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RESUMO

Esta  pesquisa  estuda  o  processo  argumentativo  desenvolvido  pelo  Movimento  de
Educação de Base, tendo como corpus a cartilha “Viver é lutar” e os roteiros de aulas
da Emissora de Educação Rural de Natal. Tem como objetivos revelar as estratégias
argumentativas na produção discursiva do MEB, atentando para os efeitos de sentido
sugeridos pelas suas condições de produção e as posições ideológicas defendidas,
além de verificar como a cartilha e as aulas radiofônicas dialogavam na argumentação
de suas teses.  Para tanto,  o  estudo é orientado pelos  pressupostos  da  Análise  do
Discurso, pela Teoria da Argumentação, pelas concepções de Educação Popular, bem
como a concepção dialógica de linguagem, recorrendo a  Bakhtin (1995). A pesquisa
adota  o  caráter  documental,  de natureza  qualitativa  com base interpretativista,  cuja
análise dos dados permitiu constatar que o discurso do material didático-pedagógico do
MEB foi produzido num contexto sócio-histórico-ideológico em que a educação foi vista
como um instrumento de libertação social, sendo capaz de transformar o indivíduo e a
estrutura desigual do Brasil. Os resultados revelam que a cartilha e as aulas assumem
uma posição marcadamente a favor das classes populares, estruturada por técnicas
argumentativas que pretendiam convencer e persuadir o auditório. Ainda demonstraram
que tal argumentação baseou-se, inicialmente, no convencimento dos jovens e adultos
para, em seguida,  imprimir  uma persuasão nos aprendizes,  no que se refere a agir
sobre a realidade para transformá-la, segundo seus desejos de justiça social. 

Palavras-chave:  MEB,  Cartilha  “Viver  é  Lutar”,  Aulas  radiofônicas,  Argumentação,
Dialogismo.
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ABSTRACT

This research studies the argumentative process developed by the Basis Educational
Movement (MEB), using as corpus the booklet “Viver é lutar”, and other lesson plans of
the Educational Rural Radio from Natal. It has as objectives reveal the argumentative
strategies in the discursive production of MEB, exploring the meaning effects suggested
by its production conditions, and the ideological positions defended, in addition to this,
verify how the booklet and the radio classes dialogued in the argumentation of their
theses.  So,  the  study  is  guided  by  the  Discourse  Analysis  presuppositions,  by  the
Argumentation  Theory,  by  the  conceptions  of  Popular  Education,  as  well  as  the
conception language dialogical language conception, recurring to Bakhtin (1995). The
research adopts the documental characteristic of qualitative nature with an interpretative
basis. The analysis of the data permitted us to confirm that the pedagogical  didactic
material  discourse  of  MEB was produced  in  a  social-historical-ideological  context  in
what the education was seen as a social liberation instrument, being able to transform
the Brazilian people and the Brazilian unequal  structure.  The results  reveal  that  the
booklet and the classes assume a position remarkably in favor of the popular classes,
structured by the argumentative techniques that intended to convince, and to persuade
the auditorium. Thus, the argument was based initially on the convincing of youths and
of adults for, afterwards, to construct a persuasion to the learners, in terms of referring
to act on the reality to transform it, according to their desires of social justice. 

Key-words: MEB, Booklet “Viver é Lutar”, Radio classes, Argumentation, Dialogism
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INTRODUÇÃO

E por não saber  que era impossível
ele foi lá e fez.

Jean Cocteau



INTRODUÇÃO

Esta pesquisa analisa o discurso da cartilha “Viver é Lutar” do Movimento de

Educação de Base (MEB), bem como a inscrição desse discurso no roteiro de aulas da

Emissora  de  Educação  Rural  de  Natal,  discutindo  o  funcionamento  discursivo  da

linguagem em uso, através de algumas categorias da Análise do Discurso e da análise

das estratégias argumentativas, adotando uma abordagem dialógica da linguagem. 

Assim,  para  entendermos  os  fios  condutores  desta  pesquisa,  é  necessário

destacar que o MEB consistia em um movimento de alfabetização de jovens e adultos,

através  do rádio,  atendendo às  regiões  Norte,  Nordeste  e  Centro-Oeste,  durante  a

década  de  1960.  Desenvolvia  uma  educação  voltada  às  classes  populares,

especialmente aos homens da zona rural (camponeses), tendo como objetivos ensinar

o aluno a ler  e escrever,  bem como conscientizá-lo da realidade social  em que ele

estava inserido, ou seja, fundamentava a educação na conscientização do aprendiz.

Nessa perspectiva, o material didático-pedagógico do MEB que analisaremos foi

elaborado a partir  desses preceitos. Portanto, a cartilha “Viver é lutar”  é constituída

tanto  pelo  ensino  dos  conteúdos  (noções  gramaticais  e  exercícios)  quanto  por

pequenos textos que carregam em si discursos ideológicos com o propósito de discutir

os direitos e deveres do cidadão, instigando o leitor a pensar em questões que o afligia

enquanto membro de uma sociedade, contribuindo para torná-lo consciente de si, de

seu  meio  e  das  possibilidades  de  mudança.  Enquanto  que  as  aulas  radiofônicas,

materializadas  nos  roteiros  de  rádio,  tanto  transmitiam  conhecimentos  instrucionais

quanto  veiculavam  discursos,  reforçando,  na  voz  dos  professores,  as  posições

sustentadas na cartilha.

Portanto, sabendo que a cartilha era um material didático produzido pelo MEB e

destinado aos alunos, numa perspectiva da educação democrática que busca instigar o

aluno a agir  sobre a realidade,  levantamos o questionamento quanto às estratégias

argumentativas utilizadas nos discursos da cartilha e no roteiro de aulas para convencer

e persuadir  o  aluno de sua realidade  social  e  das possibilidades  de transformação

dessa realidade. Tal questionamento se dá porque entendemos que esses discursos

dirigiam-se  a  um  auditório  determinado  com  vistas  a  afetá-lo.  Cabe-nos,  portanto,



verificar, não a adesão aos discursos, mas sim, as técnicas impregnadas neles para

alcançar a adesão, haja vista que não faremos aqui uma análise da recepção.

Entendemos  também  que  todo  discurso  é  produzido  em  um  determinado

contexto, por isso nos interrogamos quanto às condições de produção do discurso da

cartilha  “Viver  é  lutar”  e  dos  roteiros  de  aulas  radiofônicas,  tendo  em vista  que  o

contexto,  a situação imediata e os interlocutores envolvidos numa prática discursiva

contribuem  para  a  constituição  de  sentidos  do  dizer.  Ainda  nessa  postura

questionadora,  queremos  saber  quais  as  posições  assumidas  nesses  discursos,

materializadas  nas  formações  discursivas  do  material  didático-pedagógico  do  MEB,

entendendo que os sujeitos produtores dos discursos falam de um determinado lugar

social e defendem posições por estarem interpelados pela ideologia.

Com o propósito de elucidar esses questionamentos, traçamos alguns objetivos.

De  modo  que,  nosso  objetivo  geral  é  analisar  as  estratégias  argumentativas  nos

discursos da cartilha  “Viver  é  lutar”1 e dos roteiros de aulas radiofônicas  durante o

Movimento de Educação de Base – MEB, na década de 1960.  Por decorrência,  os

objetivos específicos são:

(1) verificar as condições de produção do discurso da cartilha e das aulas da Emissora

de Educação Rural de Natal no processo de educação através do rádio; 

(2)  demarcar  as  posições  ideológicas  materializadas  nas  formações  discursivas,

verificando os efeitos de sentido que elas sugerem; e

(3) detectar como as aulas radiofônicas estruturavam o discurso e se relacionavam com

as posições sustentadas no livro de leitura “Viver é lutar”. 

Sendo assim, esta dissertação fundamenta-se na Teoria da Argumentação, na

corrente  teórica  da  Análise  de  Discurso  da  Escola  Francesa,  percorrendo  algumas

categorias  de  análise  (condições  de  produção,  formação  discursiva  e  efeitos  de

sentido),  bem  como  na  concepção  de  Dialogismo  de  Bakhtin  e  perpassando,

inevitavelmente,  pelos  fundamentos  da  Cultura  Popular  e  da  Educação  Popular

1 De acordo com o autor Abreu (2004), a cartilha “Viver é lutar” não chegou a ser utilizada na Emissora de
Educação Rural.



defendidos por Paulo Freire e adotados pelo MEB. Essa concepção teórica e os aportes

metodológicos serão explicitados em capítulo à parte.

A decisão de analisar os discursos do MEB decorreu do nosso envolvimento com

a  história  do  rádio  em  Natal,  por  meio  da  participação  na  Base  de  Pesquisa

Comunicação, Cultura e Mídia, do Departamento de Comunicação Social, na condição

de  Bolsista  de  Iniciação  Científica  com  apoio  do  CNPq,  a  qual  resultou  numa

monografia  que  reconstitui  e  classifica  os  programas  da  Rádio  Poti  de  Natal  em

gêneros  e  formatos2.  Diante  disso,  entendemos que a interação verbal  que o MEB

propiciou em todo o Brasil e, em especial, no Rio Grande do Norte, através das aulas

radiofônicas e do material escrito que produziu, consiste em dados que carecem mais

do que uma abordagem de reconstituição histórica ou a simples citação, colocando os

roteiros de aulas e a cartilha “Viver é lutar” como anexos. Percebemos que a utilização

do rádio para educar, bem como do discurso produzido por esse movimento deveriam

ser analisados sob uma perspectiva das estratégias argumentativas, tendo em vista que

os  pressupostos  seguidos  eram,  se  não  inovadores  para  a  época,  pelo  menos

intrigantes, vendo no sujeito/aluno uma possibilidade de transformação social, tendo em

pauta  uma educação  que se  caracteriza  pela  alfabetização  do aluno de maneira  a

propiciar-lhe  tanto  o  ensino  dos  conteúdos  quanto  a  reflexão  sobre  sua  própria

realidade social. 

Por conseguinte, como analistas do discurso, identificamos que a cartilha “Viver

é lutar” e as aulas radiofônicas do MEB não exercem uma função meramente didático-

pedagógica, mas sim, adotam uma postura política de consequências sociais no campo

da  inserção  do  sujeito  consciente  dos  seus  deveres  e  direitos,  capaz  de  atuar  na

estrutura histórica e social em que vive. Dessa forma, conhecer esse corpus também

pode suscitar outros questionamentos em torno dos livros didáticos que ainda hoje são

produzidos  em  larga  escala  pelo  MEC  e  distribuídos  aos  alunos.  Apesar  de  não

propormos, nesta produção científica, uma comparação entre o passado e o presente

dos materiais didáticos, acreditamos que este estudo ao passo que colabora com a

memória histórica do MEB, pode dar margem a muitos outros trabalhos que adotam os

2 Monografia apresentada ao Curso de Comunicação Social - Radialismo, da UFRN, no ano de 2006,
intitulada: A Rádio Poti na “era de ouro” da radiofonia potiguar: a narração de uma história.



referenciais da educação brasileira e o conteúdo ministrado a um número grande de

alunos em todo país, por meio da educação à distância. De outro modo, queremos dizer

que  tanto  a  cartilha  dos  anos  de  1960,  quanto  os  livros  didáticos  nos  dias  atuais

precisam ser questionados e problematizados, a fim de se entender os discursos que

têm afetado os alunos. Portanto, acreditamos que ao realizarmos uma leitura crítica

desses discursos, podemos incentivar outras reflexões sobre o processo de Educação

de Base, o uso da linguagem como prática discursiva e a utilização do rádio e de outros

veículos de comunicação mediando o processo de educação.  

ESTADO DA ARTE

Ao realizarmos a revisão da literatura sobre o MEB, percebemos que existe uma

gama de trabalhos científicos em torno das Escolas Radiofônicas e do Movimento de

Educação de Base, os quais ancoram o Estado da Arte. Essas pesquisas transitam por

diversas áreas do conhecimento, principalmente porque a educação através do rádio se

insere,  no  mínimo,  em  âmbitos  educacional,  linguístico,  político,  social  e

comunicacional.  Dentre  esses  estudos,  destacamos:  Medeiros  (2005)  com  a

monografia “O papel da Escola Radiofônica na transformação Social de comunidades,

na Arquidiocese de Natal”, em que é abordado o surgimento da Rádio Rural de Natal,

compreendendo a primeira fase das Escolas Radiofônicas,  atentando para a função

social  do rádio;  Pinto (1989) com o trabalho: “Escolas Radiofônicas:  ação política e

educacional  da  Igreja  Católica  no  Rio  Grande  do  Norte  (1956-1961)”  privilegia  as

características políticas e educacionais, abordando a iniciativa da igreja no processo de

alfabetização pelo rádio. As duas pesquisas compreendem a reconstituição e análise

das  Escolas  Radiofônicas  no  Rio  Grande  do  Norte  antes  da  criação  do  MEB.

Entretanto, Medeiros (2005) enfoca a relação comunicação-educação,  enfatizando o

papel  do  rádio  como  veículo  mediador  de  conhecimentos,  enquanto  Pinto  (1989)

examina  o  posicionamento  da  igreja  em  relação  às  questões  educacionais,

privilegiando  a  articulação  entre  educação  e  política.  O  posicionamento  da  igreja

católica, bem como as razões que a levaram a utilizar o rádio e as escolas radiofônicas



no  desenvolvimento  do  seu  programa  educativo  como  um  dos  segmentos  do  seu

projeto de Comunicação Social são analisadas também pela dissertação: "As escolas

radiofônicas  no  projeto  de  comunicação  social  da  igreja  católica”,  de  Siqueira  GE

(1992). O trabalho citado analisa a ação da igreja católica nas décadas de 1950 e 1960,

especialmente no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Outras pesquisas adotam como período de investigação a fase do MEB, como

por exemplo, Fonseca (2005) com a monografia “Rádio e Educação: a experiência do

MEB no Rio Grande do Norte de 1961 a 1965” que traça um panorama histórico da

educação pelo rádio, focalizando a estruturação das aulas radiofônicas, fazendo uso de

entrevistas e disponibilizando anexos de documentos (cartas de monitores e alunos,

cartilha e roteiro de aulas). Temos também a dissertação de Castro (1992) “MEB: uma

estratégia de comunicação com o homem do campo” que estuda as experiências de

implantação  e  desenvolvimento  das  escolas  radiofônicas  em  Goiás,  através  do

Movimento  de  Educação  de  Base  (MEB).  O  trabalho  faz  uma  análise  histórica  do

período, através de entrevistas e fontes bibliográficas ao passo que analisa o processo

comunicativo das escolas radiofônicas, verificando o grau de interferência do público-

alvo.  As  duas  pesquisas  apresentam-se  como  interdisciplinares  porque  relacionam

educação  e  comunicação,  perpassando,  inevitavelmente,  pelo  viés  histórico,  já  que

ambas reconstituem aquele período.

Sabendo que o MEB teve abrangência nacional, também citamos a dissertação

de Barros (1995) intitulada “Movimento de Educação de Base - MEB em Sergipe (1961-

1964):  uma  reconstituição  histórica” que  trata  desse  movimento,  historicizando  o

processo  de  montagem,  instalação  e  funcionamento  do  sistema  rádioeducativo  no

Estado.

Um dos principais livros que reconstitui  e analisa a prática educativa do MEB

intitula-se: “Uma pedagogia da participação popular: análise da prática pedagógica do

MEB - Movimento de Educação de Base (1961/66)”, de Fávero (2006). O autor percorre

do  surgimento  às  redefinições  do  MEB,  enfocando  a  estruturação  do  sistema

rádioeducativo, bem como os conjuntos didáticos utilizados, por exemplo, na Cartilha

“Viver é lutar”. 



Percebemos que os trabalhos destacados analisam as Escolas Radiofônicas ou

o  Movimento  de  Educação  de  Base  em  várias  perspectivas,  sobressaindo-se  as

relações  interdisciplinares  educação-comunicação  e  educação-política  com  a

perspectiva histórica. No entanto,  o foco da pesquisa que empreendemos é a análise

linguística  do discurso da cartilha  e  do roteiro  de aulas,  identificando  os processos

argumentativos,  os  posicionamentos,  efeitos  de  sentido  e  a  forma  desse  discurso

interagir com o aluno/leitor e com o aluno/ouvinte, atentando para as especificidades

dos meios utilizados (cartilha e roteiro de aulas radiofônicas). Para tanto, recorremos

aos  preceitos  da  Análise  do  Discurso,  da  Teoria  da  Argumentação,  da  Educação

Popular, bem como os fundamentos técnicos e de linguagem no rádio. Isso porque o

processo de educação através do rádio compreendia, por um lado, a utilização de uma

cartilha que trazia textos de leitura e ensino dos conteúdos e, por outro lado, a interação

entre  professor  e  aluno,  mediados  pelo  rádio.  Vale  salientar  que  o  discurso  dos

professores estava materializado no roteiro de aulas e pretendia reforçar o discurso da

cartilha.

 Além disso, ressaltamos que nosso estudo não foge de uma relevância histórica

no que tange à reunião de acervos de informação como, por exemplo, a cartilha “Viver

é lutar”, distribuída aos educandos e roteiros de aulas radiofônicas, principalmente no

caso de Natal-RN, em que a ausência de registros sonoros conservados das aulas

radiofônicas torna a documentação existente (roteiro de aulas e a cartilha) ainda mais

importante, em um processo de análise e/ou reconstituição. Assim sendo, acreditamos

que desenvolver uma pesquisa sob esses ângulos contribui para áreas de Lingística,

Educação e Comunicação, não como forma totalizadora, mas dinâmica e diversificada

da produção do conhecimento que poderão adicionar outros contributos aos Estudos da

Linguagem.

É importante dizer que, por hora, o que está aqui exposto corresponde a uma

parte do conhecimento ainda em construção, sujeito a aprofundamentos e inserções de

novos dados. Dizemos isso, principalmente porque é ainda intenção nossa falar sobre o

caráter dialógico da linguagem relacionando-o ao texto escrito e ao rádio como suportes

que  mediaram  o  recebimento  do  discurso  por  parte  do  aluno  nesse  processo  de



educação,  bem  como  expor  algumas  noções  sobre  ideologia,  além  de  queremos

aprimorar e finalizar o capítulo de análise.

Portanto, diante dessa contextualização histórica do Movimento de Educação de

Base, da explicitação dos nossos questionamentos e objetivos, da citação de alguns

trabalhos que já abordaram o tema e dos esclarecimentos sobre a pesquisa, resta-nos

apresentar como estruturamos o conhecimento produzido por esta dissertação. 

No Capítulo 1: Por Entre Palavras e Sons: o MEB e o Rádio na Educação de
Jovens  e  Adultos traçamos  um  panorama  do  movimento  de  educação  de  base,

fazendo a descrição do material didático do MEB (cartilha “Viver é lutar” e roteiro de

aulas), bem como discorremos sobre a importância do veículo rádio na mediação dos

conteúdos educacionais, envolvendo toda essa reflexão sob  a concepção dialógica de

linguagem, recorrendo a Bakhtin (1995).

No  Capítulo  2:  Educação,  Discurso  e  Argumentação: Aportes  Teóricos
expomos os preceitos da Cultura  Popular  e Educação Popular  que fundamentam a

nossa análise,  adotando autores como Fávero (2001);  Paiva (1987) e Freire (2006),

além  de  traçarmos  algumas  reflexões  teóricas  da  Análise  do  Discurso  Francesa,

abordando categorias de análise, a saber: condições de produção, formação discursiva

e efeito de sentido, ancorando-nos, principalmente, em Orlandi (2007, 2006 e 2001) e

Pêcheux (1997). Além disso, recorremos às reflexões sobre a Teoria da Argumentação,

sobre os fundamentos de Perelman e Tyteca (1996); Reboul (1998) e Abreu (2001).

