrer da 

historicidade, verificamos menção de Pêcheux (1995) à opacidade e incompletude da 

linguagem. Consideramos que estas noções sejam necessárias à compreensão teórica da 

Análise do Discurso, por isso serão centrais nas discussões a serem apresentadas. Diante 

disso, definimos as nossas objetivações, conforme descrevemos a seguir.  

Adotamos como questão principal a investigação por meio da análise de indícios 

(GINZBURG, 1997) e a adoção de conceituação epistemológica admitida pela perspectiva 

sócio-histórica e discursiva de letramento, em relação aos efeitos de sentidos que são 

norteadores das atividades linguageiras, materializadas nos instrumentos de normatizações 

políticas constituídos em atenção do letramento. 

 Propomos como questões secundárias, complementares à questão principal: a 

                                                                                                                                                         
Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização. Caderno de Apresentação/Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – Brasil: MEC, SEB, 2015a. 
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problematização de possíveis efeitos de sentidos dados no discurso pedagógico escolar, em 

relação ao imperativo posto à instituição da escrita e da oralidade em relação ao multifacetado 

fenômeno do letramento; e o exame de instrumentos normativos e materiais didáticos, 

observando-se a existência de sentidos monolíticos e autoritários (ORLANDI, 1996), a fim de 

se averiguar, ou não, a negação da assunção dos sujeitos enquanto interpretes dos discursos 

que os atravessam.  

Para realização das nossas análises discursivas, utilizaremos algumas noções-conceitos 

que compõem o nosso dispositivo teórico e analítico e que serão fundamentais na observação 

e apreciação do nosso corpus, quais sejam: Efeito de sentido, Efeito metafórico e arquivo.  

Quanto à estruturação do nosso corpus, é formado por quatro recortes denominados 

recorte A, B, C e D, os quais foram extraídos de materialidades discursivas dos Programas 

Pró-Letramento e PNAIC. Como forma de organizá-los, inserimos subdivisões que 

denominamos sequências discursivas (SD).  

No primeiro recorte, agrupamos quatro sequências, sendo uma referente ao Pró-

Letramento e três referentes ao PNAIC. Nele, discutimos a posição do sujeito professor em 

vista da formação continuada de tais programas; no segundo recorte, apresentamos três 

sequências, sendo duas do Pró-Letramento e uma do PNAIC. Nele, discutimos o modo pelo 

qual as legislações instituídas em atenção do letramento se refletem nas posições dos sujeitos 

alunos, produzindo efeitos de sentidos que são tendenciosos na marcação da definição de seus 

lugares; no terceiro recorte, apontamos cinco sequências, sendo três do Pró-Letramento e duas 

do PNAIC. Nele, problematizamos os efeitos de sentidos dados ao termo letramento nos 

programas em questão; e, por fim, no quarto e último recorte, destacamos duas sequências, 

sendo uma do Pró-Letramento e uma do PNAIC
2
. Nele, analisamos algumas atividades 

pedagógicas e inquirimos, por meio delas, o letramento e o autoritarismo do Discurso 

Pedagógico Escolar (DPE).  

A estruturação do texto encontra-se organizada em cinco capítulos, na seguinte ordem: 

no primeiro capítulo temos a introdução. 

No segundo capítulo, intitulado “A análise do discurso e a façanha da interpretação”, 

apresentamos o efervescente contexto estruturalista em que foi constituída a Análise do 

Discurso de linha francesa. Neste capítulo, fazemos a apresentação do seu maior expoente: o 

                                                 
2
 Sequência discursiva extraída da Proposta Didática para Alfabetizar Letrando, de Amália Simonetti foi adotada 

pelo Governo da Bahia com a intenção de “compromisso do programa estadual EDUCAR PARA 

TRANSFORMAR – Um Pacto pela Educação” (BAHIA, 2015, p. 14). Por meio dele, o “Governo da Bahia 

compartilha com os municípios a responsabilidade de garantir a todas as crianças baianas o direito de estarem 

alfabetizadas, na escola, até no máximo os oito anos de idade” (BAHIA, 2015, p. 14). 
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refinado teórico Michel Pêcheux, que teria se encarregado de teorizar sobre os sentidos na 

construção da prática política. Ainda nessa seção, abordamos sobre o lugar da linguagem do 

qual falamos e discutimos os assujeitamentos dos sujeitos, postos entre afirmações e 

resistências na rede de sentidos que compõe o letramento.  

No terceiro capítulo, com o título “Determinações políticas em atenção da 

alfabetização e do letramento no Brasil”, contextualizamos as políticas públicas educacionais 

na conjuntura do neoliberalismo. Em vista do imaginário oficial que é construído sobre o 

letramento, fazemos, também, uma breve exposição de algumas políticas e programas que 

foram constituídos em atenção ao analfabetismo no Brasil. 

No quarto capítulo, “O político no letramento e o letramento na política”, 

apresentamos o letramento pela perspectiva discursiva, discutindo-o em face de uma ampla 

rede de sentidos que constitui o termo letramento. Com base nas teorizações de Leda Tfouni 

(2010), questionamos o efeito de unicidade que tem sido dado ao termo, quando, para esta 

autora, este seria um termo polissêmico. Neste capítulo, fazemos, também, exposições de 

teorizações de Pereira (2017b), que aborda o alcance político do letramento e, desse modo, 

discute o efeito de dominância que é dado em relação à imposição da escrita. Nesse sentido, 

ele faz mobilizações de lugares da memória discursiva e demonstra que tal preconização teria 

surgido na ciência empirista positiva.  

Por fim, no quinto capítulo, apresentamos o percurso metodológico (questões 

metodológicas e de análises).  

Consideramos que a propositura sugerida para tal investigação justifica-se devido à 

importância social que a envolve e pela contribuição que é dada no âmbito acadêmico, posta 

pela promoção e fortalecimento do debate relacionado à questão. Entendemos que as 

discussões aqui propostas são muito caras à atual sociedade e, por este motivo, devem ser 

consideradas em razão da amplitude política da qual provêm.  

Não nos colocamos no lugar daqueles que intencionam pactuar soluções definitivas 

para o fechamento de uma questão, mas convocamos a todos os interessados no assunto a se 

envolverem neste debate, que discute: a determinação histórica dos processos de significação 

das práticas letradas; as uniformizações imaginárias que são destinadas a posição do sujeito 

letrado ideal; e os efeitos de sentidos que são produzidos em relação à utilização do termo 

letramento, observando que estes efeitos são tendenciosos na (de) marcação das posições 

sociais destes sujeitos.  
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2 A ANÁLISE DO DISCURSO E A FAÇANHA DA INTERPRETAÇÃO  

 

A Análise do Discurso, adotada aqui como um dispositivo teórico e metodológico de 

análise, nasceu na França no contexto dos anos de 1960. O período foi marcado por grandes 

efervescências culturais e intelectuais que movimentaram as discussões dos estudiosos da 

época. Dentre estes, temos como o seu maior representante o filósofo da linguagem, estudioso 

e pesquisador do laboratório de Psicologia Social do Centro Nacional de Pesquisa Científica 

Francesa (CNRS) Michel Pêcheux.  

Pêcheux foi filósofo de formação, no entanto foi no campo da filosofia da linguagem 

que o teórico deixou marcas indeléveis, as quais explicitariam a sua principal propositura que 

marcaria uma grande “fissura teórica e científica no campo das ciências sociais, e, em 

particular da psicologia social” (HENRY, 1993, p. 14). Fascinado pelo mundo da linguagem e 

entendendo-a por meio de um olhar visionário que rompia com as estruturas pelas quais era 

compreendida na época, Michel Pêcheux propôs a constituição da escola francesa de teoria do 

discurso.  

Antes de seguirmos com a apresentação da Análise do Discurso, doravante 

denominada AD, faz-se necessário esclarecermos o lugar ao qual nos filiamos e 

propositadamente ocupamos junto à linguagem. Adiantadamente assinalamos que a 

observância da AD em relação à linguagem está voltada para o “homem falando”, procurando 

“compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social 

geral, constitutivo do homem e da sua história” (ORLANDI, 2015, p. 13).  

Para esta autora, o homem se constituiria em um ser especial por meio de sua 

capacidade de significar e significar-se, sendo este o motivo pelo qual a AD “concebe a 

linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social” (p. 13), 

constituindo por meio do discurso a possibilidade tanto de “permanência e a continuidade 

quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive” 

(ORLANDI, 2015, p. 13). 

Voltando ao entrecho de engendramento da AD, havia, naquele período, o predomínio 

da filosofia estruturalista fortemente marcada pelas influências dos estudos linguísticos de 

Ferdinand de Saussure. Tais estudos ganham breve espaço na presente dissertação, a fim 

apenas de que se entenda a conjuntura de surgimento da Análise do Discurso a partir das 

implicações relacionadas aos estudos da linguagem que decorreram da ocasião.  

A influência do linguista forjando rompimentos e reelaborações nos campos dos 

estudos da linguagem decorre especialmente do Curso de Linguística Geral (CLG), livro 
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póstumo organizado a partir de cursos ministrados por Saussure na Universidade de Genebra, 

conforme Barbisan e Flores (2009). 

 Piovezani (2008, p. 8), ao refletir sobre o que chama de certa faceta da história da 

Linguística, afirma que Pêcheux e Benveniste conferiram a Saussure a instituição dos 

fundamentos da Linguística e do corte epistemológico. Segundo ele, tais teóricos advogavam 

também a necessidade de se ultrapassar o pensamento do linguista, haja vista que:  

 
Por um lado, conferem a Saussure a emergência da autonomia de um objeto e o 

advento da positividade científica de uma teoria e de um método; por outro, 

reclamam a necessidade de se focalizar aquilo que pretensamente teria sido excluído 

das considerações saussurianas, como a “subjetividade na linguagem” e a “ordem do 

discurso” (PIOVEZANI, 2008, p. 8, destaques do autor). 

 

A teoria Saussuriana foi determinante para a instauração do movimento estruturalista. 

Quanto a isso, Longo (2006) afirma que foi o enfoque epistemológico que serviu de 

norteamento às atividades de pesquisas realizadas nos campos das Ciências Humanas e 

Sociais e foi pela observação dos sentidos atribuídos por essas ciências que surgiu a Análise 

do Discurso, destacando-se como uma proposta de teoria crítica da linguagem. 

Assim, apresentamos algumas reflexões em relação aos fundamentos da linguística 

saussuriana, dadas em relação ao corte saussuriano e a famosa dicotomia: língua e fala.  

Em relação a tal dualidade, Barbisan e Flores (2009) apontam que no Curso de 

Linguística Geral (CLG)
3
 há considerável diferenciação entre o que seria objeto e matéria da 

Linguística. Saussure, ao aduzir a amplitude da linguagem, toma a língua enquanto objeto 

(sistema de signos), considerando que a mesma contemplaria a um aspecto ampliado dos 

fenômenos. Em vista disso, “na Linguística, o objeto não preexiste à teoria com a qual ele vai 

ser analisado. Ao contrário, é a luz de um ponto de vista que o objeto deve ser construído. O 

objeto da linguística é, assim, denominado língua, o primeiro aspecto da linguagem” 

(BARBISAN; FLORES, 2009, p. 10). 

Quanto à importância dada à questão tomada como primeira, Saussure (1995) vê na 

criação do objeto da Linguística apontamentos de autonomia compreendida dentro de um 

sistema de signos que serviria à normatização da linguagem, dando-lhe o caráter de 

cientificidade. Ao verificar as limitações também fronteiriças desse sistema de signos, Leila 

Longo (2006, p. 38) afirma que no Estruturalismo parte-se “da observação de que nada 

significa por si mesmo, e que todo conhecimento num dado sistema é determinado por todos 

                                                 
3
 Cf. Saussure (1995). 
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os outros conceitos no mesmo sistema e que só será inequívoco depois de integrado em sua 

estrutura particular”.  

Ao contrário da suposta autonomia interpretada em suas relações de conexões aceitas 

dentro de um sistema de signos, temos a Análise do Discurso advogando quanto à questão da 

produção de sentidos
4
 na linguagem, vistos e reconhecidos por meio de materialidade e 

constituição sócio-histórica. A esse propósito, Pêcheux (1995) e Orlandi (2015) chamam a 

atenção para o aspecto da exterioridade da linguagem, assinalando confrontações entre o 

político e o simbólico, que resultariam em interpelações voltadas à historicidade e às 

interrogações sobre a suposição de transparência da linguagem. Conforme essa postulação, há 

uma incompatibilidade firmada por meio da tentativa de compreensão dos sujeitos e dos 

sentidos, quando estes são observados, levando-se apenas em consideração a estrutura da 

língua.  

De maneira diferente, a Análise do Discurso considera que sujeito e sentido são 

construídos juntos, por meio da historicidade (na ocasião da enunciação e da interpretação), o 

que caracteriza a não neutralidade da linguagem; de outro modo, também não aceita a 

negação das inferências políticas, constitutivas dos próprios processos da linguagem 

(PÊCHEUX, 1995). Para tanto, admite a materialidade ideológica da linguagem e a toma 

como base nos seus processos discursivos; faz interrogações em relação ao seu funcionamento 

e busca conhecer possíveis efeitos de sentidos evidenciados em contextos específicos na 

ordem sócio-histórica.   

Ainda em relação ao corte saussuriano, Barbisan e Flores (2009) afirmam que o 

linguista teria nomeado uma linguística da fala que é diferente da linguística da língua, 

impondo “a escolha ou do caminho da língua, ou do caminho da fala” (p. 12). Segundo os 

mesmos autores, essa necessidade de escolha não teria impedido Saussure de admitir a 

importância dos estudos da fala.  Apesar de tais estudos terem sido também reconhecidos por 

ele, os que prevaleceram foram os estudos da linguística da língua, ocupando os da fala 

apenas uma posição acessória.  

De acordo com Longo (2006): 

 

Saussure tinha o objetivo de construir uma linguística da língua e não da fala. Era o 

momento de a fala (ou o discurso), cujo senhor é o indivíduo, ser questionada. 

Emergem as questões relativas ao sujeito que produz o discurso, tornando-se 

impossível separar a subjetividade do discurso (LONGO, 2006, p. 39). 

 

                                                 
4
 Cf. Pêcheux (1995). 
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Diante da lacuna que passou então a ser percebida em relação ao que não era 

contemplado pelos estudos da linguística da língua, surgiram novos olhares, novas 

perspectivas que se encarregaram de tratar das questões da fala, a partir de questionamentos 

que seriam ampliados na medida em que se alargaria a consciência estimuladora de estudos 

relativos aos processos subjetivos. 

  Longo (2006) destaca que o estruturalismo acolheu grandes teóricos, tais como: 

Marx, Sartre, Freud, Lévi-Strauss e Lacan, dentre outros, que contribuíram com indagações e 

novos olhares epistemológicos que passaram a dar novos direcionamentos às atividades de 

pesquisas que eram realizadas nos campos das Ciências Humanas e Sociais.  

Nesse cenário, surgiu a Análise de Discurso francesa, constituindo-se no entremeio
5
 

de contribuições teóricas proporcionadas por importantes autores, como Michel Foucault, 

Marx, Althusser, Freud, Lacan e o próprio Saussure, dentre outros, contando, também, com as 

contribuições das teorias dos discursos. Pêcheux, seu principal fundador, fez releituras de tais 

obras que emergiram em contextos político e científico, voltando-se para o seu principal 

intento que era o de promover uma fissura teórica e científica nas Ciências Humanas e 

Sociais. 

Para tanto, centrou-se na textualização do político
6
 observando a constituição humana 

em suas relações de ordem simbólica, vistas em interfaces ligadas ao sujeito, à língua e à 

História. Essa nova perspectiva apresentada por Pêcheux, em relação às Ciências Humanas e 

Sociais, constituída em atenção dos discursos e da linguagem em funcionamento, 

compreenderia os sujeitos
7
 por meio de constituição biossocial. Sendo assim, o “efeito 

subversivo da trilogia Marx-Freud-Saussure foi um desafio intelectual engajando a promessa 

de uma revolução cultural, que coloca em causa as evidências da ordem humana como 

estritamente bio-social [sic]” (PÊCHEUX, 2006, p. 45). 

Pêcheux, ao teorizar sobre o funcionamento da linguagem, aponta para a materialidade 

da ideologia e, para isso, propõe a relação de alienação ao grande Outro que é constitutiva do 

sujeito. Os sujeitos seriam assujeitados à materialidade ideológica por meio da incidência do 

inconsciente nas relações simbólicas. Desse modo, ele “concebe o discurso como um lugar 

particular em que esta relação ocorre e pela análise do funcionamento discursivo, ele objetiva 

explicitar os mecanismos da determinação histórica dos processos de significação” 

(ORLANDI, 2005, p. 10). 

                                                 
5
 Cf. Orlandi (2001). 

6
 Cf. Orlandi (2005). 

7
 Cf. Elia (2010). 
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O filósofo em questão realizou releituras da citada trilogia, subvertendo-a. Apresentou 

em suas discussões questionamentos relacionados ao efeito de verdade que era dado às 

Ciências Humanas, firmado pelo dito, sendo defendido em nome de suposta transparência da 

linguagem (PÊCHEUX, 1995). É no sentido dessas ciências que verificamos Pêcheux tecer 

crítica a Saussure, em relação à dicotomia língua e fala. Para ele, tal separação reafirmaria o 

conceito de sujeito livre, dono de si e senhor de sua própria casa. 

Contrariamente a essa consideração, o autor concebe o sujeito de maneira oposta. 

Enxerga-o sendo assujeitado à ideologia, pela língua na linguagem; assim, apresenta dois 

esquecimentos: o primeiro que se efetivaria na crença do sujeito em pensar ter em si mesmo a 

origem do seu dizer; e o segundo que se caracteriza em o sujeito pensar em um sentido único, 

o tomado como seu, considerando-o como supostamente representativo do seu dizer 

(PÊCHEUX, 1995). Quanto a essa questão, ele propõe uma intermediação entre a língua e a 

fala, denominando-a discurso, o qual seria um efeito de sentido produzido entre 

interlocutores.  

Assim, observamos o interesse da AD em saber como os sujeitos mobilizam os 

sentidos frente à opacidade da linguagem, esta que é condicionada à interpretação do 

simbólico. A fim de conhecer os processos dos funcionamentos discursivos apresentados 

pelas nuances de determinação histórica, mobilizamos o nosso corpus – formado por quatro 

recortes que foram extraídos de materialidades discursivas dos Programas Pró-Letramento e 

PNAIC.  

 Afirmamos adiantadamente que a análise desses programas, feita a partir da 

consideração da noção de arquivo (PÊCHEUX, 2010), corrobora para o apontamento dos 

efeitos de sentidos que são atribuídos ao termo letramento, apresentado na atual conjuntura 

educacional brasileira, sendo, aparentemente, neutro, transparente e “apolítico”. 

Consideramos que os programas abarcados no referido corpus têm representado, de modo 

amostral, o arquivo que legitima o discurso oficial brasileiro relacionado ao letramento.  

Quanto ao conceito de arquivo, Pêcheux (2010) o apresenta como um campo de 

documentos pertinentes e disponíveis sobre determinada questão. Em seu texto Ler o Arquivo 

Hoje, o autor aborda a importância da distinção dos gestos de leituras executados na 

interpretação do arquivo; assim, dialoga em relação ao poder da informação, dos conflitos de 

conteúdos e da importância dos gestos de leituras.  

Já em relação ao trabalho de interpretação do arquivo, o analista do discurso não o 

compreende como um documento “fechado” em sua própria estrutura. Ao contrário disso, 

almejando a recomposição dos vestígios deixados em dada trajetória, o analista se interroga, 
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utilizando-se do paradigma indiciário (GINZBURG, 1997) em relação às condições históricas 

de produção e atribuições dos sentidos que compõem a rede de memórias discursivas.  

Quanto a possíveis formas de interpretações, na principal de suas obras, Semântica e 

Discurso – Uma Crítica a Afirmação do Óbvio, Pêcheux (1995), ao teorizar sobre a 

linguagem, critica as obviedades com que eram tratadas as pesquisas nas Ciências Humanas e, 

sobretudo, aquelas relacionadas à Psicologia Social, de cunho cognitivista. Discordando das 

generalizações com que eram tratadas as pesquisas com base em fundamentos meramente 

empiricistas, na obra supramencionada, faz severas críticas às ciências que eram consideradas 

duras, neutras. Em contraponto, consoante à forma como concebia as relações humanas, 

apresenta discussão que aponta para formatação do que, segundo ele, seria o problema da 

linguagem. Destaca a questão como uma problematização política, sugestiva de interpretação. 

Portanto, uma questão de semântica, de sentido.  

Assim, teoriza e assinala a marcação que é dada na esfera do simbólico, constituída 

pelo político, que, por sua vez, é perpassado pelo atravessamento sugestionado pela esfera 

ideológica. Esta última se figuraria como promotora da naturalização dos sentidos, expressos 

por meio dos processos de significação. Dessa articulação, depreende-se, então, que a questão 

da linguagem está para a interpretação, como um ato político, assim como o político está para 

a interpretação da linguagem. 

Com base na questão apresentada, ele propôs um debate no campo da filosofia da 

linguagem em que apontava para a não neutralidade política das ciências. Ora, fazer ciência é 

também fazer política; haja vista que nenhuma ciência pode ser excluída ou ser efetivada fora 

de conjunturas e proposições políticas. 

Tendo em vista essas propostas, Pêcheux encarregou-se de teorizar sobre os sentidos 

na construção da prática política. Nessa direção, fez interrogações à historicidade, que nunca 

deve ser omitida e a relativa autonomia da linguística, considerada pela sua opacidade 

(PÊCHEUX, 1993). 

Portanto, desses questionamentos nasceu a Análise de Discurso de linha francesa, 

propondo uma nova epistemologia direcionada às formas de se fazer pesquisas, promovendo 

uma dimensionalidade outra, que se encarregaria da busca por efeitos discursivos de sentidos 

e a materialidade da ideologia. Assim, nessa acepção, em razão da materialidade da língua, 

observando a sua não neutralidade e a possibilidade de equívoco, a AD questiona a 

centralidade que haveria nos sujeitos mostrando, desse modo, as marcas políticas da 

historicidade que é inscrita na língua.  
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2.1 A fala enquanto manifestação da linguagem: o lugar do qual falamos  

 

Os estudos da linguagem são marcados por condição de centralidade nas Ciências 

Humanas e Sociais. A fala, meio pelo qual os sujeitos posicionam-se na relação dialógica 

entre o que fala e o que escuta, é o instrumento pelo qual torna-se possível o estabelecimento 

das relações de ligação dos sujeitos com o mundo. Por meio dela é possível a significação 

pela via da ordem simbólica. Para Longo (2006, p. 7), “nada há no mundo que não participe 

da linguagem: a realidade se expressa na palavra e só existe na medida em que se possa dizê-

la”. 

Leila Longo (2006), ocupando-se de discussão relacionada ao assunto, menciona o 

contexto estruturalista dos anos de 1960 e segue afirmando que, após a constituição da 

Linguística voltada para a língua, surgiram novas perspectivas que passaram a se interessar 

pela investigação dos estudos da fala. Nesse contexto teriam surgido vários questionamentos 

relativos aos sujeitos que produzem os discursos e “é justamente a época em que se postula o 

descentramento do sujeito” (LONGO, 2006, p. 39). 

Ainda segundo Longo (2006), ao tratar das efervescências teóricas que contribuíram 

com o surgimento da Análise do Discurso de filiação francesa, em alusão a Freud, ela faz 

menção à ferida narcísica que teria surgido pela apresentação da existência do inconsciente; 

argumento este que teria descaracterizado a consideração anterior, do sujeito centrado na 

consciência.  

Quanto a esta questão, temos manifestação da autora: 

 

  Ao contrário, o eu está submetido à força inconsciente que determina o modo de 

existência da espécie humana. A questão inconsciente refere-se à Outra cena, 

heterogênea à consciência por sua própria estrutura. O homem nem se dá conta de 

que não é capaz de intervir ativamente em seu destino e de que está imerso em 

sentidos escorregadios. Em outras palavras, está destinado a se abrigar na linguagem 

(LONGO, 2006, p. 39-40). 

 

Mais que desconforto, a revelação de Freud teria causado muita polêmica, haja vista 

que tirou os sujeitos dos lugares em que imaginavam “serem senhores”. O homem se 

defrontava com as desconhecidas possibilidades de um “mundo” que lhe era estranho (o 

inconsciente), porém um mundo “seu”. 

Quanto à palavra “sujeito”, ela é apresentada como um conceito lacaniano pelo qual se 

opera em Psicanálise, diferenciando-se da conceituação de indivíduo tomada pela ciência. 
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Este último supõe-se não dividido, apresentado pelo discurso jurídico
8
 como totalmente 

responsável por seus atos, enquanto na proposição lacaniana há, em relação a ele, a suposição 

de divisão, de incompletude e de assujeitamento à ideologia.  

A releitura de Lacan feita em atenção a Freud constituiu-se para a Psicanálise como 

um novo olhar. Em razão da “sua insistência sobre a importância da linguagem, Lacan pode 

fazer uso dos estudos dos linguistas estruturalistas de sua época e de outras passadas, e 

afirmar categoricamente que o sujeito é dependente da linguagem” (LONGO, 2006, p. 40). 

Neste contexto de grandes contribuições teóricas, os discursos passaram a ocupar outra 

posição de importância em relação aos estudos que eram centrais na época.   

Nessa mesma conjuntura, Pêcheux, o maior representante da Análise do Discurso de 

filiação francesa, elaborou uma teoria crítica para a linguagem que a compreende pelo viés 

semântico, histórico e discursivo. Em Semântica e Discurso: Uma Crítica à Afirmação do 

Obvio, Pêcheux (1995), tratando das questões ideológicas que estão presentes na língua e por 

consequência nos processos discursivos, apresenta a linguagem como opaca, incompleta e 

lugar do equívoco. Mais do que isso, para este autor, a linguagem seria o principal meio de 

manifestação legítima da prática política.  

A vista disso ter-se-ia, por meio da relação que é estabelecida entre a língua e a 

ideologia, a determinação histórica dos sujeitos, que se daria por meio de inscrições 

inconscientes que seriam crivadas por representações simbólicas. Tais inscrições atuariam 

pela marcação dos sujeitos, o que garantiria por meio dos esquecimentos sugeridos por 

Pêcheux (1995) as posições ideológicas que são instituídas por meio das formações 

discursivas. 

Quanto aos sujeitos já institucionalizados, Haroche (1992), ao discutir sobre a forma 

sujeito de direito, menciona Althusser que, segundo ela, é tomado em atenção da origem de 

muitas discussões que incidem em relação ao sujeito.  Assim, em alusão ao caráter ideológico 

da forma sujeito, trabalhado por Althusser em Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, 

ela afirma: 

 

Althusser lembra que “os sujeitos agem em e sob as determinações das formas de 

existência histórica das relações sociais”; no entanto, ele se dedica, no essencial, a 

definir, em uma perspectiva da teoria das ideologias, o que se entende por “sujeito”. 

A “forma sujeito” que toma todo indivíduo, escreve Althusser, se explica pelo fato 

de que “toda ideologia tem por função... ‘constituir’ indivíduos concretos em 

sujeitos”. Essa transformação se faz pelo viés da operação de interpelação da 

ideologia, condição mesma do funcionamento da ideologia. “É uma só e mesma 

                                                 
8
 Cf. Haroche (1992). 
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coisa a existência da ideologia e a interpelação dos indivíduos em sujeitos...” 

(HAROCHE, 1992, p. 177, destaques da autora). 

 

Para Althusser, os sujeitos, sob a forma de existência histórica das relações sociais, 

agiriam inconscientemente em função das determinações. Portanto, a ideologia teria por 

função transformar todos os indivíduos em sujeitos, fazendo-o pelo viés da interpelação, que 

resultaria compulsoriamente em assujeitamentos. “Althusser não vê na própria noção de 

sujeito senão a manifestação da ideologia (ou, para dizer ainda de outra forma, a ideologia e a 

própria possibilidade de ser sujeito são, para ele, uma só e mesma coisa)” (HAROCHE, 1992,      

p. 178).  

Segundo Haroche (1992), ele aprofunda a discussão sobre a estrutura da ideologia 

introduzindo o conceito de assujeitamento, o que coroaria a operacionalidade da interpelação. 

A autora menciona, ainda, a ambiguidade que envolve o termo sujeito: 

 

(este com efeito significativo tanto livre, responsável, quanto passivo e submisso), 

exprime bem esta “ficção” de liberdade e de vontade do sujeito: o indivíduo é 

determinado, mas, para agir, ele deve ter a ilusão de ser livre mesmo quando se 

submete (HAROCHE, 1992, p. 178, destaque da autora).  

 

Orlandi (2015), no tocante à ideologia, afirma que ela “faz parte, ou melhor, é a 

condição para a constituição dos sujeitos e dos sentidos. O indivíduo é interpelado em sujeito 

pela ideologia para que se produza o dizer” (ORLANDI, 2015, p. 44). Nesse sentido, a 

ideologia torna-se constituinte dos sujeitos e dos sentidos, surgindo, também, nessa mesma 

proposição, a necessidade de sua interpretação.  

 

Partindo da afirmação de que a ideologia e o inconsciente são estruturas –

funcionamentos, M. Pêcheux diz que sua característica comum é a de dissimular sua 

existência no interior de seu ‘próprio’ funcionamento, produzindo um tecido de 

evidências “subjetivas”, entendendo-se “subjetivas” não como “que afetam o 

sujeito” mas, mais forte, como “nas quais se constitui o sujeito”. Daí a necessidade 

de uma teoria materialista do discurso – uma teoria não subjetivista da subjetividade 

– em que se possa trabalhar esse efeito de evidência dos sujeitos e também a dos 

sentidos (ORLANDI, 2015, p. 44, destaques da autora).    

 

Sobre esses funcionamentos, a teoria não subjetiva da subjetividade (a AD) se 

encarrega da observação das materialidades dos discursos, ocupando-se dos debates 

relacionados à constituição dos sujeitos e dos sentidos. Haroche (1988), em discussão 

concernente à interpretação das Ciências Humanas e Sociais, chama atenção para a 

necessidade da problematização das hermenêuticas teológicas e jurídicas. Tais discussões são 

muito caras a AD, pois denotam certa lógica de movimentação dos discursos.  
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Haroche (1988), discorrendo em relação à virada do século XVI para o XVII, 

menciona que, diante da explosão de crenças que contrariavam a ideia de um mundo 

hegemônico, ganhou centralidade a questão da completude e da necessidade de dominação 

dos discursos que se impunham ao sujeito sob a forma específica de determinação, 

desambiguização e de transparência.  

A respeito das distintas relações dos sujeitos com os discursos, Haroche (1988, p. 65) 

destaca que “a partir do século XIII o sujeito manteve com o discurso relações diferentes, 

conforme o poder fosse exercido, de forma predominantemente religiosa, ou ao contrário, de 

forma jurídico-política”. Assim, em relação às “instruções” postas aos discursos encontravam-

se duas vertentes institucionalizadas, representadas pelas vozes da religião e da instituição 

jurídica. 

Na investigação aqui concebida, tendo em atenção as materialidades discursivas da 

sociedade letrada, buscando-se os efeitos de sentidos dados por determinação política ao 

termo letramento, julgamos que tenha sido necessário fazermos essa discussão relacionada à 

linguagem, em uma compreensão envolta de cooptação política. Assim, verificamos a 

influência do papel das ideologias, relacionado ao assujeitamento e à constituição dos 

sujeitos, este que é verificado nas defluências que são postas para a determinação dos 

discursos. Seguiremos com a discussão proposta, na subseção, a seguir, com a apresentação 

do sujeito assujeitado, manifestando-se entre as possibilidades de afirmações e de resistências 

na rede de sentidos sobre letramento. 