No Capítulo 3: Procedimentos Metodológicos consta como se deu a coleta e

seleção do corpus e a abordagem dos procedimentos de análise. 

No Capítulo 4: Um Gesto de Leitura sobre a Produção didático-pedagógica
do MEB faz uma abordagem das condições de produção dos discursos e apresenta a

análise do corpus.

Por último, as Considerações Finais que enfoca a dissertação como um todo,

reforçando  as  análises  e  defendendo  posições  acerca  da  educação  à  distância

empreendida pelo MEB.



   CAPÍTULO I 

POR ENTRE PALAVRAS E SONS: O MEB E O RÁDIO NA

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ensinem os que sabem o que sabem
aos que não sabem.

Edgard Roquette-Pinto



1. POR ENTRE PALAVRAS E SONS: O MEB E O RÁDIO NA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS

1.1 Conhecendo o MEB e seu Material Didático: um panorama histórico

O Movimento de Educação de Base – MEB surgiu em 21 de março de 1961,

através do decreto 50.370, assinado pelo então Presidente do Brasil, Jânio Quadros. O

MEB foi  fruto de um acordo firmado entre a Confederação Nacional  dos Bispos do

Brasil  (CNBB) -  responsável  pela coordenação da ação educativa -,  o Ministério da

Educação e o Estado (financiador desse sistema). A proposta do MEB era a de levar

educação de base aos alunos das classes populares, sobretudo, os camponeses nos

estados  do  Nordeste,  Norte  e  Centro-Oeste,  através  de  aulas  radiofônicas.  Esse

movimento de amplitude nacional foi criado, portanto, a partir do sucesso das Escolas

Radiofônicas instaladas no Rio Grande do Norte, no final da década de 1950, sob a

responsabilidade da Arquidiocese de Natal e tendo a Emissora de Educação Rural de

Natal como a principal expoente.

Nesse contexto, a igreja católica era quem coordenava a ação educativa pelo

rádio, destinada aos homens do campo. A igreja seguia as recomendações do Concílio

de Vaticano II que propunha uma ação social da igreja a favor das classes oprimidas e

contra o capitalismo. Formava-se, assim, uma doutrina social que buscava incidir na

vida econômica, política e social do país. As escolas radiofônicas consistiam em uma

dessas formas de intervenção da igreja nas condições de miséria do povo brasileiro

visto  que,  além tudo,  de acordo com o IBGE,  em 1960,  quase  50% da população

brasileira  era  analfabeta  e  o  Brasil  era  o  sexto  no  ranking mundial  em relação  ao

analfabetismo. 

No primeiro ano de funcionamento, o MEB desenvolvia uma educação de base

que levava para os  alunos  conhecimentos  mínimos,  além de difundir  a  fé  católica.

Entretanto, a partir do final de 1962, o movimento realizou o I Encontro Nacional de

Coordenadores com a função de fundamentar, revisar e planejar a ação educativa que



gerou  um  redirecionamento  no  conceito  de  educação  de  base.  A  partir  daquele

momento, a educação de base passou a ser entendida como aquela que se preocupa

com o próprio o homem, com sua formação e realização pessoal, porquanto o MEB

pauta  a  alfabetização  na  conscientização.  O  objetivo  primeiro  tornou-se,  portanto,

conscientizar  o  aluno  de  si,  da  realidade  social  em  que  está  inserido  e  das

possibilidades de mudança. É a partir desse panorama, que o MEB passa a ser visto

como um Movimento de Cultura Popular (CP), adotando a cultura como democrática e

buscando uma transformação da realidade para a libertação das classes dominadas.

A  distribuição  hierárquica  do  movimento  compreendia:  o  Conselho  Diretor

Nacional  (CDN),  composto  por  bispos,  arcebispos  e  leigos3;  o  Conselho  Diretor

Estadual (CDE), constituído por bispos das áreas onde funcionava o MEB; e, em âmbito

local,  a  responsabilidade da orientação era do bispo diocesano.  No Rio Grande do

Norte, por exemplo, existia o sistema de Natal, Caicó e Mossoró, cada um deles estava

subordinado às decisões nacionais e possuía uma equipe local com um coordenador.

Natal, por sua vez, era denominado de equipe central no Estado, por ser o precursor

das escolas radiofônicas. Além disso, havia uma equipe de supervisores que visitava as

localidades onde estava instalado o sistema educativo, promovendo o contato pessoal

com alunos e monitores, geralmente durante as transmissões das aulas, como forma de

minimizar a ausência de uma interação face a face entre professor e alunos no decorrer

das transmissões pelo rádio. Os supervisores buscavam informações sobre o processo

de  educação  nessas  localidades,  avaliavam  esse  processo  e,  principalmente,

orientavam os monitores, os alunos e a comunidade. 

Tomemos o sistema de educação de Natal para a descrição das aulas do MEB.

As aulas veiculadas pela Emissora de Educação Rural envolviam professores, alunos e

monitores. Os professores estavam espacialmente distantes dos alunos, interagindo e

transmitindo os conhecimentos numa perspectiva de educação à distância. O feedback

entre alunos e professores ocorria através de cartas dos alunos ou monitores enviadas

aos professores ou através da visita  dos educadores junto com os supervisores às

comunidades  assistidas.  Os  professores  não  possuíam  curso  de  locução,  mas

recebiam algumas dicas - dadas por locutores de outras rádios do estado, por exemplo,

3 Professores e outras pessoas que estavam envolvidas diretamente no processo de educação pelo rádio,
mas que não ocupavam funções religiosas na Igreja Católica.



a  Rádio  Poti  -  de  como  falar  no  rádio,  sendo,  por  isso,  chamados  de

professores/locutores. As aulas eram dialogadas, ou seja, o professor/locutor, apesar

de estar em um contexto espacial diferente do aluno, introduzia uma conversa com o

interlocutor,  chamava-o  a  participar  das  aulas,  falava  com  ele  como  se  estivesse

próximo, numa característica evocativa que o rádio permite. O conteúdo das aulas era

produzido  pelos  supervisores  e  coordenadores  de  Natal  e  organizados  num roteiro

radiofônico.  Algumas  vezes,  eram  inseridas  ao  longo  das  aulas  dramatizações,

recorrendo-se à ludicidade que o rádio possibilita para envolver os alunos na aula. 

Do outro lado do aparelho receptor, estavam os alunos/ouvintes e os monitores.

Os  alunos  ouviam  as  aulas  pelo  rádio  de  pilha  cativo4,  respondiam  às  questões

colocadas  pelos  professores  ou  presentes  no  material  didático  que  recebiam,  e

discutiam com os monitores os temas abordados nas aulas. Os alunos eram jovens e

adultos da zona rural, camponeses que, alfabetizados ou não, posicionavam-se diante

do rádio para aprender a ler, escrever ou aprimorar os conhecimentos já adquiridos.

Assim, já que o público-alvo da educação do MEB era composto de trabalhadores, as

aulas ocorriam à noite, com a média de uma hora de duração.

Os  monitores  eram  pessoas  da  própria  comunidade  que  já  tinham  certo

conhecimento de leitura e escrita, mas que, além disso, passavam por treinamentos

para aprimorá-los. Eram sujeitos responsáveis em auxiliar professores e alunos nessa

educação  à  distância.  Os  monitores  assessoravam  os  alunos  na  resolução  dos

exercícios, escreviam no quadro frases que o professor/locutor pedia ao final das aulas

e discutia com os alunos os temas propostos. Além disso, informava aos professores

sobre o andamento das turmas e, em muitos casos, cedia o espaço de sua casa para a

acomodação do rádio e a escuta dos alunos, ou seja, para a realização das aulas. 

Portanto, é esse contexto de educação à distância que compreende a interação

entre professores, alunos e monitores, cada um com suas funções específicas, sendo a

Emissora  de  Educação  Rural  de  Natal  um  dos  instrumentos  do  MEB  no

desenvolvimento  da  educação  das  classes  populares.  Dentro  desse  panorama,

destacamos os discursos produzidos nas aulas radiofônicas, materializados nos roteiros

de aulas e os discursos presentes no material  didático denominado cartilha “Viver é

4 Aparelho de rádio com frequência determinada para transmitir  o sinal de apenas uma emissora, no
caso, a Emissora de Educação Rural de Natal.



lutar”.  São  esses  os  discursos  que  analisaremos  nesta  dissertação.  Por  isso,  os

suportes em que esses discursos se encontram (cartilha e roteiro) carecem de uma

descrição.

O roteiro ou script pode ser definido como um material escrito que contém o texto

a ser falado pelo locutor e as informações técnicas de áudio, cuja função é orientar os

locutores na apresentação de um programa radiofônico. Ainda em relação às aulas da

Emissora de Educação Rural, convém dizer que o roteiro foi utilizado para organizar, de

maneira  sequencial,  o  conteúdo  instrucional  (conhecimentos  de  português  e

matemática) e o discurso conscientizador do professor/locutor.

Os  roteiros  sempre  começavam com a  voz  de  um locutor  que  anunciava  a

emissora,  por  exemplo:  “A Emissora de Educação Rural  neste horário apresenta...”;

essa locução era seguida de um trecho musical chamado de “característica” e, logo

após, o locutor complementava: “Aula para a turma A na palavra da professora X”. Após

essa  apresentação,  o  professor  tomava  a  palavra,  cumprimentava  os  alunos  e

convidava-os a rezar a prece inicial (oração católica), seguida da colocação de um LP

com a  oração.  O  educador  também realizava  a  oração.  Depois  disso,  o  professor

empreendia um diálogo com o aluno, dirigindo-se a ele tanto com o discurso que é

nosso objeto de análise quanto com a transmissão dos conhecimentos educativos e

correção de exercícios.

É importante dizer que essas informações estavam dispostas no roteiro seguindo

sempre as recomendações do texto radiofônico,  por  exemplo,  para se colocar  uma

música durante a aula estava designado graficamente no roteiro o nome “TÉCNICA”

(em maiúsculo e sublinhado), seguido do nome do LP, o LADO e o número da FAIXA.

Para  designar  a  fala  do  professor,  estava  grafado  “PROFESS”  e,  na  sequência,  a

disposição do texto que o professor falaria (em minúsculo). Provavelmente, o educador,

no momento da interação, inseria outras falas que não estavam grafadas no roteiro,

entretanto, o que lá já estava escrito compreende uma porção bastante satisfatória do

que era dito pelo professor/locutor. Cada roteiro, com duração entre 45 minutos e 1

hora, possuía no máximo uma lauda e meia de texto escrito e designações técnicas de

áudio, sob a estruturação de um roteiro fechado, ou seja, aquele roteiro em que tudo a

ser dito pelo professor deve estar discriminado por escrito. Entretanto, entendemos que



mesmo numa interação entre professor e aluno através do rádio, seguindo um roteiro

fechado,  pode  haver  improvisação  de  falas  por  parte  do  professor,  além disso,  os

roteiros aqui analisados apresentam pouco conteúdo para o tempo de duração a que se

destinam.  Por  esses  dois  motivos,  acreditamos  que  é  possível  que  houvesse

complementações  de  dizeres,  ou  seja,  que para  a  aula  abarcar  todo  o  tempo que

dispunha, ou os professores proferiam falas que não estavam descritas nos roteiros ou

dispensavam, durante a aula, um bom tempo para os monitores auxiliarem os alunos

nas tarefas,  situação essa,  que não é  o  foco dos nossos questionamentos.  Assim,

afirmamos que, de acordo com os roteiros de aulas, temos roteiros fechados, mas se

levarmos em conta o tempo da aula e o material escrito nos roteiros, dizemos que os

roteiros eram semifechados porque os professores podiam acrescentar outras falas às

que já estavam descritas no roteiro.

Quanto à cartilha Viver é lutar, dizemos que era um material didático produzido

pela  coordenação nacional  do MEB,  distribuído  aos  sistemas da região  Nordeste  e

alguns  da  Amazônia  e  Minas  Gerais.  Também  denominado  de  livro  de  leitura,  o

conjunto  didático  “Viver  é  lutar”  surge  a  partir  das  discussões  do  I  Encontro  de

Coordenadores do MEB, com o objetivo de atender às necessidades dos alunos aos

quais  se dirigia,  ou seja,  eram textos  que partiam das situações  reais  de vida dos

alunos camponeses. Esse livro de leitura queria alfabetizar e conscientizar os alunos

simultaneamente,  por  isso,  possui  pequenos  textos,  chamados  de  lições,  além das

noções gramaticais e exercícios. Essas lições são textos, compostos de seis a sete

enunciados que, por sua vez, materializam os discursos que o MEB queria difundir.

Cada lição é acompanhada de fotografias ilustrativas que mostram crianças, mulheres e

homens, geralmente em situação de trabalho, relacionando-se entre si, realizando suas

atividades diárias, dentro de suas condições precárias de sobrevivência. 

Essa cartilha, que posteriormente analisaremos, contém 30 lições, destinadas a

alunos  já  alfabetizados  ou  que,  bem ou  mal,  podiam  desempenhar  a  leitura,  teve

apenas uma edição com tiragem de 50 mil exemplares. Ela foi utilizada a partir do ano

de  1964,  mas  de  acordo  com Fávero  (2006),  desde  1963  os  professores  estavam

sendo  treinados  com  manuais  e  uma  versão  mimeografada  da  cartilha  para  a

preparação dos programas didáticos. Esse livro de leitura foi censurado pelo regime



ditatorial do Brasil, sob a alegação de ser subversiva, sendo proibida a sua utilização.

Apesar dessa censura, a cartilha foi usada no início do semestre do golpe militar com o

objetivo de alfabetizar os alunos e utilizada até 1965 para o treinamento de monitores e

líderes de alguns sistemas do MEB.

A cartilha não chegou a ser utilizada na Emissora de Educação Rural,  como

assegura Abreu (2004, p.13), porque “[...] a orientação do bispo Eugênio Salles era a de

amenizar a politização da escola radiofônica”. Entretanto, esse fato não impede a nossa

investigação, visto que mesmo não tendo sido usada pelos professores da emissora em

questão, a cartilha estruturava-se argumentativamente para convencer e persuadir os

alunos em âmbito nacional, sagrando-se como a base ideológica do próprio movimento,

enquanto que as aulas radiofônicas buscavam atingir os alunos na esfera local. Assim,

o que verificamos é como os discursos nos dois momentos se relacionavam entre si, já

que  apesar  da  cartilha  não  ter  sido  o  material  didático  das  aulas  da  Emissora  de

Educação Rural, verificaremos se o seu discurso orientava o discurso dos roteiros de

aulas. 

Após essa abordagem histórica do MEB e da descrição do material didático por

ele  utilizado  para  empreender  a  educação,  cabe-nos  falar  sobre  a  função do rádio

nesse processo educativo. 

1.2 O Rádio mediando conhecimento e dialogando com os ouvintes

O rádio já nasceu com o perfil educativo. Desde a instalação da Rádio Sociedade

do Rio de Janeiro em 20 de abril de 1923, por Edgar Roquette Pinto e Morize, que esse

veículo  de  comunicação  propunha-se  a  levar  educação  e  cultura  para  os  ouvintes.

Conforme Roquette Pinto :

O rádio é o jornal de quem não sabe ler; é o mestre de quem não pode ir à
escola; é o divertimento gratuito do pobre; é o animador de novas esperanças; o
consolador do enfermo; o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito
altruísta e elevado (PINTO apud FERRARETTO, 2000, p.97).



Mas  a  emissora  de  Roquette  não  atendia  às  classes  populares,  visto  que

transmitia  uma  programação  elitista,  como:  óperas,  recitais  de  poesia,  concertos,

palestras culturais, entre outras. A programação radiofônica foi se modificando ao longo

dos anos com a elaboração de programas de entretenimento com teor mais popular, na

década de 1930, chegando até a chamada “era de ouro do rádio” no Brasil  (1940 a

1955), período em que o rádio conquistou o apogeu. Nessa fase, o entretenimento era

a  principal  atração  das  emissoras,  destacando-se  os  programas  de  auditório,  os

humorísticos, as radionovelas e os programas esportivos. Nesse contexto, foi a partir do

surgimento da Emissora de Educação Rural de Natal, em 10 de agosto de 1958, que a

programação  educativa,  especialmente  o  conteúdo  instrucional,  tomou  contornos

expressivos no rádio brasileiro. 

A Emissora de Educação Rural de Natal surgiu a partir da idealização de Dom

Nivaldo  Monte  e  Dom  Eugênio  Sales  que,  inspirados  pela  Rádio  Sutatenza,  da

Colômbia – primeira rádio educativa do continente americano -, instituíram as Escolas

Radiofônicas que idealizaram o trabalho de alfabetização de jovens e adultos através

do  rádio.  Posteriormente  denominada  de  Rádio  Rural  de  Natal,  essa  emissora

educativa  fazia  parte  do  Serviço  de  Assistência  Rural  (SAR),  criado  em 1949  pela

igreja,  “com  personalidade  jurídica,  órgão  coordenador  de  sua  ação  educativa  no

campo” (PINTO apud FONSECA, 2005, p. 42). A partir  dos bons resultados obtidos

pelas Escolas Radiofônicas, o Movimento de Educação de Base (MEB) surgiu em 1961,

com objetivos de ampliar o alcance da educação a outros estados brasileiros e ensinar

as classes mais populares a ler, escrever e conscientizar-se, utilizando o rádio como

veículo mediador de conhecimentos.

Portanto,  dizemos  que o  rádio  apresentou-se  como um veículo  eletrônico  de

comunicação  que  contribuiu  para  a  abertura  de  novas  formas  de  ensino,

possibilitando uma educação à distância através das ondas sonoras. Superando

as limitações espaciais  e/ou  temporais,  a  relação entre  alunos  e professores

através do rádio adotou uma postura mais democrática, tendo em vista que se

aumentou o alcance do ensino a um contingente maior de alunos, sobretudo na



década de 1960 que contabilizava um grande índice de analfabetismo. O rádio à

pilha,  com grande poder de penetração nas áreas rurais  -  grande parte sem

acesso a energia elétrica -, além de ser um veículo com baixo custo em relação

à instalação de escolas, torna-se o principal meio de comunicação a ser utilizado

pelo MEB a favor da educação. Mas, de acordo com Kaplun, a educação pelo

rádio não se restringe à alfabetização e à difusão de conhecimentos básicos,

mas implica:

[...]  todas  aquelas  que  procuram  a  transmissão  de  valores,  a  promoção
humana, o desenvolvimento integral do homem e da comunidade, as que se
propõem a elevar o nível de consciência, estimular a reflexão e converter cada
homem em agente ativo da transformação de seu meio natural, econômico e
social [...] (KAPLUN apud BARBOSA, 2003, p.110).

Todos esses princípios de educação determinavam as diretrizes do MEB, seja

nas  aulas  de  alfabetização,  seja  nos  outros  programas  de  caráter  educativo  que

transmitiu  pelo  rádio.  O  objetivo  desse  movimento  não  era  somente  transmitir

conhecimento  aos  alunos  na  busca  de  educar  o  maior  número  de  trabalhadores

possíveis através do rádio, mas, principalmente, possibilitar um ensino qualitativo que

se  preocupa  mais  com  o  que  o  aluno  vai  aprender  do  que  com  o  aumento  de

aprendizes. 

Portanto, ao utilizar o rádio e sua linguagem sonora, aliando a voz humana à

música e aos recursos de áudio para atingir  os alunos e monitores, a Emissora de

Educação Rural foi um dos instrumentos do MEB no desenvolvimento da educação das

classes populares.  O rádio, nesse caso, foi visto como mais do que um instrumento

técnico  para  difundir  as  aulas,  era  um veículo  de  comunicação  que  encantava  os

receptores, um mediador dos discursos ideológicos do MEB.

O rádio permite a eletronização da voz e interage com os receptores através da

linguagem oral, mediando a realidade e os ouvintes. No caso, a educação através do

rádio serviu de ferramenta para os professores, a partir do momento que informava ao

ouvinte sobre o mundo, contribuindo, assim, para formar o sujeito, dando-lhe educação

escolar  e  dirigindo-se  a  ele  com um discurso  argumentativamente  construído  para

convencê-lo e persuadi-lo a intervir na vida social. Nesse contexto, o rádio foi utilizado



para  chegar  até  os  alunos  e  promover  uma “ação à  distância”,  termo utilizado  por

Thompson (1998, p.77-78) ao dizer que os meios de comunicação “permitem que os

indivíduos dirijam suas ações para outros, dispersos no mesmo tempo e espaço, como

também responderem a acontecimentos em ambientes distante”.

Ao  promover  essa  “ação  à  distância”,  Thompson  (1998)  assegura  que  a

produção das mensagens é orientada para atender os receptores, mesmo que eles não

possam interferir diretamente no curso do conteúdo. Em outras palavras, os receptores

dos meios de comunicação de massa, não estando presentes no momento da produção

da mensagem, não podem interferir nessa produção, entretanto, o público-alvo desse

conteúdo já foi presumido no momento da produção. Então, os meios de comunicação,

com destaque para o rádio, promovem um certo tipo de interação com os interlocutores,

denominado  por  Thompson  (1998)  de  “quase-interação  mediada”.  A  utilização  do

vocábulo  “quase”  ocorre  porque não há o  mesmo grau de reciprocidade como dos

outros  tipos  de  interação,  como  a  interação  face  a  face,  em  que  interlocutores

monitoram-se constantemente e transmitem uma multiplicidade de deixas simbólicas

para diminuir a ambiguidade.

Thompson  (1998,  p.  79)  afirma  ainda  que  a  quase-interação  mediada  é

monológica, visto que o fluxo da informação é predominantemente em sentido único. O

autor exemplifica dizendo que “o leitor de um livro, por exemplo,  é principalmente o

receptor  de  uma  forma  simbólica  que  não  exige  (e  geralmente  não  recebe)  uma

resposta  direta  e  imediata”.  Dessa  forma,  acreditamos  que  classificar  a  quase-

interação, estabelecida pelos meios de comunicação, como monológica, não atende a

natureza da linguagem como forma de expressão em qualquer tipo de interação. Assim,

entendemos, numa perspectiva bakhtiniana, que toda linguagem é dialógica em menor

ou  maior  grau.  Nessa  reflexão,  a  quase-interação  proposta  pelos  meios  também é

dialógica, já que o receptor é sempre presumido durante a produção e, ao consumir a

mensagem, o interlocutor produz sentidos de maneira a compreender o que foi dito.

Essa compreensão é entendida por Bakhtin como uma forma de resposta.

Portanto,  o  que  defendemos  aqui  é  que  o  rádio,  enquanto  veículo  de

comunicação,  bem como a  cartilha  -  na  condição livro  de  leitura  -  promovem uma

quase-interação  dialógica  e  não  predominantemente  monológica  como  define



Thompson  (1998).  Isso  porque  ao  entendermos  que  o  discurso  do  MEB  estava

estruturado  sob  determinadas  estratégias  argumentativas,  assumindo  posições  com

propósito de obter a adesão do auditório (alunos e monitores), recorremos à reflexão

sobre  o  caráter  dialógico  da  linguagem,  proposto  por  Bakhtin,  como  forma  de

compreendermos  o  processo  de  convencimento  do  interlocutor,  visto  que  se  toda

linguagem é dialógica,  ela  tem como referência um auditório.  Assim, tanto no texto

escrito  da  cartilha  quanto  nas  aulas  radiofônicas  o  orador  (professor)  dirigia-se  ao

auditório  com vistas a  convencê-lo  e/ou persuadi-lo.  Logo,  o  discurso foi  produzido

pressupondo  um  destinatário.  Sendo  assim,  refletir  sobre  o  dialogismo  dá-nos

embasamento para entender o porquê de certas estratégias no discurso, verificando

como o auditório estava inscrito no próprio discurso. 

Bakhtin considerou o dialogismo sob dois pontos de vista: o da interação verbal,

entre  enunciador  e  enunciatário;  e  o  da  intertextualidade,  no  interior  do  discurso.

Abordaremos aqui o primeiro aspecto. O dialogismo fruto da interação verbal é aquele

que se dá entre os interlocutores, porque quem enuncia o faz tendo como referência um

leitor ou um ouvinte e este, por sua vez, ao compreender o que foi enunciado completa

o  ciclo  da  interação.  Assim  sendo,  Bakhtin  (1998,  p.113)  afirma  que  “a  palavra

comporta  duas  faces,  visto  que  é  determinada  tanto  pelo  fato  de  que  procede  de

alguém como pelo fato de que se dirige para alguém”.

Para  entendermos  a  concepção  bakhtiniana  de  Dialogismo,  é  necessário

concebê-lo como o princípio constitutivo da linguagem, ou seja, é a interação entre os

interlocutores que funda a linguagem. Nesse sentido, Bakhtin (1998) defende que todo

texto  é  dialógico  porque  há  o  diálogo  com interlocutores  e  com outros  textos.  Na

concepção do autor devemos compreender “diálogo” num sentido amplo, isto é, “não

apenas  a  comunicação  em voz  alta,  de  pessoas  colocadas  face  a  face,  mas toda

comunicação verbal  de qualquer  tipo que seja”  (BAKHTIN,  1998,  p.  123).  Por  isso,

dizemos  que  mesmo  em  um  texto  escrito  ou  falado  que  não  permita  o  feedback

imediato entre os interlocutores, o aspecto dialógico está presente, seja pelo fato do

produtor do discurso dirigir-se a alguém, pressupondo o interlocutor no momento da

produção do texto, seja na compreensão desse texto por parte dos destinatários. Dessa

maneira,  tanto a produção quanto a compreensão dos discursos mostram a relação



dialógica entre enunciador e destinatário, tendo em vista que, embora “o momento da

escrita de um texto e o momento de sua leitura sejam distintos, na escrita,  já está

inscrito o leitor e, na leitura, o leitor interage com o autor do texto” (ORLANDI, 1996,

p.179).

Ao  adotarmos  essa  relação  dialógica  entre  os  interlocutores,  entendemos

também  que  o  sentido  não  é  único,  nem  está  no  discurso,  nem  no  sujeito/autor,

tampouco no sujeito/leitor, mas sim na interação discursiva entre os interlocutores na

produção  da leitura,  construindo-se a  partir  dessa interação verbal.  É  por  isso  que

reconhecemos o papel do interlocutor na construção dos sentidos do discurso, já que

para Bakhtin (1995, p.132): “A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a

enunciação assim como uma réplica está para outra no diálogo. Compreender é opor à

palavra do locutor uma contrapalavra”. Desse modo, embora não seja intenção nossa

estudar  o  grau  de  compreensão  dos  aprendizes,  expostos  ao  discurso  do  MEB,

entendemos que as estratégias argumentativas foram utilizadas tendo como referência

a compreensão dos jovens e adultos e, por isso, acreditamos no caráter dialógico desse

discurso.  Além disso,  podemos  revelar  alguns  efeitos  de  sentido  que  os  discursos

sugeriam, apesar de não podemos constatar  como os discursos foram efetivamente

compreendidos. O que temos que ressaltar também nessa reflexão sobre o dialogismo

é que todos os discursos tendo sido produzidos sob certas condições sócio-histórico-

ideológicas e dirigindo-se um auditório, são moldados pelo contexto de sua produção e

pelo auditório ao qual se dirige. Assim, entendemos que todo texto é dialógico, mas

cada um apresenta certo grau de dialogismo, visto que apesar do discurso ser sempre

dirigido a alguém, existem várias formas de empreender essa interação com diferentes

intensidades de dialogismo. Seguindo essa reflexão, Dahlet (2005, p.57) assegura que

“quando falamos não estamos agindo sós. Todo locutor deve incluir no seu projeto de

ação uma previsão possível de seu interlocutor e adaptar constantemente seus meios

às reações percebidas do outro”.

É nesse sentido que reafirmamos o caráter dialógico da interação proporcionada

pelo rádio e pela cartilha, mesmo sabendo que os interlocutores não compartilhavam as

mesmas  coordenadas  espaciais  e/ou  temporais.  O  dialogismo  proposto  por  uma

interação à distância pode ser menor do que uma interação face a face, mas isso não



nos autoriza dizer que a interação obtida é predominantemente monológica, visto que

concebemos  o  caráter  dialógico  como  constitutivo  de  toda  linguagem,  assim  a

classificação mais adequada para as aulas radiofônicas e a cartilha “viver é lutar” seria

a de uma interação dialógica em menor grau e não uma quase-interação mediada e

monológica.



CAPÍTULO 2

EDUCAÇÃO, DISCURSO E ARGUMENTAÇÃO: APORTES

TEÓRICOS

A alegria está na luta,  na tentativa,
no  sofrimento  envolvido.  Não  na
vitória propriamente dita.

Mahatma Gandhi



2. EDUCAÇÃO, DISCURSO E ARGUMENTAÇÃO: APORTES TEÓRICOS

2.1. Cultura Popular e Educação Popular: algumas reflexões

A reflexão sobre a memória histórica dos anos de 1960, destacando as visões de

cultura  e  de educação popular,  faz-se necessária  para o embasamento teórico que

fundamentará  a  nossa  análise  do  material  didático  do  MEB.  Isso  porque  esse

movimento de educação, bem como sua produção discursiva,  estão embebidos nas

concepções daquele período. Assim sendo, para que possamos analisar as condições

de produção, formações discursivas e estratégias argumentativas que propomos nesta

dissertação, precisamos de uma abordagem histórica. 

As ideias sobre cultura popular surgem no Brasil no início dos anos de 1960,

advindas de alguns países da Europa que discutiam a elitização da cultura e o acesso

do povo aos bens culturais. Dessa forma, a cultura popular surge como uma reação dos

intelectuais  brasileiros  à  cultura  desenvolvida  no  país  que  servia  apenas  à  classe

dominante, buscando, a partir da tomada de consciência acerca da realidade brasileira,

a elaboração de uma cultura livre e autêntica que pudesse integrar todos os homens no

processo histórico.

As reflexões do educador  Paulo Freire são consideradas ideias geradoras da

concepção de cultura popular, entendendo por cultura tudo o que corresponde à criação

humana a partir da intervenção do homem na natureza. Assim, o homem se humaniza

na produção de obras culturais e na apreensão dos seus sentidos. A esse respeito,

Fávero acrescenta:

[...] a cultura é o processo histórico (e portanto de natureza dialética) pelo qual o
homem, em relação ativa (conhecimento e ação) com o mundo e com os outros
homens, transforma a natureza e se transforma a si mesmo, construindo um
mundo  qualitativamente  novo  de  significações,  valores  e  obras  humanas  e
realizando-se como homem neste mundo humano (FÁVERO, 2001, p. 16).



Nesse contexto, o mundo humano é criado a partir do trabalho do homem sobre

a  natureza.  Em  outras  palavras,  o  homem  reconhece  e  age  sobre  a  natureza,

transformando-a através do trabalho.

Além disso, a cultura é interpretada também a partir do seu caráter social, tendo

em vista que é produzida por sujeitos que, por sua vez, pertencem a uma sociedade e

se  comunicam  entre  si.  Dessa  forma,  a  cultura  só  faz  sentido  no  processo  de

comunicação dos sujeitos, tornando-se um elemento mediador entre os homens. Nessa

perspectiva, os homens são vistos como produtores de cultura e sujeitos capazes de

refletir  sobre suas produções.  A cultura  deve ser  vista,  pois,  como mediação entre

sujeitos livres e produtores de bens culturais que se solidarizam entre si, e não como

um instrumento de uma classe sobre a outra, encarando os homens como objetos de

uma dominação.

É,  portanto,  a  partir  dessa  concepção  democrática  de  cultura,  concebendo-a

como um instrumento de promoção humana em virtude do relacionamento entre os

homens, que se desenvolve a cultura chamada de popular. Isso porque:

É  popular  a  cultura  quando  é  comunicável  ao  povo,  isto  é,  quando  suas
significações,  valores,  ideias,  obras,  são destinadas efetivamente ao povo e
respondem às suas exigências de realização humana em determinadas épocas;
em suma, à consciência histórica real (FÁVERO, 2001, p. 23).

Seguindo esses pressupostos, surgem os Movimentos de Cultura Popular (MCP)

que propunham a libertação do homem como produtores de expressões culturais e não

meros  receptores  da  cultura  dominante,  já  que  todo  homem produz  cultura.  Esses

movimentos tomam determinadas posturas diante da disparidade da realidade sócio-

econômico-cultural  do Brasil,  questionando essa realidade  e buscando a partir  dela

soluções para os problemas do povo. Sendo assim, os MCP buscavam uma reforma

revolucionária  na  realidade  brasileira,  empreendendo  soluções  imediatas  que

culminariam na execução do objetivo principal: a transformação material da sociedade.

Para  atingir  tal  objetivo,  os  Movimentos  de  Cultura  Popular  utilizavam-se  de  vários

instrumentos  como:  a  alfabetização  de  jovens  e  adultos,  núcleos  populares  (para



realização  de  debates,  promoção  de  cursos,  por  exemplo,  o  sindicalismo),  teatro,

praças de cultura e arte, que se preocupavam primeiramente com a conscientização

política  dos  sujeitos  frente  à  realidade  brasileira,  para depois  desaguar  numa ação

política do povo. Dessa forma, via-se a necessidade de formar um sujeito consciente

diante  das  ações  a  serem tomadas  para  solucionar  os  problemas  sociais  em que

estavam inseridos. 

A fim de atingir uma conscientização dos sujeitos, os MCP apresentavam uma

visão crítica da realidade do trabalhador,  voltando-se para o interesse dessa classe

popular, porque “quando se fala de cultura popular acentua-se a necessidade de pôr a

cultura  a  serviço do povo,  isto é,  dos interesses efetivos do país”  (GULLAR,  2001,

p.49). Assim, a cultura popular trabalha diretamente com o povo, concedendo-lhe uma

leitura do mundo, bem como ensinando-lhe a lê-lo, com vistas a uma transformação

dessa realidade desigual. Isso porque “só há cultura popular onde se produz o processo

que  transforma  a  consciência  alienada  em  consciência  revolucionária,  ativamente

engajada  na  luta  política”  (MARTINS,  2001,  p.  41).  Entendemos,  portanto,  que  as

reflexões  sobre cultura  popular  apresentam uma visão democrática  do sujeito  e da

cultura para se alcançar as mudanças desejadas no país. A cultura popular é, em última

análise:

[...]  todo  o  processo  de  democratização  da  cultura  que  visa  neutralizar  o
distanciamento,  o  desnível  “anormal”  e  antinatural  entre  as  duas  culturas,
através da abertura a todos os homens – independentemente de raça, credo,
cor,  classe,  profissão,  origem  etc.  –  de  todos  os  canais  de  comunicação
(MACIEL, 2001, p. 143).

Portanto,  para  atingir  seus  objetivos,  os  MCP  agiram  a  partir  de  vários

instrumentos,  dos  quais  destacamos  a  alfabetização  de  jovens  e  adultos,  para

conscientizar  e  politizar  os  homens,  libertando-os  de  sua  alienação.  Isso  porque  a

cultura  popular  via  o problema do analfabetismo como um efeito  das condições de

miséria  que  os  homens  das  classes  populares,  em  especial,  o  camponês  estava

submetido. É válido destacar que o MEB, cuja produção discursiva vamos analisar no

capítulo IV, é considerado um MCP, porquanto utiliza a alfabetização como um dos



seus  principais  instrumentos  de  intervenção  na  sociedade.  Daí  a  importância  de

contextualizarmos os MCP e suas concepções como forma de embasar o capítulo de

análise.

Os MCP eram uma reação à cultura e à educação que privilegiavam apenas as

classes  dominantes  e,  por  esse  motivo,  propuseram  o  desenvolvimento  de  uma

Educação Popular  (EP) que,  tomada pelas concepções de cultura popular,  buscava

alfabetizar os alunos, relacionando-os a suas realidades sociais, instigando-os a uma

postura crítica. A educação passou a ser vista como uma possibilidade de mudança das

estruturas sociais e econômicas injustas do país. E, para que ela evidenciasse essa

função, deveria ser uma educação criticizadora e com métodos ativos que libertasse o

aluno pela conscientização.

O  método  desenvolvido  pela  educação  popular  fundamentava-se  no  método

ativo proposto por Paulo Freire que enfatizava, sobretudo, o caráter dialogal.  Isto é,

através  do  diálogo,  o  aluno  tinha  a  oportunidade  de  expressar-se  e  construir

conhecimento junto com o professor. Entretanto, no ensino de adultos com vistas a uma

formação crítica do indivíduo, faz-se necessário mais do que a utilização de um método

ativo. Como assegura Cardoso (2001), é importante desenvolver também um sistema

educativo  que  leve  o  analfabeto  não  apenas  a  se  alfabetizar,  mas  a  ganhar  a

consciência  de sua responsabilidade social  e  política.  Dessa forma,  desenvolver  tal

sistema “proporciona ao homem muito mais que o simples alfabetizar, pois através da

discussão  de  problemas  locais,  regionais  e  nacionais  torna-o  mais  crítico  e  o  leva

posteriormente a se conscientizar e a se politizar” (CARDOSO, 2001, p.162).

Nesse método dialogal, o professor era visto como um coordenador de debates,

o aluno como um participante do grupo e a aula se configurava num diálogo. Além

disso, segundo Freire (2001), a educação de adultos requeria também uma motivação

dos alunos para que eles passassem de uma abordagem mágica sobre a realidade

para uma postura crítica sobre ela. Quanto a isso, o autor assevera:

Era preciso, por outro lado, superar um certo fatalismo, sobretudo dos homens
menos transitivados dos campos, que responsabilizam Deus ou o destino, ou a
sina,  pelos  erros de uma estrutura arcaica e desumana”  (FREIRE,  2001,  p.
116).



Em suma, esse método ativo conscientizava o aluno de uma realidade que ele já

conhecia, mas não tinha uma postura crítica diante dela. A conscientização crítica da

realidade  era  uma  forma  de  instrumentalizar  os  alunos  a  tomarem  suas  próprias

atitudes e escolhas.

Para compreendermos o processo de conscientização na educação, temos que

encarar a educação como a formação da pessoa humana em que o homem sempre

está situado num contexto histórico específico. Por isso dizemos que conscientização

consiste  na  tomada  de  consciência  desse  homem  dentro  dessas  circunstâncias

históricas.  Isso  ocorre  porque  “enfim,  educar,  formando  a  pessoa  humana,  impõe

sempre um dever conscientizar, isto é, de tornar a pessoa consciente do que é e do que

deve ser” (LANDIM FILHO, 2001, p. 175).