 

2.2 O sujeito assujeitado: entre afirmações e resistências na rede de sentidos sobre letramento 

 

 Considerando a ampla rede de sentidos que é constituída em referência ao termo 

letramento, nesta subseção apresentamos algumas tensões que giram em torno da teoria da 

Grande Divisa e que coloca em contraposição os modelos autônomo e ideológico de 

letramento. Em vista da dissente separação que há entre os dois modelos, percebe-se uma 

manifestação ideológica que exerce influência nas posições sociais e discursivas dos sujeitos.  

Em ponderação sobre estas influências é que propomos a nossa intenção principal 

nesta pesquisa: saber quais são os efeitos de sentido que têm sido dados ao termo letramento, 

observados em referência aos programas Pró-Letramento e PNAIC. Para isso, consideramos 

necessário abordar essa dissidência que há entre esses dois modelos, sendo observada em 

vista da determinação histórica dos sentidos e da consideração de que nem sempre são 

coincidentes os sujeitos da escrita e o sujeito do letramento.  
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Pereira (2011), ao discorrer sobre o sujeito da escrita e o sujeito do letramento, 

menciona uma manifestação ideológica que gira em torno do termo “literacy”, provocando 

desdobramentos que são relacionados à cooptação que é dada pelo discurso científico quanto 

às considerações oficiais que são estabelecidas em relação ao termo.  

Segundo o autor, o discurso científico tem representado uma ideologia dominante que 

tem se utilizado do termo letramento em sentido monolítico para a representação da 

concepção de alfabetização que vem sendo adotada. Reporta tal discussão às tensões que são 

teorizadas por Brian V. Street (1989). Para Pereira (2011), o estatuto de verdade que tem 

sustentado tal prática é mantido pelo desconhecimento do discurso científico, ideológico, 

relacionado à escrita e ao letramento, que faz parecer evidente seu entendimento dado por 

uma única maneira.   

O autor, ao citar Tfouni (2004), afirma que a autora supõe diferenças entre o sujeito da 

escrita e o sujeito do letramento. Quanto a esta distinção, faz-se necessário esclarecer que para 

o discurso científico os sujeitos são considerados letrados quando conseguem dominar as 

diferentes habilidades do código escrito, havendo, assim, identificação com o modelo 

autônomo de letramento.  

Em perspectiva contrária, consoante Tfouni (2010), há inscrições diferentes para os 

sujeitos, os quais: ou seriam considerados letrados pelo domínio da escrita, ou seriam 

considerados letrados pelo reconhecimento sócio-histórico dos usos da língua em uma 

sociedade letrada. Ainda para Tfouni (2010), os sujeitos considerados letrados pela 

capacidade de manipulação da escrita seriam assim denominados por uma onipotência que 

produziria neles um “efeito de força (poder)
9
” dado por domínios de naturezas: cognitivas, 

ideológicas e epistemológicas; quanto à posição do sujeito do letramento, este não seria 

propriamente alfabetizado.  

Nessa ótica, Tfouni (2010), propõe uma discussão política e epistemológica 

relacionada ao não alcance de indivíduos ao acesso (ou domínio) do código escrito, o que não 

os impediria, pela perspectiva ideológica, de serem reconhecidos como letrados em vista das 

práticas linguageiras que exercem. 

Constata-se, diante de tal apresentação, o confronto de filiações de sentidos que são 

dados ao termo, convergindo do sentido monolítico, verificado no primeiro modelo, ao 

sentido polissêmico, que é admitido pela segunda proposta. Em razão da definição dos lugares 

                                                 
9
 Expressão de Tfouni (2010).  
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sociais que são destinados às posições-sujeito do letramento, pode-se perceber entre o 

apontamento destas diferentes perspectivas atravessamentos de efetivação ideológica.  

No tocante a essa divergência mencionada de modelos, Pereira (2011) a apresenta 

sendo possivelmente reportada às teorizações da Grande Divisa. Explicando-a, de acordo com 

Street (1989), ele afirma que, nela, haveria uma separação, dada por cisão, relacionada às 

características orais e escritas, ficando a escrita com um suposto grau de superioridade e 

complexidade ligado ao progresso individual e coletivo. A partir dessa disjunção, teria 

decorrido a instituição conturbada de dois modelos divergentes de letramento, o autônomo e o 

ideológico, conforme mencionaremos a seguir: 

 

Ainda Street (1989), para ajudar a entender a grande conturbação desta discussão, 

afirma que muitos autores separam características do oral e da escrita, enquanto 

outros procuram superar esta cisão por entrelaçamento. Essa tentativa de superação, 

Street (op. cit.) formalizou em termos de modelo autônomo e ideológico (PEREIRA, 

2011, p. 25). 

 

Quanto a essa discordante separação, Pereira (2011, p. 25), com base em conceituação 

de Street (1989), sugere que o modelo autônomo é “um retorno das teorias da grande divisa, 

porque ainda vê a escrita como objeto neutro, fechado em si mesmo, ligado ao avanço 

cognitivo e ao progresso individual e coletivo”.  

Pereira (2011) discutindo sobre a tentativa do discurso científico de caracterizar a 

escrita como um objeto neutro e linear, afirma que, “na ‘ciência régia’ o cientista tem a ilusão 

de que pode falar diretamente do que pensa através de definições que tentam negar o ato 

interpretativo próprio da linguagem” (p. 21, destaque do autor). Dessa maneira, entende-se 

que o modelo autônomo de letramento, que é tutelado pelo discurso científico, mostra-se pela 

representação da ideologia dominante, negando permissão a outras formas possíveis de se 

tratar a questão.  

Em contrassenso a essa perspectiva, observamos o letramento compreendido pelo viés 

ideológico. Suas discussões “teorizam a escrita como um instrumento político de poder, 

enquanto produto cultural atravessado por processos sócio-históricos, a partir de pesquisas 

que fazem uso das diversas práticas da linguagem na escolarização ou fora dela” (PEREIRA, 

2011, p. 25). 

Tendo em vista a complexidade política que envolve a questão do letramento, 

compreendemos a problemática de modo ampliado, enxergando-a envolta aos processos 

sociais e históricos. Assim, observando a valoração que é reservada ao código escrito, no 

modelo autônomo, encontramos Pereira (2011) tratando da polissemia que há em torno do 
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significante “escrita”, no seu livro intitulado Letramento e reificação da escrita. Nele, o autor 

faz uma extensa revisão de literatura, apresentando uma análise discursiva que sinaliza notas 

pontuais e precisas relacionadas às contradições das teorias que envolvem este significante, 

assim como o efeito de dominância que existe entre elas.  

Contudo, apesar da verificação da intenção de predomínio que há neste modelo, o que 

se percebe diante de tal discussão é que a linguagem vista pelo viés da interpretação, que 

considera os jogos linguageiros que são apresentados dentre as vozes do discurso, não se 

limita aos imperativos da língua que são travestidos de suposta transparência e neutralidade. 

Quanto a esta questão, lembramos-nos: dos dois esquecimentos referidos por Pêcheux (1995), 

assim como a sua teorização que discuti a produção histórica dos sentidos na prática política. 

Compreendemos em contraposição, ao predomínio evidenciado, que pela assunção dos 

sujeitos enquanto interpretes do outro na linguagem há também a possibilidade do modelo 

ideológico de letramento se manifestar, ocupando “lugares de resistência” no imaginário que é 

construído para as relações sociais. Nessa perspectiva, em razão dos efeitos de sentidos que 

são produzidos nos discursos para a qualificação dos sujeitos que figuram nesses cenários e 

em vista da amplitude política que é compatível com a questão, entendemos que pode haver 

para as relações que são postas ao letramento, a possibilidade de sujeição quanto à primeira 

concepção, ou de marcação de posições de resistências para a afirmação da segunda 

proposição.  

Diante do exposto, concluímos que a relação de distanciamento que há entre os dois 

modelos faz aumentar o agravamento de questões políticas e sociais demandadas 

historicamente. Entendemos, pela rede de sentidos que compõe o letramento, que as práticas 

letradas devem ser compreendidas em vista da importância política que lhe é correspondente, 

não sendo, de outro modo, restritas a formulações de concepções unívocas que se mostram 

incompatíveis com a definição desta extensa questão. No próximo tópico, seguiremos com as 

discussões propostas, onde trataremos das determinações políticas relacionadas ao letramento.  
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3 DETERMINAÇÕES POLÍTICAS RELACIONADAS AO LETRAMENTO  

 

Para introduzirmos a apresentação deste capítulo que trata das determinações políticas 

direcionadas ao letramento no Brasil, julgamos necessário fazer uma breve apresentação do 

campo de investigação das Políticas Públicas Educacionais. Tendo em vista o seu poder de 

prescrição e definição, justifica-se a importância de se tê-las em evidência no centro dos 

debates e discussões que propõem a reflexão e a defesa da educação pública brasileira.  

Diante da importância exercida por seus direcionamentos, verificamos em Mainardes 

(2015) o reconhecimento de que o estudo da política educativa se constitui como uma 

importante questão, sendo um tema ainda pouco explorado, complexo e em permanente 

expansão. Segundo o mesmo autor, trata-se de um campo de estudos que permite inter-

relações com outras áreas de investigações, tais como: a Sociologia, a Ciência Política, as 

Ciências Sociais e a Economia.  

Considerando o envolvimento da já citada multidisciplinaridade, vemos na 

observância e integração dos vários aspectos relativos às ciências que buscam compreender a 

sociedade importantes saberes que cooperam para a melhoria das relações estabelecidas em 

todo o âmbito social.  

Nesse sentido, a Análise do Discurso diferencia-se destas ciências, apresentando-se 

enquanto uma disciplina de interpretação (ORLANDI, 2001b), constituída pela observação do 

simbólico em suas interfaces e contradições que são manifestas nos entremeios (ORLANDI, 

2001a) dos discursos, procurando apontar os efeitos de sentidos que são produzidos sócio-

historicamente e que são cooptados pela esfera política.  

Eni Orlandi (2015, p. 13), ao fazer menção da palavra discurso, afirma que ela, 

“etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento”. 

Com base nessa compreensão é que entendemos o discurso como palavra em movimento, e 

nos voltamos à observação das determinações políticas que são instituídas, com o endosso do 

discurso jurídico, para as práticas de letramento. Assim, seguiremos com a presente discussão, 

tratando, na subseção 3.1, adiante, da Injunção política e a suposta garantia de Direitos no 

Brasil e em 3.2 faremos a apresentação de um breve panorama da política de alfabetização e 

do letramento no Brasil.  
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3.1 Injunção política e a suposta garantia de Direitos  

 

Em atenção das urgentes necessidades da sociedade, encontramos a movimentação do 

Estado revelando-se por meio das políticas públicas. Estas, quando instituídas, surgem pela 

proposta de oferecimento de “repostas” às demandas sociais, visando suprir, ou ao menos 

atenuar, o que seria considerado necessidade imediata da coletividade.  

Temos então o Estado em movimento, agindo por meio do estabelecimento de 

imposições normativas e programas que são chamados de políticas públicas. Para Azevedo 

(2004), a política educacional definida como policy, programa de ação, é um acontecimento 

que se produz nos entremeios das relações de poder expressas na politics, política no sentido 

da dominação no contexto das relações sociais.  

  Quanto a esse papel de responsabilização atribuído ao Estado em relação às Políticas 

Públicas Educacionais, temos consoante sugestão de Mainardes (2015) à necessidade de 

compreensão das Teorias do Estado, assim como a necessidade de compreensão do seu papel 

na sociedade atual. Sendo assim, faz-se também necessária a compreensão das relações que 

são estabelecidas entre os interesses do público e o privado, nos âmbitos das esferas políticas 

e sociais, observando-se os processos de globalização, as relações de trabalho e o 

oferecimento de políticas que são destinadas às classes sociais.  

Stremel e Mainardes (2015) contextualizam, por meio de um breve histórico, o 

desenvolvimento da disciplina de Política Educacional e propõem que no campo acadêmico 

os estudos emergiram no final da década de 1960. Citam também que:  

 

ao longo do tempo, foram criadas associações específicas (tal como a Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE, em 1961, o GT 

Estado e Política Educacional (no âmbito da Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação – ANPED, em 1987 (STREMEL; MAINARDES, 2015, p. 

3).  

 

Diante dessa breve contextualização, observamos as Políticas Públicas Educacionais 

sendo compreendidas dentro das Políticas Públicas de Estado. Sendo o Estado o detentor do 

poder, que é legitimado por meio dos arranjos que ocorrem dentro da estrutura da sociedade, 

faz-se necessário esclarecermos o conceito de Estado que é adotado neste trabalho. Assim, 

segundo Peroni (2000, p. 01), “nesta perspectiva é o Estado histórico, concreto, de classe, e, 

nesse sentido, Estado máximo para o capital, já que, no processo de correlação de forças em 

curso, é o capital que detém a hegemonia”.  
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A fim de contribuírem para o entendimento das relações estabelecidas por meio das 

políticas públicas que dão direcionamentos a um país, Duso e Sudbrack (2010, p. 70) afirmam 

que “a política é de fato constituída através de textos políticos e legislativos, expressando 

neles interesses e propósitos, que pretendem atingir. É nas escolas e sociedade, em geral, que 

essas políticas são colocadas em prática”. Desse modo, torna-se imprescindível a 

compreensão das relações travadas para estruturação política de uma determinada sociedade, 

a fim de que possam ser observadas, também, as formas de manutenções e (re) produções das 

relações de poder.  

 Quanto a isso, vejamos o posicionamento de Peroni:  

 

O Estado, na perspectiva lógica/histórica aqui adotada, tem na vida material dos 

indivíduos sociais a sua base. Esta não se dá segundo a vontade do Estado, mas é 

conciliada pelo modo de produção capitalista e pelas suas formas de intercâmbio, 

necessárias enquanto houver divisão do trabalho e propriedade privada. Portanto, 

“estas relações reais, longe se serem criadas pelo poder do Estado, são, pelo 

contrário, o poder criador dele” (MARX; ENGELS, 1974 apud PERONI, 2003, p. 

21).  

 

Concordamos com tal autora quando afirma que na sociedade em questão tem-se um 

Estado influenciado e influenciador do modo de produção capitalista, sendo maximamente 

inclinado ao capital e mínimo em relação aos interesses da grande coletividade. Consoante à 

estudiosa, destacamos, ainda, que “a história do Brasil é marcada pelo patrimonialismo, 

utilização do público para benefício privado, clientelismo e pelos pactos de conciliação entre 

as camadas dominantes” (PERONI, 2000, p. 07).  

Quanto à outra forma de controle e manipulação de poder, ressaltamos também o 

controle do arquivo
10

, entendido amplamente como “campo de documentos pertinentes e 

disponíveis sobre uma questão” (PÊCHEUX, 2010, p. 51). Pensando nesse controle e 

entendendo-o como uma materialidade representativa de interesses de poder, verificamos no 

discurso jurídico, representado na instituição das políticas públicas, a lembrança de uma 

proposição de Pêcheux (2010, p. 51): “os aparelhos do poder de nossas sociedades gerem a 

memória coletiva”. Ao fazer tal citação, menciona o período da Idade Média, lembrando que 

o acesso ao arquivo (autorização para ler, falar e escrever) era destinado a apenas alguns dos 

clérigos.  

Assim, considerando as políticas públicas educacionais dos programas que são 

centrais neste estudo, observamos em relação ao arquivo referente ao termo letramento no 

Brasil, alguns estudos que na época foram inicias, realizados por Leda Tfouni desde a década 

                                                 
10

  Cf. Pêcheux (2010). 
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de 1980. Sobre esse período, Pereira (2017a) afirma que a autora teria feito uma crítica 

rigorosa ao predomínio das teorias da Grande Divisa, ao modelo autônomo de escrita e aos 

reducionismos psicológicos que eram identificados no cenário brasileiro. Nessa conjuntura, a 

referida autora teria iniciado os estudos do letramento no Brasil, defendendo-o pelo 

reconhecimento do seu caráter político. No entanto, atualmente encontramos nos discursos 

oficiais referentes à questão (normas e programas) uma forte aderência que resulta na 

compreensão do letramento como proveniente das habilidades de leitura e de domínio do 

código escrito. 

Ao mencionar a consideração que deve ser dada em atenção das políticas públicas, 

encontramos Janete M. Lins de Azevedo ressaltando que “o conceito de políticas públicas 

implica considerar os recursos de poder que operaram na sua definição e que têm nas 

instituições do Estado, sobretudo na máquina governamental, o seu principal referente” 

(AZEVEDO, 2004, p. 5). A autora faz tal consideração ao tratar da reforma administrativa do 

Estado, após o período de “estatismo autoritário” (próprio do regime instalado no pós 1964). 

Elencando particularidades da política educacional, Azevedo (2004) assevera que na 

década de 1970 o Estado passou por uma grave crise e que, no contexto de sua superação, 

situava-se o processo de globalização do planeta. Conforme a autora, “neste contexto, ganhou 

centralidade o debate sobre o destino e o perfil que deveriam assumir as políticas públicas, em 

particular as voltadas para os setores sociais” (AZEVEDO, 2004, p. 7).  

A mesma autora discorre em relação à filiação econômica adotada e afirma que as 

raízes da corrente neoliberal encontram-se na teoria do Estado, a partir do século XVII – 

Ideário do liberalismo clássico. Segundo ela, nessa conjuntura, o capitalismo delineava as 

estruturas de classe, e a concepção de democracia acolhida era a de “democracia utilitarista”. 

Segundo essa concepção, a condução da atividade econômica é concebida pela “mão 

invisível” do mercado, sendo figurada por meio de uma suposta “neutralidade” do Estado, 

sendo este apenas o guardião dos interesses públicos, respondendo, neste caso, apenas pelo 

provimento de alguns bens essenciais, a exemplo da educação.  

Azevedo (2004) afirma que tal concepção vigorou durante o século XX e firmou-se na 

crise econômica dos anos 1970, quando assumiu a versão denominada neoliberal. Por meio 

dela, desenvolveu-se o questionamento da intervenção estatal, assim avançaram os interesses 

do mercado. Diante deste cenário, foi aumentada a importância dada à vigilância dos 

programas sociais.  

Nas palavras da autora: 
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No que diz respeito às políticas sociais, a referência básica é igualmente o livre 

mercado. Os programas e as várias formas de proteção destinadas aos trabalhadores, 

aos excluídos do mercado e aos pobres são vistos pelos neoliberais como fatores que 

tendem a tolher a livre iniciativa e a individualidade, acabando por desestimular a 

competitividade e infringir a própria ética do trabalho (AZEVEDO, 2004, p. 13). 

 

Desta forma, os gastos sociais que nessa perspectiva são considerados como os 

causadores do déficit público são apontados em relação às políticas públicas sociais como 

fator de oneração da máquina governamental. Sendo ainda, segundo os neoliberais, as 

políticas sociais as responsáveis por prejudicar a livre iniciativa (marca característica de tal 

regime, que supõe a “aparência” de que todos os sujeitos são igualmente aptos à 

concorrência), a individualidade (como garantia de direitos), o direito à competição e a ética 

do trabalho.   

Em relação à garantia da educação, Azevedo (2004) reforça ainda que a concepção 

não questiona a responsabilidade do governo em garantir o acesso a todos os níveis do ensino 

básico. No entanto, postula que os poderes públicos devem transferir ou dividir suas 

responsabilidades administrativas com o setor privado, gerando, assim, competição e 

provocando o aquecimento do mercado.   

Tais formulações provocaram grandes repercussões em atenção das políticas públicas 

sociais, assim como nas políticas públicas educativas, haja vista que a Educação passou a ser 

configurada de modo a atender as regras que são estabelecidas pelo mercado econômico, este 

muito bem representado pelo mercado trabalhista. Essas novas demandas de formatação 

passariam a reverberar até os dias atuais na definição das políticas públicas educativas.   

Quanto ao poder de imposição e prescrição do discurso jurídico
11

 e seu suposto caráter 

de objetividade, direcionamos, neste trabalho, nossa atenção à investigação dos efeitos de 

sentidos que são dados nas políticas públicas estatuídas em atenção do letramento. 

Contemplando tal questão, buscamos analisá-la em suas interfaces políticas consubstanciadas 

em contexto sócio-histórico.  

Além das inegáveis influências do capital, reverberadas nas políticas públicas 

educacionais que atendem diretamente as lógicas do mercado, temos ainda nas 

descontinuidades de tais políticas um outro problema. Ainda que em algumas delas se 

encontrem indícios de assertividades, promotoras de resultados favoráveis, sobretudo para as 

classes sociais menos favorecidas, temos em suas interrupções marcações políticas que se 

colocam como divisores entre as políticas de governo (vistas em temporalidades menores) e 

as políticas de Estado (vistas com maior força de permanência).  
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  Cf.  Claudini Harroche (1992). 
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A descontinuidade das políticas educacionais pode, de um lado, representar a 

fragmentação de ações públicas e de outro retratar os processos políticos 

sucessórios, de articulações políticas (como resultado de situações subjacentes), 

além de descontinuidades e rupturas no processo de financiamento da educação 

(COUTO, 2015, p. 2). 

 

Para além dos interesses resultantes dos processos de articulação política, entendemos 

que a educação pública não deve ser tratada como um jogo, no qual ganha sempre quem tem o 

maior poder de força econômica e de manipulação política, conforme vimos em Azevedo 

(2004) e Peroni (2000). Entendemos que as políticas públicas, sobretudo, as políticas públicas 

educacionais, devem servir a consecução legítima de um projeto de nação, não figurando, 

apenas, como propostas de reparos a resultados não desejados.  

Diante do exposto, propomo-nos a discutir sobre os efeitos de sentidos que são dados 

em referência ao termo letramento, observados em razão das determinações políticas 

instituídas em favor dos programas constituintes do nosso corpus. Em vista dessa intenção, 

retomamos Pêcheux (1995), o qual faz acusação em relação à não transparência da linguagem, 

apontando-a por via da sua função política e ideológica que seria ignorada na relação dos dois 

esquecimentos sugeridos pelo autor. Para prosseguimento do que é proposto neste trabalho, 

trataremos, de modo específico na subseção 3.2, a seguir, da apresentação das políticas da 

alfabetização e do letramento no Brasil.  

 

3.2 A política da alfabetização e do letramento no Brasil 

 

A questão da alfabetização e do letramento no Brasil constituiu-se desde sempre um 

problema de natureza sociopolítica, de implicação e replicações históricas. Apesar dos 

considerados esforços que vêm sendo empreendidos para a melhoria dos índices educacionais, 

o recenseamento
12

 geral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado no 

ano de 2010, indica que de um total de 190.755.799 pessoas, 9,6%,  são consideradas 

analfabetas (pessoas de 10 anos ou mais de idade).  

O mesmo censo revela uma evolução gradual na diminuição dos índices percentuais 

relativos ao analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, caindo dos 56% registrados no ano 

de 1940, para 9,6% relativos ao ano de 2010. Assinala também, em relação ao ano de 2010, 

que a maior concentração de pessoas que não frequentavam a escola, considerando-se a idade 

                                                 
12

 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000/2010. 
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dos 6 aos 14 anos, estavam agrupadas no Norte do Brasil, 6,1%, o que parece concordar com 

a tradição sociocultural imposta historicamente para a referida região (BRASIL, 2010). 

Não obstante os avanços já verificados, a exemplo do evidenciado em relação à década 

de 1940, salta-se aos olhos o que se tem ainda por fazer, quanto as políticas e práticas que são 

desenvolvidas na educação pública brasileira, pensando-as, sobretudo, na esfera de suas 

determinações. O não acesso à base material do conhecimento marca-se como uma questão 

política que produz implicações para as posições sociais e discursivas dos sujeitos.  

Buscando conhecer tais efeitos é que inquirimos o letramento pela via da sua 

abrangência política postulada como um diferenciador em vista das relações que são 

instituidadas sócio e historicamente. Segundo Leda Tfouni (2010, p. 7), o letramento é um 

neologismo recente que começou a ser estudado no Brasil a partir da década de 1980 quando 

começaram a chegar “publicações inglesas, norte americanas e ainda traduções para o inglês 

de obras que abordavam a questão, escritas por Luria e Vygotsky”. A autora afirma que essa 

nova área de estudos e pesquisas veio marcada pela heterogeneidade, contudo apresenta 

algumas das perspectivas sob as quais o termo “lyteracy” tem sido focalizado na literatura de 

língua inglesa, citando, para isso, as perspectivas individualista-restritiva, a tecnológica e a 

construtivista (TFOUNI, 2010).  

As concepções mencionadas compreendem o letramento estando sempre vinculado ao 

viés da escrita, identificação recorrente que encontramos também no nosso corpus – formado 

pelos programas Pró-Letramento e PNAIC. Vejamos: 

No Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), “adota-se a 

abordagem da alfabetização na perspectiva do letramento, na qual se busca favorecer 

situações propícias de aprendizagem do funcionamento do sistema de escrita alfabética” 

(BRASIL, 2015a, p. 7). Já em relação ao Pró-Letramento, é “o resultado da ação de ensinar ou 

de aprender a ler e escrever, bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em 

práticas socias”  (PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p. 11). 

Considerando a perspectiva aquiescida nos referidos programas, optamos por fazer 

uma breve apresentação de algumas políticas que são relacionadas à alfabetização e ao 

letramento no Brasil. Não nos alongaremos com a intenção de descrevê-las, classificá-las ou 

discuti-las, pois esta não é a nossa objetivação neste trabalho. No entanto, faremos um 

pequeno recorte de algumas políticas, por considerarmos que estas representam em 

perspectiva histórica o modo pelo qual o assunto foi tratado na educação pública brasileira.  

No período do Império até a Primeira República (1822-1889), destaca-se “a presença 

do Estado na formulação de uma educação para a população que se manteve em expansão 
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diante de todo o processo de desenvolvimento econômico” (SILVA; SOUZA, 2011, p. 69). 

Segundo os autores, Dom Pedro I teria iniciado uma nova fase para a sociedade brasileira, 

criando instituições que serviriam ao fortalecimento da cultura escolar, “cravando a entrada 

do Brasil em um processo de modernização e urbanização com a fundação de escolas 

técnicas, de universidade, faculdades, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o 

Jardim Botânico entre outras” (SILVA; SOUZA, 2011, p. 70). Nesse sentido, tais autores 

evidenciam o pensamento educacional adotado, a concepção de educação, o público alvo e os 

seus resultados junto à sociedade.   

É possível depreender, a partir desse período, grandes avanços nas esferas 

educacionais e culturais brasileiras, todavia pode-se inferir que a movimentação ocorrida na 

educação serviu de suporte à estruturação do desenvolvimento econômico almejado para o 

período. Nessa acepção, contextualizando com discussões atuais relacionadas ao letramento, 

reportamo-nos às palavras de Tfouni (2010) em relação à proposta tecnológica que é dada ao 

termo. Nela, haveria uma relação do neologismo como um produto, este ligado ao progresso 

da civilização e ao desenvolvimento tecnológico. 

Sequenciadamente serão apresentados alguns programas que são referidos desde o 

Movimento de Educação de Base (MEB) até a criação do Programa de Alfabetização 

Solidária (PAS). Para isso, citamos Manoel Bastos (2017), em quem encontramos aderência 

ao imaginário do “discurso oficial” do letramento no Brasil.  

Tem-se em Bastos (2017) a apresentação da alfabetização no Brasil, feita por meio de 

aspectos gerais, tomando-se como referência a segunda metade do século XX. O autor, 

referindo-se aos programas de alfabetização no Brasil, considerando a década de 1960 a um 

período mais próximo da história da alfabetização, cita o Movimento de Educação de Base 

(MEB), o Movimento da Cultura Popular (MCP), o Centro Popular de Cultura (CPC), a 

Campanha de Educação Popluar (CEPLAR), o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) e a Fundação Educar.  

Segundo Bastos (2017), o Movimento de Educação de Base foi o primeiro programa 

de alfabetização no Brasil. Foi instituído por iniciativa de Igreja Católica e contava com o 

auxílio do Governo Federal por meio de repasses de recursos para a Confederação Nacional 

dos Bispos Brasileiros (CNBB). O programa era desenvolvido por emisossoras católicas e 

atendia prioritariamente as regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste e Minas, estas 

contempladas pelos altos índices de subdesenvolvimento.  

Sua sucessão teria sido dada pelo Movimento de Cultura Popular (MPC) “que tinha 

como meta a alfabetização de grupos de debate, cujos objetivos eram obter resultados 
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positivos, tais como escrever e ler textos simples” (BASTOS, 2017, p. 5). Esse movimento 

não obteve sucesso pela falta de recursos e foi extinto pelos militares.   

Bastos (2017) apresenta como outra tentativa de melhoramento do processo de 

alfabetização a criação do CPC . Este “criado pela UNE – União Naional dos Estudantes em 

parceria com artistas e intelectuais que almejavam levar a cultura aos menos favorecidos 

através da utilização de livros de literatura na alfabetização” (BASTOS, 2017, p. 5).  

Admitindo o insucesso  dos programas anteriores, Bastos (2017, p. 5) ressalta que “o 

governo resolveu implantar a CEPLAR – Campanha de Educação Popular que utilizava a 

metodologia freiriana e tinha como objeto principal a conscientização da importância da 

alfabetização na  sociedade”. 

O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) teria surgido, consoante o 

autor,  depois de várias tentativas que não atenderam as expectativas do governo. “As 

estratégias desse programa eram exclusivas dos militares e o objetivo central era eliminar o 

analfabetismo no Brasil, no menor espaço de tempo possível e tinha, como sinalizadores 

positivos, as metodologias freirianas” (BASTOS, 2017, p. 5). Contava com recursos que eram 

retirados da Loteria Esportiva e do Imposto de Renda e tinha objetivos diversificados, como: 

“aprender a ler, escrever e contar, aperfeiçoar o próprio vocabulário, ganhar senso de 

responsabilidade, motivar a criatividade cognitiva e desenvolver o raciocínio lógico” 

(BASTOS, 2017, p. 5).  

Logo após a queda do regime militar, teria havido a substituição do MOBRAL pela 

Fundação EDUCAR. A respeito disso, Bastos (2017) afirma que era de competência do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) e que o seu objetivo era a viabilização da 

alfabetização para aqueles que não tiveram acesso à escola ou que saíram prematuramente 

dela.  

Com referência ao ano de  1997, Bastos (2017) menciona a implantação do Programa 

de Alfabetização Solidária (PAS) que era destinado à educação de jovens e adultos, ocorrendo 

prioritariamente nas regiões Norte e Nordeste. Contava com parcerias dos poderes públicos 

federal e municipal, MEC, pessoas físicas, instituições,  empresas e organizações.  

Dessa sequência, é possivel constatar que as dificuldade enfrentadas pelo Brasil, em 

relação aos processos de alfabetização, nunca foram totalmente resolvidas. Aliás, a 

preocupação com a superação dessa questão foi identificada, também, em esfera mundial. 

 No discurso do Sr. Koichiro Matsuura (Diretor Geral da UNESCO – Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), proferido por ocasião do lançamento 

da Década das Nações Unidas para a Alfabetização (2003-2012), ele expõe a intenção para a 



39 

 

década, revelando-a por meio de dois objetivos principais: “Primeiramente, a Década buscará 

promover a conscientização acerca do desafio da alfabetização. E, em segundo lugar, a 

Década servirá como um estímulo para ação por grande quantidade de parceiros e outras 

partes interessadas” (UNESCO/MEC, 2003, p. 11).  

Quanto à preocupação com a conscientização sobre a problemática, o Brasil já 

mostrava-se afetado. Tal constatação pode ser percebida pelas inúmeras ações intencionadas 

para a superação do problema, que seria localizado na fase introdutória dos sujeitos no ensino 

fundamental I. Não alcançando os resultados esperados na fase adequada, estes alunos 

incrementavam os baixos índices avaliativos.  

Confirmado o reconhecimento do Brasil em relação a esse entrave, houve também, no 

ano de 2003, a criação do Programa Brasil Alfabetizado, que foi gestado no governo de ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. 

Assim, seguem-se as duas próximas políticas a serem apresentadas, o Pró-Letramento e o 

PNAIC, as quais, por fazerem parte do nosso corpus, serão apresentadas de maneira mais 

específica. Não intencionamos fazê-lo de modo exaustivo, visto adotarmos na AD a noção de 

materialidade discursiva.   

 

3.2.1 O Pró-Letramento 

 

Janaina Antunes (2015) afirma ter surgido em março de 2005 o Programa de 

Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Inicias do Ensino Fundamental – o Pró-

Letramento. O programa também teria sido gestado no mandato do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva e teria surgido em meio a uma discussão que se ocupava da não assertividade da 

superação dos resultados obtidos pelo ensino fundamental. Em documento oficial (BRASIL, 

2012) encontramos, no Guia Geral, definição referente ao programa: 

 

O Pró-Letramento – Mobilização pela Qualidade da Educação – é um programa de 

formação continuada de professores para a melhoria da qualidade da aprendizagem 

de leitura, escrita e matemática nos anos ou séries iniciais do ensino fundamental 

(BRASIL, 2012, p. 1). 

 

Conforme o mesmo documento (BRASIL, 2012), o programa seria realizado pelo 

Ministério da Educação (MEC), Universidades Parceiras e com adesão dos estados e 

municípios, pondendo dele participar os professores que estivessem em exercício nos anos das 

séries inicias do ensino fundamental das escolas públicas. Assim, tem-se como seus objetivos: 
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Ofecerer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos ou séries inicias do 

ensino fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem de língua portuguesa e matemática; 

Propor situações que incentivem a reflexão e a contrução do conhecimento como 

processo contínuo de formação docente; 

Desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática e da 

linguagem e de seus processos de ensino e aprendizagem; 

Contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação continuada; 

Desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo Universidades, 

Secretarias de Educação e Escolas Públicas das Redes de Ensino (BRASIL, 2012, p. 

7). 

 

Quanto ao seu funcionamento, a sua modalidade era semipresencial (BRASIL, 2012). 

A proposta utilizava-se de material impresso e de vídeos e contava com atividades presencias 

e a distância, as quais eram acompanhadas por porfessores orientadores, chamados de tutores.   

Em relação ao seu contexto de surgimento, Janaina Antunes (2015) afirma que o 

programa nasceu em atenção ao atendimento das demandas de formação continuada de 

professores e que estas estariam associadas a uma suposição de melhoria da qualidade da 

educação. A autora corrobora com a afirmação do que já temos discutido em relação ao 

ensino fundamental.  

Ela afirma que o programa teria surgido “com expectativas de mudança, visto que os 

problemas sociais e, em especial, da alfabetização permaneciam em nosso país” (ANTUNES, 

2015, p. 21). Nesse sentido, ela discute em relação à Portaria Ministerial nº. 1.403 de 9 de 

junho de 2003 que teria sido gerada por ocasião da insuficiência do ensino, passando a indicar 

a necessidade de acompanhamento e melhoria do trabalho dos professores. Em suas palavras: 

 

Em 2003, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, pela portaria Ministerial nº. 

1.403, de 9 de junho de 2003 (anexo B), o MEC instituiu o Sistema Nacional de 

Certificação e Formação Continuada de Professores da Educação Básica. Esse 

sistema deveria estabelecer o Exame Nacional de Certificação de Professores, por 

meio do qual se promoveriam parâmetros de formação e méritos profissionais, 

programas de incentivo e apoio à formação continuada de professores (ANTUNES, 

2015, p. 27).  

 

Quanto à instituição do referido exame, teria por finalidade a avaliação das 

competências e das habilidades dos professores em exercício, assim como dos concluintes dos 

cursos de formação de professores, sendo feitos por meio de instrumentos adequados aos 

conhecimentos específicos das áreas de atuação. Referindo-se também ao mesmo documento, 

informa que foi instituída “Bolsa Federal de Incentivo à Formação Continuada, que seria 

concedida a todo professor certificado, em exercício nas redes públicas de ensino” 

(ANTUNES, 2015, p. 28).  
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A respeito da apresentação da referida portaria, feita pelo ministro da Educação, 

verificamos o seguinte, conforme Antunes (2015): 

 
Na apresentação desse documento, o então ministro da Educação, Cristovam 

Buarque, afirmou que “[...] a superação do quadro dramático de insuficiência no 

desempenho dos alunos do ensino fundamental depende de investimento no 

professor: na sua formação, nas condições de trabalho e na remuneração” (BRASIL, 

2003b, p. 5). Assim, compreendemos que o Governo Federal, por meio do MEC, 

relaciona diretamente a insuficiência de conhecimentos dos alunos com a 

necessidade de investimento na formação, nas condições de trabalho e na 

remuneração do professor (ANTUNES, 2015, p. 28). 

 

Posicionando-se em relação à questão, Janaina Antunes (2015) reflete em relação ao 

conceito de desenvolvimento profissional dos professores e, para isso, cita a pesquisa de 

Campos (2014) que trata da formação do professor em tempos de neoliberalismo. Assim, 

afirma que um “[...] novo paradigma social do capitalismo encontrou a educação escolar 

como canal para disseminar sua ideologia, a fim de gerar nos indivíduos competências para 

atuar num mundo global e competitivo” (CAMPOS, 2014 apud ANTUNES, 2015, p. 32).  

Para Antunes (2015), nessa perspectiva, os movimentos relacionados à educação 

estariam bastante ligados a uma reorganização do ensino para a qualificação profissional que 

é exigida pelo capitalismo. Tal cobrança passaria a ser sustentada, de modo aparente, pelas 

metas de aprendizagens exigidas pelo sistema neoliberal. No entanto, ela afirma: 

 

Acreditamos que não basta organizar um Sistema Nacional de Formação Continuada 

e Certificação de Professores como solução para esse problema. É preciso que sejam 

garantidas as condições financeiras e espaço-temporais para que cada profissional do 

magistério possa realmente qualificar sua ação pedagógica. Além disso, a oferta de 

cursos de formação e a emissão de certificados não garantem uma boa formação 

para os alunos e os professores (ANTUNES, 2015, p. 29). 

 

Concordamos com Antunes (2015) e acreditamos que, para que haja progressos em 

relação à questão, faz-se necessário que sejam garantidas, para além das recompensas 

financeiras e das certificações profissionais, condições outras de trabalho que permitam a 

esses profissionais exercerem com dignidade as suas práticas.  

Quanto à proposta de letramento indicada para o referido programa, no Pró-

Letramento (2012) identificamos aderência correlacionada ao modelo autônomo de 

letramento, haja vista que nele não se concebe a ideia de letramento, sendo desvinculado dos 

usos sociais da escrita. Quanto a essa questão, será aprofundada, a seguir. 

Diante dessa exposição de alguns programas brasileiros relacionados à alfabetização, 

percebemos a recorrência da atenção que era dada à necessidade de alcance dos alunos em 
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relação aos critérios das avaliações educacionais. A preocupação com o atendimento dos 

resultados, observados em vista da correspondência com a idade regular - “idade certa”, 

apontou para a insuficiência do ensino fundamental, surgindo a partir dessa carência a 

necessidade de elaboração de um grande Pacto. 

 

3.2.2 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa  

 

No Plenajando a Próxima Década, Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional da 

Educação, verificamos que a ampliação do ensino fundamental obrigatório para 9 anos, com 

início a partir dos 6 anos de idade (cf. Lei nº 11.274/2006), justifica-se pela melhoria da 

qualidade do ensino (BRASIL, 2014a).  Nesse mesmo sentido, em referência ao Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação (cf. Decreto nº 6.094/2007) tem-se como uma das 

ações de colaboração a determinação da responsabilidade dos entes federativos com a 

alfabetização das crianças até no máximo oito anos de idade (BRASIL, 2014a). Quanto ao 

estabelecido nesse mesmo documento, em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino de 9 anos (cf. Resolução CNE nº 7/2010), destacamos o seguinte: 

 

encontra-se estabelecido que os três anos iniciais do ensino fundamental devem 

assegurar a alfabetização e o letramento e o desenvolvimento das diversas formas de 

expressão, incluindo o aprendizado da Língua Portuguesa, da Literatura, da Música 

e demais Artes e da Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, da 

Ciência, da História e da Geografia (BRASIL, 2014a, p. 26).  

 

Pelas proposições apresentadas, depreende-se que, na atual conjuntura histórica, a 

educação pública brasileira ainda enfrenta dificuldades em relação ao aprendizado de seus 

alunos. No Plano Nacional de Educação (PNE/2014-2024), em sua meta 5, é instituída a  

alfabetização de todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental. Formulado em atenção da melhoria da qualidade da educação, contou,  de 

acordo com Brasil (2014b), com apontamentos sociais oferecidos pela CONAE – Conferência 

Nacional de Educação (2010). Com a intenção de se firmar o propósito da meta 5, foram 

estabelecidas estratégias para consecução desse objetivo, conforme listagem a seguir: 

 

Estratégias: 

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; 

5.2. instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a 

alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de 
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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; 

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; 

5.4. 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; 

5.5. apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de 

populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e 

desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua 

materna 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; 

5.7. apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem 

estabelecimento de terminalidade temporal (BRASIL, 2014b). 

 

Pedimos desculpas em relação ao tamanho da citação anterior, mas julgamos 

necessário apresentá-la por tratar-se de uma instrução normativa relacionada à questão. De 

modo resumido, apresentamos agora as intenções apresentadas nas referidas estratégias.  

 Percebe-se em tais pontuações: a preocupação com a estruturação dos processos 

pedagógicos de alfabetização, a fim de que se garanta a alfabetização plena de todas as 

crianças; há intenção de se instituir instrumentos nacionais de avaliação para aferição da 

alfabetização, bem como de se estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem tais 

instrumentos; há sugestão de utilização de tecnologias educacionais para alfabetização de 

crianças, garantindo a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com o 

acompanhamento de seus resultados; fomento de tecnologias e práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a alfabetização, considerando diversas abordagens metodológicas; 

apoio à alfabetização de públicos específicos, com a produção de materiais didáticos 

adequados, assim como o desenvolvimento de instrumentos que considerem suas 

necessidades; estímulo à formação inicial e continuada de professores para a alfabetização de 

crianças, utilizando-se de tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras; e, por fim, o apoio à 

alfabetização das pessoas com deficiências, considerando as especificidades de cada pessoa 

ou grupo.  
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Com o intuito de assegurar o cumprimento da meta 5 do PNE, foi lançado em 2012 o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), contando com um sistema 

informatizado de monitoramento chamado SisPacto.  

Vejamos sua apresentação, feita em documento orientador: 

 

O PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso 

formal e solidário assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados 

e dos Municípios, desde 2012, apara atender à 5 Meta do Plano Nacional de 

Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas as crianças, 

no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental” (BRASIL, 2017, 

p. 3).  

 

O compromisso selado, na condição de um pacto, denota uma suposta mobilização de 

esforços que se daria de modo ainda não visto anteriormente, garantindo-se, assim, a suposta 

consecução da propositura apresentada na meta 5. Quanto às suas práticas, seu documento 

orientador afirma que “o ciclo da Alfabetização deve ser marcado por uma ação pedagógica 

intencional e progressiva que prepara uma estrutura sólida para novos aprendizados ao longo 

da vida“ (BRASIL, 2017, p. 11). Há nessa ação uma perspectiva de focalização das estratégias 

didático-pedagógicas dos professores alfabetizadores, dos professores formadores e dos 

gestores. 

Considerando o PNAIC o maior representante atual dos programas governamentais 

relacionados à alfabetização (e ao letramento) dos alunos do ensino fundamental I, julgamos 

adequado verificar a concepção adotada para significação do conceito de letramento.  

Segundo o caderno de apresentação relacionado ao Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (BRASIL, 2015b): 

 

A concepção adotada no âmbito do PNAIC é a da alfabetização na perspectiva do 

Letramento. Ou seja, entende-se e defende-se que é preciso que a criança domine o 

sistema de Escrita Alfabética, mas que também desenvolva habilidades de fazer uso 

desse sistema em diversas situações comunicativas, com autonomia (ARAUJO, 

2015, p. 21). 

 

De acordo com o Caderno, a alfabetização na perspectiva do letramento caracteriza-se 

pela capacidade de interação com textos escritos; sabendo lê-los e produzi-los as crianças 

devem compreender o sistema alfabético de escrita, fazendo-o com autonomia. Nesse sentido, 

encontramos concordância dessa proposta com os ideais do Construtivismo. Mortatti (2016, p. 

2271), discutindo os efeitos da teoria Construtivista que foi implantada no Brasil na década de 

1980, afirma que nela o foco da alfabetização estaria “em como a criança aprende a língua 
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escrita, ou seja, como, na condição de sujeito cognoscente, constrói o conhecimento sobre a 

língua escrita, na interação com esse objeto de conhecimento”.  

Essa concepção apresentada pela citação anterior do PNAIC segue a mesma proposta 

de aderência teórica, adotada também no programa anterior, o Pró-Letramento.    

Diante da exposição dos programas, aqui mencionados enquanto tentativas de 

resolução do problema do analfabetismo no Brasil, percebemos que a questão não se 

apresenta por meio de uma versão simplificada, conquanto carrega consigo uma materialidade 

histórica, social e cultural. Em vista disso, lembramo-nos de Tfouni (2010) que propõe 

indagações relacionadas às ideologias que servem de alimento aos imaginários voltados aos 

processos de alfabetização, de escrita e de letramento. Nesse entendimento, tomamos a 

questão não nos atentando às evidências direcionadas para a instituição dos programas 

elencados, mas sugerimos também a observação e a averiguação dos aspectos ligados à 

exterioridade da linguagem (ORLANDI, 2001c).   

Enfim, evidenciamos a manifestação do Estado sendo organizada por meio das 

Políticas Públicas, dentre as quais identificamos as Políticas Públicas Educacionais. Em 

relação a estas, consideramos necessário mantê-las em centralidade em relação aos debates 

que se ocupam da educação pública brasileira, haja vista que as suas proposições influenciam 

sobremaneira no estabelecimento dos lugares sociais dos sujeitos. No próximo capítulo, 

seguiremos com a discussão referente ao letramento, abordando-o na perspectiva discursiva a 

ser apresentada na subseção 4.1 e por seu alcance político a ser abordado em 4.2.   
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4 O POLÍTICO NO LETRAMENTO E O LETRAMENTO NA POLÍTICA 

 

Neste capítulo, versamos em relação ao letramento, evidenciando-o pela via de sua 

relevância sociopolítica. Na perspectiva discursiva aqui adotada, “o letramento focaliza os 

aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade” (TFOUNI, 

2010, p. 22). Leda Verdiani Tfouni (2010) afirma que o termo letramento é um neologismo 

recente que teria sido dicionarizado na língua portuguesa no início da década de 1980.  

Referindo-se a esse novo campo de estudos, Tfouni (2010) afirma que não havia um 

consenso para o termo “literacy”, mas que várias abordagens teóricas como as que são filiadas 

ao marxismo revisitado, a psicologia transcultural e cognitiva, e a antropologia constituíram 

para os pesquisadores brasileiros os estudos que se denominam, hoje, letramento. Desde 

então, o aparecimento de pesquisas teria sido marcado pela heterogeneidade, por meio de 

filiação à Linguística e às teorias da linguagem em geral.  

Para Tfouni (2010), ter-se-ia surgido a necessidade de se começar a falar em 

letramento pela “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” (p. 

32). Contudo, neste processo de determinação do sentido da palavra, em função das várias 

abordagens teóricas que foram adotadas, constitui-se uma polissemia em torno da sua 

significação, o que tornou complicada a sua conceituação.  

A autora, arrazoando sobre confusão que há no uso do termo, afirma que: 

 

Na bibliografia de língua inglesa, que, aliás, é citada descuidadamente por alguns, 

tem-se, sob o rótulo literacy, uma variedade de definições e visões. Aí está, creio eu, 

uma das origens de mal-entendidos entre os que trabalham na área, e que acabam 

usando indiferenciadamente letramento como equivalente vernáculo de qualquer das 

acepções englobadas pelo vocábulo inglês (TFOUNI, 2010, p. 32). 

 

Segundo ela, o uso de equivalência vernácula de qualquer uma das definições que são 

tomadas descuidosamente do vocábulo inglês constitui-se em mal-entendidos. A título de 

ilustração, ela demonstra algumas das perspectivas sob as quais o termo tem sido focalizado 

na literatura de língua inglesa, sobretudo na literatura norte-americana, apresentadas adiante. 

 Na primeira, denominada por ela perspectiva individualista-restritiva, literacy é visto 

como voltado somente para a aquisição da leitura/escrita. Nesta perspectiva, considera-se a 

aquisição da escrita enquanto um código (relacionado ao ponto de vista do indivíduo que 

aprende).  
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Daí, uma relação por extensão entre literacy e: escolarização, ensino formal, e 

aprendizado de habilidades específicas (como: aprender o alfabeto, correspondência 

som/grafema, pré-requisito psicomotores). Nessa perspectiva, então, literacy 

confunde-se com alfabetização (TFOUNI, 2010, p. 33).  

 

Quanto à segunda, poderia ser chamada de perspectiva tecnológica. Relaciona 

“literacy, enquanto produto, com seus usos em contextos altamente sofisticados. Tem, ainda, 

uma visão positiva dos usos da leitura/escrita, relacionando-os com o progresso da civilização 

e o desenvolvimento tecnológico” (TFOUNI, 2010, p. 33). 

Já a terceira perspectiva é a cognitivista. Nela, haveria uma ênfase no aprendizado 

como produto das atividades mentais, vendo o aprendiz como responsável central pelo seu 

processo de aquisição da escrita, uma vez que pressupõe que o conhecimento e as habilidades 

têm origem nesses indivíduos. “Olha, portanto, os processos internos, e ignora as origens 

sociais e culturais do letramento” (TFOUNI, 2010, p. 34). 

Examinando as perspectivas apresentadas, Tfouni (2010) afirma que entre elas há um 

ponto em comum:  

 

A concepção de literacy enquanto aquisição da leitura/escrita. Com efeito, não 

importa a perspectiva: a ênfase é sempre colocada nas “práticas”, “habilidades”, 

“conhecimento”, voltados sempre para a codificação/decodificação de textos 

escritos. Ou seja, existe aí uma superposição entre letramento e alfabetização. Em 

segundo plano, às vezes de maneira apenas sugerida, aparece também uma relação 

entre letramento, escolarização e ensino formal (TFOUNI, 2010, p. 34, destaques da 

autora). 

 

Assim, segundo Tfouni (2010), é perceptível à convergência dada ao entendimento do 

letramento, sendo posto por efetivação das habilidades de codificação e decodificação do 

código escrito. Ao discutir essa supervalorização, que encaminha o entendimento do 

letramento pela preconização do modelo autônomo, Tfouni (2010), refere-se à Street (1989), 

que teria problematizado o ressurgimento moderno da teoria da Grande Divisa.  

Diante dessa discussão que contempla os usos descuidados do temo letramento, Tfouni 

(2010) denomina as perspectivas apresentadas como “a-históricas”, visto que as mesmas 

apelariam “para a alfabetização como critério para estabelecer diferenças entre processos 

cognitivos e comunicacionais, diferenças estas que se configuram na forma de abismo 

intransponível entre aqueles que não sabem ler e escrever e aqueles que sabem” (TFOUNI, 

2010, p. 37).  

Trataremos dessa questão no próximo tópico, em que discutiremos o letramento pela 

perspectiva discursiva. Contudo, tomamos o letramento como um fenômeno que é complexo, 

manifesto em meio às múltiplas facetas que são interpostas nas intricadas relações sociais, 
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constituindo-se pela via da interpretação da linguagem em meio a uma ampla rede de sentidos 

da qual participam os sujeitos expostos à língua e aos seus efeitos comunicacionais.  

 

4.1 Letramento: um olhar discursivo  

 

Tfouni (2010) apresenta em seu livro Letramento e Alfabetização uma série de 

trabalhos que foram desenvolvidos por ela a partir do ano de 1982. A estudiosa teria se dado 

conta de uma lacuna linguístico-discursiva pela falta, “em nossa língua, de uma palavra que 

pudesse ser usada para designar esse processo de estar exposto aos usos sociais da escrita, 

sem no entanto saber ler nem escrever” (TFOUNI, 2010, p. 10). A pesquisadora se debruçou 

sobre a questão, quando passou a argumentá-la, de modo inaugural no Brasil, com base na 

perspectiva sócio-histórica e discursiva de letramento.  

Quanto a isso, Pereira (2017a, p. 29) afirma que a estruturação “de um campo de 

estudos sobre letramento no Brasil nos remete aos anos 1980 e, principalmente ao papel de 

destaque que ganhou o livro ‘Adultos não-alfabetizados: o avesso do avesso’ de Leda Tfouni 

(1988)”. Nele, a referida autora teria feito severas críticas aos reducionismos do cognitivismo. 

 Seguindo com a apresentação deste campo de estudos, Pereira (2017a), com base em 

Tfouni (2001), salienta que esta autora teria apresentado desaprovação quanto ao predomínio 

das teorias da grande divisa e do modelo autônomo de escrita, percebidos em relação ao 

cenário brasileiro. Nas palavras do autor: 

 

Esta análise minuciosa das implicações da crença na natureza de um tipo de relação 

entre o texto oral e escrito, bem como do suposto desvendamento pela Psicologia da 

relação entre pensamento e linguagem é discutida de maneira refinada, apontando 

dilemas (entre atraso e avanço; progresso e retrocesso) que há muito assolam 

discussões de natureza vária nas Ciências Humanas e Sociais (PEREIRA, 2017a, p. 

92). 

 

Segundo Pereira (2017a), diante desses estudos, Tfouni teria passado a discutir as 

relações entre os textos orais e escritos e a relação do pensamento com a linguagem. Surge, 

assim, nesse contexto, estudos de vários pesquisadores que faziam apontamentos críticos 

relacionados ao incômodo provocado pela “continuidade do predomínio do uso do termo 

letramento ainda voltado à perspectiva utilitarista da escrita, baseado na crença na escrita 

como tecnologia atrelada somente a um suposto avanço cognitivo e aprimoramento de 

habilidades psicológicas” (PEREIRA, 2017a, p. 93). 
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Em perspectiva contrária ao predomínio do modelo autônomo de letramento 

(apresentado pela versão moderna da teoria da Grande Divisa), encontramos questionamentos 

de Tfouni (2010), que, além de considerar os alfabetizados, procura “investigar também as 

consequências da ausência da escrita a nível individual, mas sempre remetendo ao social mais 

amplo, isto é, procurando, entre outras coisas, ver quais características da estrutura social têm 

relação com os fatos postos” (TFOUNI, 2010, p. 22). Para ela, “a ausência tanto quanto a 

presença da escrita em uma sociedade são fatores importantes que atuam ao mesmo tempo 

como causa e consequência de transformações sociais, culturais e psicológicas às vezes 

radicais” (TFOUNI, 2010, p. 22).   

Desse modo, ao investigar o letramento, Tfouni (2010) aponta-o por meio de 

elaborações direcionadas às preocupações políticas e sociais, de inclusão e justiça, centrando 

sua atenção nos mecanismos ideológicos disseminadores de influência educacional. Buscando 

compreensão ampla da questão, interroga os aspectos políticos e ideológicos envolvidos no 

surgimento de uma língua (código escrito). 

 

O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição da 

escrita. Entre outros casos, procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades 

quando adotam um sistema de escrita de maneira restrita ou generalizada; procura 

ainda saber quais práticas psicossociais substituem as práticas “letradas” em 

sociedades ágrafas. Desse modo, o letramento tem por objetivo investigar não 

somente quem é alfabetizado, mas também quem não é alfabetizado, e, nesse 

sentido, desliga-se de verificar o individual e centraliza-se no social (TFOUNI, 

2010, p. 12, destaque da autora). 

 

Conforme fora dito, o letramento nesta perspectiva não é centralizado em relação 

apenas ao domínio dos códigos escritos, mas preocupa-se também com os efeitos que são 

produzidos socialmente em relação ao surgimento de uma língua. Ocupando-se de discussão 

relacionada à diferenciação da alfabetização e do letramento, Tfouni (2010) afirma que a 

primeira estaria relacionada à aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupos de indivíduos, 

sendo esta um processo que seria, a seu ver, caracterizado por sua condição de incompletude; 

ao passo que o segundo focalizaria os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema 

escrito em uma sociedade.   

Ainda conforme Tfouni (2010, p. 31), “não existe questão fechada acerca do que seja 

letramento”. Destarte, o letramento, aqui, é compreendido como um fenômeno complexo e 

multifacetado, pois se manifesta no entremeio das relações dos sujeitos, irrompendo-se para 

além dos padrões formais. 
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O fenômeno do letramento produzido pela exposição dos sujeitos aos usos sociais de 

uma língua falada ou escrita revela-se nos cotidianos sociais, apresentando-se por meio das 

inúmeras facetas que resultam da relação do sujeito com a interpretação do simbólico pela 

linguagem. Considerando a abrangência e a importância política dos Letramentos sociais
13

, 

julgamos serem incoerentes as definições de convergências unívocas que lhes são atribuídas.  

Quanto a essa questão, assim configura-se o posicionamento de Tfouni: 

 

Por isso, explicito aqui minha posição: letramento, para mim, é um processo, cuja 

natureza é sócio-histórica. Pretendo, com essa colocação, opor-me a outras 

concepções de letramento atualmente em uso, que não são nem processuais, nem 

históricas, ou então adotam uma posição “fraca” quanto a sua posição processual e 

histórica. Refiro-me a trabalhos nos quais, muitas vezes, encontra-se a palavra 

letramento usada como sinônimo de alfabetização (TFOUNI, 2010, p. 32, destaque 

da autora). 

 

Quanto aos mal-entendidos, citados por Tfouni (2010) e também por Pereira (2017a, 

2017b), relacionados às equivocadas conceituações de letramento, encontramos uma 

sobreposição ideológica já aludida em relação à Teoria da Grande Divisa. Nela, haveria uma 

supervalorização da cultura escrita em detrimento de uma diminuição da valorização da 

cultura oral. Percebemos em vista dessa relação que vai de enaltecimento a subvalorização, 

efeitos discursivos que são manifestos por via de traçados históricos e ideológicos. Quanto a 

eles, Pereira (2011), reportando-se a Pêcheux (1995), faz menção relacionada ao discurso 

científico e afirma que, não há linguagem sem sujeito e nem sujeito sem ideologia.  

Em face dessa relação insidiosa, Pereira assim assevera: 

 

Da interdição a possibilidade de interpretação em lugares deslocados do efeito 

ideológico, o sujeito caminha sob um mecanismo insidioso, que é da ilusão de que 

pode escapar da ideologia. Dentro desse mecanismo, considero que “a escrita” – 

tomada como objeto de estudo, á maneira cientifica – faz parte de um dos 

mecanismos de poder desta relação entre sujeito e linguagem (PEREIRA, 2011, p. 

16, destaque do autor).  

 

O autor, ao tratar da ideologia, aborda a ilusão dos sujeitos que se daria pela tentativa 

de seu escape, o que nos reporta aos esquecimentos referidos por Pêcheux (1995). No entanto, 

referindo-se à escrita (tomada como objeto de estudo à maneira científica), Pereira (2011) a 

reconhece como um dos objetos de poder que é posto para relação imaginária dos sujeitos 

com a linguagem. Com base nesse enfoque, ele analisa “de que forma teorias sobre a escrita 

                                                 
13

 Cf. Brian V. Street (2014).  
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alimentam-se desse mecanismo insidioso da ideologia, o que faz crer na transparência da 

linguagem” (PEREIRA, 2011, p. 16).   

Segundo Pereira (2011), essas teorias alimentam-se do efeito de unidade que seria 

posto pelo que essas teorias dizem em relação à escrita. Ele afirma que, somando-se a este 

efeito, há a tentativa de defini-la por uso de um tipo de escrita que é cooptada pelo discurso 

científico, “em que a unidade do conhecimento é imperativa de verdade” (PEREIRA, 2011, p. 

16).  

Nesse sentido, o autor, ao discutir sobre a perspectiva discursiva de letramento, 

apresenta indagação de Tfouni (2001, 2006), observada pela estranheza de “como este efeito 

de unidade ilude o sujeito, como se ele pudesse olhar o próprio dizer ‘de fora’” (PEREIRA, 

2011, p. 16, destaque do autor). Vejamos a reflexão do autor: 

 
De que maneira esse lugar “de fora” sustenta um processo de ilusão de que a escrita 

pode ser tomada como objeto de estudo isolado ao sujeito, o que, quando se trata do 

discurso científico, limita as possibilidades de usos e definições da escrita a um 

único lugar (dentre vários possíveis) de o sujeito ocupar na linguagem. Este 

enredamento do sujeito “pelo” e “no” discurso da escrita é aqui denominado 

processo de reificação da escrita (PEREIRA, 2011, p. 16-17, destaques do autor).  

 

Concordamos com Pereira (2011) a respeito de a escrita não dever ser considerada 

como um objeto desvinculado do sujeito, negando-se, assim, o ato interpretativo da 

linguagem. “Trata-se da negação do ato interpretativo, pela negação da opacidade e da 

incompletude constituintes da linguagem” (PEREIRA, 2011, p. 89). Quanto a essa intenção 

de unicidade que é dada ao lugar da escrita, vemos que o seu processo de reificação faz dela 

uma “coisa” um “objeto” de uso comum “e ainda, tal como veremos, interfere nos atos do 

sujeito, interditando-lhe os usos da escrita como prática social e discursiva” (PEREIRA, 2011, 

p. 89).  

Tal processo de “coisificação” da escrita supõe uma visão “mecanizada” dos sujeitos 

em relação ao uso formal da língua, o que possibilitaria, em tese, a interdição da escrita como 

prática social e discursiva. No entanto, segundo Pereira (2017b), pela postura do sujeito em 

sua relação indireta de intérprete da linguagem são estabelecidas diferentes posições de 

interpretações de ordens discursivas.   

Quanto ao processo de reificação da escrita, o autor afirma que “faz retomar a 

‘consciência’ do discurso científico, a qual não admite uma escrita imbuída dos imprevistos 

do jogo de sentidos, ou das limitações da interpretação” (PEREIRA, 2011, p. 18). Segundo 

ele, “o discurso científico dominante procura somente atestar a descrição e os usos de uma 

escrita vestida de assepsia e linear em sua função comunicativa” (PEREIRA, 2011, p. 18).  
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Pereira (2011) analisou várias teorias sobre o oral e a escrita presentes no discurso 

científico e, em resposta a essa questão, fez o apontamento de lugares da memória discursiva 

que sustentam o efeito de verdade do paradigma científico galileano relacionado à definição 

de um objeto. Em vista disso, fez a observação de que não teve o propósito de constituir “uma 

generalização sobre as relações entre ciência e escrita, mas discutir os efeitos de dominância 

da escrita, detectados pela maneira do discurso científico promover efeitos de sentidos 

relacionados ao significante ‘escrita’” (PEREIRA, 2011, p. 18-19, destaque do autor).  