Os  movimentos  educativos,  apoiados  nos  princípios  de  cultura  popular,

fundamentavam-se na conscientização do sujeito e desenvolviam uma  Educação de

Base Integral que proporcionava os conhecimentos mínimos para se levar uma vida

humana.  Em  outras  palavras,  dizemos  que  essa  era  uma  educação  que  além  de

transmitir  aos  alunos  as  primeiras  instruções,  como  ler  e  escrever,  propunha,

sobretudo, gerar conhecimento sobre o próprio homem, dando-lhe primeiramente uma

consciência de si.  Dizemos isso porque a educação de base queria conscientizar  e

alfabetizar.  E essa conscientização,  segundo Landim Filho (op. cit.),  toma a pessoa

como fundamento e sua realização como fim. Para esse autor,  “conscientizar  é dar

consciência  a  alguém  do  que  ele  é  (consciência  de  si),  do  que  são  os  outros

(comunicação dos dois sujeitos) e do que é o mundo (coisa intencionada)” (LANDIM

FILHO, 2001, p.178). É nesse sentido que a educação de base objetiva dar consciência

aos sujeitos sobre o mundo, focando em primeiro lugar a consciência do homem sobre

si.

Os movimentos de educação visavam atingir os jovens e adultos analfabetos,

especialmente os das zonas rurais (camponeses) onde havia uma carência de escolas.

Dentro da proposta de levar educação e conscientização para os alunos nas áreas mais

longínquas, utilizavam-se do rádio como suporte tecnológico para diminuir as barreiras



geográficas, promovendo uma educação à distância. Essa década foi marcada por um

“realismo  em  educação”,  como  denomina  Paiva  (1987),  tendo  em  vista  que  os

profissionais da educação de jovens e adultos estavam preocupados não apenas com

métodos  eficazes,  mas,  principalmente,  com  as  consequências  políticas,  sociais  e

econômicas dos programas educativos. A educação era entendida, na concepção de

Freire  (1996),  como  uma  educação  política,  ou  seja,  é  uma  forma  política  de

intervenção no mundo. Portanto, foi visando essa concepção de educação não neutra,

que  os  movimentos  educativos  do  período  em  destaque  construíram  os  seus

programas, encarando a miséria do país, não como um fatalismo do século XX, e sim,

como uma realidade superável, ou melhor, superável através da educação.

O MEB foi um dos principais movimentos de educação dessa época, entretanto

não faremos agora a descrição dele e do material  didático (cartilha “Viver é lutar” e

roteiros de aulas) que desenvolveu,  esse percurso é feito no capítulo metodológico.

Deixemos aqui apenas alguns abordagens que, posteriormente, retomaremos, pois a

análise  das condições  de produção do discurso da cartilha  e  dos roteiros  de aulas

remonta as reflexões que ora expomos, mas extrapolam essa abordagem, devido as

suas  peculiaridades.  Portanto,  sendo  esse  contexto  de  produção  um dos  objetivos

perseguidos nesta pesquisa, ele é enfocado no capítulo de análise.

2.2 Entendendo o Campo Teórico da Análise do Discurso

Pensar o discurso como objeto teórico em meio à supremacia do Estruturalismo

foi o gesto de Michel Pêcheux. Diante dos estudos linguísticos que viam a língua como

um  sistema  abstrato  (ideologicamente  neutro)  e  concebível  de  ser  estudada,

descartando  a  fala,  entendida  como  individual,  excluindo  o  sujeito  e  a  história  e

pensando o sentido como homogêneo, Pêcheux propõe uma teoria do discurso que

supera a dicotomia língua/fala de Saussure, concebe o discurso como objeto, ligando-o

à exterioridade e trazendo para a cena o sujeito, o sentido e a história.

A partir dessas formulações pêcheutianas, cria-se, no final da década de 1960, a

Análise  do Discurso Francesa que promove uma crise na Linguística,  sobretudo na



Semântica,  porque  não  concorda  com  o  sentido  literal  das  palavras  e  adota  a

concepção de multiplicidade de sentidos ou efeitos de sentidos por meio da interação

discursiva, relacionando as condições de produção do dizer com os possíveis sentidos

desse dizer. Sendo assim, Pêcheux adota o discurso, em vez da língua, como objeto

teórico  e  o  texto,  em vez  da  frase,  como unidade  de análise,  tornando  possível  a

análise do discurso. Nesse contexto, o discurso é definido como efeito de sentido entre

os interlocutores, e sua análise se dá na articulação entre o linguístico e a exterioridade,

entendendo  que  o  sujeito  e  o  sentido  estão  relacionados  com  as  condições  de

produção.

O campo epistemológico  da  análise  do  Discurso,  doravante  AD,  articula  três

regiões do conhecimento científico: o materialismo histórico, a Linguística e a teoria do

discurso,  atravessados  por  uma  teoria  da  subjetividade,  de  natureza  psicanalítica.

Entretanto, a AD promove uma ruptura específica com cada uma dessas regiões do

conhecimento, como assevera Orlandi:

Se a Análise do Discurso é herdeira de três regiões do conhecimento –
Psicanálise, Linguística, 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 absorver pela Teoria Marxista e tampouco 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 materialmente  relacionada  ao inconsciente  sem ser  absorvida  por  ele
(ORLANDI, 2007, p. 20). 

Constituindo-se na articulação de outros campos científicos, mas diferenciando-

se deles pela ruptura que impõe movimento (diferenciação), Orlandi (2007) diz que é

esse movimento e essa diferenciação que torna a Análise de Discurso uma disciplina

de entremeio.

Na articulação entre essas três regiões do conhecimento, as formulações da AD

são realizadas a partir da releitura que Michel Pêcheux faz de muitos autores, como por

exemplo:  Althusser,  Bakhtin,  Foucault  e  Lacan.  Interpretando  o  pensamento  de

Althusser, que fez uma releitura de Marx sobre a ideologia, Pêcheux elabora o conceito

de condições  de produção do discurso através da relação entre língua e ideologia.



Nessa perspectiva, o sujeito que produz o discurso não é dono do seu dizer, porque ele

enuncia  de  uma  formação  ideológica  (FI)  que  comporta  uma  ou  várias  formações

discursivas  (FD).  Assim  sendo,  o  sujeito  enuncia  a  partir  de  uma  posição  que

corresponde a uma FD capaz de regular o que pode e deve ser dito e que por sua vez é

determinada pela FI. Portanto, a produção do discurso não é determinada por quem

fala, mas sim pela posição que ele adota dentro de uma FI representada pela FD. Em

outras  palavras,  o  sujeito/autor  não  está  na  origem  do  seu  próprio  dizer  sendo  o

responsável pela construção de sentido do texto, porque há um pré-asserido (um já-lá)

que se impõe ao sujeito, caracterizando o seu assujeitamento ideológico. Ao expor a

relação entre língua e ideologia, Pêcheux mostra que o sujeito caracteriza-se por dois

esquecimentos:

[...] esquecimento um, o sujeito tem a ilusão de que é o criador absoluto do seu
discurso, a origem do sentido, apagando tudo que remeta ao exterior de sua
formação discursiva; no esquecimento dois, o sujeito tem a ilusão de que tudo
que ele diz tem apenas um significado que será captado pelo seu interlocutor.
Há o esquecimento de que o discurso caracteriza-se pela retomada do já dito,
tendo o sujeito a ilusão de que sabe e controla tudo o que diz (PÊCHEUX apud
MARTINS, 2004, p.7).

Uma das contribuições de Foucault para a AD foi a noção de FD, defendendo

que “os dizeres e afazeres inserem-se em formações, cujos elementos são regidos por

determinadas regras de formação” (GREGOLIN, 2003, p. 6).  No percurso teórico da

AD, Pêcheux trabalhou com a categoria de análise FD, noção emprestada de Foucault,

mas  ressignificada,  devido  ao  envolvimento  de  Pêcheux  com  as  formulações

ideológicas de Althusser.

Apesar  da  crítica  de  Pêcheux  aos  modelos  interindividuais  sobre  a  ideia  de

interação sociocomunicativa,  algumas propostas de Bakhtin foram incorporadas pelo

grupo de estudo de Pêcheux, como por exemplo: o conceito dialógico da linguagem e a

heterogeneidade  discursiva.  Além  disso,  para  o  desenvolvimento  da  AD,  houve

contribuições  da teoria  psicanalítica,  especificamente  da releitura  que Lacan faz de

Freud, com a formulação de que o inconsciente é estruturado como linguagem. 



Desse modo, na construção de uma teoria do discurso, Pêcheux rompeu com a

noção  tradicional  e  estrutural  de  linguagem  como  instrumento  de  comunicação,

encarando-a como trabalho e produção, ao passo que buscou tratar dos processos de

constituição do fenômeno linguístico  e  não meramente do seu produto.  Portanto,  a

emersão  desse  novo  campo  teórico  chamado  de  Análise  do  Discurso  (AD),  que

confronta fundamentos já alicerçados pelo Estruturalismo trazendo para discussão a

linguagem,  o  sujeito  e o sentido,  nos convoca a analisar  uma gama de produções

discursivas  antes  relegadas  pelas  áreas  da  Linguística.  As  reflexões  de  Pêcheux,

atualmente assimiladas, discutidas ou reformuladas são fundamentais para a análise

discursiva dos textos. É nesse sentido que adotamos, nesta pesquisa, as concepções

de  Pêcheux,  entendendo  o  discurso  como  um objeto  de  análise,  o  qual  articula  a

linguagem (elemento linguístico) e a exterioridade (contexto histórico), compreendendo

o sentido como polissêmico.

2.3 As Condições de Produção do Discurso e os Efeitos de Sentido

A  situação  e  os  interlocutores  correspondem  às  condições  de  produção  do

discurso.  Conforme  Orlandi  (2006,  p.15),  a  situação  pode  ser  entendida  como  as

circunstâncias da enunciação (num sentido restrito) ou como contexto sócio-histórico-

ideológico (num sentido lato).

Ao  encarar  as  condições  de  produção  como  constitutivas  de  sentido,  a  AD

defende que o sentido não pode ser visto como literal, mas sim como possibilidades,

efeitos de sentido. Isso porque, segundo Pêcheux (1997, p. 92), as classes não são

indiferentes à língua, de forma que todo processo discursivo se inscreve numa relação

ideológica de classes. Portanto, as formações discursivas do discurso, determinadas

pelas formações ideológicas correspondentes, comportam palavras que se referem às

posições  ideológicas  de quem as emprega.  Desse modo,  apesar  de o sentido não

existir  em si  mesmo,  as  palavras  tiram  seu  sentido  da  relação  com as  formações

ideológicas nas quais as posições se inscrevem (ORLANDI, 2001, p.58). Assim sendo,



a AD leva em consideração a situação imediata e o contexto sócio-histórico-ideológico

em que o discurso é construído buscando identificar os possíveis sentidos. 

Além  disso,  os  interlocutores  como constitutivos  das  condições  de  produção

também estão relacionados com os sentidos no processo discursivo, tendo em vista

que, na corrente teórica da AD,

[...] postula-se que o sentido sempre pode ser outro, e isto está na dependência
do lugar em que os interlocutores se inscrevem. Ou seja, nada garante que um
discurso produza o  mesmo sentido tanto  para quem o formulou como para
quem o interpretou. Entre os interlocutores há um intervalo que vai muito além
do  espaço  físico  que  o  separa.  Há  que  considerar  também  por  posições
ideológicas diversas, inscritas em formações discursivas igualmente diferentes,
as quais  são responsáveis  pela  produção não-coincidentes,  atribuídos a um
mesmo dizer (INDURSKY apud SILVA, s.d). 

Assim como não podemos desprezar a situação (sentido restrito e amplo), na AD

também temos que considerar  que o sujeito no processo discursivo não é o sujeito

individual  que  transmite  uma  mensagem,  mas  sim  uma  posição  dentro  de  uma

formação social cuja mensagem é o discurso. Dito de outro modo, “o sujeito da análise

de discurso não é o sujeito  empírico,  mas a posição sujeito  projetada no discurso”

(ORLANDI,  2006, p.15).  O discurso,  portanto, é marcado pelo lugar social  de quem

enuncia, por exemplo: professor ou aluno, promovendo efeitos de sentido distintos a

cada posição assumida.

Conforme  Gadet  e  Hak  (1993,  p.  82),  o  lugar  encontra-se  representado  no

discurso, isto é, presente, mas transformado através das formações imaginárias que

designam o lugar que os interlocutores (enunciador e destinatário) atribuem-se cada um

a si e ao outro e a imagem que eles fazem do seu próprio lugar e do lugar do outro.

Sendo assim, a posição social da qual o sujeito enuncia não é neutra, ligando-se ao

contexto sócio-histórico em que está inscrita.

É valido enfatizar que apesar de o sujeito enunciar de uma dada posição ele não

é fonte desse dizer e nem do(s) sentido(s), como nos referimos anteriormente, já que o

discurso não parte do nada, mas de discursos historicamente construídos em que “o

que dizemos tem relação com outros dizeres e que isso faz parte dos efeitos de sentido

do nosso dizer” (ORLANDI, 2006, p. 16). Há em todo discurso um pré-construído, que



designa “aquilo que remete a uma construção anterior e exterior,  independente,  por

oposição ao que é ‘construído’ pelo enunciado. É o elemento que irrompe na superfície

discursiva como se estivesse já-aí” (ARALDI, 2005, n.p.)

Entendemos,  portanto,  que  o  discurso  tem a  sua  materialidade  histórica  e  o

sujeito  inserido  nele  corresponde  à  posição-sujeito  relacionada  ao  contexto  sócio-

histórico-ideológico na qual se inscreve. Dessa maneira, ao tratar do sentido na AD, é

necessário articular o discurso com a exterioridade, considerando a importância das

condições de produção do dizer, já que o sentido não é depreendido exclusivamente da

materialidade discursiva, mas de uma série de relações a serem estabelecidas entre o

enunciado, seu enunciador e o amplo contexto que envolve a enunciação. 

Dessa forma, como um dos objetivos desta dissertação é analisar  o discurso

relacionando-o com suas condições de produção,  faremos no capítulo  de análise  a

articulação  do  discurso  da  cartilha  “Viver  é  lutar”  e  dos  roteiros  de  aulas  com  a

exterioridade em que ele foi construído, como forma de compreender alguns efeitos de

sentidos.

2.4 Formação Discursiva: as Reflexões e os Desdobramentos

Antes  de  falarmos  de  FD efetivamente,  é  importante  destacar  que  Pêcheux

formulou uma teoria do discurso que apresentou embates, reconstruções e retificações

no  campo  teórico  e  que  podemos  sintetizar  em  três  épocas.  A  primeira  época  é

marcada pela publicação do livro “Analyse Automatique du Discours” (1969) em que

Pêcheux relê Saussure e propõe que a língua seja pensada em seu caráter social, bem

como se apoia na releitura de Marx feita por Althusser, e de Freud, por Lacan, para

introduzir  o discurso como objeto, trazendo para os estudos linguísticos o sujeito,  a

História  e  o  sentido.  A  segunda  época  caracteriza-se  pelas  reflexões  sobre  a

heterogeneidade. Por fim, a terceira fase, a partir de 1980, Pêcheux aproxima-se das

teses foucaultianas e afasta-se de posições sustentadas em fases anteriores. Nesse

contexto,  a  noção  de  FD em Pêcheux,  emprestada  de  Foucault,  mas  reformulada,



modifica-se ao percorrer  esses três momentos reflexivos.  Numa primeira  etapa,  em

1971, é assim definida:

Chamaremos, então,  formação discursiva  aquilo que, numa conjuntura dada,
determinada  pela  luta  de  classes,  determina  o  que  pode  e  deve  ser  dito
(articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma
exposição, de um programa, etc.) (PÊCHEUX, 1997, p.160).

Nessa  fase,  Pêcheux  mostra-se  envolvido  pelas  formulações  de interpelação

ideológica do sujeito e da luta de classes (influenciado pelas concepções de Althusser),

trazendo a política para a teoria, já que para ele “não se pode fazer teoria sem tomar

simultaneamente, posição na luta de classes” (GREGOLIM, 2006, p.121), e pensando a

FD como a projeção na linguagem das FI, cujos sentidos das palavras variam a partir

da FD da qual são produzidas. Dito de outra maneira, a FD, determinada pela formação

ideológica correspondente, materializa a formação ideológica e regula o que pode e

deve ser dito. Nesse caso, entendemos que o sentido do discurso está pré-determinado

pela FD à qual ele pertence, tendo em vista que para instaurar o sentido precisamos

remeter o discurso à formação ideológica correspondente.

Segundo  Gregolim  (2005),  a  primeira  reformulação  do  conceito  de  FD  por

Pêcheux se dá no livro “Semântica e Discurso” (1975;  1988) em que é colocada a

discussão  sobre  a  materialidade  do  interdiscurso,  isto  é,  o  fato  de  que  toda  FD

dissimula, pela transparência do sentido que nela se constitui, sua dependência com

respeito  ao  “todo  complexo  com dominante”  das  formações  ideológicas.  Em outras

palavras, dizemos que os sentidos estão na dependência do interdiscurso, ou seja, é

necessário  relacionar  as  FDs  com  o  interdiscurso  para  se  instaurar  os  sentidos.

Entendendo interdiscurso como outros discursos já proferidos e que estão na base de

todo discurso, como diz Orlandi (2007, p.31) o interdiscurso “é definido como aquilo que

fala antes, indefinidamente”.

Abandonando a ideia de FD homogênea, como pensava inicialmente, Pêcheux

enxerga as FDs como instáveis, entendendo que no âmbito da FD pode haver recuos e

questionamentos que “podem conduzir à incorporação de elementos provenientes de



outro sistema de formação, tornando FD heterogênea” (INDURSKY, 2007, p.189). Em

outras palavras, há a relação entre as FDs no interior de uma mesma FD. Podemos

exemplificar  esse caráter  heterogêneo quando o sujeito  não se identifica  totalmente

com os saberes da FD em que está inscrito,  fazendo aparecer diferentes posições-

sujeito pertencentes a outras FD. Sendo assim, a partir de 1977, a heterogeneidade

coloca-se  tanto  como  categoria  conceitual  quanto  em  relação  ao  corpus na  AD,

entendendo que: 

[...]  as  FD  estão  sob  o  primado  da  contradição,  e  isto  abre  espaço  para
conceber a FD como heterogênea, constituída por saberes que vem de outro
lugar,  de  uma  outra  formação  discursiva  ou,  ainda,  como  provenientes  do
interdiscurso (INDURSKY, 2007, p. 192).

No ano de 1980, considerada a terceira época da AD, já em meio às concepções

de heterogeneidade, Pêcheux reorienta o projeto epistemológico desenvolvido desde

1969, devido à crise do marxismo, à morte de Althusser e às decepções políticas com a

fragmentação das esquerdas. Nesse momento, a “FD deixa de referir-se a um exterior

ideológico e passa a ser buscada na dispersão enunciativa do sujeito” (GREGOLIM,

2006, p.155). 

Nessa década, Courtine (apud GREGOLIM, 2005) aparece como um crítico das

concepções althusserianas, sustentadas por Pêcheux, ao passo que contribui para a

inserção das ideias de Michel Foucault na AD a partir de uma releitura da “Arqueologia

do Saber”, livro no qual estava subjacente “a ideia de que toda formulação possui, em

seu ‘domínio associado’ outras formulações que ela repete, refuta, transforma, nega,

enfim,  em  relação  às  quais  produzem-se  certos  efeitos  de  memória  específicos”

(GREGOLIM, 2005, p. 05). E, como acrescenta Gregolim (2005), Courtine traz o papel

da memória discursiva, e articulado a ele, todo um conjunto de noções foucaultianas é

integrado ao conceito de FD (acontecimento, práticas discursivas, arquivo e etc.). Assim

sendo, a partir  de 1980, Pêcheux produz deslocamentos e abre várias perspectivas

para rediscutir as redes de memória, os trajetos sociais dos sentidos, as materialidades

discursivas, enfim, a articulação entre FD, memória e história. Nesse contexto, ainda de

acordo  com  Gregolim  (op.  cit.),  Pêcheux  afasta-se  das  posições  althusserianas  e



aproxima-se  de  Foucault,  Bakhtin  e  a  “nova  história”,  não  vendo  o  sujeito  tão

assujeitado pela máquina discursiva, haja vista que na interpelação ideológica há falhas

e equívocos que permitem a transformação, além disso, passa a entender o discurso

ligado à estrutura e ao acontecimento. 