Entendemos que esses efeitos marcados pela intenção de dominância do discurso 

científico relacionam-se com o interdiscurso. “Por interdiscurso, Pêcheux (1993, p. 162) 

entende ‘todo complexo com dominante das formações discursivas, intricado no complexo 

das formações ideológicas’” (PEREIRA, 2011, p. 17-18). 

Deste modo, em vista do prevalecimento do discurso científico, nos reportamos à 

menção feita por Pereira (2017b) relacionada às estratégias políticas de controle da 

interpretação. Ao falar da aparente polissemia que há em torno do confronto discursivo “que 

sobrepõem o sentido mentalista e cognitivista da relação entre pensamento e linguagem e 

entre escrita e habilidades individuais ao uso do termo ‘letramento’” (PEREIRA, 2017a, p. 

91), afirma: “Defendemos que essa sobreposição faz parte de uma estratégia política de 

natureza discursiva, envolvida com mecanismos de controle da interpretação do discurso 

jurídico, tal como temos demonstrado em outros trabalhos” (PEREIRA, 2017a, p. 91).  

Diante deste apontamento político que dialogou sobre a ênfase                                                                                                                                                                                                                                                                          

do discurso científico, em relação ao significante escrita, verificamos a influência deste 

discurso manifestando-se de modo articulado junto à tentativa de controle da interpretação 

que é oferecida pelo discurso jurídico. Quanto a essa tipologia discursiva, temos sua ação 

reguladora efetivando-se também por meio das normatizações atestadas para a orientação das 

políticas públicas educacionais, delineando-se, assim, as práticas que são efetivadas por um 

outro tipo de discurso, o discurso pedagógico escolar (DPE).  

Nossos apontamentos relacionados ao DPE tomam um breve espaço na presente 

discussão, todavia consideramos importante mencioná-lo por tratar-se do discurso que executa 

as políticas públicas educacionais.  

Quanto à já aludida sobreposição que há em torno do significante escrita, Pereira 

(2017a) faz uma análise de dois programas educacionais, o Pró-Letramento e o PNAIC, 

direcionados à preparação de professores para a prática da alfabetização.  

Em sua análise, o autor apresenta discussão teórica tratando dos assujeitamentos que 

são dados nas posições discursivas; desse modo, indica “que parte desse assujeitamento em 
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questão sinaliza que o sentido sobre letramento e alfabetização está sujeito à interpretação 

dominante, herdeira do psicologismo” (PEREIRA, 2017a, p. 96).  Esse sentido estaria ligado 

a um efeito de exterioridade relacionado a um lugar de autoridade.  

De acordo com as palavras do autor:  

 

Trata-se de um efeito de exterioridade em que um lugar de autoridade atribui 

sentidos sobre letramento e alfabetização e uma problemática social em torno deste 

campo das Políticas Públicas e em que este lugar “de fora” naturaliza uma evidência 

de que o sujeito-leitor compartilha (PEREIRA, 2017a, p. 96, destaque do autor).  

 

Nessa lógica, o autor afirma que a naturalização de alguns sentidos, dados por um 

lugar de autoridade, faz parecer que o Outro do discurso está apagado. Assim, supondo-se o 

apagamento da marca da heterogeneidade, ter-se-ia surgido a crença de que se fala do referido 

objeto da mesma maneira e como se ele fosse independente do lugar da enunciação e da 

posição ocupada pelo destinatário (PEREIRA, 2017a).  

Ao fazer a análise discursiva dos referidos programas, o autor coloca em evidência as 

posições-sujeito relacionadas aos sentidos que são tomados para a alfabetização e para o 

letramento e, ao mobilizar um lugar da memória discursiva, indica que a derivação de tais 

sentidos teria sido atribuída pela Psicologia Científica.  

Dessa maneira, fez um resgate, por meio do debate com o discurso científico, levando 

em consideração a noção de indivíduo e de sujeito do discurso. Entre alguns dos 

apontamentos, feitos pelo autor, em suas análises, destacamos sobre o PNAIC: “um 

reducionismo da questão ampla e complexa das práticas letradas a um formalismo de dados 

computáveis pela esfera tecno-burocrática” (PEREIRA, 2017a, p. 102).                                                                                                                                                                                                                                                                  

Para ele, estaria em jogo uma concepção individualista de tratamento com o código 

escrito e de sujeito intérprete na sociedade letrada; em vista dessa acepção, indicou 

semelhanças com a concepção individualista de escrita. Tal supervalorização também foi 

identificada em material do programa Pró-Letramento, em que foram encontradas expressões 

remetidas a uma concepção cognitiva de leitura e de escrita. 

Utilizamo-nos das discussões e análises feitas por Pereira (2017a) em razão de 

encontrarmos identificação com a filiação discursiva de letramento e por tratar-se dos 

programas que serão analisados em nosso corpus. Diante da nossa intenção de saber quais são 

os efeitos de sentidos que têm sido dados ao termo letramento nos programas em questão, 

fizemos alguns recortes que serão indicados a seguir e que se apresentam como versão que 

parece concordar com o que fora posto por Pereira (2017a).  
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Quanto à observação indiciária desses recortes, retomamos Orlandi (2015), que trata 

do não fechamento do simbólico e do inacabamento dos sujeitos e dos sentidos. Contudo, 

conforme a observância dos mesmos, percebe-se uma concepção individualista de tratamento 

do código escrito que parece, ao nosso ver, estabelecer um único sentido para o termo 

letramento no Brasil, haja vista que ambos os programas representam a política oficial que se 

encarrega do tratamento da questão.   

No fascículo do Pró-Letramento (2008) sobre alfabetização e linguagem, encontramos 

referência ao termo letramento como uma conjugação de indissociabilidade dos atos de 

alfabetizar e de letrar. Vejamos:  

 

Assim, não se trata de escolher entre alfabetizar ou letrar; trata-se de alfabetizar 

letrando. Também não se trata de pensar os dois processos como consequências, isto 

é, vindo um depois do outro, como se o letramento fosse uma espécie de preparação 

para a alfabetização, ou, então como se a alfabetização fosse condição indispensável 

para o início do processo de letramento (PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p. 13, 

destaque nosso). 

 

Nesse fascículo, consoante a citação apresentada, observamos o termo letramento 

vinculado, de modo indissociável, ao processo de alfabetização. Nessa acepção, não se admite 

a escolha de um ou de outro, mas ambos aconteceriam de modo concomitante, sendo o 

letramento o produto da capacidade que os sujeitos desenvolveriam para se relacionar, por 

meio do domínio das habilidades relacionadas aos usos da escrita, nas relações ligadas a 

práticas sociais. Em vista de tal prospecção, ressaltamos que Tfouni (2010) menciona o uso 

equivocado do termo literacy, sendo neste caso enquadrado no que de nominou de 

perspectivas individualista-restritiva e cognitivista de letramento. 

Na Figura 1, que se segue, há uma sugestão de atividade proposta pelo mesmo 

fascículo (Pró-Letramento, 2008), recomendada por Batista et al. (2008), em vista do que 

poderia ser uma avaliação diagnóstica da alfabetização. No citado documento, os autores 

fazem referência a conhecimentos e competências que devem ser avaliadas pelos professores 

no período da alfabetização e, para isso, apresentam como referência capacidades que devem 

ser desenvolvidas ao longo do período, “englobando, de forma indissociável, os processos de 

alfabetização e letramento” (BATISTA et al., 2008, p. 30). Deste modo, apresentam a 

estrutura de matriz de referência e instrumento de avaliação diagnóstica do sistema de escrita 

por meio de sugestões de atividades.  
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Figura 1 - Sugestão de atividade do Pró-Letramento 

 
Fonte: Retirada de Pró-Letramento (2008, p. 39). 

 

Notemos que a atividade 14 propõe que seja feita a leitura aos alunos dos pares de 

palavras (algumas relacionadas), que são organizadas por uma enumeração, do número um até 

o oitavo, sugerindo-se que se peça aos alunos que apontem os pares que combinam.  

A atividade proposta que trabalharia a prática da alfabetização pelo viés do letramento, 

parece ser acessível também aos sujeitos que nunca frequentaram o sistema escolar, pois, para 

o seu desenvolvimento, não se necessitaria do pré-requisito dado pelo “conhecimento formal” 

do código escrito, haja vista que pessoas que nunca foram alfabetizadas poderiam assimilar os 

seus sons, pela via do conhecimento dado pelo modo relacional da linguagem.  

 Contudo, entendemos que em ambas as definições apresentadas ao que seria a 

alfabetização na perspectiva do letramento há uma convergência de sentido que atrela e 

condiciona o uso do termo letramento ao uso formal da escrita. Tal relação é também 

identificada no PNAIC, conforme segue demonstrado:  

 
No caderno de apresentação do material de formação do PNAIC de linguagem foi 

ressaltado que ser alfabetizado é muito mais do que dominar apenas os rudimentos 

da leitura e escrita, mesmo sendo capaz de ler e escrever todas as palavras. A pessoa 

alfabetizada é aquela capaz de ler e escrever em diferentes situações sociais, de tal 

forma que isso lhe permita inserir-se e participar ativamente em um mundo letrado, 

enfrentando os desafios e demandas sociais (ROLKOUSKI; LEAL, 2015, p. 27, 

destaque nosso).  

 

Vejamos que a concepção de letramento também adotada no PNAIC o compreende 

como vinculado ao processo de alfabetização (sistema de escrita). Nela, considera-se o 

letramento, que é um fenômeno complexo e multifacetado, como se ele fosse uma “única 

coisa”, entendida por todos da mesma maneira.  
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Destarte, a consideração de que pessoas alfabetizadas seriam capazes de ler e escrever 

em diferentes situações sociais é questionada por Tfouni (2010), enquanto capacidade 

unicamente condicionante para inserção no mundo letrado. Mediante apontamentos feitos pela 

autora, entendemos que não há uma única forma do dizer que possa representar o letramento. 

Com relação aos indícios linguísticos destacados em a pessoa alfabetizada é aquela 

capaz de ler e escrever em diferentes situações sociais, de tal forma que isso lhe permita 

inserir-se e participar ativamente em um mundo letrado, encontramos no foco que é dado 

pela “capacidade” uma aderência a perspectiva cognitivista de letramento, segundo Tfouni 

(2010). Nessa perspectiva, haveria, segundo esta autora, uma ênfase no aprendizado como 

produto das atividades mentais, vendo-se o aprendiz como responsável central pelo seu 

processo de aprendizado.  

Nesse caminho da observação dos sentidos dados também nas materialidades do 

Pacto, apresentamos, a seguir, uma atividade relacionada à Proposta Didática para Alfabetizar 

Letrando
14

. 

 
Figura 2 - Proposta Didática para alfabetizar letrando 

 
Fonte: Retirado de Proposta Didática para alfabetizar letrando (2011, p. 35). 

 

                                                 
14

 A Proposta Didática para Alfabetizar Letrando, de Amália Simonetti (BAHIA, 2015, p. 14), foi adotada pelo 

Governo da Bahia com a intenção de “compromisso do programa estadual EDUCAR PARA TRANSFORMAR 

– Um Pacto pela Educação”. Por meio dele, o “Governo da Bahia compartilha com os municípios a 

responsabilidade de garantir a todas as crianças baianas o direito de estarem alfabetizadas, na escola, até no 

máximo os oito anos de idade” (BAHIA, 2015, p. 14).  
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Essa proposta, que também possui a propositura de se alfabetizar letrando, solicita na 

atividade apresentada que os alunos descubram o que é sugerido pelo questionamento do “O 

que é? O que é?” e que depois façam os desenhos relacionados ao que foi descoberto.    

Notemos que a atividade apresentada propõe uma testagem de silogismos que é 

incitada pelo chamamento da expressão “O que é? O que é?”. Na sequência, apresenta 

proposições que pelo raciocínio lógico dedutivo os alunos poderiam encontrar as respostas. 

Ora, em relação a tal questão que é posta para a verificação de habilidades lógico-dedutivas, 

enquanto capacidades desenvolvidas pela aquisição do letramento, verificamos em Tfouni 

(2006, 2010) o mesmo tipo de testagem que obteve coerentes respostas dadas por adultos não 

alfabetizados, em trabalho de pesquisa científica, no qual a autora dialoga às avessas com o 

cognitivismo psicológico, propondo “contra-argumentos às teorias que apregoam uma relação 

direta entre desenvolvimento (qualquer que seja o sentido em que o termo seja tomado), 

capacidade cognitiva, e inteligência (ou funções mentais superiores)” (TFOUNI, 2006, p. 9).  

Dessa forma, percebemos um escamoteamento do sentido que é dado ao termo 

letramento, discutido por Street (2014) em razão ampla dos letramentos sociais, e por Tfouni 

(2006), que tratou, de modo inaugural, do estudo da questão no Brasil. Pelas discussões 

iniciais relacionadas aos sentidos que são dados ao termo letramento nos citados programas, 

percebemos uma convergência política que sugere um discurso dominante relacionado ao 

tratamento da questão, que se inclina ao fortalecimento da teoria da grande divida e “apaga” 

dizeres anteriores da memória discursiva, construída sócio-historicamente pelo já dito.  

Utilizamo-nos desses apontamentos inicias que sugerem um efeito de unidade dado 

pela suposição de um sujeito “letrado ideal”, a título de demonstração de como vem sendo 

acolhidos os sentidos que são atribuídos ao letramento no Brasil, haja vista que os duas 

políticas constituintes do corpus adotado são de abrangência federal e representam o “dizer 

oficial” que tem sido professado para as práticas letradas.   

Concluímos essa nossa discussão reconhecendo o letramento como uma manifestação 

de interpretação política que é constituída pelas posições-sujeito em relação à linguagem. 

Diante do apontamento do confronto político-discursivo, feito por Pereira (2011), que 

interrogou a supremacia do padrão da escrita científica, inquirimos a sobreposição do modelo 

autônomo de letramento, que tem afirmado, segundo Tfouni (2010), o reaparecimento da 

teoria da “Grande Divisa”.  

Perante o exposto, e consoante às análises apresentadas, compreendemos que as 

adoções dadas ao termo letramento, no Brasil, fazem parte de um jogo político e discursivo 

que se ocupa da tentativa de controle da interpretação dos sentidos que são atribuídos ao 
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termo, conforme foi defendido por Pereira (2017a). Entendemos que tais adoções, além de 

desconsiderarem os aspectos sócio-histórico e discursivo do letramento, desperdiçam 

oportunidades de usos de aspectos privilegiados que poderiam ser utilizados em relação às 

práticas de interpretação da linguagem. 

 

4.2 A extensão política do letramento  

 

Até aqui, problematizamos a polissemia do termo letramento que serve à camuflagem 

e à evasão do seu valor sociopolítico, tal como apresentado por Street (2014), Tfouni (2006, 

2010) e Pereira (2011, 2017a, 2017b). Isto posto, para além de restrição conceitual 

relacionada ao uso do termo, temos sua manifestação marcando conjunturas sociais, por meio 

de suas interfaces políticas.  

Ao discorrer sobre o alcance político do letramento, Pereira (2017b) afirma que tem 

sido consolidada uma rede de sentidos sobre o tema, na qual um sentido dominante sobre o 

termo seria remetido ao modelo de escrita de herança individualista e cognitivista. 

Posicionando-se em relação à questão, ele afirma que, “de certo, há alguns (des) caminhos no 

modo de se tratar essa questão no cenário atual” (PEREIRA, 2017b, p. 176).  

Segundo o autor, tais descaminhos podem ser observados quando se impõe o retorno 

do “parâmetro do modelo autônomo de letramento (Street, 1989, 2014), modelo este que 

acreditamos estar na base de um processo mais amplo de reificação da escrita (Pereira, 2011; 

Street, 2014)” (PEREIRA, 2017b, p. 176). 

Esse retorno figuraria representando um posicionamento que supõe o fechamento das 

questões referentes ao letramento. No entanto, para Pereira (2017b), essa consolidação seria 

dada por convergência política, em que o sentido dominante prevalece em legislações e 

programas governamentais relacionados ao tema e em materialidades discursivas como os 

materiais didáticos adotados nas práticas educacionais.  

Problematizando sobre o alcance político do letramento, Pereira (2017b) apresenta 

uma discussão que contempla aspectos históricos e ampliados da escrita, “bem como o seu 

gesto político de ocultar modos de se relacionar com o Outro” (p. 176). Nesse sentido, discute 

o predomínio da tradição galileano-cartesiana, relacionada ao logocentrismo da escrita, que 

sustentaria um paradigma do sujeito do conhecimento de tradição racionalista. No entanto, 

para ele, não haveria sustentação a tal paradigma, haja vista “o caráter volátil, fugaz, efêmero 

do gesto interpretativo da pista, da marca, da rasura” (p. 177) que seriam da ordem do 

imprevisto da linguagem e que contribuiriam para o rompimento desta tradição racionalista.  
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Quanto a isso, Pereira assim afirma:  

 

O paradigma silogístico aristotélico, reconfigurado para voltar-se ao estudo da coisa 

na ciência moderna, fortaleceu um modo de distribuição do poderio simbólico dos 

discursos altamente letrados (científico, pedagógico e escolar) que alimentam a 

ilusão de que estes funcionam de maneira objetiva, descentrada e sem subjetividade 

(PEREIRA, 2017b, p. 177). 

 

Segundo o apontamento do autor, a distribuição do poderio simbólico dos discursos 

altamente letrados teria vinculação com tal paradigma, contudo, em via de outra interface, o 

jogo político da interpretação faz acusação ao descentramento do sujeito. Assim, em vista de 

ambas as apresentações das concepções de letramento (a autônoma e a ideológica), ele faz a 

seguinte interrogação: 

 

Por que predomina a crença nos domínios da escrita individual como apanágio de 

algumas práticas sociais? Qual a inserção dessa questão e qual seu alcance político 

em termos da disseminação mais recente de materiais que veiculam um suposto 

trabalho de letramento? (PEREIRA, 2017b, p. 178). 

 

Como reposta a esses questionamentos, Pereira (2017b) utiliza-se de explicação de 

Tfouni (2010) e afirma que na perspectiva individualista “inserem-se majoritariamente a 

alfabetização escolar, o suposto atendimento de necessidades de caráter social e a crença no 

mito de origem do sujeito (a que acrescentamos a crença no mito de origem da escrita, 

propagado pelo discurso científico)” (PEREIRA, 2017b, p. 178). Segundo ele, essa crença iria 

de encontro ao: 

 

retorno da teoria da grande divisa e do modelo autônomo em um movimento de 

tratamento da questão em que materialidades discursivas veiculam a ilusão de que se 

fala do que se pensa, ilusão máxima da ciência régia e que se dissemina no cotidiano 

por um processo de reificação (PEREIRA, 2017b, p. 178). 

 

Ao tratar da reificação da escrita, Pereira (2011) dialoga sobre a natureza da 

abordagem da escrita como ‘objeto’, por conta da razão técnica dominante na ciência 

moderna. Quanto a isso, verificamos que: 

  

No Brasil, os primórdios da questão residem em que muitos textos tratam dos 

aspectos sócio-históricos da escrita e da tecnologia da alfabetização, submetidos ao 

uso monolítico de um termo polissêmico, literacy. Em suma, esse problema 

semântico e discursivo levou a indagar sobre o modo pelo qual a complexidade do 

âmbito sócio-histórico da constituição do sujeito como intérprete da linguagem é 

deixado de lado (Tfouni, 2010; Pereira, 2011) (PEREIRA, 2017b, p. 179). 
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Segundo Pereira (2017b), no Brasil, esta razão técnica dominante é manifesta por meio 

do uso logocêntrico de escrita que fora indagada por Tfouni em razão da lacuna semântica e 

discursiva relacionada à complexidade sócio-histórica do sujeito intérprete da linguagem, que 

era deixado de lado, às margens dessa conjuntura. Essa indagação teria passado a repercuti, 

conforme o autor, na ambiência acadêmica Brasileira, preocupando-se em marcar posição 

diante do escorregadio uso desse termo.  

Contudo, mesmo sendo um movimento caro à realidade brasileira, “dada a sua 

complexidade, tem debandado para o lado de mais uma espécie de ‘avanço’ na educação, mas 

que camufla o retrocesso na maneira pela qual parte desse jogo político é conduzida pelos 

discursos dominantes” (PEREIRA, 2017b, p. 178). 

A fim de contornar o uso escorregadio do termo letramento, Pereira (2017b) faz um 

breve resgate histórico da subdivisão triádica de modelos tecnicistas em torno da escrita: “a 

grande divisa, o modelo autônomo e o ideológico” (PEREIRA, 2017b, p. 178). Assim, ele 

afirma que: 

 

Street (1989) é pontual quando explica que o uso generalizado da escrita 

transformou os modos de separação entre usos orais e ‘letrados’ da língua, operados 

por uma grande divisão. Dentre estes, concepções mais etnocêntricas alimentaram 

uma crença nessa prática supostamente neutra e distante da realidade sociopolítica. 

Assim sendo, a cisão operada pela grande divisão confirma que a escrita determina 

um grau de superioridade dada a complexidade do progresso tecnológico e a 

funcionalidade da realidade operando na mobilidade social (PEREIRA, 2017b, p. 

179). 

 

Diante do que fora discutido por Street (1989, 2014), Tfouni (2010) e por Pereira 

(2011, 2017a, 2017b), compreendemos a problemática da supremacia atribuída ao uso formal 

da escrita. Os usos generalizados desta teriam transformado, por uma separação dissidente, os 

usos orais e escritos da língua. O que explicaria os posicionamentos etnocêntricos que 

desconsideram a realidade sociopolítica e supervaloriza o que seria uma suposta superioridade 

da escrita, dada em decorrência da complexidade do progresso tecnológico e da 

funcionalidade da realidade operando na mobilidade social.   

Sobre o já citado processo de reificação da escrita, temos que ele “interfere nos atos do 

sujeito, interditando-lhe os usos da escrita como prática social e discursiva e admitindo a 

postura do sujeito em sua relação indireta de intérprete da linguagem” (PEREIRA, 2017b, p. 

179).  

Pereira (2017b), ao abordar esse processo, propõe que os sujeitos são interpelados em 

suas posições discursivas pelo processo de reificação, sendo alimentados por uma suposição 
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de transparência de sentido que seria dada à escrita e ao que seria o fenômeno decorrente dela, 

o letramento. Assim, o mecanismo ideológico de controle da interpretação seria sustentado 

pela ilusão de transparência da linguagem. Desse modo, falar-se-ia “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, 2017b, p. 180). 

No entanto, em vista da sobreposição de importância logocêntrica da escrita, Pereira 

(2017b) afirma que, apesar do efeito de dominância e de unicidade que há nas condições de 

produção do discurso científico relacionado à caracterização da escrita (posta para uso 

preponderante do termo literacy), “há um desdobramento desses enunciados contraditórios 

sobre a escrita, nessas mesmas condições de produção” (PEREIRA, 2017b, p. 179).    

Estes desdobramentos se inscreveriam nas diversas posições do sujeito, que poderiam 

marcar o uso do termo letramento em condição crivada pela tradição autônoma de escrita 

(PEREIRA, 2017b). Segundo ele, “há uma rede de dizeres que se cruzam: é possível 

encontrar ‘letramento’ para caracterizar práticas autônomas e concepções mais alinhadas ao 

modelo ideológico e que não se sedimentam pelo uso específico do termo” (PEREIRA, 

2017b, p. 179). 

O autor, ao tratar do objeto escrita (à moda científica), informa que ela pode deixar de 

ser entendida somente como uma coisa visível e inofensiva em relação aos seus usos, 

passando à consideração de que se trata de um processo que mantém relação com o 

interdiscurso de um uso específico da escrita (discurso científico) e sobre o objeto (escrita). 

“Temos, portanto, um efeito de dobra discursiva: falar de algo de uma maneira sobre esse 

‘mesmo’ algo, dentro da tradição do empirismo lógico (Pêchuex, 1993), que preconiza que se 

pode falar com clareza sobre o que se pensa” (PEREIRA, 2017b, p. 179). Assim, falar-se-ia 

da escrita considerando-se o rigor de seu aspecto científico dentro da própria tradição do 

empirismo lógico.   

Por conseguinte, um dos caminhos para contornar o processo de reificação da escrita 

seria a interpelação indiciária atuando no interdiscurso relacionado à escrita (à moda 

científica), constituindo-se no já citado efeito de dobra discursiva.  

Neste contexto de amplidão do alcance político do letramento, Pereira (2017b) 

demonstra, por meio de algumas análises, como esta discussão é materializada nas políticas 

públicas educacionais. Apresentaremos algumas das verificações feitas pelo autor em alguns 

livros/manuais de ações educacionais.  
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Em um documento de ação educativa para a educação de jovens e adultos (BRASIL, 

1997), o autor identifica que, apesar do uso dos termos: letramento e sociedade letrada, neste 

documento há “o predomínio de orientações para a leitura, a perspectiva individualista do 

modelo autônomo de escrita em que predomina o sujeito psicológico” (PEREIRA, 2017b, p. 

180). Verifica no referido manual, a declaração de que se trata de um trabalho com 

letramento: Vivendo numa sociedade letrada, mesmo os jovens e adultos que nunca passaram 

pela escola têm conhecimentos sobre a escrita. 

O autor, ao analisar o material, aponta um trecho em que o adulto não alfabetizado é 

tomado por tutela, dependência que teria sido tratada por Tfouni (1992) em um paradigma no 

qual “a compreensão atrela a língua escrita ao aprimoramento de habilidades individuais e ao 

campo dos conhecimentos prévios e da aprendizagem significativa na mais notória 

constatação da herança empirista do sujeito psicológico” (PEREIRA, 2017b, p. 180).  

Para ele, essa concepção de aprendizagem da leitura compreensiva por estratégias de 

compreensão “descreve todo o processo em torno da concepção de aprendizagem significativa 

que se apoia na mobilização de estratégias mentais para a integração de conhecimentos 

prévios tal como é de praxe no cognitivismo” (PEREIRA, 2017b, p. 180). Neste caso, incluir-

se-ia hipóteses de motivação e a sua suposta relação com a aprendizagem significativa, não se 

tratando, portanto, de letramento. Segundo ele, neste manual, caracteriza-se a relação do 

sujeito da linguagem com a escrita por meio do predomínio do subjetivismo idealista. 

Pereira (2017b) afirma que em uma linha semelhante, 14 anos depois, em um anexo 

intitulado Manual de professor, do livro didático A escola é nossa: letramento e alfabetização 

– 3º ano, em Cavéquia (2017b, p.181), é preconizado que desde os primeiros anos da 

escolarização a criança deve ter acesso a textos para ler, construindo seus novos 

conhecimentos em atos de leitura significativa. Nessa linha de aprendizagem, Pereira (2017b) 

afirma que “persiste o parâmetro para utilizar o sentido de escrita para o de leitura, em ‘atos 

de leitura significativa’” (PEREIRA, 2017b, p. 181). Dessa forma, encontra-se nessa 

perspectiva distanciamento em relação ao paradigma de letramento sócio-histórico, visto que 

a concepção de escrita veiculada também faz retornar a grande divisa.  

O autor aponta para uma rede de memória onde se parece óbvio o sentido de 

letramento, dado por camuflagem pela concepção de aprendizagem significativa, que, para 

ele, na realidade, atesta afinidade com o modelo autônomo de escrita (PEREIRA, 2017b). 

Assim, Pereira (2017b) trata de demonstrar alguns equívocos e mal-entendidos 

derivados da prevalência da concepção individualista da escrita como aparato cognitivo, 

disfarçado pela nomenclatura letramento. Isto interpelaria o sujeito do letramento frente a uma 
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encruzilhada de pistas confusas, tendo pouca possibilidade de ação e de tomada de posição 

diante do lugar do Outro. Denuncia, ainda, a não valorização de investigações e de programas 

que busquem a integração de aspectos identitários “voltados à pluralidade linguística do país, 

às variações regionais, à riqueza da estética da oralidade no cotidiano” (PEREIRA, 2017b, p. 

182).  

 Julgamos ser muito relevante a discussão de Pereira, em vista da amplidão do alcance 

político do letramento. Considerando o seu valor de argumentação sociopolítica, também o 

adotamos para o amparo de nossas análises que se encarregarão da investigação dos efeitos de 

sentidos que são dados ao termo letramento nos programas Pró-Letramento e PNAIC.  

Também em uma abordagem sociopolítica da observação do letramento em programas 

de formação de professores, Tfouni, Pereira e Assolini (2018) discorrem sobre “[...] falas de 

professores alfabetizadores, que compõem no cotidiano um mosaico de vozes dispersas sobre 

a questão” (p. 20). Em vista de suas análises, eles concluem que a aparente dispersão, que é 

sustentada de modo disfaçado, fortalece um sentido de letramento que encontra-se alinhado à 

ideologia da decodificação. Tais apontamentos corroboram com o que temos assinalado em 

relação à determinação histórica e política dos sentidos que são instituídos para o termo 

letramento.   

Diante da discussão aqui apresentada, vê-se o letramento sendo reconhecido por seu 

aspecto primeiro, marcadamente firmado por excelência política, pela qual o consideramos 

em perspectiva discursiva. No próximo capítulo, continuaremos com a discussão que fora 

apresentada como questão desta pesquisa. Inicialmente apresentaremos algumas noções-

conceitos da Análise do Discurso de linha francesa, em seguida descreveremos o nosso 

corpus e consecutivamente detalharemos as nossas análises.  
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Por compreendermos que não há divisão possível entre teoria e práticas de análises, 

selecionamos, neste estudo, a Análise do Discurso como um dispositivo que é teórico e 

analítico. Desse modo, a tomamos para nossa investigação de pesquisa, a saber: quais são os 

efeitos de sentidos dados ao termo letramento em um corpus formado pelos programas Pró-

Letramento e PNAIC? 

A seguir, apresentamos algumas noções e conceitos, tais como: a noção de efeito de 

sentido, de efeito metafórico e de arquivo, dentre outras. Estas noções-conceitos serão 

utilizadas/os para a interpretação das materialidades discursivas mencionadas. 

Desse modo, adotamos como questão principal a investigação por meio da análise de 

indícios (GINZBURG, 1997) e a adoção de conceituação epistemológica admitida pela 

perspectiva sócio-histórica e discursiva de letramento, em relação aos efeitos de sentidos 

norteadores das atividades linguageiras, materializadas nos instrumentos de normatizações 

políticas constituídos em atenção do letramento. 

Com o olhar sensível para a análise dos sentidos dados para as normatizações do 

discurso jurídico e as suas reverberações nas políticas públicas educacionais (estas afiançadas 

e executadas pelo discurso pedagógico escolar), tomamos como abrigo o arcabouço teórico e 

metodológico da AD para consecução dos objetivos propostos.  

 Alvitramos como questões secundárias, complementares à questão principal: a 

problematização de possíveis efeitos de sentidos dados no discurso pedagógico escolar, em 

relação ao imperativo posto quanto a instituição da escrita e da oralidade em relação ao 

multifacetado fenômeno do letramento; e o exame de instrumentos normativos e materiais 

didáticos, observando-se a existência de sentidos monolíticos e autoritários (ORLANDI, 

1996), a fim de se averiguar, ou não, a negação da assunção de sujeitos enquanto intérpretes 

dos discursos que os atravessam.  

Em relação aos fundamentos da Análise do Discurso, assim nos explica Orlandi: 

 

[...] a Análise do Discurso é herdeira das três regiões do conhecimento – Psicanálise, 

Linguística e Marxismo – não o é de modo servil e trabalha uma noção – a de 

discurso – que não se reduz ao objeto da Linguística, nem se deixa observar pela 

Teoria Marxista e nem tão pouco corresponde ao que teoriza a Psicanálise. Interroga 

a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o materialismo 

perguntando pelo simbólico, e se demarca da Psicanálise pelo modo, como, 

considerando a historicidade, trabalha a ideologia como materialidade relacionada 

ao inconsciente sem ser absorvida por ele (ORLANDI, 2015, p. 18). 
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A propósito de tal definição, temos na Análise do Discurso uma disciplina de 

entremeios
15

, na qual se congregam releituras de vários saberes, mas que se irrompe 

lacunarmente questionando os “vazios” que são silenciados entre essas disciplinas e que, no 

entanto, são materializados nos discursos. Com base nesse escopo, a AD constitui-se em uma 

disciplina de interpretação, diferenciando-se das formatações epistemológicas adotadas pelas 

ciências positivistas e apresenta-se, ainda, de modo contrário a uma perspectiva 

interdisciplinar.  

Quanto ao exercício da interpretação do analista, este é realizado com base na 

investigação de indícios consoante ao paradigma indiciário de Carlo Ginzburg (1997). 

Segundo este autor, “no final do século XIX – mais precisamente, na década de 1870-80, 

começou a se afirmar nas ciências humanas um paradigma indiciário baseado justamente na 

semiótica. Mas as suas raízes eram muito antigas” (GINZBURG, 1997, p. 151).  

A respeito de sua origem, Ginzburg afirma que o homem necessitava da caça e por 

este motivo teria aprendido a observar e a decifrar pistas que lhe permitissem a reconstrução 

de trajetos. “Aprendeu a farejar, registrar, interpretar e classificar pistas infinitesimais como 

fios de barba. Aprendeu a fazer operações mentais complexas com rapidez fulminante, no 

interior de um denso bosque ou numa clareira cheia de ciladas” (GINZBURG, 1997, p. 151). 

Segundo o autor, a emergência desse paradigma ocorreu nas Ciências Humanas com suas 

primeiras manifestações sendo observadas nos trabalhos de Moreli, que teria proposto um 

novo método de se avaliar obras de arte italianas (GINZBURG, 1997). Dessa forma, o 

paradigma indiciário constitui-se em um modelo epistemológico de conhecimento que 

rompeu com as tradições das ciências positivistas, marcando posição de importância em 

relação às ciências interpretativas que se ocupam, dentre outras coisas, da investigação de 

dados negligenciados.    

Com relação aos procedimentos de análise, o analista busca pelo conhecimento e a 

interpretação desses dados supostamente marginalizados pela desconsideração dos interesses 

postos para as ciências positivistas. Em seus processos, há, segundo Orlandi (2015), um 

conjunto de noções que permitem ao analista a defesa de hipóteses criadas por meio de um 

retorno contínuo do objeto de análise à teoria, efetivado pelo movimento constante entre a 

descrição e a interpretação. 

Pêcheux (1993) ao discorrer sobre as condições de produção dos discursos afirma que 

uma sequência verbal emitida por A em direção a B, sendo considerada em uma teoria da 

                                                 
15

  Cf. Orlandi (2001). 
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informação, levar-se-ia a falar de mensagem como transmissão de informação. No entanto, 

considerando argumentação precedente, prefere o termo discurso “que implica que não se 

trata necessariamente de uma transmissão de informação entre A e B mas, de modo mais 

geral, de um ‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 1993, p. 82, destaque do 

autor).  

Para o autor, haveria em relação aos elementos A e B, a designação dos lugares que 

são determinados a cada um, na estrutura de uma formação social. Sustentando a hipótese de 

que esses lugares estão representados nos processos discursivos colocados em jogo, 

verificamos, em outros termos, o seguinte: “o que funciona nos processos discursivos é uma 

série de 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 do próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1993, 

p. 82).  

Sírio Possenti (1997), em discussão sobre a noção de efeito de sentido, afirma que na 

AD não é da comunicação que se trata o discurso, pois “a concepção de sentido como 

mensagem é tributária, entre outras, de uma ideia segundo a qual o sentido é uma espécie de 

objeto (um conceito) bem definido, contido no ou veiculado pelo significante, de forma 

bastante estável, embora não para todo o sempre” (POSSENTI, 1997, p. 130).  

Nessa acepção, Possenti (1997), com base em Pêcheux (1969), afirma que o sentido 

não se trata necessariamente da transmissão de uma informação, entretanto seria um sentido 

(com efeito) e como uma produção da enunciação. Assim, problematiza a noção de efeito de 

sentido entre interlocutores (PÊCHEUX, 1969, p. 82); para ele, essa noção só faz sentido em 

uma concepção de linguagem que considere de alguma forma a enunciação. Conforme 

manifestação do autor: 

 

Voltando ao ponto: o sentido é um efeito de sentido porque resulta de uma 

enunciação (e não, simplesmente, dos signos, das palavras, dos enunciados, ou seja, 

da língua). O sentido não é apenas a contraparte do significante; ele é um efeito do 

aparecimento do significante em condições dadas. Mas ele não é, para a AD, seria 

importante dizê-lo, puramente um efeito significante, mas um efeito da enunciação 

do significante em situações históricas mais ou menos precisas. Nesta formulação, o 

papel da enunciação é de fato mais relevante do que o papel do significante 

(POSSENTI, 1997, p. 134). 

 

Para Possenti (1997), o efeito de sentido resulta da enunciação, pois deriva do 

aparecimento do significante em condições dadas, sempre em situações históricas, haja vista 

que para a AD não há a consideração do significante de modo isolado. O autor, ao asseverar 

que a enunciação é o fato do qual deriva o efeito de sentido, julga necessário que se explicite 
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do que se trata a enunciação. Assim, apresenta três abordagens: a origem do sentido seria o 

passado, “assim, interpretar seria ir ao passado, tentar um acesso ao verdadeiro sentido de 

uma palavra” (POSSENTI, 1997, p. 138); os sentidos derivariam das convenções; ou ainda, 

adotar-se-ia uma perspectiva histórica, na qual dois ingredientes são fundamentais: trata-se de 

uma história de conflitos e de uma história de ações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Além da importância dada ao reconhecimento da enunciação, percebida em relação ao 

caráter histórico dos sentidos, observamos que Possenti (1997) afirma claramente que “o 

(efeito de) sentido nunca é o sentido de uma palavra, mas de uma família de palavras que 

estão em relação metafórica (ou: o sentido de uma palavra é um conjunto de outras palavras 

que mantêm com ela certa relação)” (POSSENTI, 1997, p. 142).  

Eni Orlandi (2001d), em discussão sobre essa relação, ao explicar sobre o mecanismo 

de funcionamento do discurso, apresenta dispositivo analítico fundado na noção de efeito 

metafórico. Desse modo, ela assim o apresenta: “M. Pêcheux (1969) vai chamar efeito 

metafórico o fenômeno semântico produzido por substituição contextual, lembrando que esse 

‘deslizamento de sentido’ entre x e y é constitutivo do sentido designado por x e y” 

(ORLANDI, 2001d, p. 80). 

Assim, Orlandi (2001d) explica, com base em Pêcheux (1975), que “a metáfora está na 

base da significação. Metáfora aqui é entendida como efeito de uma relação significante 

(Lacan, 1996); uma palavra por outra” (ORLANDI, 2001, p. 21). Aportando-se em Pêcheux, 

segue explicando que uma palavra ou uma proposição não possui um sentido próprio, preso 

na literalidade. O sentido seria sempre uma palavra, uma proposição por outra “e essa 

superposição, essa transferência (“meta-phora”) pela qual elementos significantes passam a se 

confrontar, de modo que se revestem de sentido, não poderia ser predeterminada por 

propriedades (intrínsecas, eu diria) da língua” (ORLANDI, 2001d, p. 21).   

Segundo a explicação da autora: 

 

Ora, os sentidos só existem nas relações de metáfora dos quais certa formação 

discursiva vem a ser o lugar mais ou menos provisório: as palavras, expressões, 

proposições recebem seus sentidos das formações discursivas nas quais se 

inscrevem. A forma discursiva se constitui na relação com o interdiscurso (a 

memória do dizer), representando no dizer as formações ideológicas. Ou seja, o 

lugar do sentido, lugar da metáfora, é função da interpretação, espaço da ideologia 

(ORLANDI, 2001, p. 21). 

 

Logo, para que os sentidos existam, faz-se necessária a sua ligação com a cadeia 

metafórica. Assim, as proposições e palavras recebem sentidos “provisórios” provenientes das 

formações discursivas, estas ligadas ao interdiscurso. Cabe nessa acepção, a interpretação do 
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analista em vista da influência da ideologia existente em relação ao lugar do sentido e da 

metáfora.  

Orlandi (2001d) lembra que toda descrição está sujeita ao equívoco da língua. Sendo 

assim, adverte, consoante Pêcheux (1991), que todo enunciado é passível de tornar-se outro, 

diferente de si mesmo, susceptível a se deslocar discursivamente do seu sentido derivando 

para outro. Dessa maneira, baseando-se em Pêcheux (1975), a autora sustenta que a metáfora 

não é vista como desvio, mas como transferência constitutiva do sentido.  

A Análise do Discurso, ao abordar a dimensão opaca que é própria e constitutiva da 

língua, dada pela incompletude e abertura do simbólico na linguagem, propõe ao analista a 

recuperação do que ficou apagado ou ainda deslocado em meio aos deslizamentos 

constitutivos dos processos discursivos. 

  A fim de ilustrar o efeito metafórico, Orlandi (2001d) propõem uma representação 

(Figura 3), na qual é possível observar os deslizamentos de sentido e a relação da língua e da 

historicidade no discurso através da metáfora.  

 

Figura 3 - Ilustração do efeito metafórico 

 
Fonte: Retirada de Orlandi (2001d). 

 

Segundo ela, os pontos de partida (a, b, c, d, e, f) e os pontos de chegada (g, h, i, j, k, l) 

através dos deslizamentos de sentidos são distintos. Contudo, haveria algo do mesmo nesse 

novo, nesse “diferente”. “Pelo processo de produção de sentidos, necessariamente sujeito ao 

deslize, há sempre um possível “outro” mas que constitui o mesmo (o deslize de sentido de a 

para g faz parte do sentido de a também)” (ORLANDI, 2001d, p. 81). Portanto, o mesmo seria 

produção da História, já sendo parte do efeito metafórico. 

 Segundo Orlandi, a historicidade estaria representada pelos deslizes (paráfrases) que 

instalam o dizer das formações discursivas. “Fala-se a mesma língua mas se fala diferente.  

Pelo efeito metafórico. Esse deslize, próprio da ordem do simbólico, é o lugar da 

interpretação, da ideologia, da historicidade” (ORLANDI, 2001d, p. 81). 

Nessa esteira, o dizer constitutivo da historicidade que é representativo da memória 

discursiva se difere do dizer da memória individual, pois firma-se pela memória dos dizeres, 
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dos (não) ditos, dos silenciamentos, ou ainda, dos apagamentos relacionados aos 

acontecimentos da história. Quanto à memória discursiva, Pêcheux (2007) afirma que ela faz-

se necessária à estruturação da própria materialidade discursiva, dada pela observação de suas 

repetições e regularizações, e em vista de um texto que surge como acontecimento a ler “vem 

restabelecer os implícitos (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos 

citados e relatados, discursivos transversos e etc.) de que sua leitura necessita: a condição do 

legível em relação ao próprio legível” (PÊCHEUX, 2007, p. 52).   

Reconhecendo a importância que é atribuída ao papel da memória, nos reportamos a 

outra noção importante, esta relacionada ao arquivo. Relembramos sua definição consoante 

Pêcheux (2010) que seria o “campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma 

questão” (p. 51). Pêcheux (2010), em seu texto: Ler o arquivo hoje, trata das “autorizações” 

estabelecidas enquanto contradições, na divisão do trabalho de leitura do arquivo. Assim, 

sugerindo a interpretação do arquivo por gestos de leitura subjacentes, ventila sobre uma 

divisão social do trabalho da leitura apresentada em vista da consideração de que 

historicamente houve diferentes maneiras de leituras do arquivo.  

Sobre essa questão, Eni Orlandi (2001d, p. 94, destaques da autora) menciona uma 

primeira divisão que caracterizaria o trabalho social da leitura: “[...] é a que separa o que é 

‘literal’ do que é ‘sujeito à interpretação’”. Segundo ela, essa divisão ressoaria em duas 

outras: há os que têm e os que não têm direito à interpretação; e haveria os “textos que são 

instáveis e os que têm estabilidade de sentidos. Esta divisão é a que separa o ‘literato’ 

(instável) do ‘científico’ (estável)” (p. 94, destaques da autora).  

Tal separação confrontaria as duas culturas: a literária e a científica, pois a oposição 

entre as duas maneiras de leitura do arquivo ocultaria a relação de dominação política, 

autorizando a alguns o direito à interpretação e a outros a manterem a leitura literal, repetitiva 

e mecânica que serviria aos interesses das instituições.  

É o que vemos em Orlandi (2001d), quando esta autora trata da gerência dos aparelhos 

de poder em relação à memória coletiva, mencionada por Pêcheux (2010), que, segundo ela, 

dividiria “os que estão autorizados a ler, a falar e escrever (os que são interpretes e autores 

como obra própria) dos outros, os que fazem os gestos repetidos que impõem aos sujeitos seu 

apagamento através da instituição” (ORLANDI, 2001d, p. 96).  

A autora afirma que em todo discurso pode-se encontrar a divisão do trabalho da 

interpretação que seria distribuída pelas diferentes posições dos sujeitos: “o padre, o 

professor, o gerente, o líder sindical, o líder partidário, etc. E há uma enorme produção de 
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textos (falados ou escritos) que trabalham essa divisão: regimentos, constituições, panfletos, 

livros didáticos, programas partidários, estatutos e etc.” (ORLANDI, 2001d, p. 96). 

Desse modo, os sentidos não estariam ‘soltos’, mas seriam administrados. Assim, é 

justamente a respeito dessa interpretação da textualização do político que propomos a nossa 

questão, a fim de conhecer quais são os efeitos de sentidos dados ao termo letramento em um 

corpus formado pelos programas Pró-Letramento e PNAIC.  

 

5.1 Sobre o Corpus... 

 

Iniciamos a apresentação de nosso corpus utilizando definição de Mazière (2007), ou 

seja, “o estabelecimento de um corpus se define no contrapé de uma mera colagem de textos. 

Estamos falando da construção de um dispositivo de observação apto a revelar, a permitir 

apreender o objeto do discurso que ele se dá por tarefa interpretar” (MAZIÈRE, 2007, p. 14). 

Por conseguinte, selecionamos como nosso dispositivo para a interpretação dos 

discursos referentes aos sentidos que têm sido dados ao termo letramento um corpus formado 

por quatro recortes (A, B, C e D) de materialidades discursivas dos programas Pró-

Letramento e PNAIC.  

Ambos os programas escolhidos para a composição do referido corpus constituem-se 

em políticas públicas governamentais de âmbito federal, que representam a normatização do 

discurso jurídico em vista da tentativa de superação da problemática que fora identificada no 

ensino inicial, posta pelo imaginário dominante, em relação concomitante aos processos de 

alfabetização e de letramento.  

Na contextualização do momento histórico de elaboração dos programas, destacamos 

que Peroni (2000) discute os interesses e a atuação do Estado, denunciando-o como 

maximamente inclinado ao atendimento dos interesses do capital.  

Quanto ao contexto de surgimento do Pró-Letramento, Janaina Antunes (2015) 

menciona a insuficiência atribuída ao que seria o mau aproveitamento do ensino fundamental. 

A autora afirma que o programa teria surgido para o atendimento das demandas de formação 

continuada de professores e que estas estariam ligadas à tentativa de melhoria da qualidade da 

educação. Quanto a isso, discute a Portaria Ministerial de nº 1.403 de 9 de junho de 2003 e 

reflete em relação ao conceito de desenvolvimento profissional dos professores em tempos de 

neoliberalismo, citando, para isso, pesquisa de Campos (2014).  

Nessa perspectiva, “os movimentos relacionados com a educação estão intimamente 

ligados a uma reorganização do ensino para a formação ou qualificação profissional exigida 
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pelo capitalismo” (ANTUNES, 2015, p. 32). Assim, os alunos formados por uma sociedade 

capitalista devem ter professores que são, também, formados na mesma lógica dos cursos que 

lhes são ofertados. A autora, ao tecer suas considerações em relação ao assunto, defende que 

“é preciso que sejam garantidas as condições financeiras e espaço-temporais para que cada 

profissional do magistério possa realmente qualificar sua ação pedagógica” (ANTUNES, 

2015, p. 29). 

Já em relação ao surgimento do PNAIC, conforme seu caderno de apresentação, o 

programa também teria surgido pela “criação da ‘Rede Nacional de Formação Continuada’, a 

partir do edital nº 01/2003 – SEIF/MEC, que definiu as diretrizes para o encaminhamento de 

propostas às universidades, ratificando a Portaria nº 1.403, de 9 de junho de 2003” 

(CONSTANT, 2015, p. 14). Em vista da melhoria da qualidade do ensino, o MEC teria 

considerado bem-sucedida a experiência do Pró-Letramento, ao analisar as informações sobre 

as avaliações dos alunos a partir de dados oferecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP); assim, “constatou que os novos índices 

indicavam melhoria nos resultados dos estudantes. Esse fato foi uma referência importante 

para a implementação do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade certa” (CONSTANT, 

2015, p. 15).  

Nessa mesma lógica, foi suscitada “a necessidade de um debate nacional para a 

implantação de uma política de currículo, que ampliasse as reflexões sobre a formação 

continuada, com base no ‘Pró-Letramento’” (CONSTANT, 2015, p. 15, destaque da autora). 

Desse modo, em 2012 teriam se reunido representantes das secretarias de sistemas públicos de 

ensino, do Ministério da Educação (MEC) e de universidades para elaboração de 

“documentos que explicitassem a necessidade de garantia de ‘direitos à educação’ das 

crianças no Ciclo de Alfabetização” (CONSTANT, 2015, p. 15, destaque da autora). 

Esse debate encontra respaldo no Artigo 210 da Constituição Federal que determina o 

dever do Estado para com a educação (BRASIL, 2015). Nessa esteira, foi elaborado o 

PNAIC, programa em que também encontramos uma proposta de alfabetização na perspectiva 

do letramento, pela qual os sujeitos seriam preparados para o exercício autônomo no mundo 

letrado. Quanto a isso, nas análises de Pereira (2017b), dentre outros apontamentos 

relacionados ao referido programa, há menção de sua função técnico-burocrática que seria 

instituída pela redução da questão ampla das práticas letradas a um formalismo de dados 

computáveis.  

Em relação às condições de produção dos aludidos programas, notamos a atuação do 

Estado por uma perspectiva neoliberal, conforme demonstrada na subseção 3.1, quando 
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tratamos da Injunção política e a suposta garantia de Direitos. Nessa proposição, o Estado 

interessa-se pelo uso da educação para a preparação dos sujeitos para o mercado de trabalho. 

Quanto às políticas públicas aqui investigas, não nos alongaremos ainda mais em suas 

apresentações, pois nosso interesse em relação a elas é salientado pela noção de materialidade 

discursiva.  

No tocante à organização dos recortes, trabalhamos com subdivisões em sequências 

discursivas, doravante denominadas SDs. Para Pereira (2016), os recortes podem ser 

entendidos, com base em Orlandi (1987), “como marcas de ‘unidades de sentido’ que 

mobilizam efeitos interpretativos e gestos de leitura do analista” (PEREIRA, 2016, p. 91, 

destaque do autor). Quanto às SDs, estas são fragmentos interpretativos que fazem parte de 

uma unidade de sentido mais amplo (SERRANI, 1997).  

Desse modo, apresentamos a organização adotada, considerando os recortes, a 

quantidade de sequências discursivas e as referências de sentidos indicadas em atenção das 

respectivas colocações da letra A até a D.  

Quanto ao primeiro recorte, tivemos quatro SDs. Uma referente ao Programa Pró-

Letramento e três que se referiam ao PNAIC. Nele, apresentamos deslizamentos conceituais 

de sentidos que foram atribuídos ao papel do sujeito professor; no segundo recorte, 

apresentamos três SDs, sendo duas do Pró-Letramento e uma do PNAIC. Neste, discutimos o 

desenvolvimento de capacidades linguísticas como critério condicionante ao sucesso escolar; 

no que se refere ao terceiro recorte, evidenciamos cinco SDs. Sendo três referentes ao Pró-

Letramento e duas referentes ao PNAIC. Em relação a ele, apresentamos os efeitos de sentido 

atribuídos ao termo letramento; e, por fim, no quarto recorte, expusemos duas SDs, sendo 

uma do Pró-Letramento e uma do PNAIC
16

. Neste último, averiguamos o autoritarismo do 

DPE.  

No que concerne à ordenação dos quatro recortes, o fizemos de modo a salientar: no 

recorte A – a posição discursiva que é atribuída ao sujeito professor, em vista do que é 

pautado em tais programas sobre a formação docente continuada; no recorte B – destacamos a 

posição discursiva do sujeito aluno, considerando-se o modo como a legislação (o Estado) o 

reconhece dentro sistema educacional; no recorte C – evidenciamos os efeitos de sentido que 

têm sido atribuídos ao termo letramento, em razão do que tem sido preconizado enquanto um 

discurso oficial (governamental), nos programas Pró-Letramento e PNAIC; e no recorte D – 

                                                 
16

  Sequência discursiva extraída da Proposta Didática para Alfabetizar letrando de Amália Simonetti (BAHIA, 

2015) – (Um pacto pela educação). 
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analisamos algumas atividades didático-pedagógicas que inquirimos, por meio delas, o 

letramento e o discurso autoritário do DPE.  

Na escolha do referido corpus, selecionado para a consecução desta pesquisa, levamos 

em conta as relações simbólicas instituídas nos discursos. Partindo do princípio de que todas 

as relações humanas são significadas, por meio da fala na linguagem, entendemos que as 

filiações dadas a um discurso e não a outro partem da significação e dos processos de 

identificação.  

Quanto aos processos de significação no simbólico, destacamos que Lacan (1996) 

explicita por meio do estádio do espelho, o momento introdutório dos sujeitos na linguagem. 

Neste período é que se compreende o início da constituição da interação estabelecida entre o 

reconhecimento do eu sendo mediado pela relação simbólica com o Outro; quanto aos 

processos de identificação, as filiações dos sujeitos são dadas nas formações discursivas (FD), 

estas, por sua vez, são filiadas às formações ideológicas (FI). Isto posto, seguiremos com 

nossas análises.  

  

5.2 Trilhando as análises  

 

Iniciamos as nossas análises a partir da consideração de Orlandi (2001a), que faz a 

afirmação de que “a interpretação é o vestígio do possível” (p. 18). Em vista disso, 

compreendemos que ela “se dá de algum lugar da história e da sociedade e tem uma direção, 

que é o que chamamos de política. Desse modo, sempre é possível apreender a textualização 

do político no gesto de interpretação” (ORLANDI, 2001a, p. 18-19).  

Com base no preceito indiciário, este muito caro à presente linha investigativa, 

compreendemos a importância da historicidade em relação às tomadas de posições discursivas 

postas para as filiações dos sentidos. Desse modo, “o gesto da interpretação, fora da história, 

não é formulação (é formula), não é re-significação [sic] (é rearranjo)” (ORLANDI, 2001a, p. 

17).  

Pereira (2017a), ao tratar da abordagem materialista do funcionamento das 

representações e do pensamento nos processos discursivos, referentes à teoria da identificação 

e da eficácia material do imaginário tratada por Pêcheux (1995), assinala a necessidade de 

rompimento “com o predomínio da tradição racionalista e empirista que coloca o indivíduo no 

centro” (p. 94). Sustentando tal afirmação, o autor lembra-se do mote althusseriano pelo qual 

o indivíduo é resultante de um modo de interpelação que coloca em jogo a interpretação e o 

sentido. Segundo Pereira (2017a), o indivíduo é interpelado em sujeito estando à revelia de 
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um tipo de filiação aos sentidos que o assujeita “e que também veicula evidências das quais 

não toma consciência de uma representação que lhe daria plenamente acesso ao que pensa, ao 

que diz e aos efeitos destes mecanismos” (p. 95).  

Incide-se nessa questão a atuação da ideologia, disseminando e naturalizando sentidos 

por meio das formações imaginárias. Lembramos que a noção de condições de produção está 

ligada a tais formações, não figurando nestas últimas os sujeitos empíricos, mas as posições-

sujeito dessas formações imaginárias referidas por Pêcheux (1993).  

Discorrendo em relação ao imaginário, Pereira (2017a) afirma que ele ”é sempre o 

lugar da dúvida, do acesso não total e não completo ao outro e a si mesmo, bem como é 

determinado pela não totalidade do simbólico” (p. 95). Para ele, a repartição do sentido “e a 

colocação imprecisa em lugares do imaginário transforma a relação com a linguagem em um 

jogo político desnivelado por excelência e caracterizado pela reprodução e pela ruptura, pela 

dominação e pela resistência” (PEREIRA, 2017a, p. 95).  

Desse modo, considerando as condições de produção dos programas constituintes do 

nosso corpus, discutimos a adoção do Estado em relação aos discursos oficiais que 

atravessam e fundamentam os lugares que são destinados às posições-sujeito do letramento.  

Ao mencionar diferentes tipos de materialidades pelas quais são manifestas as 

políticas públicas, estas referendadas pelo discurso jurídico, Pereira (2017a) afirma que elas 

“podem ser entendidas como práticas de interpretação sob o crivo do determinante político do 

sujeito” (p. 95). Conforme o autor, tal determinante seria um subsídio conceitual que indicaria 

para a relação do sujeito com o universo político como resultante da constituição do sentido 

pela relação escarpada de poder. Dessa maneira:  

 
A possibilidade de dizer X e não dizer Y, a partir de uma posição discursiva, é 

determinada pelo modo do sentido estar sujeito à interpretação específica, e não a 

qualquer outra. Essa determinação é política; é resultante de contingências sócio-

históricas calcadas em bases materiais, bem como resulta de processos de 

identificação (PEREIRA, 2017a, p. 95). 

 

Notemos que a tentativa de controle da interpretação é conferida pelo discurso jurídico 

pela via da determinação política. Entretanto, segundo o mesmo autor, os mecanismos de 

controle de tal discurso “não exercem supremacia de totalidade por não cobrir totalmente a 

linguagem” (PEREIRA, 2017a, p. 95).  

Sendo assim, compreendendo a relação da ideologia e sua influência sobre as posições 

sujeito do discurso, discordamos das suposições discursivas já mencionadas em relação aos 

programas aqui investigados, por preverem um “letrado ideal”, como se tal padronização que 
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produz um efeito de unidade fosse capaz de alcançar a todos da mesma maneira, por meio de 

uma interpretação que seria universal. Em vista de tal pressuposto, identificamos um 

comedimento que empalidece as possibilidades de interpretações polissêmicas do Outro na 

linguagem, conforme será evidenciado, a seguir. No entanto, pontuaremos precedentemente 

as posições discursivas dos sujeitos – Professor e Aluno – correspondentes aos referidos 

programas, por tratarem-se dos protagonistas principais que figuram na execução dessas 

políticas públicas educacionais. 

 

5.2.1 Recorte A - Posição Sujeito Professor  

 

Ao se pensar no sujeito como uma posição ocupada, ainda que transitoriamente, nos 

discursos, observamos, consoante Pêcheux (1993) e Orlandi (2015), as manifestações das 

formações imaginárias demarcando os “lugares” das relações sociais.  

Nesta seção, analisamos os dizeres que dão novos sentidos à função do sujeito 

professor e, para isso, lembramos que essa movimentação dos sentidos está ligada sempre a 

um já dito, conforme Orlandi (2015). O novo dizer que é reportado ao interdiscurso permite a 

observação de que há algo de novo no diferente, sendo, no entanto, reportável a um dizer 

anterior.  

Em vista da posição “lugar” do professor no programa Pró-Letramento - Mobilização 

pela Qualidade de Educação, encontramos em seu guia geral Pró-Letramento (2012) a 

determinação de que tal mobilização seria dada pelo “programa de formação continuada de 

professores para a melhoria da qualidade de aprendizagem de leitura, escrita e matemática 

nos anos ou séries iniciais do ensino fundamental” (PRÓ-LETRAMENTO, 2012, p. 1, 

destaque nosso). 

Com base nessa descrição, inferimos que para o surgimento do mencionado programa 

foram identificadas dificuldades para a qualidade da educação que era oferecida aos alunos 

dos anos iniciais, o que é demonstrado através da expressão “melhoria da qualidade”. Tal 

suposição é confirmada em publicação do programa, conforme vemos a seguir:  

 

Porque é na alfabetização e no aprendizado da língua escrita que vêm se 

concentrando os problemas localizados não apenas na escolarização inicial, como 

também em fracassos no percurso do aluno durante sua escolarização (PRO-

LETRAMENTO, 2008, p. 14, destaque nosso).  
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Diante de tais elementos, torna-se possível compreender a conjuntura relacionada às 

condições de produção que sustentariam essa formação discursiva. Nela, o programa seria 

pensado com vistas a suprir as fragilidades docentes por meio do oferecimento de suporte à 

ação pedagógica dos professores, proporcionando-lhes uma formação que seria continuada e 

de caráter reflexivo, em que se consideraria o professor o “sujeito da ação”
17

.  

Nesse sentido, visualizamos a atuação do Estado pela proposição dessa política 

pública lançando luz sobre a responsabilização do professor que é considerado o sujeito da 

ação. Ao identificar-se o problema (que seria a má qualidade do ensino) e ao propor-se a sua 

solução (que se daria pela continuidade da formação), o Estado delega responsabilidades, 

acautelando-se quanto aos processos de culpabilização.   

No Pró-Letramento (2012), afirma-se que a formação continuada de caráter reflexivo 

valoriza as experiências pessoais, as incursões teóricas e os saberes da prática pedagógica dos 

professores, possibilitando-lhes a atribuição de novos significados. No entanto, infere-se, pela 

necessidade dessa nova proposta, que o sujeito professor não estaria desempenhando de modo 

satisfatório o seu papel educacional e que, por este motivo, teria necessitado de uma 

reconfiguração profissional que seria dada por esta nova proposta formativa.  

Diante da expectativa pelos novos resultados que deveriam produzir a partir da nova 

formação, o professor – “sujeito da ação” –, passa a ter o seu trabalho docente orientado, 

como vemos indicado a seguir: 

 

São pressupostos que devem estar presentes em todas as reflexões atualmente 

desenvolvidas em torno da aprendizagem e do ensino da alfabetização, orientando o 

trabalho docente na escolha de conteúdos, procedimentos e formas de avaliar este 

processo (PRO-LETRAMENTO, 2008, p. 9).  

 

Nessa perspectiva, esse sujeito necessita ser orientado em relação ao seu exercício 

docente, o que nos leva a ponderar que ele não seria propriamente o sujeito agente, mas sim o 

sujeito que deveria ser (re) habilitado para execução de seu exercício profissional, de modo 

que também possa ser responsabilizado em relação ao alcance de seus resultados. Lembramos 

que tal profissional, que ocupa a posição de um sujeito que é assujeitado
18

 pelas formações 

discursivas que o atravessam, é exposto ao interdiscurso dominante, tendo a definição da sua 

posição profissional alterada, conforme discutido a seguir:  

 

                                                 
17

 Cf. Pró-Letramento (2012, p. 1).  
18

 Cf. Haroche (1992). 
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SD1- O importante é que o (a) professor (a) se coloque como mediador efetivo 

dessas situações de avaliação e auxilie os seus alunos a compreenderem o 

enunciado dos exercícios, monitore seu desempenho e possibilite que as realizem 

com autonomia (PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p. 36, destaques nossos).  