Portanto, a partir das críticas feitas às teses althusserianas que embasavam a

AD, bem como as reflexões sobre a heterogeneidade, a dispersão e o acontecimento

discursivo,  Pêcheux propõe que a AD trabalhe com as materialidades discursivas e

abre  espaço  para  a  análise  de  discursos,  considerados  não  oficiais,  discursos  das

massas. Dessa forma, a AD “tratou-se, então, para além da leitura dos Grandes Textos,

de  ‘se  pôr  na  escuta  das circulações  cotidianas,  tomadas no ordinário  do  sentido’”

(GREGOLIM,  2006,  p.  175-176).  Isso  quer  dizer  que  a  pesquisa  em  AD,  que

inicialmente  privilegiava  o  discurso  político,  reconfigurou-se  de  modo  a  atingir  os

discursos  do  cotidiano  em  suas  mais  variadas  modalidades,  atuando  hoje  sob  a

designação de Análise de Discurso. 

Na  terceira  época  da  AD  dissemos  que  as  formulações  de  Pêcheux

aproximaram-se das ideias foucaultianas. Isso se deu, principalmente, devido à nova

concepção de sujeito adotada por Pêcheux, entendendo-o não totalmente assujeitado à

interpelação ideológica,  bem como interpretando o discurso como um fenômeno ao

mesmo tempo ligado à estrutura e ao acontecimento. Sobre essa guinada, Pêcheux

(1990) assevera que:

A  noção  de  formação  discursiva,  emprestada  de  Foucault  pela  análise  de
discurso,  derivou  muitas  vezes  para a  ideia  de  uma máquina  discursiva  de
assujeitamento, dotada de uma estrutura semiótica interna e, por isso mesmo
voltada  à  repetição:  no  limite,  essa  concepção  estrutural  da  discursividade
desembocaria em um apagamento do acontecimento, através de sua absorção
em  uma  sobre-determinação  antecipadora.  (PÊCHEUX  apud  GREGOLIM,
2006, p. 159).

Desse modo, Pêcheux ao se desfazer da noção de FD, aliada à interpretação

althusseriana com a reflexão sobre as lutas de classes,  assume uma nova posição

diante da categoria “formação discursiva”, vendo-a cada vez mais na instabilidade, na



dispersão do sentido e articulada a noção de memória e acontecimento, num gesto de

aproximação do pensamento de Foucault.

Acreditamos que os deslocamentos na concepção de FD não implicam dizer que

as primeiras formas de pensá-la estavam equivocadas, e sim nos revela a AD como

uma disciplina em permanente reconstrução, tendo nos desdobramentos teóricos de

Michel Pêcheux um exemplo de produção de conhecimentos sob certas condições e

que, por sua vez, são capazes de suscitar o estudo do discurso, bem como a realização

de múltiplos olhares sobre o mesmo objeto. Nesse sentido, para o desenvolvimento da

nossa  análise,  adotamos  a  noção  de  FD  como  a  materialização  das  formações

ideológicas, mas entendendo também que em cada discurso pode haver mais de uma

FD, já que os discursos se materializam nos textos, e o texto, segundo Orlandi (2007, p.

70) “pode ser atravessado por várias formações discursivas que nele se organizam em

função de uma dominante”. Sendo assim, as FDs são heterogêneas articulando-se com

outras FD. Portanto, recorremos à categoria de análise da FD na nossa dissertação

para verificarmos as posições ideológicas que tais FD suscitam no decorrer do discurso

da cartilha e do roteiro de aulas. 

Diante da reflexão sobre condições de produção, efeitos de sentido e formação

discursiva, destacamos que, nesta pesquisa, a assunção dos aportes teóricos da AD

francesa  nos  permite  compreender  que  não  há  literalidade  do  sentido  e  que  as

condições de produção do dizer são imprescindíveis na construção de sentido(s) desse

dizer, encarando a análise de um discurso como um gesto de leitura do analista, capaz

de suscitar outros efeitos de sentido. Dessa maneira, a análise da cartilha “Viver é lutar”

e  do roteiro  de  aulas  que expomos nesta  dissertação consiste  em um exemplo  de

possibilidade interpretativa sob a ótica da AD. Sendo assim, escolhemos essa teoria,

justamente porque ela abre um caminho de análise das produções humanas, colocando

em discussão o sujeito e seus discursos em uma perspectiva histórica da linguagem em

que a atribuição dos sentidos não depende do código linguístico e sim de um complexo

movimento entre a linguagem e a exterioridade.



2.5 Teoria da Argumentação no Discurso

Sabendo que o objetivo desta pesquisa é discutir o funcionamento discursivo da

linguagem em uso, refletindo acerca de algumas categorias da AD e buscando analisar

os  recursos  argumentativos  do  discurso,  adotando  uma  abordagem  dialógica  da

linguagem, faremos um percurso teórico sobre a argumentação com o propósito de

delimitar importantes pressupostos dessa teoria.

A Teoria da Argumentação ou Nova Retórica tem como principais  estudiosos

Perelman e Tyteca (1996),  que acrescentaram outras reflexões  à Retórica Antiga e

publicaram o Tratado da Argumentação em 1958.

A  argumentação  proposta  por  esses  autores  distancia-se  do  racionalismo

cartesiano que considera a evidência como marca da razão e o verossímil como algo

falso, concedendo apenas à demonstração lógica o estatuto de verdade, e considera

que é no campo da verossimilhança, do plausível e dos diversos pontos de vista que se

assenta a argumentação. A Nova Retórica não acredita na univocidade da linguagem e

sim no pluralismo dos valores morais e das opiniões.  Isso porque “[...] a argumentação

visa  uma  escolha  entre  possíveis;  propondo  e  justificando  a  hierarquia  deles,  ela

tenciona  tornar  racional  uma decisão”  (PERELMAN e TYTECA,  1996,  p.70).  Assim

sendo, a argumentação privilegia um raciocínio que não coage o interlocutor a aceitar a

verdade, mas sim dá a ele possibilidades de aceitar ou refutar a tese apresentada que,

por sua vez, não se preocupa com a verdade ou a falsidade e sim com a decisão mais

justa. Dessa forma, de acordo com Perelman e Tyteca (ibidem, p. 4), “o objeto dessa

teoria  é  o  estudo  das  técnicas  discursivas  que  permitem ‘provocar  ou  aumentar  a

adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao assentimento.’”

A  Teoria  da  Argumentação  distancia-se  da  Antiga  Retórica  porque  não  quer

convencer  o  outro  a  qualquer  preço,  descuidando  de  um  trabalho  prévio  de

investigação, porquanto entende que um raciocínio pode convencer sem ser cálculo e

pode ser rigoroso sem ser científico. Assim, o que a Nova Retórica conserva da retórica

clássica  é  a  definição  de  auditório,  já  que  todo  discurso  se  dirige  a  um auditório,

entretanto  essa  noção  é  ampliada  acrescentando-lhe  à  reflexão  sobre  o  auditório

particular. Além disso, vale ressaltar que a Antiga Retórica apoiava-se na dialética para



a construção de seus argumentos, e a Teoria da Argumentação também o faz, no que

Perelman e Tyteca (op. cit.) denominam de técnicas argumentativas. Conforme Reboul

(1998, p.32), “A dialética é, pois, um jogo cujo objetivo consiste em provar ou refutar

uma  tese  respeitando-se  as  regras  do  raciocínio”.  Nesse  contexto,  os  recursos

discursivos estudados pela Teoria da Argumentação buscam provocar a adesão de um

auditório.

O auditório é definido como "o conjunto daqueles que o orador quer influenciar

com  sua  argumentação"  (PERELMAN  e  TYTECA,  1996,  p.22).  Logo,  toda

argumentação ocorre em função de interlocutores que podem ser enquadrados num

auditório  universal  ou  particular.  No  primeiro  caso,  os  interlocutores  podem

compreender até a humanidade inteira, ou seja, é uma quantidade de pessoas muito

abrangente;  enquanto  que  no  segundo  caso,  os  interlocutores  são  mais  definidos,

podendo ser, por exemplo, uma só pessoa ou uma turma de alunos de um professor.

Portanto, conhecer o auditório que se quer influenciar é imprescindível para o orador,

tendo em vista que todo auditório possui suas peculiaridades.

Podemos  dizer  que  a  Teoria  da  Argumentação  trabalha  numa  perspectiva

dialógica  da  linguagem,  já  que  toda  argumentação  dirige-se  a  alguém,  tentando

adaptar-se ao outro para convencê-lo e persuadi-lo. Em outras palavras, dizemos que o

orador utiliza os discursos argumentativos com técnicas apropriadas aos interlocutores

que se deseja a adesão.

De  acordo  com  Abreu  (2001,  p.25),  “argumentar  é  a  arte  de  convencer  e

persuadir”.  O  autor  defende,  ainda,  que  convencer  é  falar  à  razão  do  outro,

demonstrando, provando. Significa, etimologicamente, vencer junto com o outro (com +

vencer)  e  não  contra  o  outro.  Enquanto  que persuadir  é  falar  à  emoção do  outro,

sensibilizando-o a agir. Dessa forma, convencer alguém é fazê-lo pensar como o orador

e, persuadi-lo é, portanto, fazer com que esse alguém realize algo que o orador deseja

que  se  realize.  Nessa  diferenciação,  Perelman  e  Tyteca  (1996,  p.31)  afirmam:

“Propomo-nos chamar persuasiva a uma argumentação que pretende valer só para um

auditório particular e chamar  convincente  àquela que deveria obter a adesão de todo

ser  racional”.  Assim,  esses  estudiosos  classificam a  persuasão  e  o  convencimento

usando como critérios os auditórios aos quais se destina a argumentação.



Diante dessas duas concepções, entendemos que uma argumentação dirigida a

um auditório particular  ou universal,  pode,  simultaneamente, convencê-lo,  no campo

das  ideias  e  persuadi-lo  a  uma  ação.  Portanto,  apesar  de  nos  fundamentarmos,

principalmente, nos autores Perelman e Tyteca (1996), concebemos o modo de encarar

os termos persuadir e convencer de acordo com Abreu (2001), por ser mais adequado

aos  discursos  que  analisamos.  Além disso,  se  o  objetivo  de  toda  argumentação  é

provocar ou aumentar a adesão dos interlocutores às teses do orador, a eficiência de

uma argumentação estaria na capacidade de gerar uma ação, conforme asseguram

Perelman e Tyteca:

[...] uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de
adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação
positiva ou abstração) ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a ação,
que se manifestará no momento oportuno.  (PERELMAN e TYTECA, ibidem,
p.50).

Quando se argumenta busca-se, realmente, defender uma tese em detrimento

de outras.  O orador  quer  convencer  o  ouvinte,  numa interação  dialógica,  quanto  à

plausibilidade de seus argumentos e de sua tese. Então, a tese é a ideia geral que se

quer vender. Conforme Souza (2008), na análise de um texto, a tese deve ser buscada

na  ideia  central  e  mais  verossímil  em  que  os  argumentos  colaboram  para  a  sua

delimitação,  e complementa:  “ela  é,  portanto,  a  mais  unificadora,  a  que enuncia  as

nuanças  sócio-ideológicas  do  orador  e  os  efeitos  argumentativos  e  persuasivos  do

próprio texto” (SOUZA, op. cit., p.67).  Sendo assim, dizemos que as teses revelam as

posições do orador, mostram, pois, os discursos dentro de seus contextos históricos e

argumentativamente construídos.

Segundo Abreu (2001), existem quatro condições da argumentação. A primeira

consiste em definir uma tese e saber para que tipo de problema essa tese é resposta,

ou seja, a tese precisa responder a uma necessidade do auditório ao qual se dirige. A

segunda  condição  para  empreender  uma  argumentação  é  o  emprego  de  uma

linguagem comum ao público ao qual se destina. A terceira condição diz respeito a ter

um contato positivo com o outro, buscando, principalmente,  ouvi-lo. E, por ultimo, a



quarta condição diz que é necessário agir eticamente, argumentando com o outro de

forma honesta e transparente para que a argumentação não se torne manipulação.

Como dissemos anteriormente, argumentar é dar ao outro a possibilidade de escolher

entre possíveis, dando razões para a escolha do interlocutor e não lhe impondo algo

sem que ele reflita sobre a decisão. Se não houver a liberdade de reflexão, temos uma

argumentação manipuladora, como assegura Breton:

[...]  A manipulação apoia-se numa estratégia central, talvez única: a redução
mais completa possível da liberdade de o público discutir ou de resistir ao que
lhe é proposto.  Essa estratégia deve ser invisível,  já que seu desvelamento
indicaria  a  existência  de  uma  tentativa  de  manipulação.  (BRETON  apud
SOUZA, 2003, p.80).

Conforme Perelman e Tyteca (1996), o ponto de partida de toda argumentação é

o acordo, ou seja, a escolha por parte do orador de argumentos ou teses que já são

aceitas pelo auditório. Complementando esse pensamento, Abreu (2001, p. 45) diz que

“ao iniciar um processo argumentativo visando ao convencimento, não devemos propor

de imediato nossa tese principal, a ideia que queremos ‘vender’ ao nosso auditório”.

Por isso, o autor sugere que a argumentação comece com uma tese chamada de “tese

de adesão inicial” porque uma vez que o auditório concorde com ela, é fácil partir dela

para a tese principal.

Os acordos podem ocorrer  através de  fatos,  presunções,  valores,  lugares de

quantidade e de qualidade e outros.  Abordaremos alguns deles por acreditarmos que

são importantes no processo de análise dos discursos materializados na cartilha e nos

roteiros das aulas. Os fatos, por exemplo, são objetos de acordo pertencentes ao real,

promovendo  o  acordo  de  muitas  pessoas  diante  de  dados  que  se  referem a  uma

realidade objetiva, sugerindo, portanto, um acordo com o auditório universal. Podemos

dizer que diante de um fato não é necessário aumentar a adesão dos ouvintes a ele,

nem tampouco justificá-lo porque, como asseguram Perelman e Tyteca (1966, p.75), “a

adesão do fato não será, para o indivíduo, senão uma reação subjetiva a algo que se

impõe a todos”.  Assim, a utilização do fato como argumento, assegura ao orador a

adesão do auditório. Em relação às presunções, dizemos que também são objetos de



acordo, mas ao contrário dos fatos, a adesão dos interlocutores não é máxima, já que

são  consideradas  suposições,  opiniões  que  se  ancoram  naquilo  que  é  normal  e

verossímil.

Os  valores,  por  sua  vez,  são  objetos  de  acordos  que  atingem  grupos

particulares,  ou  seja,  o  orador  parte  de  valores  reconhecidos  dentro  de  auditórios

particulares para, a partir  desses valores, motivar o ouvinte a fazer certas escolhas.

Entretanto, também existem os valores universais definidos como aqueles que podem

ser utilizados para convencer o auditório universal, ou seja, todos reconhecem o poder

desse valor universal, por exemplo, quando se fala do “Bem” e do “Mal”. Além disso, os

valores  de  auditórios  particulares  vinculam-se  aos  valores  universais.  Conforme

Perelman  e  Tyteca  (1996),  os  valores  podem  ser  abstratos  (valores  sobre  justiça,

igualdade, entre outros) ou concretos (valores que se vincula a um ente vivo, a um

objeto particular, por exemplo, pessoas, Brasil e cidades). A argumentação baseia-se

tanto nos valores abstratos como nos concretos, interligando os dois. 

Segundo Abreu (2001, p.77), “na verdade, o que caracteriza um auditório não

são os valores que ele admite, mas como ele os hierarquiza”. Isso porque, seja para

uma pessoa isolada ou para um auditório particular, os valores não têm todos a mesma

importância,  havendo,  assim,  uma  hierarquia  de  valores.  Por  isso,  num  processo

argumentativo,  deve-se explorar  essa hierarquia  de  valores.  Para re-hierarquizar  os

valores do auditório ou aumentar-lhes a adesão, o orador pode fazer uso dos lugares e,

dentre eles, citamos: os lugares de quantidade que buscam afirmar que alguma coisa

vale mais que outra por razões quantitativas. “Segundo o lugar de quantidade, um bem

que serve a um número muito grande de pessoas tem mais valor do que um bem que

serve a um pequeno grupo” (ABREU, op. cit., p. 82); e os lugares de qualidade que se

contrapõem ao lugar de quantidade por privilegiar o único, o raro. Abreu exemplifica,

ainda, o lugar de qualidade com o animal de estimação, mostrando que ele é único e

insubstituível.

Depois dessa exposição dos objetos de acordo numa argumentação, dizemos

que, juntamente com a escolha dos dados, sua adaptação à argumentação, bem como

a  apresentação  desses  dados  ao  auditório,  já  se  configuram  em  estratégias

argumentativas na busca de convencer e persuadir os  interlocutores, visto que usamos



a designação  “estratégias  argumentativas”  como quaisquer  recursos  verbais  e  não-

verbais que envolva o leitor/ouvinte num processo de convencimento e/ou persuasão.

Acreditamos que o termo “estratégias” sugere um efeito de sentido que deixa mais clara

a  preocupação  do  orador  na  construção  de  um  discurso  que  afete  o  auditório.

Entretanto, também utilizamos a designação de “técnicas argumentativas”, trabalhadas

pelos autores Perelman e Tyteca (1996), as quais veremos mais adiante.

Assim sendo, se o objetivo das estratégias argumentativas é o de obter a adesão

do auditório, então a escolha dos dados deve estar relacionada ao auditório ao qual se

destina,  escolhendo os elementos e tornando presentes aqueles que o orador  quer

enfatizar e que repercutirá no público, visto que conforme Perelman e Tyteca (1996),

cada  auditório  admite  coisas  que  têm possibilidade  de  influenciar-lhes  as  reações.

Dessa maneira, ao acentuar determinado ponto numa argumentação, o orador deixa-o

mais presente na consciência dos ouvintes. A repetição do ponto que se quer chamar

atenção  é  considerada  uma  estratégia  para  criar  tal  presença  nos  ouvintes.  Isso

porque, “se o estilo rápido é favorável ao raciocínio, o estilo lento é criador de emoção:

‘pois o amor se forma pelo hábito...  Daí advém que os oradores concisos e breves

penetram  pouco  o  coração  e  emocionam  menos’”  (PERELMAN  E  TYTECA,  1996,

p.164). 

Destacamos,  ainda,  outras  estratégias  argumentativas,  como por  exemplo,  a

escolha de determinadas formas verbais que fazem parte do cotidiano do auditório ou a

escolha de determinadas modalidades de expressão, como é o caso da  modalidade

interrogativa.  Essa  modalidade,  conforme Perelman  e  Tyteca  (op.  cit.),  possui  uma

grande  importância  retórica  e,  ao  ser  utilizada,  supõe  um acordo  implícito  sobre  o

objeto, isso quer dizer que ao se dirigir ao auditório com uma pergunta, o orador já

pressupõe a resposta desse público que, por sua vez, concorda com o orador. 