 

Na sequência Discursiva (SD) apresentada, temos retratada a posição discursiva do 

sujeito professor, sofrendo deslizamento metafórico pela substituição contextual dos sentidos 

que fundamentam as suas práticas. Além do professor ser imputado como sujeito da ação, no 

referido programa, depreende-se dessa SD que o professor deveria também figurar como um 

mediador efetivo. Encontramos nessa condução uma remontagem do dizer pedagógico que 

identificamos ser divagada da herança sociointeracionista.  

Em situação correlata, verificamos uma análise de Pereira (2017a), em referência ao 

PNAIC, em que o autor faz apontamento da ocupação da posição de tutor em relação à 

posição do sujeito-professor. Segundo ele, tal formatação estaria ligada a um paradigma de 

compreensão em que o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades individuais 

estariam ligados ao campo dos conhecimentos prévios e da aprendizagem significativa, o que 

serviria à constatação empirista do sujeito psicológico.  

 

SD2 - Assim, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um 

compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos 

estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 

oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental, nesse sentido, o 

professor alfabetizador é um dos grandes agentes para atingirmos a meta. 

Reconhecemos a formação continuada de professores como uma das vias principais 

de acesso à melhoria da qualidade do ensino. Estamos falando de uma mudança 

processual, por isso, os impactos também serão processuais (ARAUJO, 2015, p. 19, 

destaques nossos).  

 

Na SD2, há, segundo o PNAIC, a explicitação do reconhecimento de que a formação 

continuada seria uma das principais vias de acesso à melhoria da qualidade do ensino, 

responsabilizando o professor como um dos grandes agentes da ação. Essa ação comporta 

responsabilização em relação à problemática educacional, oferecendo o que seria uma 

mudança (modo de fazer diferente), que implicaria em impactos processuais (que seriam 

dados por uma melhor maneira de fazer). Lembramos consoante Constant (2015), que o 

PNAIC teria surgido em vista da consideração do sucesso que foi verificado em relação ao 

Pró-letramento, servindo, desse modo, a continuidade de sua proposta teórica e metodológica. 

Em relação ao indício linguístico idade certa, que é utilizado na composição de seu 

nome, Pereira (2017a) compartilha um estranhamento à concepção psicolinguística dominante 

de tal formulação, que “reduz linguagem ao pensamento e que acomoda em uma 
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superficialidade um debate de natureza complexa” (p. 99). Segundo ele, isso ocorre por 

postura especulativa em termos de assertivas tomadas como se a questão estivesse resolvida. 

O designativo “Idade Certa”, que, consoante Pereira (2017a), estabelece parâmetro, 

patamar, cronologia para um fenômeno que é de natureza incompleta e de ordem processual, é 

remetido à “herança da Psicologia inatista e maturacionista que prevalece no Ocidente, 

sobretudo, na primeira metade do século XX, de valor prescritivista, normativo e correcional” 

(PEREIRA, 2016 apud PEREIRA, 2017a, p. 99). Por meio dele, reduz-se a questão da 

problemática da alfabetização postulando-se resolvê-la por meio de uma padronização que 

desconsidera aspectos que a envolvem e que são marcados por traçados políticos, ideológicos, 

históricos e sociais.   

Nessa sequência discursiva identificamos deslizamento conceitual de sentido, a 

posição discursiva do sujeito professor passa a ser figurada como um dos grandes agentes que 

deve contribuir para o alcance da Meta 5 do PNE. Nessa perspectiva, o professor passa a atuar 

nas suas práticas de ensino, seguindo uma lógica do mercado que é orientada ao cumprimento 

e à indexação de resultados.  

Tal lógica reporta-nos ao que foi apontado por Antunes (2015) em relação à 

qualificação profissional de professores exigida pelo capitalismo. Nesse entendimento da 

“produção em larga escala” para o mercado, concordamos com as compreensões de Azevedo 

(2004) e de Peroni (2000), quando discutem a educação considerando o contexto neoliberal.  

 

SD3 – Busca-se, para tal, contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos 

professores alfabetizadores (BRASIL, 2015b, p. 10, destaque nosso). 

 

Confirmando o que já temos dito, na SD3 encontramos objetivação relacionada ao 

Pacto que confirma o proposto pela Portaria nº 1.403, de 09 de junho de 2003. Nessa 

sequência, encontramos deslizamento metafórico relativo ao sujeito professor, devendo este 

ser continuamente aperfeiçoado.  

 

SD4 – Indicadores insatisfatórios de alfabetismo funcional favoreceram o 

aparecimento de medidas que incidiram diretamente sobre as práticas 

pedagógicas, em especial, dos professores alfabetizadores, tornando-os o centro 

do debate pedagógico. Para isso, as temáticas sobre alfabetização e letramento 

ganharam relevância e ainda mobiliza reflexões acerca de processos de formação 

continuada para professores dos sistemas públicos de ensino, bem como a 

apropriação do conhecimento escolar pelas crianças (CONSTANT, 2015, p. 12, 

grifos nossos). 
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Em relação à SD4, que é referenciada pelo PNAIC, verificamos a já citada insatisfação 

relacionada ao alfabetismo funcional
19

, que teria contribuído para o surgimento de medidas 

que influenciaram diretamente as práticas pedagógicas. Considerando os professores 

alfabetizadores, entendemos que haja um efeito de sentido em relação ao sujeito professor que 

nesta perspectiva seria um professor alfabetizador.  

Uma vez que os discursos se ligam pelos fios discursivos do interdiscurso, 

compreendemos que a colocação do professor no centro do debate pedagógico, que focaliza a 

alfabetização pela perspectiva do letramento, tem origem na pedagogização do letramento 

apresentada por Street (2014).  

Na SD4, informa-se que as temáticas da alfabetização e do letramento ganharam 

relevância e ainda mobilizam reflexões acerca dos processos de formação continuada de 

professores, assim como da apropriação do conhecimento pelas crianças. Contudo, 

enxergamos a problemática do analfabetismo e do letramento no Brasil como uma notória 

questão sociocultural. Todavia, pela teorização de Brian Street e Joanna Street (2014), 

compreendemos que o letramento apresentado neste programa não é o único, que seria 

resultante de um modo singular de dizer.  

Esses autores problematizam como uma variedade particular de letramento (a 

pedagogizada) veio a ser considerada como um único letramento. Para eles, a variedade que é 

associada à escolarização passou a ser o tipo definidor, firmando não apenas o padrão, mas 

teria marginalizado os demais, descartando-os da agenda do debate sobre letramento. 

Brian Street e Joanna Street (2014, p. 121-122, destaques dos autores) apresentam a 

hipótese “de que o mecanismo por meio do qual os significados e usos de ‘letramento’ 

assumem esse papel é a ‘pedagogização’ do letramento”. Procurando explicar a atenção que é 

quase obsessiva em relação ao letramento na sociedade estadunidense, pensando também o 

porquê de o letramento lá ser considerado funcionalmente necessário, eles expõem uma 

possível resposta. Dizem que “a linguagem da ‘função’ mascara e efetivamente naturaliza o 

papel ideológico do letramento na sociedade contemporânea” (STREET; STREET, 2014, p. 

141).  

                                                 
19

 O alfabetismo funcional figura de modo antônimo ao analfabetismo funcional. Quanto a este último no 

Caderno de Apresentação do PACTO, ano de 2015, encontra-se consoante Paiva (1987) o conceito de 

analfabetismo funcional que teria sido desenvolvido no cenário educacional a partir da década de 1960. 

“Compreendia, inicialmente, que a alfabetização era fundamental às atividades realizadas no dia a dia dos 

trabalhadores. Assim, o conceito surge como uma complementação ao conceito de analfabetismo absoluto e em 

decorrência do baixo desempenho de jovens e adultos na apropriação das técnicas de lecto escritura e de cálculos 

importantes para a vida profissional, política ou social” (BRASIL, 2015a, p. 12).  
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Segundo esses autores, o letramento pedagogizado tem se tornado um conceito 

organizador em torno do qual tem se definido ideias que são relativas à identidade e ao valor 

social. Desse modo, eles fazem alguns apontamentos que servem para a explicação da 

questão:  

 

O letramento, nesse sentido, se torna uma chave simbólica para vários dos 

problemas mais graves da sociedade: questões de identidade étnica, conflito, sucesso 

(ou fracasso) podem ser desviadas na forma de explicações sobre como a aquisição 

do letramento pode ser ampliada; problemas de pobreza e desemprego podem ser 

transformados em questões sobre por que os indivíduos fracassam na aprendizagem 

do letramento na escola ou continuam, quando adultos, a recusar atenção reparadora, 

desviando assim a culpa das instituições para os indivíduos, das estruturas de poder 

para a moral pessoal (STREET; STREET, 2014, p. 141).  

 

 

Como na sociedade estadunidense, entendemos que a pedagogização do letramento no 

Brasil serve também a interesses, como os que foram apontados acima, que naturalizam o seu 

papel ideológico.  Diante disso, compreendemos tal substituição contextual, que coloca o 

professor no centro do debate pedagógico, responsabilizando-o pelo ensino deste tipo de 

letramento.  

Em vários trechos do material analisado, encontramos o reconhecimento do baixo 

desempenho escolar dos alunos, que teria exigido reflexões em relação à identidade 

profissional dos professores. Não discordamos da ideia que apregoa o desenvolvimento da 

educação, assim como entendemos que o problema do analfabetismo é muito caro à sociedade 

atual. Entretanto, questionamos os ideais que recobrem esse processo, dando também atenção 

à responsabilização que é dada ao sujeito professor.  

Em reconhecimento a Pêcheux (1995) que afirma não ser neutra a linguagem, é que 

fazemos tais apontamentos, pelos quais verificamos alguns deslizamentos metafóricos, 

percebidos em relação à língua na historicidade discursiva, redefinindo a função (lugar) do 

sujeito professor.  Assim, as atribuições de tal sujeito ganharam novos sentidos, que, como 

vimos, passou a figurar como mediador, agente, aperfeiçoado e como o centro do debate 

pedagógico. 

 

5.2.2 Recorte B - Posição Sujeito Aluno  

 

Neste recorte, analisamos a posição discursiva do sujeito aluno em relação ao modelo 

que é posto para os estudantes nos programas em questão. Para tal, intencionamos analisar o 
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jogo de posições relativas à imagem que o Estado faz para a referenciação individualizada do 

lugar desse sujeito.  

As sequências discursivas aqui analisadas referem-se ao fracasso escolar, por meio da 

observação de capacidades que seriam desenvolvidas ou não pelo sujeito aluno. Nessa 

prospecção, esse sujeito deve desenvolver sua capacidade para que tenha/conquiste sua 

autonomia, alcançando o padrão estipulado para então ser enquadrado na categoria que é 

definida como de sucesso. 

Maria Helena de Souza Patto (2007), ao fazer uma discussão relacionada às raízes 

ideológicas do pensamento educacional brasileiro relacionado ao fracasso escolar, apresenta 

apontamentos históricos que teriam resultado nas explicações hegemônicas dadas a tal 

fracasso. A autora, ao falar da consciência da precariedade da escola oferecida às crianças das 

classes populares, aponta para a denúncia do estado grave das coisas, referindo-se a alunos do 

Ensino Fundamental ou mesmo do Ensino Médio que mal conseguem ler. Nesse sentido, 

afirma que “entrevistados sobre o assunto, políticos e especialistas não raro responsabilizam 

usuários e professores” (PATTO, 2007, p. 243). 

Vejamos na sequência discursiva, discussão que se refere às capacidades linguísticas 

requeridas ao sujeito aluno.  

 

SD5 – Sabe-se que os três anos iniciais da Educação Fundamental não esgotam 

essas capacidades linguísticas e comunicativas, que se desenvolvem ao longo de 

todo o processo de escolarização e das necessidades da vida social. Sabe-se, 

também, que o trabalho a ser feito nesses três anos iniciais não se esgota na 

alfabetização ou no desenvolvimento dessas capacidades linguísticas. Mas elas são 

importantes porque é na alfabetização e no aprendizado da língua escrita que 

vem se concentrando os problemas localizados não apenas na escolarização 

inicial, como também em fracassos no percurso do aluno durante sua 

escolarização (PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p. 14, destaque nosso). 

 

Em relação a SD5, verifica-se que o foco dado ao desenvolvimento das capacidades 

linguísticas, ganha uma relevância que é muito salientada em toda a proposta teórica, didática 

e metodológica do programa. Nela, o programa Pró-Letramento reconhece que o 

desenvolvimento de tais capacidades não se esgota no decorrer dos três anos inicias do Ensino 

Fundamental, desenvolvendo-se durante todo o processo de escolarização e vida social do 

sujeito aluno.  

Contudo, nessa sequência, apesar do reconhecimento de que essas capacidades podem 

ser desenvolvidas no transcorrer de toda a vida, vincula-se pelo indício “mas”, que o seu não 

desenvolvimento seria o motivo pelo qual se concentraria os problemas que são localizados 

não apenas na escolarização inicial, como também resultariam em fracassos no percurso do 
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aluno durante sua trajetória escolar. Logo, compreendemos que nessa sequência exige-se o 

desenvolvimento dessas capacidades, que seriam relativas à alfabetização e ao aprendizado da 

língua, já nos três primeiros anos da escolarização inicial, para que não se repita o que é 

tomado como fracasso escolar. 

Não discordamos que as crianças dessa fase inicial do Ensino Fundamental I devem 

aprender e dominar tais conhecimentos relativos à escrita formal. No entanto, discordamos da 

suposição de que o não desenvolvimento de tais capacidades seja alinhado como o legítimo 

motivo que sirva a qualificação do fracasso escolar. O fato é que as raízes de tal fracasso são 

muito antigas e caminham junto com os (des) interesses que foram arvorados em nome da 

educação pública brasileira.   

Confirmando essa ideia, nos remetemos a Patto (2007), que argumenta sobre o 

predomínio das explicações hegemônicas que são dadas para o fracasso escolar. A autora, 

afirma que “a improdutividade dos ensinos Fundamental e Médio como produto principal da 

escola pública, há muito apontada na literatura especializada, atingiu proporções inaceitáveis” 

(PATTO, 2007, p. 244). Discutindo em perspectiva histórica à designação de tal fracasso, ela 

argumenta quanto aos interesses observados na formulação da educação pública. 

Falando em relação ao discurso dominante que se ocupa da qualificação do fracasso 

escolar, ela afirma que ele “traz ao primeiro plano uma concepção de escola como instituição 

salvadora” (PATTO, 2007, p. 244). Segundo ela, “o entendimento da escola como instituição 

mantenedora da ordem social já marcava presença, desde o século XVIII, na história do 

pensamento educacional brasileiro” (PATTO, 2007, p.246). Assim, em vista dessa proposição 

de manutenção da ordem social, ela problematiza as raízes ideológicas desse pensamento. 

A autora ao discutir à perspectiva hegemônica de fracasso, sugestionada a escola 

pública, observa a continuação da crença que teria sido fortalecida pela influência do racismo 

científico. É o que vemos nas seguintes palavras da autora: 

 

Assistimos à continuidade de uma crença que ganhou força sob a influência do 

“racismo científico” das teorias raciais oitocentistas que, como mostra Schwacz 

(1993), tomaram de assalto os nossos “homens da sciencia” desde o Segundo 

Império: com pretensão de neutralidade científica, passou-se a acreditar na 

inferioridade do povo brasileiro, porque negro e mestiço, pressuposto ideológico que 

adquiriu fôlego na Primeira República e justificou uma estrutura social hierárquica e 

injusta e uma política educacional coerente com essa crença (PATTO, 2007, p. 244, 

destaques da autora). 

 

Nesse sentido, Patto (2007), menciona a propagação nas esferas institucionais de um 

discurso culpado, cientificamente legitimado, que adotava um argumento racial de análise 
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social determinista. Consoante à autora, sob a influência do racismo científico, teria se 

justificado no Brasil uma estrutura social hierárquica.  

Para Patto (2007), os projetos e reformas educacionais, assim como o entendimento 

que é relacionado às antigas dificuldades da escolarização que afligem parte considerável dos 

alunos da escola pública, têm sido norteados por uma longa paráfrase que procura delinear 

também a atual situação intelectual dos menos favorecidos:  

 

Os pobres são menos capazes, mais ignorantes, mais propensos à delinquência – seja 

por motivos constitucionais seja por deficiências no ambiente familiar, lido em 

chave moralista –, motivo pelo qual, no discurso oficial, uma das concepções mais 

pregnantes da função social da escola, ao longo da história do pensamento 

educacional brasileiro, é, explícita ou implicitamente, a de prevenção da 

criminalidade, o que praticamente anula a escola como instituição que tem o dever 

de garantir o direito de todos ao letramento e ao saber (PATTO, 2007, p. 245, 

destaque da autora).  

 

A autora assegura que, continuam-se os mitos relacionados ao povo e à função social 

da escola, que se apresentam como força do preconceito que se defronta com o conhecimento 

já alcançado sobre a complexidade dos determinantes do crime e da criminalização das 

condutas de pobres e negros como prática de natureza política. 

 Em vista da expectativa de desenvolvimento das capacidades linguísticas, requeridas 

nessa sequência, entendemos que o seu não desenvolvimento não pode ser o único motivo a 

ser utilizado enquanto justificativa para o fracasso escolar. Compreendemos que o 

desenvolvimento de tais capacidades seja necessário ao processo de escolarização do sujeito 

aluno, contudo, diante de uma discussão mais ampliada de contemplação dessa questão, 

julgamos que para o (in) sucesso desses sujeitos faze-se também necessária a observação de 

outros condicionantes. Assim, percebemos nesta versão posta para o fracasso escolar uma 

divisão das autorizações que são estabelecidas em função da hierarquia construída para o 

acesso aos conhecimentos. Referimo-nos, aqui, à divisão social de leitura do arquivo, tratada 

por Pêcheux (2010).  

 

SD6 – O que se pretende oferecer, nesta abordagem, é uma expectativa das 

capacidades linguísticas que as crianças devem desenvolver gradualmente, ou seja, 

daquilo que cada criança deve ser capaz de realizar a cada ano.  O aprendizado e a 

progressão da criança, entretanto, dependerão do processo por ela 

desenvolvido, do patamar em que ela se encontra e das possibilidades que o 

ambiente escolar lhe propiciar, em direção a avanços e expansões (PRÓ-

LETRAMENTO, 2008, p. 14, destaques nossos). 
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Nessa SD, observamos a intenção do Pró-Letramento sendo confirmada pelo indício 

expectativa de desenvolvimento das capacidades linguísticas que as crianças devem 

desenvolver a cada ano.  

Para tal, encontramos condicionantes ao aprendizado e à progressão dessas crianças 

que seriam dados: primeiro pelo processo por ela desenvolvido. Entendemos que nessa 

consignação há uma expectativa do desenvolvimento da autonomia da criança. Nela, 

identificamos uma responsabilização do sujeito aluno pelo seu próprio desenvolvimento, o 

que nos remete ao sociointeracionismo; o segundo condicionante seria dado pelo patamar em 

que a criança se encontra. Se a criança é responsabilizada pelo seu próprio desenvolvimento, 

consequentemente, o patamar/nível em que ela se encontra também seria de sua 

responsabilidade; quanto ao terceiro condicionante, que cita as possibilidades que o ambiente 

escolar lhe propiciar, só então delega responsabilidade ao sistema escolar. 

Em vista da observação desta sequência, seriam desenvolvidos o aprendizado e a 

progressão do sujeito aluno, o que lhe permitiria a consecução de avanços e expansões. O que 

se coloca nessa sequência discursiva seriam expectativas que sendo cumpridas se evitaria o 

famigerado fracasso escolar. Todavia, o seu não cumprimento resultaria no incremento do tal 

fracasso e ainda responsabilizaria, de modo focado nessa sequência, o sujeito aluno pelo seu 

insucesso. Ele não teria desenvolvido a sua capacidade linguística, não alcançando o 

desenvolvimento de sua autonomia.  

Mais uma vez, nos confrontamos com o discurso hegemônico que supõe 

responsabilização e culpa em relação ao fracasso escolar dos alunos da escola pública. O 

sujeito aluno que não alcança o patamar desse modelo, acaba sofrendo uma espécie de 

culpabilização, como se ele fosse o responsável exclusivo pelo seu insucesso escolar.  

Por outra perspectiva, no que se refere à crise da escola pública elementar, Patto 

(1992) afirma que “trata-se de uma incapacidade crônica dessa escola de garantir o direito à 

educação escolar a todas as crianças e jovens brasileiros, independente de sua cor, de seu sexo 

e de sua classe social” (PATTO, 1992, p. 107). Nesse sentido, ela analisa os determinantes da 

má qualidade da escola oferecida a esse público e afirma que a chave para entender a relação, 

via de regra má, dessa escola com seus usuários mais pobres, encontra-se: na análise crítica 

das ideias que propõem explicar o calamitoso insucesso escolar; e no exame das filiações 

históricas dos determinantes sociais.  

Desse modo, ao falar das rotulações de vencedores e perdedores, ela explica que: 
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No Brasil, as raízes dessas concepções sobre os “vencedores” e os “perdedores” 

encontram-se nos escritos de intelectuais brasileiros que, a partir da segunda metade 

do século dezenove, se propuseram a explicar o país com base nas ideias dominantes 

no pensamento científico e político europeu (PATTO, 1992, p. 110, destaques da 

autora).  

 

Discutindo a adesão do Brasil em relação às ideias dominantes que derivaram do 

pensamento científico e político europeu, Patto (1992), afirma que a história do fracasso 

escolar das crianças das classes populares, pode ser observada, verificando-se uma sequência 

de ideias, que seguem resumidas em: explicações de cunho racista e médico; explicações de 

natureza biopsicológica (problemas físicos e sensoriais, intelectuais e neurológicos, 

emocionais e de ajustamento); e explicações derivadas da teoria da carência cultural.  

A autora afirma que a teoria da carência logo se transformou na teoria da diferença 

cultural. Vejamos nas palavras da autora: 

 

[...] pouco depois, a teoria da carência tornou-se, pela influência de antropólogos 

funcionalistas, teoria da diferença cultural, segundo a qual essas pessoas fariam parte 

de uma subcultura muito diferente da cultura da “classe média” (sic), na qual 

estariam baseados os programas escolares. Em outras palavras, as crianças das 

chamadas minorias raciais não se sairiam bem na escola porque seu ambiente 

familiar e vicinal impediria ou dificultaria o desenvolvimento de habilidades e 

capacidades necessárias a um bom desempenho escolar (PATTO, 1992, p. 109, 

destaques da autora). 

 

Patto (1992) destaca que, por pontos de vista diferentes, todas estas versões situam as 

causas das diferentes dificuldades escolares nos alunos e nas suas famílias; aponta para a 

passagem de concepções genéticas para concepções ambientalistas da inteligência. Assim, ela 

assegura que tanto as teorias racistas e do caráter nacional (formuladas na Europa no decorrer 

do século dezenove), como as teorias que as sucederam com o surgimento da Psicologia 

científica, “serviram para justificar as condições de vida muito desiguais de grupos e classes 

sociais no mundo da ‘igualdade de oportunidades’” (PATTO, 1992, p. 109, destaques da 

autora).  

Nesse sentido, ela ressalta que: 

  

Antes da Psicologia, uma Antropologia de talhe racista encarregou-se de provar 

cientificamente que os “vencedores” eram mais aptos: através de procedimentos 

antropométricos, produziram-se as primeiras provas empíricas da inferioridade de 

pobres e não brancos; a literatura registra a prática de escavação de cemitérios 

destinados às classes “superiores” e “inferiores” em busca de números que deram ao 

racismo sua feição científica (a esse respeito, veja Klineberg, 1966) (PATTO, 1992, 

p. 109, destaques da autora). 

 



86 

 

No tocante a Psicologia, ela afirma que a psicometria gozou de um grande prestígio, 

tendo na Psicologia Diferencial a afirmação da “superioridade intelectual inata dos brancos 

sobre os não-brancos, do civilizado sobre o primitivo, do rico sobre o pobre” (PATTO, 1992, 

p. 110). Ao falar do movimento psicométrico, ela afirma que ele “atingiu várias partes do 

mundo e o Brasil não foi exceção” (PATTO, 1992, p. 110). 

Em vista da discussão apresentada, entendemos que o foco dado à expectativa de 

desenvolvimento de capacidades linguísticas não recobre a complexidade que é compatível 

com o fracasso escolar da escola pública. Compreendemos que tais capacidades sejam 

necessárias ao desenvolvimento escolar destes sujeitos, no entanto, discordamos que o (não) 

alcance da progressão, apresentada nessa sequência, sirva a designação plena do longevo 

fracasso escolar.  

 

SD7 – Atualmente, o debate sobre o analfabetismo se volta para crianças que se 

mantêm no sistema público de educação e não atingem um determinado padrão, 

especialmente se não conseguem ler, escrever e realizar interpretações, seja 

pelo domínio da língua ou do conhecimento matemático (CONSTANT, 2015, p. 

13, destaques nossos).  

 

Na SD7, verificamos que o PNAIC chama a atenção para o atual (e reticente) debate 

sobre o analfabetismo. Nela, a problemática do analfabetismo é direcionada a crianças que se 

mantêm no sistema público de educação e não atingem um determinado padrão. Atenção 

especial é dada por um agravamento, caso essas crianças não consigam ler, escrever e 

realizar interpretações, seja pelo domínio da língua ou do conhecimento matemático.  

Novamente identificamos por tais indícios discursivos, uma demanda que prevê um 

padrão de desenvolvimento de capacidades para o indivíduo cognoscente. Nesse sentido, o 

sujeito aluno deve desenvolver tais capacidades de modo que possa exercer sua autonomia no 

mundo letrado. 

 Quanto a essa ideia de autonomia, percebemos relação com o que foi discutido por 

Orlandi (2015), em atenção ao sujeito gramatical que partilharia de um ideal imaginário de 

completude que apregoa a ideia de um sujeito livre. De acordo com esta autora, tal idealização 

derivaria do modelo capitalista, o que nos reporta aos atuais ideais de meritocracia.  

Ao tratarmos, mais uma vez, do fracasso escolar e ao pensarmos no papel histórico da 

escola, nos remetemos novamente às considerações de Patto (1992), que discute em relação 

ao suposto contexto de igualdade de oportunidades que é anunciado para os alunos da escola 

pública. A autora, ao falar da ideia fragmentária de fracasso afirma que muitos educadores 
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“tendem a atribuir o baixo rendimento da escola à incapacidade dos alunos e ao desinteresse e 

desorganização de suas famílias” (PATTO, 1992, p. 117).  

Segundo ela, “dada a natureza do discurso oficial sobre as vicissitudes da escolaridade 

das crianças pobres, não é de estranhar que uma concepção de ‘ser humano’ em termos de 

‘aptos e ‘inaptos’ estruture a prática de professores e técnicos escolares” (PATTO, 1992, p. 

112, destaques da autora). Observamos em relação à necessidade de alcance do padrão que é 

exigido aos alunos, destaque da autora que afirma não ser “ocioso lembrar que uma criança 

que não aprende a ler e a escrever numa escola de má qualidade não é necessariamente 

doente, como querem as clínicas psicológicas que atendem a essa clientela” (PATTO, 1992, p. 

114).  

Ao observarmos a discussão de Patto (1992), que reporta as raízes do fracasso da 

escola pública a uma sequência de ideias, teorias que explicariam tal fracasso, é que 

percebemos tal questão de modo mais expandido, não cabendo apenas dentro das limitações 

do indivíduo cognoscente.  

Assim, pensando no jogo de posições e de capacidades linguísticas, nos perguntamos: 

os alunos que desenvolvem as capacidades linguísticas sempre adquirirão autonomia? Estarão 

aptos a interpretar o jogo político do qual participam, conseguindo, para tanto, interpretar o 

Outro da linguagem? Os alunos que desenvolvem tais capacidades teriam garantidos para si o 

sucesso de suas vidas escolares? Ou então, os alunos que não desenvolverem as esperadas 

capacidades, não desenvolverão também, de nenhum modo efetivo, a sua autonomia?  Não 

serão aptos a participarem do jogo político da linguagem em que são imersos? Seriam mesmo 

produto do fracasso escolar?  E que fracasso seria esse? Que padrão seria esse? 

Discutindo os rótulos destinados aos mais aptos/e aos mais esforçados, Patto (1992), 

ao arrazoar o (não) alcance dos alunos em relação aos padrões estabelecidos, afirma que: 

 

Os rótulos assim produzidos “grudam nos dentes” dos oprimidos e funcionam como 

“mordaças sonoras” (segundo expressões usadas por J.-P. Sartre para se referir à 

adesão dos colonizados à ideologia do colonizador) que dificultam uma visão crítica 

de sua condição social e os mergulham num discurso de autoacusação (PATTO, 

1992, p. 117, destaques da autora).  

 

Ao discutir a representação pejorativa dos pobres, Patto (1992), afirma que tal 

representação seria gerada do lugar social da classe dominante e em consonância com seus 

interesses, sendo tal representação encampada pela Psicologia, podendo ser encontrada na 

teoria da carência cultural. Ao discorrer sobre o fracasso da escola pública, a autora apresenta 

aspectos históricos que denunciam alguns dos determinantes da má qualidade dessa escola.  
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Diante da discussão apresentada, podemos verificar que o lugar do sujeito aluno 

também nessa sequência é suscetível às influências históricas, que, conforme mostramos 

segundo Patto (1992, 2007), são atravessadas por questões culturais, políticas e ideológicas. 

Compreendendo a formulação da linguagem na história, enxergamos a não neutralidade 

destas influências e logo constatamos nessa sequência os esquecimentos sugeridos por 

Pêcheux (1995). Assim, verificamos indícios da materialidade da ideologia que demarca o 

lugar (posição imaginária) desses sujeitos sociais.  

 

5.2.3 Recorte C - Efeitos de sentido sobre Letramento 

 

Neste recorte, analisamos os efeitos de sentido que são atribuídos ao termo letramento, 

no que concernem às materialidades do Pró-Letramento e do PNAIC. Consideramos, aqui, as 

sequências discursivas extraídas destas materialidades, observando-as em vista do 

funcionamento do simbólico no que se refere à rede de sentidos que compõe o interdiscurso 

relativo ao letramento.  

Nas próximas sequências discursivas apresentadas, a SD8, a SD9 e a SD10, 

encontramos menções ao surgimento do termo letramento. Nas duas primeiras verificamos 

referenciações do Pró-Letramento, e na terceira conferimos a alusão que foi feita pelo PNAIC.  

 

SD 8 - É na segunda metade dos anos 1980 que essa palavra surge no discurso de 

especialistas das Ciências Linguísticas e da Educação, como uma tradução da 

palavra da língua inglesa literacy. Sua tradução se faz na busca de ampliar o 

conceito de alfabetização, chamando a atenção não apenas para o domínio da 

tecnologia de ler e escrever (codificar e decodificar), mas também para os usos 

dessas habilidades em práticas sociais em que escrever e ler são necessários 
(PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p. 11, destaques nossos).  