Em  relação  aos  modalizadores,  segundo  Koch  (1999),  eles  apresentam

argumentatividade  inscrita  no  uso  da  própria  língua.  Sendo  assim,  destacamos  os

modalizadores  como  “elementos  linguísticos  ligados  diretamente  ao  evento  de

produção do enunciado e que funcionam como indicadores de intenções, sentimentos e

atitudes do locutor em relação ao seu discurso” (KOCH, 1999. p. 138). Como exemplos



desses  modalizadores,  citamos,  principalmente,  os  pronomes pessoais  e  os  verbos

conjugados em primeira pessoa.

Entendemos,  portanto,  que  as  estratégias  argumentativas  podem  ser  várias

dependendo  das  características  de  cada  auditório  e  da  competência  do  orador  em

empreendê-las.  Abordaremos,  em  seguida,  algumas  técnicas  argumentativas

estudadas por Perelman e Tyteca (ibidem).

2.5.1 Técnicas Argumentativas

Compreendemos por técnicas argumentativas os recursos discursivos utilizados

pelo orador na construção de um texto, na defesa de uma tese. Nesse sentido, são

várias  as  técnicas  apresentadas  por  Perelman  e  Tyteca  (1996),  entretanto  só

enfatizaremos neste estudo aquelas que subsidiaram a nossa análise dos discursos da

cartilha e dos roteiros de aulas.

Antes de expormos os recursos argumentativos,  é importante destacar que a

utilização dessas técnicas não limita o entendimento do discurso aos desejos do orador,

como se o sujeito leitor não pudesse atribuir outros sentidos ao discurso. Pelo contrário,

tendo em vista que,  segundo Perelman e Tyteca (op.  cit.,  p.  213),  “desde o início,

também cumpre-nos insistir em que o discurso é um ato que, como todo ato, pode ser

objeto, da parte do ouvinte, de uma reflexão”. Entendemos, portanto, que, se de um

lado,  as  técnicas  discursivas  utilizadas  num processo  argumentativo  demonstram a

posição  do  orador  no  discurso,  buscando  a  adesão  do  seu  auditório  à  posição

defendida, de outro lado, o interlocutor possui a capacidade de refletir sobre o discurso

produzindo  efeitos  de  sentido  num  movimento  de  aprovação  ou  refutação  à

argumentação que se lhe é apresentada.

As  técnicas  argumentativas  estão  distribuídas  em  quatro  grandes  grupos,

classificados por Perelman e Tyteca (1996) como: 1) os argumentos quase-lógicos; 2)

os  argumentos  baseados  na  estrutura  do  real;  3)  os  argumentos  que  fundam  a

estrutura do real; e 4) os argumentos por dissociação das noções.  Versaremos sobre

os três primeiros grupos.



1)  Os  argumentos  quase-lógicos  são  aqueles  que  tentam  se  aproximar  dos

raciocínios incontestáveis para obter sua força persuasiva, entretanto, tais argumentos

não são puramente formais, e sim mesclam lógica e interpretação. Cabe-nos enfatizar

os seguintes argumentos quase-lógicos:

As definições podem  ser  justificadas  e  valorizadas  por  argumentos  e  elas

próprias  são argumentos.  Dentre  os vários  tipos de definições  (lógicas,  normativas,

expressivas  e  etimológicas),  destacamos,  segundo  Abreu  (2001),  as  definições

expressivas que dependem de um ponto de vista de quem as empreende não tendo

nenhum  compromisso  com  a  lógica.  As  definições  expressivas  como  técnica

argumentativa defendem pontos de vista.

A regra de justiça também é considerada uma técnica discursiva e, como tal,

versa que todos os seres pertencentes a uma mesma categoria devem ter o mesmo

tratamento.  Ao  utilizar  esse  recurso  na  argumentação,  o  orador  quer  convencer  o

auditório da igualdade entre os seres ou situações de uma mesma categoria. Podemos

exemplificar essa técnica com o tratamento que o professor dispensa a uma turma de

alunos:  se  todos  são  alunos  de  uma  mesma  turma  o  professor  deve  tratá-los

igualmente  porque  representam  uma  categoria,  sem,  portanto,  privilegiar  um  em

detrimento de outros. Conforme Perelman e Tyteca (1996, p.  249),  “o apelo a essa

regra  apresenta  um  aspecto  de  inegável  racionalidade.  Quando  se  demonstra  a

coerência de uma conduta, quase sempre se fará alusão à regra de justiça”.

A técnica da inclusão da parte no todo se preocupa tanto com a inclusão da parte

no todo quanto com a divisão do todo em suas partes e a relação das partes daí

resultantes. Destacamos apenas o primeiro caso, no qual Perelman e Tyteca (op. cit., p.

262) defendem que “o que vale para o todo vale para a parte”. Em outras palavras, ao

fazer uso de tal argumento o orador vê que todas as partes de um todo possuem as

mesmas qualidades do todo, devendo, portanto, ser incluídas nesse todo. É válido dizer

que tais argumentos se relacionam com os lugares de quantidade, já examinados como

premissas da argumentação. Isso porque os argumentos quase-lógicos sempre podem

justificar os lugares de quantidade, se estes forem postos em discussão e, por sua vez,

tais lugares podem servir de premissa a uma argumentação de aspecto quase-lógico.



Os argumentos de  comparação  pretendem comparar realidades entre si.  São

mais suscetíveis de prova do que os juízos de valor e as analogias e, geralmente, são

constatações de fatos. Além disso, a escolha dos termos a serem comparados deve

estar adaptada ao auditório que se quer influenciar. Para Perelman e Tyteca (1996), a

própria ideia de escolha,  de boa escolha,  implica sempre em comparação, ou seja,

quando  o  orador  faz  determinadas  escolhas  na  argumentação  ou  propõe  certas

escolhas  que  considera  boas  ao  auditório,  o  faz  porque  dentre  os  vários  termos

possíveis escolheu um, cuja escolha se deu a partir da comparação entre os outros

termos.

2) Os argumentos baseados na estrutura do real são aqueles que relacionam os

juízos já admitidos pelo auditório com os outros juízos que se procura promover. Dito de

outra  forma,  o  orador  parte  de  pontos  de  vista  sobre  a  realidade,  de  fatos  ou

presunções,  prontamente  acordados  entre  os  interlocutores,  para  estabelecer  uma

solidariedade entre esses juízos aceitos e os juízos que se quer alcançar a aceitação

do público. Dessa maneira, existem os argumentos que se ligam entre si através das

ligações de sucessão ou por meio das ligações de coexistência.

Nos argumentos fundamentados na estrutura do real que se ligam por sucessão

temos:

O vinculo causal que desempenha um grande papel argumentativo e, de acordo

com Perelman e Tyteca, permitem argumentações de três tipos:

a)  as que tendem a relacionar  dois  acontecimentos sucessivos dados entre
eles, por meio de um vínculo causal;
b) as que, sendo dado um acontecimento, tendem a descobrir a existência de
uma causa que pôde determiná-lo;
c) as que, sendo dado um acontecimento, tendem a evidenciar o efeito que dele
deve resultar (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 300).

A  utilização  do  vínculo  causal como técnica  permite  mostrar  acontecimentos

realmente  aceitos  ou  constatados  pelo  auditório  e  relacioná-los  com  as  possíveis

causas e efeitos.



No  argumento  pragmático também  é  aplicada  a  ligação  de  sucessão.  Esse

argumento consiste em realizar a transferência de valor da causa para efeito ou do

efeito para a causa. Busca-se, portanto, ligar a causa ao efeito e tornar visível para o

auditório essa ligação, cujos valores dos efeitos, sejam eles positivos ou negativos, são

transferidos  para  a  causa.  Podemos  exemplificar  a  utilização  desse  argumento  da

seguinte  forma:  se  uma  determinada  causa  (criação  de  uma  lei)  gerou  efeitos

desfavoráveis do ponto de vista do auditório, tais efeitos, já aceitos pelo público, podem

servir de tese de adesão inicial para se chegar à tese principal defendida pelo orador: a

de  que  determinada  causa  (criação  de  uma  lei)  não  é  boa.  Portanto,  os  efeitos

negativos ou positivos de uma causa podem ser transferidos para essa causa para

fundamentar  a  aprovação  ou  refutação  do  que  o  orador  propõe  sobre  uma causa.

Todavia, é importante frisar, como dizem Perelman e Tyteca (1996, p. 304), que “em

geral, o argumento pragmático só pode desenvolver-se a partir do acordo do valor das

consequências”.

Os fins e os meios  é uma técnica argumentativa que visa apresentar os meios

para se chegar a um fim em que a escolha dos melhores meios depende do objetivo

perseguido  pelo  orador.  Conforme  Perelman  e  Tyteca  (1996,  p.  312),  “alguns  fins

parecem desejáveis porque são criados, ou tornados facilmente acessíveis, os meios

de realizá-los”. É preciso, contudo, fazer uso desse recurso argumentativo com ética,

sabendo que, apesar do fim valorizar os meios, nem sempre ele os justifica, visto que

determinados meios podem ocasionar efeitos nefastos que superam a importância do

fim desejado. Como já dissemos, os meios podem ser vários a partir do fim que se

pretende realizar,  logo, o discurso também pode ser entendido como um meio para

alcançar um certo fim, por exemplo, quando o orador utiliza o discurso para provocar ou

aumentar a adesão dos sujeitos está, na verdade, fazendo uso de um meio (discurso)

para atingir um fim (a adesão dos sujeitos).

O Argumento  do desperdício,  segundo  Perelman  e  Tyteca  (op.  cit.,  p.  317),

“consiste em dizer que, uma vez que já se começou uma obra, que já se aceitaram

sacrifícios que se perderiam em caso de renúncia à empreitada, cumpre prosseguir na

mesma direção”. Em outras palavras, é o argumento que busca incentivar o sujeito a

continuar o que começou sob a pena de perder o esforço e o tempo investidos. Esse



argumento aproxima-se de todos os argumentos que alegam uma oportunidade que

não se pode perder e, além disso, é muito utilizado para convencer o sujeito a utilizar os

talentos que possui.

O Argumento da direção tem como principal função decompor a busca de um fim

em várias etapas. Como mencionamos anteriormente, o orador utiliza meios para se

chegar a um fim, entretanto, com o argumento de direção, esse fim desejado pode ser

dividido em fins parciais que se ligam ao objetivo maior. Isso ocorre porque, com base

em Perelman e Tyteca:

Constata-se  que,  com  muita  frequência,  há  interesse  em  não  confrontar  o
interlocutor com todo o intervalo que separa a situação atual do fim último, mas
em  dividir  esse  intervalo  em  seções,  estabelecendo  pontos  de  referência
intermediários,  indicando  fins  parciais  cuja  realização  não  provoca  uma
oposição tão forte” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 321).

Nesse  contexto,  dizemos  que  o  argumento  da  direção pressupõe  um

procedimento por etapas que, em cada fase da argumentação, busca-se fins parciais

inter-relacionados com o fim último. Acrescentamos a essa reflexão, o que já foi dito

sobre a “tese de adesão inicial”, referida por Abreu (2001), de que não devemos propor

de antemão a nossa tese principal, mas sim, iniciarmos o processo argumentativo com

teses  já  aceitas  pelo  público  e  delas  passar  para  a  tese  principal.  Dessa  forma,

entendemos que o procedimento por etapas busca tornar as etapas solidárias entre si,

construindo a tese principal a partir de teses de adesão inicial ou teses que não são tão

difíceis de serem aceitas para depois apresentar a tese fundamental.  Além disso, a

organização das etapas depende da opinião que se forma sobre a menor ou maior

facilidade  em  transpô-las.  Assim,  muitas  vezes,  o  orador  articula  o  argumento  de

direção com o  argumento  do  desperdício,  mostrando  que,  diante  de  uma etapa  já

superada,  não  é  aconselhável  parar,  tendo  em  vista  que  a  primeira  etapa  é  um

investimento. Cumpre-nos dizer também que essa é a principal técnica trabalhada na

análise que fizemos dos discursos do material didático do MEB.

O argumento  de  superação é  um recurso  discursivo  que  busca  incentivar  o

sujeito a ir sempre mais longe num certo sentido, ou seja, a continuar realizando ou

conquistando  determinadas  coisas.  Isso  porque  “o  que  vale  não  é  realizar  certo



objetivo, alcançar certa etapa, mas continuar, superar, transcender (...)” (PERELMAN E

TYTECA, 1996, p. 328).

Em relação  aos  argumentos  baseados  na estrutura  do  real com  ligações  de

coexistência podemos dizer que são aqueles que ligam uma pessoa aos seus atos, um

grupo aos indivíduos que dele fazem parte, em suma, são os argumentos que ligam

uma essência a suas manifestações. Dentre eles, citamos os seguintes:

A pessoa e seus atos - consiste numa técnica que visa ligar os atos às pessoas e

vice-versa, mostrando que as pessoas podem ser interpretadas a partir de seus atos,

bem como os atos podem ser interpretados em função da imagem que se tem das

pessoas. Entretanto, as pessoas não são completamente estáveis,  como na relação

entre os objetos e suas propriedades, visto que, apesar de as pessoas possuírem certa

estabilidade, devido a alguns de seus atos transformados em qualidades ou virtudes, a

pessoa sempre possui a capacidade de transformar-se e modificar-se. Sendo assim, ao

utilizar a relação  pessoa e seus atos como argumento, o orador procura expor que o

sujeito  sempre  pode  mudar  a  si  mesmo e  a  seus  atos,  porque  apesar  de  alguns

comportamentos  qualificarem-no,  essa  classificação  é  transitória.  No  curso  dessa

reflexão, asseguram Perelman e Tyteca:

Na argumentação, a pessoa, considerada suporte de uma série de qualidades,
autora de uma série de atos e de juízos, objeto de uma série de apreciações, é
um ser duradouro a cuja volta se agrupa toda uma série de fenômenos aos
quais ela dá coesão e significado. Mas, como sujeito livre a pessoa possui essa
espontaneidade, esse poder de mudar e transformar, essa possibilidade de ser
persuadido  e  de  resistir  à  persuasão,  que  fazem do  homem um objeto  de
estudo  sui  geniris  das  ciências  humanas  e  das  disciplinas  que  não  podem
contentar-se  em  copiar  fielmente  a  metodologia  das  ciências  naturais
(PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 336).

Nessa interação entre ato e pessoa, dizemos que as pessoas podem mudar a

partir da mudança de seus atos, já que estes influenciam na concepção das pessoas,

sabendo que, para diminuir a influência dos atos sobre os sujeitos, é necessário utilizar

técnicas de refreamento, entretanto, não nos interessa enfatizá-las. Importa-nos, aliás,

dessa técnica, a concepção de pessoa como uma essência variável e dos atos como

“tudo quanto pode ser considerado emanação da pessoa, sejam eles ações, modos de



expressão,  reações  emotivas,  cacoetes  involuntários  ou  juízos”  (PERELMAN  e

TYTECA, 1996, p. 339). 

O  argumento  de  autoridade possui  extrema  importância no  processo

argumentativo, pois se baseia em atos ou juízos de uma pessoa de grande prestígio

como meios de prova de uma tese. Dito de outro modo, as palavras de uma autoridade,

reconhecida pelo auditório, possuem um valor argumentativo capaz de convencer os

interlocutores da tese defendida. De acordo com Perelman e Tyteca (ibidem), é comum

antes de invocar a autoridade, confirmá-la, consolidá-la, mostrá-la ao auditório como

um testemunho  válido,  e  complementam:  “com efeito,  quanto  mais  importante  é  a

autoridade, mais indiscutíveis parecem suas palavras” (PERELMAN e TYTECA, op. cit,

p. 351).

O discurso como ato do orador é uma técnica que procura, vendo o discurso

como um ato, atrelá-lo à pessoa que o proferiu. Assim, o orador que emite um discurso

vincula-se a esse discurso que, por sua vez, terá um significado ou outro dependendo

do prestígio do orador. Isso ocorre porque a linguagem não sendo unívoca, provoca

diversos sentidos e interpretações, mas ao passo que essa linguagem ou discurso é

referido a determinado sujeito que o proferiu, inserimos o discurso num contexto que

nos  fornece  certas  interpretações  ao  invés  de  outras.  Nesse  contexto,  o  papel  ou

prestígio do orador interfere no modo como interpretamos o discurso, logo é diferente o

efeito de sentido que o discurso de um professor promove em comparação ao discurso

de um colega de turma, por exemplo. Como dizem Perelman e Tyteca (1996, p. 362), “o

orador deve inspirar confiança; sem ela seu discurso não merece crédito”. Portanto, a

auto-imagem do orador (ethos) influencia na argumentação, nos sentidos dos discursos

e, além disso, segundo esses estudiosos, o próprio ato de argumentar envolve também

uma tese  (logos) a ser defendida pelo orador e a imagem que o orador faz de seu

auditório (pathos).

3) Os argumentos que fundam a estrutura do real são divididos em dois grupos:

o fundamento pelo caso particular que contempla, entre outros, o exemplo, a ilustração,

o modelo; e o raciocínio por analogia do qual destacamos apenas a metáfora.

A argumentação pelo exemplo busca tornar um fato em exemplo, generalizando-

o.  Os  exemplos  tornam-se  mais  visíveis  quando  o  orador  evoca  vários  fenômenos



particulares, com certa similitude entre si ou quando o orador tira conclusões dos fatos

que alega. Perelman e Tyteca (1996, p. 402) afirmam que “o exemplo invocado deverá,

para ser  tomado como tal,  usufruir  estatuto de fato,  pelo menos provisoriamente;  a

grande vantagem de sua utilização é dirigir a atenção a esse estatuto”. Dessa forma,

entendemos que os exemplos são usados como argumentos para elucidar, para provar

algo, dando a esse algo uma existência real. Esses autores dizem também que os fatos

podem servir, simultaneamente, como exemplo, ilustração e modelo, dependendo das

categorias de leitores. 

A ilustração utilizada num processo argumentativo pretende reforçar a adesão a

uma regra,  é  uma forma de tornar  presente uma regra já  aceita  e muitas  vezes a

ilustração  é  escolhida  pela  repercussão  afetiva  que  pode  gerar  no  ouvinte.  Uma

fotografia que acompanha um discurso escrito, por exemplo, é considerada ilustração

porque é uma aplicação de uma regra descrita no discurso.

O modelo é  aquele  que  estimula  a  ação  no  auditório.  Segundo  Perelman  e

Tyteca  (1996,  p.  412),  “podem servir  de  modelo  pessoas  ou  grupos  cujo  prestígio

valoriza os atos. O valor da pessoa, reconhecida previamente, constitui a premissa da

qual se tirará uma conclusão preconizando um comportamento particular”. Entendemos,

portanto,  que  o  modelo como  técnica  argumentativa  é  usado  para  convencer  os

interlocutores a imitar determinada conduta de um indivíduo que possui certo prestígio.

Mas, além disso, o modelo pode ser visto como um padrão a ser seguido em certas

circunstâncias.  Por  exemplo,  comporte-se como um bom aluno,  ou seja,  cumpra as

obrigações que um aluno deve cumprir para se tornar um bom aluno.

A metáfora pertence ao raciocínio por analogia e pode ser definida como “uma

mudança  bem-sucedida  de  significação  de  uma  palavra  ou  de  uma  locução”

(PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 453). As metáforas são figuras de palavras que na

argumentação promovem uma presença de elementos ou uma forma de expressão fora

do  comum.  Conforme  Abreu  (2001),  as  metáforas  podem  ser:  de  restauração,  de

percurso,  de unificação,  criativas  e naturais.  Nas metáforas criativas,  destacamos a

metáfora de tecelagem que “vê a sociedade como um tecido que pode ser construído

ou rompido” (ABREU, op. cit., p.120). 



Após essa exposição das técnicas argumentativas que fundamentaram a nossa

análise discursiva nesta dissertação, cumpre-nos esclarecer,  recorrendo aos autores

Perelman e Tyteca (1996), alguns pontos sobre esses argumentos. Primeiro, dizemos

que  os  argumentos  interagem entre  si,  costurando  as  teses  com que  se  pretende

convencer e persuadir. Segundo, a força dos argumentos dependem: da adesão dos

ouvintes a ele, da relevância do argumento nas circunstâncias da argumentação, da

preparação com argumentos prévios, bem como da dificuldade em refutá-lo. Por fim,

em terceiro  lugar,  a  ordem de aparecimentos dos argumentos pode se dar  de três

formas:  a)  pela  força  decrescente,  ou  seja,  os  argumentos  mais  fortes  aparecem

primeiro; b) força crescente, parte-se dos argumentos mais fracos para os mais fortes;

ou c) a ordem homérica ou nestoriana que começa ou termina com argumentos mais

fortes, estando os demais argumentos agrupados no meio da argumentação.

  Como  já  explicamos,  a  Teoria  da  Argumentação  embasa,  assim  como  as

categorias da AD e a reflexão dialógica de Bakhtin, a nossa análise dos discursos da

cartilha  “Viver  é  lutar”  e  dos  roteiros  de  aulas.  Isso  porque  entendemos  que  todo

discurso representa uma tomada de posição do sujeito que, por sua vez, recorre, nem

sempre conscientemente,  às estratégias argumentativas para defender um ponto de

vista e provocar a adesão dos interlocutores. Koch (1999) entende que a argumentação

é uma atividade  estruturante  do  discurso,  sendo responsável  pelos  encadeamentos

discursivos,  articulando  enunciados  ou  parágrafos,  transformando-os  em  texto,  e

acrescenta: “a progressão do discurso se faz, exatamente, através das articulações da

argumentação” (KOCH, 1999, p. 159). 

Quando optamos pela AD e pela Teoria  da Argumentação,  buscamos ver na

confluência dessas duas teorias uma abordagem sobre o discurso. Queremos analisar

as  posições  tomadas  nos  discursos,  materializadas  pelas  formações  discursivas  e

interpretar os efeitos de sentidos sugeridos por essas posições, condições de produção

e algumas técnicas argumentativas utilizadas na construção do discurso. Assim, não

propomos ler  esses discursos como o auditório  particular  de alunos ao qual  ele  foi

dirigido,  mas  sim,  como  analistas  do  discurso,  investigando  como  as  estratégias

argumentativas apresentam-se e fazem sentido na construção de posições do sujeito e

na  busca  de convencer  e  persuadir  o  auditório.  Além disso,  como já  vimos,  a  AD



concorda com o caráter dialógico da linguagem e a Teoria da Argumentação concebe

as  técnicas  argumentativas  colocadas  nos  discursos  para  influenciar  um  auditório,

portanto  no  ato  de  argumentar  o  outro  deve  ser  presumido,  isto  é,  argumenta-se

sempre para um auditório. Nesse sentido, nossa pesquisa trabalha com essas duas

teorias, envolvendo-as na perspectiva dialógica da linguagem defendida por Bakhtin.



CAPÍTULO 3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

De  nada  valem  as  idéias  sem
homens  que  possam  pô-las  em
prática. 

Karl Marx



3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Caracterização da Pesquisa

Para empreender a análise,  nesta dissertação,  utilizamos a técnica da coleta

documental, entendendo por documentos “quaisquer materiais escritos que possam ser

usados  como  fonte  de  informação  sobre  o  comportamento  humano”  (LUDKE apud

PHILLIPS,  1986,  p.38).  Nesse  contexto,  Ludke  (1986)  complementa  dizendo  que

podem ser incluídos como documentos, por exemplo, os discursos, os programas de

rádio e televisão e até livros. E é, portanto, seguindo essa reflexão que entendemos o

nosso material de análise (cartilha ou livro de leitura “Viver é lutar” e roteiros de aulas)

como documentos técnicos que possuem conteúdos instrucionais de alfabetização e

textos que podem ser remetidos ao discurso. Adotamos a denominação de pesquisa

documental  porque  nossa  investigação  recorre  aos  textos  escritos,  considerados

documentos  da  atividade  educativa  desenvolvida  pelo  MEB,  para  através  desses

documentos escritos lermos os discursos.

Esta pesquisa enquadra-se no campo de investigação da Linguística Aplicada

(LA), visto que a LA faz o estudo da linguagem em uso nas práticas sociais, dentro de

contextos específicos, além de permitir a interface com outras áreas, como assegura

Moita Lopes (1998), o linguista aplicado pode recorrer a várias disciplinas para ajudar a

esclarecer  a  questão  investigada.  Sendo  assim,  buscamos  diversos  fundamentos

teóricos para compreender o processo discursivo e argumentativo do MEB. Além disso,

também  podemos  caracterizar  nossa  pesquisa  como  qualitativa,  de  base

interpretativista  porque,  conforme  Moita  Lopes  (1994,  p.331),  nesse  tipo  de

investigação, “o acesso do fato deve ser feito de forma indireta através da interpretação

dos vários significados que o constituem”. Nesse contexto, ao relacionar a investigação

do discurso argumentativo do Movimento de Educação de Base com suas posições

ideológicas e os efeitos de sentidos sugeridos, estamos empreendendo uma análise

interpretativista,  de forma a proporcionar  mais  uma leitura  possível  dos significados

propostos por esse movimento.



3.2 A Coleta e a seleção do corpus

Os documentos  aqui  analisados  pertencem  à  prática  educativa  do  MEB em

âmbito  nacional  e  local.  A  cartilha  “Viver  é  lutar”  é  um  documento  de  amplitude

nacional,  já  que  foi  distribuída  nas  regiões  em que  o  movimento  estava  presente,

enquanto que os roteiros de aulas referem-se às atividades da Emissora de Educação

Rural  de Natal.  Os dois documentos foram coletados das monografias de Medeiros

(2005) e Fonseca (2005).

A  escolha  da  cartilha  e  dos  roteiros  de  aulas  para  a  análise  não  se  deu

aleatoriamente, mas sim porque acreditamos que são documentos que materializam a

linguagem em uso no processo de interação entre professor e aluno, permitindo que,

através  dos textos  escritos,  cheguemos à delimitação  e investigação  dos  discursos

construídos  pelo  Movimento  de  Educação  de  Base.  Assim  sendo,  segundo  Holsti

(1969), a escolha de documentos para a análise ocorre, por exemplo,

[...] quando o interesse do pesquisador é estudar o problema a partir da própria
expressão dos indivíduos, ou seja, quando a linguagem dos sujeitos é crucial
para a investigação. Nessa situação incluem-se todas as formas de produção
do sujeito em forma escrita, como redações, dissertações, testes projetivos,
diários pessoais, cartas etc. (HOLSTI apud LUDKE, 1986, p.39).

Nesse  contexto,  dizemos  que  o  período  em  estudo  produziu  muito  material

didático analisável, ou seja, textos escritos que potencialmente podem ser analisados

com diversos objetivos. Dessa forma, optamos pelos documentos: livro de leitura “Viver

é lutar” (material de leitura entregue aos alunos) e roteiros de aulas (textos escritos que

orientavam os professores/locutores na apresentação das aulas pelo rádio). 

A escolha da cartilha se deu porque ela é um dos principais conjuntos didáticos

do MEB, carregando em si a ideologia do movimento. Em outras palavras, esse livro de

leitura  congrega  alfabetização  e  conscientização  de  maneira  inter-relacionada.

Entendemos, portanto, que os textos da cartilha, distribuídos em lições, dão abertura

para a análise discursiva do movimento. Além disso, por existir apenas uma edição da



cartilha,  não  houve  escolha  entre  várias  edições  e  sim  a  escolha  desse  livro  em

detrimento de outros materiais produzidos pelo MEB.

Em relação  aos  roteiros  de  aulas,  já  sabemos  que  as  aulas  eram diárias  e

produzidas desde a instalação do movimento, em 1961, portanto, devem existir vários

roteiros  radiofônicos.  Entretanto,  não  encontramos  muitos  roteiros  de  aulas

conservados que pudessem ser analisados. Para termos acesso aos roteiros de aulas,

visitamos  o  Serviço  de  Assistência  Rural  (SAR),  local  onde  são  arquivados  os

documentos da Emissora de Educação Rural, no final de 2006 e em meados de 2007.

No primeiro momento, não tivemos acesso ao arquivo porque os funcionários estavam

de  férias.  No  segundo  momento,  fomos  informados  sobre  a  restauração  dos

documentos da emissora Rural. Em contato com os restauradores, eles disseram que

estavam  restaurando  roteiros  de  aulas  da  década  de  1950  e  que  não  tinham

identificado ainda nenhum roteiro da época do MEB, tampouco podiam estipular um

prazo para o final da restauração. Portanto, diante da precariedade do arquivo do SAR

na ocasião da nossa coleta dos dados, tivemos acesso a poucos roteiros de aulas do

período,  dos  quais  alguns  eram  roteiros  de  treinamento  de  monitores  ou  aulas

especificamente de politização sem relação com o ensino dos conteúdos, nos ciclos de

alfabetização. Perante esse contexto, analisamos o discurso de cinco roteiros de aulas,

são eles: dois do ano de 1963 (15 de maio e 22 de agosto); dois do ano de 1964 (1 de

junho e 5 de novembro) e um do ano de 1965 (16 de novembro). Acreditamos que esse

corpus é uma amostragem satisfatória para a nossa pesquisa, já que esses roteiros

trazem em si discursos que merecem ser analisados. São discursos que não dependem

da sua existência numa grande quantidade de roteiros para serem interpretados, basta

apenas estarem materialmente visualizados, nem que seja em um só roteiro, para que

a análise se efetue. Ademais, o fenômeno discursivo repete-se nos cinco roteiros de

aulas, o que justifica a delimitação do nosso corpus.

Este recorte temporal dos roteiros corresponde ao ano dos redirecionamentos

sofridos  pelo  movimento  na  adoção  da  conscientização  como  fundamento  (1963),

abrangendo o período em que a cartilha “Viver é lutar” foi utilizada (1964), chegando até

o desenvolvimento do MEB sob os olhares dos ditadores que fizeram com que muitos

estados parassem de desenvolver os sistemas educativos.



A investigação científica dos discursos do MEB presentes na cartilha e nas aulas

radiofônicas se justificaria apenas pela relevância histórica de compilação e análise de

dados  da  década  de  1960,  como  forma  de  preservação  da  memória  histórica  do

Movimento de Educação de Base, possibilitando àqueles que não são contemporâneos

ao MEB conhecer e interpretar esse projeto de educação de jovens e adultos. Mas além

disso,  essa  pesquisa  é  relevante  porque  analisa  os  primórdios  de  um  processo

educativo chamado de educação à distância que se intensificou ao longo do tempo e,

atualmente, a educação mediada pelas novas tecnologias (TV, Internet) ganha cada

vez mais novos adeptos e sucinta muitas pesquisas. Aliada a essa reflexão, está o fato

de que estudar  os discursos argumentativamente construídos e difundidos por  essa

educação à distância, dirigidos ás classes populares, na época do MEB, também nos

dá subsídios para enxergamos a educação à distância dos dias atuais com o olhar de

analista, verificando o teor argumentativo e ideológico que permeiam os discursos do

nosso tempo.

3.3 Procedimentos de Análise

No percurso de análise faz-se necessário recorrer tanto à descrição quanto à

interpretação do objeto de estudo. Devemos levar em consideração que já no discurso

a ser analisado ocorreu uma interpretação por parte do sujeito que enuncia. Conforme

Orlandi (2007, p. 60), “o sujeito que fala interpreta e o analista deve procurar descrever

esse gesto de interpretação do sujeito que constitui o sentido submetido à analise”. E

ainda  nesse  contexto,  na  própria  descrição  do  objeto  há  interpretação  do  analista.

Dessa forma, o analista trabalha no entremeio da descrição e interpretação porque não

adota  uma postura  neutra,  visto  que  interpreta  e,  além disso,  não  faz  uma leitura

unidirecional, já que se coloca numa posição que permite contemplar os vários sentidos

e suas condições de produção.

De acordo com Orlandi (2007), o dispositivo de análise do analista deve permitir

que  ele  atravesse  a  transparência  da  linguagem,  da  literalidade  do  sentido  e  da

onipotência do sujeito. Isso quer dizer que é no percurso de descrição e interpretação



do objeto de análise, ou seja, do discurso, que o analista trabalha, analisa a linguagem

em uso. 

Assim,  na  análise  do  nosso  corpus  são  feitas  descrição  e  interpretação  dos

discursos,  utilizando-se  como  dispositivos  de  análise  as  condições  de  produção  e

formação  discursiva,  atreladas  às  posições  do  sujeito,  bem  como  às  estratégias

argumentativas como mais um marcador das posições assumidas pelo enunciador na

espera  de  serem  aderidas  pelos  interlocutores.  Vemos  tudo  isso  articulado  às

produções de sentido dos discursos. Além disso, sabendo que a AD pressupõe um ir-e-

vir constante entre a teoria, a consulta do corpus e a análise, dizemos que na feitura da

nossa análise recorreremos às noções teóricas abordadas no segundo capítulo e a

descrição do  corpus para formar o nosso gesto de leitura,  construindo um percurso

analítico que visa compreender essa prática educativa do MEB.

3.3.1 Estrutura da Análise

Diante desses procedimentos de análise do discurso, da leitura que fizemos do

nosso corpus e da reflexão de Ludke (1986, p.45) de que “a tarefa de análise implica,

num  primeiro  momento,  a  organização  de  todo  material,  dividindo-o  em  partes,

relacionando essas partes e procurando buscar neles tendências e padrões relevantes”,

estruturamos a nossa análise da seguinte forma: 

Começamos com a  exposição  das  condições  de  produção  da  cartilha  e  dos

roteiros de aulas, identificando a situação imediata em que os interlocutores (aluno e

professor),  nesses processos de interação,  estavam imersos,  bem como o contexto

sócio-histórico  dessa educação.  Isso porque entendemos que o contexto  no qual  o

discurso é produzido influi nas possibilidades de sentidos que o dizer evoca. 

Num segundo momento, vamos analisar algumas lições da cartilha e os roteiros

de aula seguindo uma ordem que reflete a organização dos discursos em três grandes

planos propostos pelo MEB: o da conscientização da realidade (a busca de apresentar

ao aluno a realidade em que ele está contido); o da formação de atitudes (tentativa de

que o homem assuma uma atitude diante da tomada de consciência da realidade) e os



instrumentos de ação (instrumentos físicos, verbais, entre outros, oferecidos aos alunos

para agir sobre a realidade). Isso porque o MEB define sua didática da seguinte forma:

A educação visa, portanto, à ação. Ora, a ação humana tem três requisitos
essenciais. Em primeiro lugar, o homem age diante de um fato que é real para
ele; é, portanto, imprescindível que ele tome consciência da realidade sobre
que  vai  agir.  Ao  lado  disso,  o  homem  assume  uma  atitude  diante  dessa
realidade, atitude que surge a partir dessa consciência da realidade. Para que
a atitude se concretize em ação, o homem parte sempre dos meios que lhe
oferece a cultura (sejam esses meios instrumentos físicos,  verbais,  etc.).  A
organização didática  de uma ação educativa  não pode,  portanto,  deixar  de
situar-se  nesses  três  planos:  conscientizar,  motivar  atitudes,  proporcionar
instrumentos de ação. (MEB, 43 – Análise teórica, p.1 apud FÁVERO, 2006,
p.180).

Diante disso, seguimos o percurso de atuação pedagógica do MEB e dividimos a

nossa  análise  nesses  três  planos:  “conscientização  da  realidade”,  “formação  de

atitudes” e “instrumentos de ação”.  Isso quer dizer que tanto os discursos da cartilha

quanto os do roteiro de aulas serão analisados em relação a esses planos. Além disso,

concordamos com Fávero (2006) ao distribuir as lições da cartilha ao longo desses três

planos, ficando assim designadas: das lições 1 a 11 (plano da conscientização), das

lições 12 a 17 (formação de atitudes) e das lições 18 a 31 (instrumentos de ação). Mas,

vale  dizer  que  não  compreendemos  esses  três  planos  agindo  em  separado  e

linearmente, tendo em vista que uma mesma lição pode, ao mesmo tempo, percorrer os

três planos citados. Assim, se concordamos em classificar algumas lições no plano da

conscientização,  por  exemplo,  é  porque  elas  buscam  a  conscientização  antes  de

qualquer outra intenção.

Visto  que  a  cartilha  segue  esses  planos  de  maneira  sequencial  e  inter-

relacionada,  faremos  a  análise  do  primeiro,  segundo  e  terceiro  planos  da  cartilha,

relacionando esses discursos com os discursos dos roteiros que também fazem parte

do plano em análise. Em outras palavras, dizemos que, simultaneamente à análise das

lições  da  cartilha,  traremos  os  discursos  presentes  nos  roteiros  de  aulas  que  se

relacionam com o mesmo plano de análise, como forma de verificar a relação entre os

discursos  materializados  na  cartilha  e  aqueles  apresentados  pelos  professores  nas

aulas radiofônicas. 



É importante dizer que, apesar de analisarmos cada plano em separado, eles

estão inter-relacionados e cada um possui discursos inseridos em diversas formações

discursivas  (político,  religioso,  pedagógico)  e  que,  por  sua  vez,  utilizam  diferentes

estratégias argumentativas. Portanto, após a análise de cada plano em separado, eles

serão interligados entre si para identificarmos o discurso maior que norteia a cartilha.

Sabendo que cartilha “Viver é lutar” apresenta 30 lições, cada uma composta de

um  conjunto  de  enunciados,  analisamos  apenas  as  lições  que  consideramos  mais

significativas,  visto que há uma repetição temática ao longo das lições em que, por

vezes, o assunto é apenas apontado numa lição e desenvolvido na seguinte. Por isso,

selecionamos  aquelas  que  melhor  sintetizam  as  várias  temáticas  abordadas,

distribuídos nos respectivos planos, conforme os quadros abaixo:

Quadro 1 – Plano da Conscientização da Realidade

Plano da conscientização da
realidade

Lições Analisadas

Lição 1 X

Lição 2

Lição 3 X

Lição 4 X

Lição 5 X

Lição 6 X

Lição 7 X

Lição 8  

Lição 9  

Lição 10  

Lição 11  

Enquadrados  nesse  plano  de  análise  estão  os  seguintes  roteiros  de  aulas

radiofônicas da Emissora de Educação Rural de Natal:  o primeiro roteiro ( do dia 22 de



agosto de 1963) – Anexo A, o segundo roteiro (datado em 15 de maio de 1963) –

Anexo B e o  terceiro roteiro ( do dia 16 de novembro de 1965) – Anexo C.

          Quadro 2 – Plano da Formação de Atitudes

Plano da Formação de
Atitudes

Lições Analisadas

Lição 12 X

Lição 13 X

Lição 14 X

Lição 15

Lição 16 X

Lição 17 X

Além das lições  citadas,  o  segundo plano de análise  também compreende a

análise do quarto roteiro de aula radiofônica (do dia 01 de junho de 1964) – Anexo D. 