 

Na SD de número 8, retirada do fascículo de português - Alfabetização e Linguagem 

do Pró-Letramento, verificamos que a palavra teria surgido na segunda metade dos anos de 

1980 em referência a estudos de especialistas, figurando pelo indício linguístico destacado 

como uma tradução da palavra de língua inglesa (literacy). Nesta sequência, afirma-se que 

pela sua tradução se buscaria a ampliação do conceito de alfabetização, chamando ainda a 

atenção para o fato de que tal ampliação não serviria apenas ao domínio da tecnologia de ler 

e escrever, mas também aos usos dessas habilidades em práticas sociais em que escrever e 

ler são necessários.  

Nessa sequência, conferimos, por meio dos indícios linguísticos evidenciados, que a 

tradução do termo letramento teria sido dada por adesão da significação que é oferecida pela 



89 

 

língua inglesa. Quanto ao predomínio de filiações relativas à tradução da palavra na referida 

língua, Tfouni (2010) convida ao leitor a se acautelar em relação ao uso descuidado da 

palavra, que possuiria, segundo ela, “uma variedade de definições e visões” (TFOUNI, 2010, 

p. 32). 

 Seguidamente, identificamos que o termo serviria à ampliação do conceito de 

alfabetização, o que nos leva a pensar que este derivaria dela (da alfabetização). Seguindo 

essa prospecção, esta ampliação não se daria apenas pelo domínio da tecnologia, mas se 

ocasionaria também pelos usos dessas habilidades em práticas sociais.  

Compreendemos, desse modo, uma equivalência do termo letramento a alfabetização, 

vista na medida em que o mesmo se daria pela sua ampliação. Diante dessa conceituação, 

ressaltamos que Tfouni (2010), ao citar as perspectivas a-históricas de letramento, menciona a 

individualista restritiva, na qual ele é tomado como “um constructo unitário, que chega a um 

final descritivo e controlável pela aquisição de habilidades específicas” (LANGER, 1987 

apud TFOUNI, 2010, p. 33). 

Entendemos também, em vista dessa sequência, que esta definição de letramento é 

apresentada pela repetição do discurso científico, pois apresenta alienação a ele em relação a 

sua definição unívoca. Vê-se também por meio dela a divisão social do trabalho de 

interpretação do arquivo apresentada por Pêcheux (2010). Haja vista que a definição dada ao 

letramento, nesta sequência, conduz à interpretação do termo, produzindo legitimidade a uns, 

em relação às práticas letradas, ao passo que supostamente segrega outros, negando-lhes a 

condição de letrados. 

 

DS 9 - Progressivamente, o termo passou a designar o processo não apenas de 

ensinar e aprender as habilidades de codificação e decodificação, mas também 

o domínio dos conhecimentos que permitem o uso dessas habilidades nas 

práticas sociais de leitura e escrita. É diante dessas novas exigências que surge 

uma nova adjetivação para o termo – alfabetização funcional – criada com a 

finalidade de incorporar habilidades de uso da leitura e da escrita em situações 

sociais e, posteriormente, a palavra letramento (PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p. 

10, destaques nossos).  

 

Em relação a SD9, verificamos, na contextualização do Pró-letramento, que se 

pretendia a rejeição de uma tradição de ensino que fosse apenas transmissiva quanto ao ensino 

da língua. Contudo, nela se reconhece que o conceito de alfabetização teria se identificado ao 

ensino-aprendizagem da tecnologia da escrita, mas que, no entanto, a partir dos anos 1980, o 

conceito de alfabetização teria sido ampliado pelas contribuições da psicogênese da aquisição 

da língua escrita.   



90 

 

Nesse sentido, a SD9 mostra essa ampliação que teria resultado posteriormente no uso 

do termo letramento. Desse modo, progressivamente o termo teria passado a designar não 

apenas o processo de ensinar e aprender as habilidades da (de) codificação, mas também o 

domínio dos conhecimentos que permitem o uso dessas habilidades nas práticas sociais de 

leitura e escrita.  

 O letramento é observado nessa sequência sendo novamente vinculado ao domínio do 

processo de alfabetização (seria resultante de sua ampliação). Isso nos remete à já citada 

perspectiva individualista-restritiva, mencionada por Tfouni (2010), em que o letramento é 

visto como estando voltado “unicamente para a aquisição da leitura/escrita, considerando-se 

aí, portanto, a aquisição da escrita como código, do ponto de vista do indivíduo que aprende” 

(TFOUNI, 2010, p. 32-33). Reconhece-se nela, também, identificação com a perspectiva a-

histórica cognitivista. Haja vista que nessa perspectiva o sujeito letrado deve dominar, 

individualmente, os conhecimentos que permitem o uso dessas habilidades nas práticas 

sociais. Segundo Tfouni (2010), por meio desta última perspectiva se “enfatiza o aprendizado 

como produto das atividades mentais” (p. 34), uma vez que pressupõe o indivíduo como 

responsável central pelo seu processo de aquisição da escrita.                     

Seguindo na observação da SD9, teriam surgido, neste contexto de ampliações, 

exigências de uma nova adjetivação para esse processo, que teria sido a alfabetização 

funcional. Quanto a ela, já demonstramos anteriormente (na SD4) que teria surgido como um 

antônimo do analfabetismo funcional, sendo criada com a finalidade de incorporar 

habilidades de uso da leitura e da escrita em situações sociais, surgindo, então, 

posteriormente, a palavra letramento.  

Ainda que na contextualização do programa, admite-se que alguns pesquisadores 

passaram a utilizar o termo alfabetização em seu sentido restrito (para designar o aprendizado 

inicial da leitura e da escrita) e o termo letramento (para designar os usos e competências da 

língua escrita), verifica-se, pelo atrelamento, dado na conceituação do termo, que esta 

concepção se subordina ao uso do código escrito.  

Conclui-se, das sequências SD8 e SD9, que os sentidos que foram dados no Pró-

Letramento, em relação ao referido termo, foram derivados da tradição de predomínio do 

código escrito. Uma vez que teriam surgido como uma ampliação da alfabetização, teriam 

portanto se originando dela.  

Assim, confirmamos que há aí uma confusão conceitual, que seria produzida pelo 

fechamento de uma questão, a qual, conforme mostramos, possui uma natureza que é de 

ordem política e polissêmica. Não nos alongaremos nesse predomínio, pois o faremos mais 
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adiante. No entanto, percebemos que esse foco parece concordar com o reaparecimento 

moderno da teoria da Grande Divisa, apresentada por Street (1989).  

  

SD 10 - O Brasil é um dos poucos países em que se viveu, nas últimas décadas, um 

processo de “desinvenção da alfabetização”, causado por uma má apropriação da 

teoria da psicogênese da escrita ou “construtivismo” (SOARES, 2003) e dos estudos 

sobre letramento (MORAIS, 2015, p. 59). (DESTAQUE DO AUTOR) 

[..] Por outro lado, vivemos, em nosso país, sobretudo a partir do final dos anos 

1990 uma “hegemonia do discurso do letramento” (MORAIS, 2015, p. 59, 

destaque nosso).  

[...] A proposta do PNAIC (BRASIL-MEC, 2012) distancia-se dessas interpretações 

equivocadas e defende que, durante os três anos do primeiro ciclo, precisamos 

ter metodologias para um ensino sistemático da escrita alfabética – bem como 

para o ensino da leitura e produção de textos orais e escritos -, sempre na 

perspectiva do alfabetizar letrando (cf. SOARES, 1998) (MORAIS, 2015, p. 60, 

destaque nosso).  

 

Nessa sequência de número 10, encontramos explicitação do PNAIC sobre o 

letramento nas práticas educacionais. Vê-se, por meio dela, que se vivia no Brasil uma 

desinvenção do processo de alfabetização. Apresenta-se nessa sequência que tal processo 

deveu-se pela má apropriação da teoria da psicogênese da escrita e dos estudos sobre 

letramento.  

No Caderno de número 05 do PNAIC, referente à Oralidade, a leitura e a escrita no 

ciclo de alfabetização, Morais (2015) afirma que pela má apropriação das teorias 

construtivistas e estudos referentes ao letramento, passou-se a se ter um foco quase exclusivo 

sobre como o sujeito aprende o Sistema Alfabético de Escrita (SEA) e isso teria feito com que 

muitos educadores se descuidassem das metodologias e práticas da alfabetização, esperando 

que a criança avançasse (sem um ensino específico) em suas hipóteses de compreensão da 

escrita até chegar a uma hipótese alfabética de escrita.  

No entanto, Morais (2015) sustenta que, por outro lado, vivia-se no país, 

principalmente a partir do final dos anos de 1980, uma hegemonia do discurso letrado. Nesse 

sentido, teria havido o foco nas práticas do letramento em detrimento da diminuição da 

importância que era dada aos processos próprios das práticas de alfabetização.  

Nesse contexto, em vista da importância exercida pelo construtivismo, abriremos um 

parêntese para apresentar a argumentação de Mortatti (2016) sobre os efeitos dessa teoria. 

Para a autora, tratava-se de uma teoria da aprendizagem (aquisição da língua escrita) que não 

comportava nem uma teoria de ensino e nem uma didática de leitura e de escrita, mas que, no 

entanto, sua introdução enquanto fundamento teórico de políticas educacionais no Brasil 

contribuiu “como desserviço, para acentuar ou renovar problemas da alfabetização escolar, de 
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analfabetismo funcional e de formação de professores para a Educação Infantil e Anos Inicias 

do Ensino Fundamental” (MORTATTI, 2016, p. 2269). Segundo ela, têm sido formadas 

gerações de brasileiros e de formadores que têm contribuído com a hegemonia do 

construtivismo em alfabetização escolar no Brasil e isso hoje seria “o signo ideológico mais 

evidente da ‘politicidade intrínseca’ (FREIRE, 2001) da alfabetização escolar como campo de 

disputas por projetos de nação” (MORTATTI, 2016, p. 2282, destaque da autora).   

A autora afirma que os acréscimos quantitativos na educação pública e as boas 

intenções “político-pedagógico anunciadas inicialmente pelos defensores do construtivismo, 

vêm se ‘perdendo’ para o analfabetismo funcional gerando gerações de brasileiros que têm 

engrossado as fileiras dos deserdados das promessas de inclusão no mundo público da leitura 

e escrita” (MORTATTI, 2016, p. 2283, destaque da autora).  

Segundo ela, associando-se a essas perdas históricas brasileiras, é possível constatar 

que em alteração “àqueles ‘filhos do analfabetismo’ que motivaram as pesquisas de Emilia 

Ferreiro, há hoje milhões de brasileiros (incluindo estudantes, professores e pesquisadores) 

que partilham de outra trágica condição social: a dos ‘órfãos do construtivismo’” (p. 2283, 

destaques da autora).  

Segundo a argumentação de Morais (2015), procurando o autor diferenciar a proposta 

do PNAIC em relação às práticas que eram adotadas, ele descreve a conceituação de 

letramento do PNAIC. Nela, haveria um distanciamento dessas interpretações que seriam 

equivocadas, defendendo-se que durante os três anos do primeiro ciclo, ter-se-ia a 

necessidade de se ter metodologias para um ensino sistemático da escrita alfabética – bem 

como para o ensino da leitura e produção de textos orais e escritos –, sempre na perspectiva 

do alfabetizar letrando (cf. SOARES, 1998).  

Verificamos nesta sequência que o letramento, nessa perspectiva, seria dado pela 

proposição do se alfabetizar letrando. Nela, chama-se também atenção quanto à necessidade 

de se ter metodologias para o ensino sistemático da escrita alfabética. Destacamos que o 

PNAIC teria surgido em vista da consideração do sucesso do Pró-Letramento, figurando, 

assim, como uma extensão de sua proposta.  

A fim de esclarecer a orientação do PNAIC, de se alfabetizar na perspectiva do 

letramento, Morais (2015) afirma que “isso implica, de entrada, reconhecer as especificidades 

dos conceitos de alfabetizado (aquele que domina o SEA) e letrado (aquele que pode 

participar, com autonomia, de práticas de leitura e produção dos textos)” (MORAIS, 2015, p. 

60). O autor ainda faz afirmação de que à medida que “domina mais e mais as propriedades e 

convenções do sistema alfabético, o aprendiz pode participar com mais autonomia de práticas 
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letradas” (MORAIS, 2015, p. 60). 

Diante da discussão aqui apresentada, entendemos que o sentido dado ao letramento é 

também vinculado ao exercício da alfabetização, haja vista que o letrado foi tomado como 

aquele que pode (que é autorizado a) participar com autonomia de práticas de leitura e 

produção de textos. Percebemos que o sentido dado ao letramento, nessa sequência, participa 

do entendimento sobre o letramento como o que foi posto pela apresentação de Tfouni (2010), 

em relação à proposta de perspectivas a-históricas. Assim, encontramos identificação com a 

proposição individualista restritiva e a cognitivista, entendidas em vista da cobrança do sujeito 

aluno em relação ao domínio do código escrito, sendo desenvolvido em situações sociais de 

autonomia.  

Considerando a exposição dessas três últimas sequências extraídas de políticas oficiais 

do governo, vemos que estes sentidos destinados ao termo letramento no Brasil foram 

derivados da compreensão de literacy na língua inglesa. Diante da observação de discussões 

que o definem como um termo que é de natureza polissêmica (PEREIRA, 2017a, 2017b; 

TFOUNI, 2010; STREET, 2014), verificamos nas definições apontadas, uma convergência 

que se apresenta por sentido de unicidade que se daria pelo atrelamento do termo letramento 

com o uso do código escrito, deixando de fora os que supostamente não poderiam participar 

de tais práticas letradas, por não exercerem influência de dominação dessa tecnologia.   

Nesse sentido, nos reportamos a Orlandi (2001a), quando assevera que a abertura do 

simbólico é regida e que as memórias que são necessárias à interpretação, por vezes, são 

“negadas”, fazendo parecer ao leitor que os sentidos são claros e que surgem ali mesmo, no 

contexto específico em que são anunciados. Sendo assim, pelo reconhecimento do aspecto 

político dessa questão é que a abordamos, reconhecendo a amplidão que lhe é compatível e 

que já era reconhecida por Tfouni (2010) no Brasil, desde a década de 1980.  

Percebemos, por essas definições observadas, que houve um “apagamento de um 

arquivo
20

” que já havia sido construído no Brasil em relação a essa questão, figurando-se, 

assim, de modo imperativo, alguns efeitos de sentido para o letramento que teriam suas raízes 

reportadas a questões ideológicas, postas por interesses hegemônicos.  

A seguir, damos continuidade à investigação desses efeitos de sentido dados ao termo 

letramento, observando nas sequências SD11 e SD12 a concepção que serve de orientação 

docente, servindo consequentemente para a direção das práticas educacionais.   

 

SD11 - Letramento é pois, o resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e 

                                                 
20

 Cf. Pêcheux (2010). 
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escrever, bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em práticas 

sociais, é o estado ou condição que adquire em grupo social ou um indivíduo 

como consequência de ter-se apropriado da língua escrita e de ter-se inserido 

num mundo organizado diferentemente: a cultura escrita. Como são muito 

variados os usos sociais da escrita e as competências a eles associados (de ler um 

bilhete simples a escrever um romance) é frequente levar em consideração níveis de 

letramento (dos mais elementares aos mais complexos). Tendo em vista as 

diferentes funções (para se distrair, para se informar e posicionar, por exemplo) e as 

formas pelas quais as pessoas têm acessos à língua escrita – com ampla autonomia, 

com a ajuda do professor ou professora, ou mesmo por meio de alguém que escreve, 

por exemplo, cartas ditas por analfabetos-, a literatura a respeito assume ainda a 

existência de tipos de letramento ou de letramentos, no plural (PRÓ-

LETRAMENTO, 2008, p. 11, destaques nossos). 

 

Na SD11, retirada do fascículo do Pró-Letramento, Alfabetização e Linguagem – 

Capacidades Linguísticas: Alfabetização e Letramento –, verifica-se, pelos indícios 

linguísticos destacados, que o letramento seria o resultado da ação de ensinar ou aprender a 

ler e escrever, bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em práticas sociais, é 

o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de 

ter-se apropriado da língua escrita e de ter se inserido num mundo organizado 

diferentemente: a cultura escrita. 

Encontramos nessa sequência uma caracterização que é apresentada de modo mais 

ampliado, em vista do ideal de letramento desta perspectiva que é mantido pela focalização do 

desenvolvimento das capacidades cognoscentes do indivíduo letrado. A exigência de tais 

capacidades é verificada por meio das expressões: o resultado da ação de ensinar ou 

aprender a ler e escrever, bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em 

práticas sociais. Sendo afirmadas, ainda, pelo que seria o produto/resultado do 

desenvolvimento de tais habilidades: é o estado ou condição que adquire um grupo social ou 

um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da língua escrita e de ter se inserido 

num mundo organizado diferentemente: a cultura escrita.  

Entendemos que a focalização dessas competências figura nessa sequência como 

condicionantes à participação “do estado/ou condição” daquele que se apropriou da língua 

escrita e que por este motivo teria recebido uma condição (colocação especial) em relação à 

sociedade em que vive, sendo este um sujeito letrado. Inferimos que, se há a designação de 

um lugar que seria dado por deferência aos sujeitos letrados, haver-se-ia outro (s) lugar (es), 

nessa mesma cultura, em que os sujeitos não letrados ocupariam uma suposta posição de 

inferioridade e de marginalidade.  

Diante dessa convergência de sentidos para a compreensão do termo letramento, o 

entendemos como um objeto simbólico que deve ser compreendido em observância da 

historicidade da qual participa. Em vista da amplidão política dos letramentos sociais 
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apresentados por Street (2014), questionamos pela perspectiva histórica e discursiva alguns 

aspectos políticos que orientam a questão. 

Pereira (2017b), em uma discussão teórica e discursiva sobre aspectos cruciais ao 

tratamento desta questão, problematiza a prevalência dos modos de produção do sentido 

dominante, estabelecido em virtude de uma consolidação dada por uma convergência que é 

política. Nesse sentido, ele aponta que o foco que há, em relação à exigência de domínio da 

competência escrita, teria uma relação milenar com o totemismo, “bem como o seu gesto 

político de ocultar modos de se relacionar com o Outro” (PEREIRA, 2017b, p. 17), o que 

influenciaria na interpretação.  

Segundo ele, a prevalência do logocentrismo de escrita estaria em jogo no predomínio 

da tradição galileano-cartesiana. Em vista desta tradição racionalista, o jogo com o signo e 

não com o traço passaria a ser marcador de ausência que sustentaria um paradigma do 

conhecimento em tal tradição; “é este que despreza o caráter volátil, fugaz, efêmero do gesto 

interpretativo da pista, da marca, da rasura e incomoda porque lida com o imprevisto, com o 

imponderável, que rompe com a tradição racionalista, fechada a lógica dedutiva” (PEREIRA, 

2017b, p. 177). 

 Para ele, o modelo de generalidade do paradigma silogístico aristotélico foi 

reconfigurado para voltar-se ao estudo da coisa na ciência moderna, sustentando um modo de 

ordenação do poderio simbólico dos estudos altamente letrados. Quanto a essa questão, ele 

cita o processo de reificação da escrita que a tornaria como um objeto de uso comum, que 

seria supostamente acessível e interpretada por todos como uma prática comum da linguagem 

(PEREIRA, 2017b).  

Contudo, ele tece afirmações sobre essa questão, mencionando também a defesa que 

há em relação a sua suposição de transparência de sentido; quanto a isso, ele afirma “que essa 

postura está baseada em evidências de um tipo de relação entre pensamento e linguagem, cujo 

eixo vem da ciência régia” (PEREIRA, 2017b, p. 179). Segundo ele, haveria um mecanismo 

ideológico que é posto ao controle da interpretação, sendo este “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 um objeto de estudo e uso isolado da constituição do sujeito 

como intérprete” (PEREIRA, 2017b, p. 179). 

Assim, ele afirma que falam-se sobre os processos de escrita, letramento e 

alfabetização como se o interlocutor já soubesse com clareza do que se trata. Segundo o autor, 

essa crença antecedente “no patamar da obviedade esconde um jogo político e encaminha o 

trabalho com letramento para uma postura reificada” (PEREIRA, 2017b, p. 179). 
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 Em decorrência disso, o autor informa que o processo de reificação decorre do fato de 

que um uso da escrita – o uso do discurso científico – alimenta o discurso dominante em vista 

da definição da escrita. Desse modo, ele explica: 

 

[...] seja porque separa oral e escrita, seja porque estabelece um desnível entre 

ambas, hipertrofiando a escrita e desvalorizando o oral e o discurso da oralidade, 

seja por fim, porque separa pensamento e linguagem, fazendo crer que a escrita 

aprimoraria essa relação, pois enfatiza a questão como se esta fosse da ordem do 

sujeito psicológico (PEREIRA, 2017b, p. 179).  

 

Diante disso, ainda sobre o discurso escolarizado, Pereira (2017b) enfatiza que esse 

tipo de discurso “torna mais visível esse mecanismo discursivo da escrita, sustentando um 

ideal de completude e correspondência, porque também faz uso do recalcamento, numa 

manobra para controlar a interpretação” (PEREIRA, 2017b, p. 179). Assim, ele afirma que 

substitui-se o processo de significação por um processo de reificação.  

Em virtude destes apontamentos que teriam servido para naturalização e superposição 

do código escrito, ressaltamos que Assoline e Tfouni (1999) discutem sobre essa 

predominância identificada por elas em uma observação realizada em uma escola pública. 

Nesse sentido, elas lembram, consoante Pêchuex (1995), que os sentidos não nascem do nada, 

mas que são historicamente construídos. Assim, elas fazem alguns apontamentos que 

confirmam o efeito de supervalorização do código escrito, em vista do que seriam as práticas 

de letramento que eram desenvolvidas em tal escola. 

As autoras, ao citarem Orlandi (1988), apresentam uma discussão referente à 

identificação linguística voltada ao domínio da competência técnica. Dentro do contexto 

analisado, elas afirmam que tal competência se refere ao aluno que é obrigado a desenvolver 

atividades que seriam supostamente letradas, mas que não historicizam o dizer; não trabalham 

a ligação do sujeito com a memória discursiva e nem os permite a possibilidade de atribuição 

de novos sentidos. Nessa acepção, entendemos que há para esses alunos a interdição de seu 

patrimônio cultural, que seria afirmada pela sua impossibilidade de interpretação em relação 

ao Outro na linguagem. 

Tais autoras apresentam, ainda, sobre essa questão, questionamentos que são 

relacionadas à nominação dos sujeitos que não seriam letrados, os supostamente iletrados. 

Segundo elas, essa consideração mostra-se equivocada em razão do entendimento do 

letramento como um processo que é sócio-histórico, que se insere, segundo Tfouni (1994; 

1995) em um continuum. Desse modo, já não se poderia mais “usar o termo ágrafo ou iletrado 

para as pessoas que não sabem ler e escrever” (ASSOLINI; TFOUNI, 1999, p. 30).  
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Quanto ao foco dado às capacidades que deveriam ser desenvolvidas para a efetivação 

do letramento nessa perspectiva (que são dados pelos indícios linguísticos ação de ensinar ou 

de aprender a ler e escrever, bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em 

práticas sociais), compreendemos, em concordância com Pereira (2017a), que elas são 

herdeiras do psicologismo que teria divagado da herança da Psicologia inatista e 

maturacionista, que prevaleceu no Ocidente no século XX, sobretudo na primeira metade 

desse período, manifestando-se por valores prescritivistas, normativistas e correlacionais.  

Em vista do que foi abordado em relação a SD11, entendemos que o efeito de sentido 

que é dado ao letramento nessa posição discursiva corresponde ao domínio da competência 

técnica da escrita. Mesmo quando reconhecem na sequência que são muito variados os usos 

sociais da escrita e as competências a elas associadas (reconhecendo-se assim a possibilidade 

de níveis de letramento), fala-se então das formas pelas quais as pessoas têm acessos à língua 

escrita. Nessa proposta, ter-se-ia por condição de ampla autonomia, ou ter-se-ia com a ajuda 

do professor ou da professora, ou ainda, com a ajuda de alguém que escreve, reconhecendo-

se, assim, para tanto, a existência de tipos de letramento ou de letramentos, no plural. 

Contudo, em vista das explicitações que foram postas, não importa o tipo ou nível de 

letramento, no programa em questão, predomina-se, de modo acentuado, o uso da 

competência técnica da escrita.  

 

SD12 - A concepção adotada no âmbito do PNAIC é a da alfabetização na 

perspectiva do Letramento. Ou seja, entende-se e defende-se que é preciso que a 

criança domine o Sistema de Escrita Alfabética, mas que também desenvolva 

habilidades de fazer uso desse sistema em diversas situações comunicativas, 

com autonomia (ARAUJO, 2015, p. 21, destaques nossos).  

Para prosseguirmos nessa discussão, é necessário retomarmos a concepção de 

alfabetização que tem permeado a formação no âmbito do PNAIC. Temos 

defendido a abordagem da alfabetização na perspectiva do letramento, que 

propõe que as crianças possam aprender como é o funcionamento do sistema 

alfabético de escrita, de modo articulado e simultâneo às aprendizagens 

relativas aos usos sociais da escrita e da oralidade (ALBUQUERQUE; LEAL; 

PESSOA, 2015, p. 21, destaque nosso).  

 

Verificamos nas concepções apresentadas pelo PNAIC, evidenciadas no Caderno de 

Apresentação de (2015) e no Caderno Três de Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização 

(2015), a notabilização do letramento por vinculação ao processo de escrita, sendo percebida 

em razão do privilégio da competência técnica.  

Tal observação verifica-se pelos indícios linguísticos já destacados nas sequências 

anteriores (referidas ao PNAIC), repetindo-se, também, na presente sequência, como vemos 

em: a concepção adotada no âmbito do PNAIC é a da alfabetização na perspectiva do 
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Letramento; temos defendido a abordagem da alfabetização na perspectiva do letramento.  

Assim, encontramos novamente no PNAIC a defesa de que se é preciso que a criança 

domine o Sistema de Escrita Alfabética, mas que também desenvolva habilidades de fazer uso 

desse sistema em diversas situações comunicativas, com autonomia. Como propõe também 

que as crianças possam aprender como é o funcionamento do sistema alfabético de escrita, 

de modo articulado e simultâneo às aprendizagens relativas aos usos sociais da escrita e da 

oralidade.  

 Repetidamente encontramos a preconização em função do conhecimento, uso e 

domínio de habilidades relativas ao Sistema de Escrita. Quanto ao domínio do SEA para a 

qualificação do letramento, Pereira (2017a) o aponta como um descaminho ao tratamento da 

questão. Já o apontamos em vista da argumentação de Tfouni (2010) sobre as perspectivas: a-

histórica, individualista e cognitivista de letramento. 

Quanto ao desenvolvimento e domínio de habilidades que supostamente (in) 

validariam aos alunos no sistema escolar, já dialogamos na subseção 5.2.2, em razão dos 

apontamentos de Patto (1992, 2007) a respeito das raízes históricas do fracasso escolar; 

considerando ainda os usos destas mesmas habilidades, em razão da garantia da suposta 

condição de autonomia, evidenciamos, com base em Pereira (2017a), a ramificação de 

práticas cognitivistas e construtivistas de originação descendida da Psicologia Científica que 

teria prevalecido no Ocidente no início do século XX. 

 Contrapondo-se a essa perspectiva de letramento mencionada, Tfouni, Serrat e Martha 

(2013, p. 24) opõem-se a “trabalhos em que a palavra letramento é associada a uma ideologia 

pedagógica prescritivista, usada como sinônimo de alfabetização, ou de técnicas relacionadas 

à escrita e seus usos”. Assim, ao falar dos ecos que há na memória discursiva, elas 

demonstram a proveniência do efeito de unicidade que é cobrado na interpretação dos 

sentidos e na escrita.  

Segundo as autoras, na pedagogia medieval, em função da manutenção e não 

questionamento do poder que era exercido, não se permitia nenhum questionamento dos 

sentidos nos textos. Ao falar dos exercícios pedagógicos medievais, elas consideram a 

existência de um paralelismo entre tais exercícios e os exercícios pedagógicos atuais. Em 

justificativa a essa correspondência, elas sugerem que os primeiros se caracterizavam pelo 

princípio da não contradição e, por isso mesmo, consideravam a leitura como recitação, ao 

posso que o segundo atua de modo marcado “pela repetição e pela voz única do professor (ou 

do livro didático). Trata-se da memória histórica (o interdiscurso) ecoando – e ainda 

produzindo seus efeitos – na atualidade” (TFOUNI; SERRAT; MARTHA, 2013, p. 29).  
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Desse modo, ao falar dos discursos altamente letrados, elas afirmam: 

 

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 

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 lógica estabilizada (TFOUNI; SERRAT; MARTHA, 2013, p. 31-32). 

 

Em vista de tais discursos hegemônicos, haveria a suposição de que eles são mais 

organizados e claros ao sujeito leitor, o que de tal modo sustentaria a crença de igualdade 

entre os diferentes sujeitos que o acessa.  No entanto, para essas autoras, os sentidos não são 

totalmente claros pelo fato de serem dados na relação com a historicidade, tendo nela, 

também, as possibilidades de interpretações sendo controladas.  

Tfouni, Serrat e Martha (2013), ao questionarem as posturas educativas 

fundamentadas em modelos prescritivistas de alfabetização, “mostram que a separação entre a 

língua oral e a língua escrita é um artifício usado pela escola, numa atitude grafocêntrica” 

(TFOUNI; SERRAT; MARTHA, 2013, p. 32). Assim, desse modo, elas questionam pela 

perspectiva histórica de letramento “o gerenciamento da ciência galileana, que guia as 

posturas educativas fundamentadas em modelos prescritivistas de alfabetização” (TFOUNI; 

SERRAT; MARTHA, 2013, p. 32). 

Segundo elas, é muito acentuada, nesse modelo, a interdição da polissemia de 

sentidos, que provoca também, por extensão, a interdição do patrimônio cultural de seus 

alunos, impossibilitando-lhes a interpretação do Outro na linguagem.  

Diante dessa exigência de unicidade que seria supostamente observada entre os 

sujeitos e os sentidos, as autoras admitem “a hipótese de 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; SERRAT; MARTHA, 2013, p. 35). Segundo essas 

autoras, apesar da perspectiva monológica da língua, que é admitida pelo discurso 

pedagógico, o funcionamento do discurso do sujeito aluno seria estruturado por sentidos 

múltiplos. Nesse sentido, dizem que “por mais que a ideologia pedagogizante tente conformar 

as práticas discursivas a uma verdade, há algo que perturba esse processo e faz emergir novos 

sentidos” (TFOUNI; SERRAT; MARTHA, 2013, p. 40).  

Considerando essa hipótese, em relação à observação da linguagem (e da sua 

incompletude), é que consideramos os dizeres dessa posição discursiva que dá fundamentação 

ao programa aqui investigado. 
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Assoline e Tfouni (1999), na perspectiva do controle da interpretação dos sentidos, 

afirmam que é possível compreender uma outra relação no funcionamento da leitura escolar, à 

luz do trabalho de Pêcheux, em vista do seu texto Ler o arquivo hoje (1982). Consoante este 

autor, elas afirmam que existe na sociedade um processo de divisão do trabalho da leitura que 

se articula de dois modos quanto à produção dos sentidos: o literário e o científico. Estes 

modos seriam “sobredeterminados pela divisão existente entre um corpo social que tem 

direito à interpretação (atribuir sentidos) e um corpo social que só pode exercer o trabalho de 

sustentação do sentido estabilizado, sob a forma do efeito do ‘sempre-já-lá’” (ASSOLINE; 

TFOUNI, 1999, p. 33).  

Assim, elas afirmam que os primeiros seriam os interpretes e os segundos seriam os 

escreventes, observando nesta distinção que os escreventes são aqueles que fazem funcionar a 

administração sócio-histórica da apresentação dos sentidos. Aqueles que mantêm o efeito de 

literalidade na linguagem (ASSOLINE; TFOUNI, 1999). Nessa perspectiva, elas citam 

Orlandi (1996), que faz afirmação de que a divisão social da leitura e os gestos de 

interpretação são já determinados.  

Nessa acepção, reportamo-nos, mais uma vez, a Orlandi (2001), pois, ao tratar do 

sujeito jurídico, menciona a cobrança de não contradição na relação do sujeito com a 

interpretação. Segundo esta autora, apesar do simbólico ser aberto, ele é sempre regido 

(controlado).  

Em razão das nossas observações sobre os efeitos de sentidos atribuídos ao termo 

letramento, nas posições discursivas dos programas Pró-Letramento e PNAIC, constatamos 

que o efeito é de uma unicidade conceitual direcionada por uma convergência de ordem 

política. Fazemos tal afirmação em razão das análises apresentadas e das argumentações de 

Pereira (2017a, 2017b), pois tratam-se de discussões sobre a determinação e controle dos 

sentidos na ciência, e da discussão de Tfouni, Serrat e Martha (2013), visto que tratam do 

apontamento dos processos de determinação histórica dos sentidos.  

Verificamos que o discurso oficial brasileiro tem caminhado nessa lógica do 

entendimento do letramento como prática e uso da tecnologia da escrita, parafraseando-se, 

assim, os entendimentos que tomam o termo pela tradução equivocada, apontada, segundo 

Tfouni (2010), para a delimitação unívoca da palavra na língua inglesa. Quanto a isso, já 

demonstramos de modo justificado o nosso posicionamento contrário à direção apresentada 

para esta interpretação. A seguir, conforme o proposto, analisaremos o Recorte D, pelo qual 

consideraremos algumas atividades que também foram extraídas das materialidades aqui 

investigadas.  



101 

 

5.2.4 Recorte D – Discurso Pedagógico Escolar - DPE 

 

Neste trabalho, temos problematizado os sentidos oficiais que têm sido dados ao termo 

letramento; como temos discutido e mostrado, este tem sido representado por uma 

convergência de sentidos que o coloca em uma posição de equivalência ao domínio e usos do 

código escrito. Assim, em vista de tal predominância que serve à caracterização “higienista e 

monológica da língua” (TFOUNI 2006b apud TFOUNI; SERRAT; MARTHA, 2013, p. 39), 

em que se encontra a ancoragem do discurso pedagógico escolar (DPE), ponderamos pela 

perspectiva histórica que tais adoções desconsideram os aspectos sócio-históricos do 

letramento, desperdiçando oportunidades privilegiadas de interpretação, por parte do sujeito 

aluno, em relação ao Outro na linguagem.  

Neste recorte, analisamos as sequências SD13 e SD14, que correspondem, a título de 

amostragem, às atividades pedagógicas que foram apresentadas no Pró-Letramento e na 

Proposta Didática para Alfabetizar Letrando de Amália Simonetti (BAHIA, 2015, p. 14), 

adotada pelo Governo da Bahia em vista do “compromisso do governo estadual EDUCAR 

PARA TRANSFORMAR – Um Pacto pela Educação”.  

Opondo-nos a essa concepção hegemônica que qualifica tal discurso letrado, apoiamos 

o que afirmam Tfouni, Serrat e Martha (2013), pois, mesmo não negando as dificuldades 

evidentes que há na escrita da maioria dos alunos das escolas públicas, rejeitam a afirmação 

de “que elas sejam marcas do ‘fracasso’” (p. 41) que serviriam à rotulação do insucesso 

escolar. Nesse sentido, apresentam uma proposta seguindo a teoria histórica de letramento, 

posta ao “resgate do sujeito que se inicia na escrita” (TFOUNI; SERRAT; MARTHA, 2013, 

p. 41). 

As autoras, ao tratarem da escrita do sujeito aluno, ressaltam que “se esta for tomada 

como um espelho mágico que permite que ele se (re) conheça, descobrindo-se outro 

(BIARNÈS, 1998), não podemos enxergar o produto de sua escrita como um nonsens 

segundo os métodos de leitura preconizados” (TFOUNI; SERRAT; MARTHA, 2013, p. 41).  

Quanto a isso, elas assim se manifestam:  

 

Buscamos repensar a escrita sob a funcionalidade de um espelho, em que o sujeito 

possa se reconhecer, falar de si, de sua realidade, e não como algo estranho a ele, 

inteligível, que fale de um outro mundo, de uma realidade que não é a dele 

(TFOUNI; SERRAT; MARTHA, 2013, p. 41). 

 

Diante de tal explicitação, elas propõem que, sob essa perspectiva, é possível perceber 
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“por que Tfouni (1992) relaciona o letramento a um continuum, mostrando que, do ponto de 

vista desse texto, o sujeito não pode ser classificado como iletrado, nem pouco letrado” 

(TFOUNI; SERRAT; MARTHA, 2013, p. 41). 

Em vista disso, verificamos a visão de Assolini e Tfouni (1999) em relação à criança 

letrada, ou seja:  

 

Como podemos ver, para Tfouni, o processo de tornar a criança letrada implica 

mostrar-lhe que os discursos da leitura e da escrita interpenetram-se e têm uma 

utilidade prática e social, bem como o fato de que ela (a criança) pode ocupar 

lugares (posições) para falar e escrever sobre si mesma. Como consequência disso, o 

educando poderia produzir sentidos próprios, sentidos que lhes fizessem sentidos; 

poderia, enfim, assumir a posição-autor (ASSOLINI; TFOUNI, 1999, p. 31).  

 

Nessa prospecção, vemos a defesa de Tfouni (1996) sobre o uso da leitura e da escrita 

em contexto de prática social e de agregação de valor, em que a criança poderia assumir uma 

posição discursiva para falar de si mesma apresentando interpretações de sentidos próprios (e 

que lhe fizessem sentido). No entanto, ao verificarmos o discurso pedagógico (DP), podemos 

compreendê-lo em vista da observação de sua imposição de autoritarismos que poderiam 

servir ao tolhimento deste tipo de interpretação.   

Eni Orlandi (1996), referindo-se a ele, assinala-o procurando “caracterizar o discurso 

pedagógico (DP), tal qual ele se apresenta atualmente, como um discurso autoritário” (p. 15). 

Sobre o critério observado por ela para a sua distinção, faz indicação do referente e dos 

participantes do discurso. Consoante esta autora, no discurso autoritário, “o referente está 

“ausente”, oculto pelo dizer; não há realmente interlocutores, mas um agente exclusivo, o que 

resultaria na polissemia contida “(o exagero é a ordem no sentido em que se diz ‘isso é uma 

ordem’, em que o sujeito passa a instrumento de comando” (ORLANDI, 1996, p. 16, destaque 

da autora). 

A mesma autora, respondendo à pergunta ao que seria, então, o DP, afirma: 

 

Eu o tenho definido como um discurso circular, isto é, um dizer institucionalizado, 

sobre as coisas, que se garante, garantindo a instituição em que se origina e para a 

qual tende: a escola. O fato de estar vinculado à escola, a uma instituição, portanto, 

faz do DP aquilo que ele é, e o mostra (revela) em sua função (ORLANDI, 1996, p. 

28). 

 

Para esta autora, o DP impõe-se pela força de um dizer que é institucionalizado, 

legitimando-se e garantindo a instituição em que se origina. No caso aqui em questão, 

observamos o dizer que é institucionalizado pela escola, esta que é, segundo a autora, a sede 

do DP. Assim, quanto ao domínio de circularidade que há em tal discurso, ela aponta para a 
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possibilidade de seu rompimento que se daria através da crítica.  

Eni Orlandi (1996), ao discutir sobre o já citado efeito de circularidade que há em tal 

discurso, apresenta a escola como sede da reprodução cultural. Para isso, faz menção ao 

sistema de ensino enquanto “solução mais dissimulada para o problema da transmissão de 

poder, pois contribui para a reprodução da estrutura das relações de classe, dissimulando, sob 

a aparência da neutralidade, o cumprimento dessa função” (ORLANDI, 1996, p. 22). Segundo 

ela, a definição de escola observada em sua função de transmissão de informação acumulada 

“dissocia sua função de reprodução cultural de sua função de reprodução social, aparecendo 

como colaboradora que harmoniza a transmissão de um patrimônio cultural que aparece como 

bem comum” (ORLANDI, 1996, p. 22).  

Todavia, ela frisa que há uma correspondência:  

  

entre a distribuição de capital cultural e do capital econômico e do poder entre as 

diferentes classes: a posse de bens culturais, e que uma formação social seleciona 

como dignos de serem possuídos, supõe a posse prévia de um código que permite 

decifrá-lo. E assim instala-se uma circularidade: só o possui o que já tem condições 

de possuí-lo (ORLANDI, 1196, p.22). 

 

Afirma ainda a autora que, por outro lado, a escola tem uma função de dissimulação 

da reprodução das hierarquias sociais, como se fossem baseadas nas hierarquias “de ‘dons’, 

méritos ou competências e não como hierarquia fundada na afirmação brutal de relações de 

força. Convertem hierarquias sociais em hierarquias escolares e com isso legitimam a 

perpetuação da ordem social” (ORLANDI, 1996, p. 22). Destarte, a escola atuaria por meio da 

convenção, “o costume que, dentro de um grupo, se considera como válido e está garantido 

pela reprovação da conduta discordante. Atua através dos regulamentos, do sentido de dever 

que preside ao DP e este veicula” (ORLANDI, 1996, p. 23).  

Assim, nesse molde, o DPE seria “incontestavelmente” firmado pela via da 

institucionalidade, garantida pelo discurso jurídico, ao passo que representaria e garantiria em 

efeito de circularidade as demandas ideológicas que são anteriores a escola e que passam a ser 

alimentadas também a partir dela.  

À medida que se impõem por meio de seu discurso e práticas de prescrições 

autoritárias, negam aos alunos a abertura da polissemia, interditando-lhes, na maioria das 

vezes, o seu patrimônio cultural. O DPE que nessas condições impõe o seu padrão letrado 

limita as possibilidades de interpretações e usos do termo, pela suposição de não participação 

de interlocutores neste tipo de discurso. Em vista desta suposição, relatada por Orlandi 

(1996), percebemos nas práticas de tal discurso automatismos que nada tem a ver com a 
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interpretação do Outro no jogo político da linguagem. Vejamos, adiante, algumas de suas 

atividades que servem para representação oficial dos discursos letrados.   

 

SD13- Atividades retiradas em materialidades do Programa Pró-Letramento: 

 
Figura 4 - Atividade que representa o discurso letrado 

 
Fonte: Retirada de Pró-Letramento (2008, p. 38). 

 
Figura 5 - Atividade que representa o discurso letrado 

 
Fonte: Retirada de Pró-Letramento (2008, p. 47). 

 

Na SD13 encontramos atividades que seriam contextualizadoras de práticas de 

alfabetização na perspectiva do letramento, verificadas em materialidade do Programa Pró-

Letramento, fascículo de Alfabetização e Linguagem (2008), em que identificamos estímulos 

aos automatismos da codificação e decodificação. Entendemos que tal prática pode ser 

justificada por tratar-se de um programa que foi preconizado em razão do desenvolvimento da 

alfabetização, haja vista que nele há o atrelamento do termo letramento ao domínio e usos do 

sistema de escrita.  

Na atividade de número 7, encontramos a orientação de que o aluno deve ler (com a 

ajuda do professor) as palavras da primeira coluna, ligando-as às colunas sucessivas, com as 

palavras que tivessem a equivalência (de igualdade), como foi explicitado no modelo. Assim, 

por meio de uma repetição, o aluno deveria identificar a correspondência das palavras. 

 Entendemos que tal atividade serve no auxílio da identificação dos alunos da grafia e 

dos fonemas, contudo não acreditamos que o letramento se resuma a (de) codificação de 

letras. A atividade em questão é focalizada na consecução de comandos que cobram aos 

alunos a execução de automatismos (observação, comparação e repetição), nada mais. Essa 
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mesma atividade, ao ser lida a um sujeito analfabeto, também poderia ser realizada em razão 

da sua relação com as práticas orais da linguagem.  

Tfouni, Serrat e Martha (2013), discorrendo sobre o fracasso escolar dos alunos da 

escola pública, acusam que muito do que é tomado como fracasso é, na verdade, resultado do 

que seria posto pelo desinteresse de tais alunos. Entendemos que os automatismos podem 

provocar tamanhos desinteresses, em razão de serem apresentados como formalismos que não 

lhes fazem sentido.  

A exemplo de formalismos que engessam o sujeito aluno, encontramos na atividade 

pedagógica apresentada uma não permissão à manifestação dos sujeitos na atribuição de 

novos sentidos. De acordo com Tfouni, Serrat e Martha (2013), ao mencionarem a interdição 

do sujeito aluno, nesses espaços que são dirigidos pelo DPE, elas afirmam que nessa condição 

eles não se sentem aceitos e nem capazes, o que lhes provocaria uma perda de identidade 

frente à tensão de aprender a língua culta. Segundo elas, os alunos ao chegarem às escolas e 

terem que aprender uma língua (que não é a do seu cotidiano), significa que seria “como 

mudar de mundo, nas palavras de Biarnès (1998)” (TFOUNI; SERRAT; MARTHA, 2013, p. 

33).  

 

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; SERRAT; MARTHA, 2013, p. 33).  

 

Em relação a esse tipo de dificuldade, Belintane (2013, p. 125) chama “a atenção para 

a importância da narrativa e dos gêneros de origem oral em que prevalece a função poética da 

linguagem”. Nesse sentido, ele insiste “que o estofo linguageiro é fundamental para uma 

alfabetização dinâmica porque constitui as matrizes textuais que estabilizam e fornecem o 

fluxo, o ritmo, a dicção, dando corpo a uma leitura significativa e de maior envergadura” 

(BELINTANE, 2013, p. 125).  

Na atividade de número 32, por sua vez, encontramos orientação a fim de que o aluno 

‘leia o texto abaixo’. Nele, fala-se que o camaleão assume a cor do lugar em que se encontra, 

mudando também de cor em várias situações. Fala-se que ele poderia mudar de cor quando 

está com medo, quando está zangado e quando está apaixonado. Na sequência, pergunta-se: 

Qual a cor do camaleão quando ele está na grama? 

Verificamos no fascículo de Alfabetização e Linguagem de 2008 uma suposição do 

Programa Pró-Letramento em relação à rejeição de uma tradição de ensino que fosse apenas 
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transmissiva, “isto é, preocupada em oferecer ao aluno conceitos e regras prontas, que ele só 

tem que memorizar, e de uma perspectiva de aprendizagem centrada em automatismos e 

reproduções mecânicas” (PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p. 9).  

Todavia, pela exemplificação da atividade que fora proposta, entendemos que ela foi 

desenvolvida buscando-se um entendimento automático e mecânico, haja vista que a 

obviedade apresentada na descrição do texto é também proposta (claramente) na proposição 

da pergunta. Compreendemos que, para o seu entendimento e possível resposta, faz-se 

necessário o uso de um raciocínio lógico dedutivo; assim, ao seguir as evidências, o aluno não 

se esbarraria em grandes dificuldades.  

Ao se observar as informações transmitidas e ao memorizá-las, prontamente o sujeito 

aluno encontraria a resposta (já dada). Assim, se o camaleão assume a cor do lugar em que ele 

se encontra e ao se perguntar sobre a cor do camaleão estando ele na grama, para se saber sua 

resposta bastaria saber qual é a cor da grama. Nessa perspectiva, Pereira (2017a, p. 101), em 

uma análise correlata de material do PNAIC, pergunta: “por que requisitar respostas óbvias do 

alfabetizando?”. Para ele, esse tipo de atividades “ratifica uma obviedade que depende de 

decodificação mecânica e repetitiva” (PEREIRA, 2017a, p. 101). 

Quanto a isso, Pereira (2017a) afirma que esse tipo de atividade “é uma marca da 

padronização do trabalho com letramento e alfabetização já denunciada por Belintane (2013) 

e que tem seguido a imposição da maquinaria institucional de avaliação para atendimento de 

resultados aos programas governamentais” (p. 102). Haveria, segundo ele, a desvirtuação da 

“prática com letramento e alfabetização em diálogo com os jogos linguageiros da oralidade no 

cotidiano” (PEREIRA, 2017a, p. 102).  

Seria ainda possível, para este autor, uma outra leitura dessa questão que, mobilizada a 

partir de Pêcheux (1993), apontaria para a “função política de ‘dizer o óbvio’ (expressão 

nossa) para apagar o jogo político da linguagem; de um modo que, parece-nos há um 

reducionismo da questão ampla e complexa das práticas letradas a um formalismo de dados 

computáveis” (PEREIRA, 2017a, p. 102).  

Assim, diante do que foi explicitado, reafirmamos a observação dos efeitos de sentidos 

que já temos apontado no Programa Pró-Letramento. Prevalece nessas atividades uma 

orientação para a alfabetização na perspectiva do letramento, com foco no código escrito, que, 

como vimos, sustentou-se em automatismos de decodificação e codificação.  

A seguir, observamos a SD14 em que visualizamos a extensão dessas mesmas 

prospecções teóricas e metodológicas efetivadas sob a orientação e vigilância do DPE.  
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D14 – Atividade extraída da Proposta Didática para Alfabetizar Letrando: 

 

Figura 6 - Atividade da Proposta Didática para Alfabetizar Letrando 

 
Fonte: Retirada da Proposta Didática para Alfabetizar Letrando (2011, p. 53). 

 

Na SD14, verificamos uma atividade de orientação didática que supõe a escrita 

espontânea de palavras. Nela, sugestiona-se inicialmente que o sujeito aluno deve participar 

escrevendo do seu jeito. Em orientação sucessiva, fala-se ao aluno para que ele escreva as 

palavras que o (a) professor (a) vai ditar. Devendo este depois escrever e desenhar.  

Assim, propõem-se em tal atividade que o aluno escreva as três palavras (em 

consideração aos três traços apresentados), seguindo as orientações de ouvir o ditado, escrever 

as palavras proferidas e, em seguida, pede-se que o aluno desenhe as palavras que foram 

ditadas (dadas a priori ao professor).  

Esta suposição de espontaneidade não se sustenta diante de um olhar mais atencioso, 

pois, ao se observar a imposição do DPE, podendo ser vista em: escreva as palavras ditadas e 

desenhe-as, evidenciamos que os comandos de desenvolvimento de toda a atividade foram 

dados anteriormente. 

 Na atividade, é possível perceber que a interpretação é controlada, não havendo a 

espontaneidade que é anunciada. Tal controle é apresentado para a condução da atividade do 

professor, podendo ser identificado pela sugestão das palavras que são impostas (sendo 

apresentadas ainda com letras MAIÚSCULAS), cabendo ao professor executar o que foi 

proposto, conferir se o aluno escreveu ou não corretamente as palavras ditadas, fazendo, desse 

modo, a mediação com os alunos. Entende-se dessa forma, que, se o professor tiver executado 

o comando dado corretamente e se o aluno tiver obedecido à orientação (como foi exigida), 

haver-se-ia, assim, sucesso em tal atividade espontânea. 

 Quanto a esta verificação de imposição e de controle de sentidos, mencionamos o 

questionamento de Tfouni, Serrat e Martha (2013), visto que afirmam que, se o sentido é 

dado/estabelecido a priori, não há interpretação por parte dos alunos. Há, portanto, uma 

prática de decodificação. O autoritarismo do DPE, que neste caso é travestido de 
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espontaneidade, interdita as possibilidades de participações mais refinadas do sujeito aluno no 

mundo da linguagem.   

Desse modo, sobre o controle exercido por esse tipo autoritarismo, Tfouni, Serrat e 

Mmartha (2013) e Assoline e Tfouni (1999) o reportam às práticas da pedagogia medieval da 

Idade Média. Com relação a este tipo de imposição, dialogamos em concordância com 

Orlandi (2015) no tocante à abertura do simbólico e a determinação dos sentidos que são 

dados na historicidade. 

Diante do que temos apontado, verificamos o autoritarismo de tal discurso; quanto ao 

uso da designação de letramento que é acatada, entendemos que a centralidade que nela é 

dada ao código escrito, serve para manutenção da formação ideológica hegemônica que 

preconiza o domínio de competências para a qualificação que seria posta ao sujeito letrado. 

Desta forma, pela perspectiva histórica de letramento, compreendemos que, de forma 

implícita, encontram-se, nessa questão, práticas políticas e sociais que são de ordens mais 

amplas e que participam do DPE por meio de um efeito de circularidade, conforme Orlandi 

(1996).   

O que se nota nesta análise como um “todo” deste arquivo (Pró-Letramento e PNAIC) 

é que essas políticas públicas educacionais representam o discurso oficial brasileiro sobre o 

letramento, conduzindo à interpretação dos sentidos que estão relacionados ao uso e à 

aplicação do termo pela via de uma explicação que é oferecida de modo único.    

Nesse sentido, propõe-se um padrão idealizado de sujeito letrado que é firmado pelo 

domínio cognoscente das competências individuais, que devem ser desenvolvidas pelos 

alunos em tempo estimado para enquadramento no patamar que é requerido. Tendo em vista 

esta circunscrição para o uso e a definição do letramento neste arquivo, identificamos a sua 

aderência ao modelo autônomo de letramento, que se apresenta pela filiação às perspectivas 

individualista-restritiva e cognitivista, conforme argumentos de Tfouni (2010). 

Ressaltamos que nossas observações relacionadas ao autoritarismo do DPE, não 

intencionam defender a não existência de regras para o desenvolvimento das práticas 

educacionais. Entendemos que elas sejam necessárias a organização da rotina escolar, 

contudo, nossas ressalvas são direcionadas ao tolhimento das possibilidades de interpretações 

polissêmicas do outro na linguagem.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ultimando nossas considerações quanto aos resultados encontrados nesta pesquisa, 

julgamos ter alcançado a intenção que propomos em saber quais são os efeitos de sentidos que 

vêm sendo atribuídos ao termo letramento em um corpus formado por recortes extraídos dos 

programas Pró-Letramento e PNAIC.   

Em nossa discussão, para a consecução de tal intento, apresentamos o letramento por 

meio de uma abordagem que o compreende como um fenômeno que é de natureza política e 

polissêmica. Nossa exposição foi realizada por meio de um embate discursivo, pelo qual 

demonstramos, na análise do citado corpus, que o letramento que é ofertado enquanto política 

pública educacional – representando o discurso oficial do letramento no Brasil – é respaldado 

por vozes do discurso científico que o sugestiona por vinculação ao domínio e uso da 

competência técnica da escrita.   

Nossa exposição foi sustentada pelo dispositivo teórico e analítico da AD, pelo qual 

problematizamos, com base na proposição de Pêcheux (1995), a produção dos sentidos na 

historicidade. A vista disso, discutimos a textualização do político nas relações simbólicas 

postas entre o sujeito, a língua e a História, observando, assim, a materialidade da ideologia 

que se apresenta na relação de alienação do sujeito ao grande Outro.  

Perante isso, buscamos a mobilização dos sentidos frente à opacidade da linguagem e 

pela análise discursiva que empreendemos, apontando alguns efeitos de sentidos que parecem 

concordar com a definição de letramento que é sugestionada pelo modelo autônomo, já 

apresentada aqui em relação às teorizações de Brian Street (1989, 2014).  

As análises dos recortes contemplaram também as posições discursivas do sujeito 

professor, do sujeito aluno e do discurso pedagógico escolar (DPE). Em face do exposto, 

apresentamos os resultados a seguir:  

No recorte A, analisamos alguns deslizamentos de sentidos relacionados à função do 

sujeito professor. Nele, apontamos deslizamentos metafóricos que serviram para a definição 

da função de tal sujeito, que passou a ser figurado como um mediador efetivo, agente da ação, 

aperfeiçoado e como o centro do debate pedagógico.  

Verificamos que os citados programas surgiram com a finalidade de suprir fragilidades 

docentes, por meio do oferecimento de formação continuada que deveria servir à melhoria da 

qualidade do ensino. Desse modo, discutimos o “lugar” que seria ocupado pelo sujeito 

professor, apontando a sua responsabilização que é dada pelo Estado em relação ao alcance de 

resultados.  
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Nesse sentido, discutimos a condição desse sujeito, que seria posto no centro do 

debate pedagógico – focalizando-o em relação à prática da alfabetização na perspectiva do 

letramento –, quando então apresentamos, consoante Street (2014), a origem da 

pedagogização do letramento.   

Em nossa proposição, ao observarmos a exposição destes sujeitos ao interdiscurso que 

propunha a sua redefinição, chamamos a atenção para o contexto dessa formação que é 

proposto na conjuntura do neoliberalismo. Quanto a isso, ressaltamos, no entanto, que não 

discordamos de que o profissional da educação deve atualizar-se constantemente para o 

exercício de sua atividade docente, haja vista a necessidade de que tais profissionais estejam 

bem preparados para o enfrentamento das inúmeras demandas que são requeridas pela carreira 

docente.  

Todavia, considerando a complexidade social e política que é abarcada no 

desenvolvimento das práticas educacionais, entendemos que o sujeito professor não pode ser 

o responsável exclusivo pelo fracasso escolar. Reconhecendo a importância deste profissional, 

no processo educativo, defendemos que estes sujeitos tenham amplas condições de 

desenvolver seu trabalho, sendo contemplados em vista das relações e implicações 

sociopolíticas das quais fazem parte; não servindo, desse modo, à figuração unilateral 

oferecida como solução destinada à problemática.  

Em relação ao recorte B, analisamos a posição discursiva do sujeito aluno em 

referência ao modelo que é posto para os estudantes nos programas em questão. Em vista 

disso, observamos o jogo de posições relativas à imagem que o Estado faz para a 

referenciação individualizada desse sujeito, pela qual exige o desenvolvimento de capacidades 

linguísticas condicionantes ao seu sucesso escolar.  

Contradizendo esta ideia, apresentamos argumentação de Patto (1992, 2007), que 

questiona o predomínio das explicações hegemônicas que são dadas ao fracasso escolar, 

observando tal designação em vista de teorias que repercutem nos ideais da escola pública, 

orientando consequentemente a ideia de fracasso.    

Destacamos que não desprezamos a necessidade de que o sujeito aluno domine a 

competência técnica da escrita. Reconhecemos essa imprescindível necessidade e entendemos 

que o ensino destas habilidades deve ser oferecido e avaliado sob a legítima competência da 

escola. Nossa discordância refere-se à suposição de que o não desenvolvimento de tais 

capacidades seja alinhado como o motivo exclusivo que sirva a qualificação do atual fracasso 

escolar.  
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Como vimos em nossa discussão, as raízes de tal fracasso são antigas e fazem parte da 

conjuntura sócio-histórico em que foi construída a educação pública brasileira. Desse modo, 

diante do presente contexto sociopolítico que envolve a questão, interrogamos as 

responsabilizações unilaterais: do sujeito professor enquanto o “agente exclusivo da ação”; ou 

do sujeito aluno, enquanto sujeito que domina, ou não, as capacidades linguísticas que são 

exigidas para a sua aprovação no sistema escolar.  

No que diz respeito ao recorte C, verificamos que os efeitos de sentidos que têm sido 

dados à significação do termo letramento foram apresentados por vinculação ao uso e domínio 

da competência técnica da escrita.  

Pela análise discursiva do citado corpus, identificamos um efeito de unidade 

conceitual que restringe à interpretação deste termo, atribuindo-lhe uma significação unívoca 

figurada pelo uso da citada competência técnica. Quanto à origem deste efeito, o reportamos 

ao poderio simbólico da escrita que despreza as escorregadias relações de interpretação do 

Outro na linguagem.   

Tais apontamentos foram possíveis em vista do reconhecimento do letramento tal 

como apresentado por Tfouni (2010), ou seja, um fenômeno que é complexo e que resulta da 

relação do sujeito com a interpretação do simbólico pela linguagem; o fizemos também 

considerando a teorização de Street (1989, 2014), que problematiza os dissidentes modelos de 

letramento e os efeitos do reaparecimento da Teoria da Grande Divisa; e discutimos, ainda, 

segundo Pereira (2011, 2017a, 2017b), o controle da interpretação dos sentidos que é imposto 

pelo discurso científico.   

Constatamos que os efeitos de sentidos que têm sido dados à definição do termo são 

sustentados por uma formação imaginária que prevê um sujeito letrado ideal. Identificamos 

que tal previsão, que é antecipada pelo Estado em vista de sua intenção de instrução 

normativa, enxerga o sujeito aluno por posições discursivas que são tendenciosas à marcação 

e à definição de seus lugares sociais.  

É o que podemos notar, por exemplo, nas posições sociais que serviriam à qualificação 

do (in) sucesso destes sujeitos: sujeito aluno letrado/ou não letrado; sujeito aluno que 

desenvolve capacidades linguísticas de autonomia/ou sujeito aluno que não desenvolve tais 

capacidades; sujeito aluno aprovado e autônomo/ou sujeito aluno desaprovado e não 

autônomo. Quanto a essas definições, parece-nos haver identificação com a divisão social de 

leitura do arquivo, referida por Pêcheux (2010).   

Quanto à prevalência destes sentidos atribuídos ao letramento, constatamos, conforme 

Tfouni (2010), o uso descuidado deste termo. Averiguamos, também, que há, nesta 
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preconização que é adotada pelo Brasil, uma identificação com o modelo autônomo de 

letramento, corroborando, assim, com o ressurgimento da Teoria da Grande Divisa (STREET, 

1989, 2014). 

Nossos questionamentos são efetivados, aqui, em relação ao uso e à definição restrita 

do termo encontrada nos programas em questão, pois, apesar de o letramento possuir uma 

complexa abrangência política, como vemos na defesa de Street (2014) aos letramentos 

sociais, ele é verificado nestas materialidades por meio de definições restritas que não 

recobrem a complexidade linguageira envolvida na questão. No entanto, considerando o atual 

contexto da educação pública escolar, julgamos que os programas aqui investigados sejam 

necessários em razão das enormes dificuldades enfrentadas pela educação básica no que tange 

às práticas de alfabetização, leitura e interpretação de textos. 

No recorte D, fizemos a análise de duas atividades pedagógicas observando a proposta 

de letramento adotada e o discurso do DPE que é assinalado por Orlandi (1996) como um 

discurso autoritário. Nossa intenção era averiguar, ou não, a negação da assunção dos sujeitos 

enquanto intérpretes da linguagem.  

O que se notou, na análise deste recorte, foi a condução da interpretação dos sentidos 

que eram oferecidos nas atividades. Percebemos uma proposição de padronização idealizada 

do sujeito letrado, que deveria desenvolver o domínio de capacidades cognoscentes 

individuais. Em vista desta circunscrição, identificamos, em relação à proposta adotada, 

também uma filiação ao modelo autônomo de letramento que foi sustentada com base em 

automatismos de codificação e decodificação.  

Findando este estudo, destacamos que, apesar dos nossos questionamentos aos 

programas aqui investigados, acreditamos que eles sejam necessários ao atual contexto da 

educação pública escolar, que vivencia, ainda, sérios problemas de introdução do sujeito 

aluno no mundo da escrita formal.   

Nossas análises e reflexões são apresentadas aqui quanto às uniformizações que são 

impostas pelo Estado aos sujeitos sociais, verificadas na proposta de letramento filiada. 

Entendemos que a presente discussão contribui, para o estudo da temática do letramento, 

evidenciando os efeitos de sentidos que são produzidos em relação ao uso do termo nos 

programas em questão. 
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