Quadro 3 – Plano dos Instrumentos de Ação

Plano dos Instrumentos de
Ação

Lições Analisadas

Lição 19 X

Lição 20 X

Lição 21 X

Lição 22

Lição 23

Lição 24 X

Lição 25 X

Lição 26

Lição 27 X

Lição 28 X

Lição 29 X

Lição 30 X



No  plano dos instrumentos de ação analisamos também  o quinto roteiro de aula

radiofônica (datado em 5 de novembro de 1964) – Anexo. Em cada lição da cartilha

“Viver é Lutar”, dentro do seu respectivo plano, investigamos as posições sustentadas

nas formações discursivas, bem como sua recorrência a argumentos para a defesa da

(s) tese (s) e produção de efeitos de sentido. Quanto aos discursos dos roteiros de

aulas faremos o mesmo procedimento. Devemos deixar claro, portanto, que a cartilha é

a base da nossa análise, visto que é a partir das lições que ela contém que traremos

para a análise os discursos proferidos durante as aulas. Isso porque, um dos objetivos

específicos  é  verificar  como os  discursos  proferidos  nas  aulas  dialogavam com os

discursos do conjunto didático “Viver é lutar”.

Como na AD partimos do texto para o discurso, enumeramos os enunciados de

cada lição para melhor ser visualizada a relação entre o discurso e sua materialidade. A

numeração dos enunciados é feita de maneira progressiva desde a primeira lição, já

que,  apesar  de  cada  lição  possuir  discursos  e  teses  específicos,  eles  compõem o

discurso maior da cartilha. Quando nos referirmos aos discursos dos roteiros de aulas,

serão  identificados  como  trechos,  sequencialmente  numerados,  dentro  das  aulas

previamente identificadas. Entretanto, é importante dizer que os discursos das aulas

não são progressivos, visto que cada um deles foi emitido numa certa circunstância

temporal. É diferente da cartilha que, apesar de os discursos estarem distribuídos em

lições, eles tecem um fio que nos leva ao discurso geral da cartilha.



CAPÍTULO 4

UM GESTO DE LEITURA SOBRE A PRODUÇÃO

DITÁTICO-PEDAGÓGICA DO MEB

O futuro é algo que se vai dando, e
esse  ‘se  vai  dando’  significa  que  o
futuro existe na medida em que eu ou
nós  mudamos  o  presente.  E  é
mudando  o  presente  que  a  gente
fabrica  o  futuro;  por  isso,  então,  a
história  é  possibilidade  e  não
determinação. 

Paulo Freire



4. UM GESTO DE LEITURA DA PRODUÇÃO DITÁTICO-PEDAGÓGICA DO MEB 

4.1. Sobre as Condições de Produção

Os discursos são produzidos dentro de determinadas condições, e esse contexto

de produção está inscrito no  próprio  dizer,  construindo sentidos.  Por  isso,  antes de

adentrarmos na análise discursiva da cartilha e dos roteiros de aulas, vamos explicitar o

contexto de desenvolvimento do MEB, atentando para a situação imediata, o contexto

sócio-histórico-ideológico mais amplo e os interlocutores envolvidos nessa educação.

Isso  porque,  traçado  esse  panorama  contextual,  podemos  verificá-lo  no  próprio

discurso. Comecemos, portanto, pelo contexto mais amplo.

O MEB, desde o seu surgimento, incorpora as posições sociais da igreja católica

em relação às classes menos favorecidas, ou seja, sob a coordenação do CNBB, o

processo educativo desse movimento já inicia suas atividades de educação atreladas

às de evangelização. Dizemos isto porque o acordo feito entre o CNBB e o governo do

Brasil,  para levar  educação de base a jovens e adultos  nos lugares  mais remotos,

trouxe  benefícios  para  as  duas  partes.  Com  a  instalação  de  emissoras  de  rádio

educativas financiadas pelo estado, a igreja, por um lado, pôde, juntamente com os

leigos,  realizar  uma ação  social  junto  às  classes  humildes,  seguindo  o Concílio  de

Vaticano  II,  destinando-lhes  uma  educação  de  base  que  continha:  alfabetização  e

conhecimentos básicos de higiene,  saúde, nutrição e agricultura.  Enquanto que, por

outro lado, a igreja pôde utilizar os programas educativos para realizar a instrução da fé

católica, sem custos financeiros. Quanto ao Estado, o apoio ao CNBB na educação de

jovens e adultos concedia-lhes um aumento no contingente eleitoral e, de acordo com

Fávero (2006), era uma forma de controlar ideológica e organizacionalmente as massas

rurais, na época, sob assédio de grupos de esquerda, já que a igreja católica era tida

como conservadora e moderada, além do que poderia educar convenientemente as

massas para que não houvesse adesão a grupos de esquerda.

Entretanto,  apesar  desse  contexto  inicial,  sabemos  que  em  1962,  o  MEB

redirecionou seus objetivos a partir  de uma nova concepção de educação de base,



fundamentada na conscientização. É a partir desse momento que o MEB torna-se um

Movimento  de  Cultura  Popular,  aderindo  às reflexões  de  liberdade  social  e

transformação da  realidade  através  da educação  em busca da  construção  de uma

sociedade mais justa e humana.

Nesse sentido, o movimento passa a encarar a educação como um meio de se

atingir o objetivo maior de mudança das situações de miséria em que vivia o povo. O

aluno passa a ser visto como um sujeito criador de cultura, capaz de refletir e de intervir

na realidade em que está inserido. Assim, os objetivos da educação são alargados e o

próprio ato de ensinar é entendido numa perspectiva não neutra, isto é, os professores

assumem posições e as comunica aos alunos, entendendo que estes precisam ter uma

formação crítica sobre a realidade e que são capazes de formar suas próprias opiniões.

Portando,  o  MEB  deixa  de  ser  apenas  um  movimento  que  somente  transmite

conhecimento  aos  alunos,  na  busca  de  educar  o  maior  número  de  trabalhadores

possíveis através do rádio, e mostra-se envolvido no princípio de um ensino qualitativo

que se preocupa mais com o que o aluno vai  aprender do que com o aumento de

aprendizes. É nesse sentido que o MEB torna-se um movimento de esquerda porque

luta por mudanças sociais no país. Esse fato desagrada os partidários conservadores

do  poder  sendo,  por  isso,  em  1964,  considerado  um  movimento  subversivo  e

consequentemente reprimido pelo governo ditador.

Portanto,  é  a  partir  de  1962  que  o  MEB passa  a  ser  considerado  um MCP

preocupado com as questões sociais do país e com os interesses sócio-econômico-

culturais dos trabalhadores, passando a desenvolver uma educação voltada às classes

populares, ou seja, uma educação popular. Nessa maneira de ensinar estava contido o

método ativo de Paulo Freire que propunha uma educação “com” o aluno e não “para” o

aluno,  dando  a  voz  aos  sujeitos  aprendizes,  bem  como  o  viés  conscientizador,

procurando  conscientizar  para  a  tomada  de  posição  dos  alunos,  almejando  uma

politização. Conforme Paiva (1987), os métodos dos MCP tinham como base comum o

pensamento social  cristão que pretendia a promoção e conscientização do homem,

inserindo-o na vida política.

Nessa década, o país possuía um grande contingente de trabalhadores rurais,

oprimidos e marginalizados  submetidos às decisões  de latifundiários.  Além disso,  o



sistema educativo nas zonas rurais era deficiente e os analfabetos não tinham o direito

a voto. Essas são apenas algumas das circunstâncias que impulsionaram a igreja a

intervir mais ativamente nessa realidade. 

Diante dessa conjuntura e dos novos norteamentos, o MEB produziu um material

didático que contemplou os seus objetivos. Assim, a produção discursiva da cartilha

“Viver é lutar” e dos roteiros de aulas foram produzidas dentro desse contexto de desejo

de superação das estruturas sociais desiguais, da busca de emancipação das classes

marginalizadas,  no  tocante  ao  desenvolvimento  intelectual,  à  consciência  crítica,  à

tomada de atitudes e à reivindicação de participação política. O contexto-sócio-histórico

ideológico  de  produção  da  cartilha  e  dos  roteiros  pode  ser  definido  pela  disputa

ideológica entre a classe dominada - que aspirava a uma melhoria das condições de

vida - e da classe dominante, que queria conservar o seu poder. Entretanto, o ideal que

defendia a igreja não era a luta de classes com a mudança do status de dominado para

dominador e vice-versa, mas a colaboração entre os grupos sociais na busca de uma

sociedade mais justa e igualitária, sem dominados ou dominantes. O fato é que nessa

perseguição  por  uma  sociedade  mais  igualitária,  a  educação  foi  impregnada  pelo

pensamento da igreja católica e os preceitos da cultura e educação popular.

O nosso corpus de análise está imerso nesse contexto, que se dá de forma mais

ampla, tendo em vista que ainda dentro de situações imediatas distintas faziam parte do

mesmo  movimento  e  comungavam  os  mesmos  princípios  de  educação

conscientizadora  e  libertadora.  Dizemos  que  a  situação  de  enunciação  do  livro  de

leitura  é  diferente  da  dos  roteiros  de  aulas  porque  a  cartilha  foi  construída  pela

coordenação nacional do MEB e, além disso, era um material escrito que, entregue aos

alunos, intencionava, através do ato da leitura, a efetivação da interação entre professor

e aluno. Já as aulas radiofônicas eram produzidas pelos professores de cada região

seguindo  os  preceitos  maiores  do  MEB,  mas  recorrendo  também às  necessidades

locais  dos  alunos  os  quais  se  dirigiam,  visto  que  os  coordenadores  e  professores

costumavam visitar as escolas radiofônicas nas comunidades.  Além disso, as aulas,

mesmo  materializadas  nos  roteiros,  ou  seja,  tendo  sido  escritas  para  a  leitura  do

educador,  eram realizadas através do rádio,  por meio da linguagem oral.  Queremos

dizer que, apesar de recorremos, nesta dissertação, ao roteiro escrito das aulas para



analisarmos o discurso, sabemos que a situação de enunciação desse discurso ocorria

de forma oral, através do rádio. Assim, a interação entre professor e aprendizes durante

as  aulas  radiofônicas  dava-se  pela  oralidade  transportada  pelas  ondas  sonoras  do

rádio.

Contudo,  essas  duas  formas  de  interagir  com o  aluno,  seja  escrita  ou  oral,

enquadram-se em um trabalho de educação à distância. Tanto na leitura dos discursos

da  cartilha  quanto  na  audição  das  palavras  do  professor/locutor,  o  aprendiz  não

compartilhava o mesmo espaço físico dos educadores, a interação, por conseguinte,

era mediada ou pelo livro de leitura ou pelo veículo rádio.  Entretanto, não é pelo fato de

desenvolver  uma  educação  à  distância  que  negaremos  o  caráter  dialógico  dessa

prática discursiva. Há também nesse processo educativo dois pólos: o sujeito-professor

e o sujeito-aluno, em que a produção escrita ou oral é destinada a um interlocutor.

Existe, nesse caso, uma interação entre indivíduos socialmente organizados em que,

como assegura Bakhtin (1998), a palavra procede de alguém e se dirige para alguém, e

dessa forma, quem fala sempre responde a algo anterior e almeja às respostas do seu

interlocutor. As respostas, por sua vez, podem ser a própria compreensão do leitor ou

ouvinte  diante  do  texto.  Assim,  entendemos  que  no  caso  da  cartilha  e  das  aulas

radiofônicas,  mesmo  diante  de  uma  situação  de  enunciação  imediata  em  que  os

interlocutores estavam separados, a produção do discurso foi pensada em função de

um leitor ou de um ouvinte, configurando o caráter dialógico da linguagem.

Nessa perspectiva, remontando a situação mais ampla ou restrita da produção

dos  discursos  do  material  didático  do  MEB,  cabe-nos  definir  os  interlocutores

envolvidos  nessa  atividade.  Como  já  sabemos,  a  educação  pelo  rádio  possuía  as

figuras do professor, do aluno e do monitor. Os professores eram leigos, ou seja, não

eram  integrantes  do  CNBB,  e  adotavam  ou  deveriam  adotar  as  concepções  de

educação do MEB, na condição de um MCP. Eram adeptos de uma postura crítica

diante  da  realidade,  instigando  o  aluno  a  refletir  sobre  essa  realidade.  Estavam

incumbidos de não transferir conhecimentos e sim de ensinar o aluno a construí-lo, a

refletir, por isso adotavam uma postura de educador democrático que, de acordo com

Freire (1996, p. 26), “deve reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade,

sua insubmissão”. Assim, o educador propunha-se a aliar o ensino dos conteúdos às



circunstâncias  sociais  em que estavam inclusos os alunos que se pretendia atingir.

Tudo isso, a partir de um método ativo que dialogasse com o aluno, vendo nele um

sujeito capaz de aprender a ler e escrever e mudar a sua história de vida, já que, na

busca da mudança das estruturas sociais, o MEB via o aluno como um ser inacabado

que sempre está sujeito a mudanças.

Quanto aos alunos, eram jovens e adultos das zonas rurais que já possuíam uma

consciência da sua vida cotidiana e das dificuldades às quais  estavam submetidos,

tendo em vista que sentiam de perto as consequências: trabalhavam para sobreviver,

passavam fome,  não  sabiam ler  ou  escrever,  entre  outros.  Isso  quer  dizer  que os

camponeses  sabiam  as  circunstâncias  de  suas  vidas,  entretanto  faltava-lhes  uma

consciência critica, ou seja, aquela que além de perceber a realidade assim como ela é,

exige a reflexão sobre essas circunstâncias na busca de mudá-las ou melhorá-las.

Em  relação  aos  monitores,  encarnavam,  ao  mesmo  tempo,  as  funções  de

professores e alunos, já que, por um lado estavam incumbidos de auxiliar os aprendizes

na  execução  de  suas  tarefas  escolares  e  na  discussão  dos  temas  propostos  pelo

professor, mas de outro, também eram sujeitos da mesma comunidade dos alunos e

compartilhavam as mesmas circunstâncias sociais e, apesar de alfabetizados, também

faziam parte do auditório que os professores/locutores queriam atingir. Isso pode ser

confirmado pois,  além das aulas  radiofônicas  para  os  aprendizes,  havia  programas

específicos para os monitores, ou seja, era desejo do MEB que eles adotassem uma

postura crítica  diante  da realidade social  de seu povo,  até porque esses monitores

estavam em constante contato direto com os demais alunos.

4.2 O Plano da Conscientização da Realidade

Ao dividimos a nossa análise em três planos:  “conscientização da realidade”,

“formação de atitudes” e “instrumentos de ação”, analisaremos, em separado, cada um

deles, referindo-se aos discursos das aulas radiofônicas quando for possível e, por fim,

inter-relacionamos os três  planos  para compor  o discurso maior  da cartilha.  O que

objetivamos  analisar,  segundo  nossa  problematização  em  torno  do  tema,  são  as



posições assumidas em cada lição, materializadas pelas formações discursivas e as

estratégias argumentativas utilizadas para convencer ou persuadir o auditório sobre a

tese apresentada. Entretanto, não buscamos identificar as técnicas argumentativas com

uma postura mecânica, mas sim de maneira discursiva, revelando os efeitos de sentido

sugeridos através das técnicas utilizadas, dentro do contexto em que foram inseridas.

 Entendemos que em cada lição existe a defesa de uma tese a qual chamaremos

de  tese parcial em relação à tese principal  da cartilha  como um todo.  Além disso,

muitas vezes essas teses parciais já gozam de aceitação do auditório configurando-se

como uma estratégia argumentativa que se utiliza de teses previamente aceitas pelos

alunos  como  argumentos  para  teses  posteriores.  Assim,  as  teses  que  já  obtêm a

aceitação do auditório chamaremos de tese de adesão inicial, seguindo a classificação

de Abreu (2002), são teses que se fundamentam em fatos ou presunções.

Sendo assim, dizemos que o primeiro plano de análise da cartilha e dos roteiros

de aulas é o  plano da conscientização da realidade. Nele encontramos argumentos e

teses que constroem os discursos que, por sua vez, buscam conscientizar os alunos de

si, enquanto sujeitos de uma comunidade e da realidade na qual eles estão inseridos,

problematizando-a.  Nesse  plano,  mostramos  as  estratégias  argumentativas  usadas

pelo orador para defender suas teses e marcar suas posições, verificando os efeitos de

sentido sugeridos pelas formações discursivas que cada lição da cartilha, bem como o

discurso  conscientizador  através  das  palavras  do  professor  nos  roteiros  de  aulas.

Ressalvamos, ainda, que as lições estão interligadas e que os discursos dos roteiros

marcam as mesmas posições que as lições, por isso são referidas entre si durante na

nossa análise. 

É  válido  também  ressaltar  que  os  roteiros  que  analisamos  não  se  referem

explicitamente à cartilha “Viver é lutar” como texto de leitura em que apoia as aulas e

dos quais os alunos devem responder os exercícios, visto que a cartilha não foi utilizada

pela Emissora de educação Rural,  entretanto,  os discursos do livro de leitura e das

aulas radiofônicas estão relacionados entre si. Como veremos na análise.

Antes de proceder à análise específica de cada lição é importante destacar que,

de  acordo  com Perelman  e  Tyteca  (1996),  todo  discurso  se  dirige  a  um auditório

particular ou universal, por isso, resta-nos esclarecer qual o auditório da cartilha e das



aulas radiofônicas do MEB. Definimos esse auditório como sendo particular, composto

de alunos da zona rural em processo de alfabetização e inseridos num grupo social de

baixa  condição  econômica  com  poucas  oportunidades  de  crescimento  sócio-

econômico-cultural. Nesse contexto, as estratégias argumentativas foram selecionadas

para  atingir  esse  auditório  particular.  Conforme  Perelman  e  Tyteca  (2006,  p.  34),

quando “o orador define um auditório particular se adapta ao modo de ver dos ouvintes

e se apoia em teses estranhas ou opostas a outras pessoas”. Portanto, ao definir os

jovens e adultos para atingir, o MEB estrutura as temáticas e o léxico para atender a

esse público, mas deixemos os aprofundamentos para as análises das lições.

Como já explicitamos as condições de produção da cartilha, não é objetivo nosso

analisar como se inscreve em todas as lições o contexto de produção. Optamos por nos

referirmos a essas condições apenas em algumas lições e, ao final da análise de cada

plano, faremos uma abordagem geral de como o contexto-sócio-histórico-ideológico se

apresentou no plano analisado. Assim, para sistematizar a nossa análise, faremos a

cada lição: 1) a descrição da lição com as indicações numéricas, 2) a análise da (s)

técnicas  argumentativas  utilizadas,  articulando-as  com a  identificação  das  posições

assumidas e os feitos de sentido sugeridos.

4.2.1 A Lição 1

01 Eu vivo e luto.

02 Pedro vive e luta.

03 O povo vive e luta.

04 Eu, Pedro e o povo vivemos.

05 Eu, Pedro e o povo lutamos.

06 Lutamos para viver.

07 Viver é lutar.

08 VIVER É LUTAR



Nessa primeira lição, o sujeito enunciador se inclui no discurso como um ser que

vive e luta [1], enuncia também que Pedro [2] e o povo vivem e lutam [3]. Na linha [6]

resume que lutam para viver, sugerindo como efeito de sentido que lutar é condição

para se viver, portanto defende que viver é lutar [7e 8]. 

O enunciador começa a lição construindo o seu ethos (a imagem que ele faz de

si  mesmo), marcado linguisticamente pelo pronome “eu”.  Desse modo o enunciador

apresenta-se como um sujeito que luta para viver assim como o personagem Pedro,

através de um modalizador. Essa é uma maneira dele mostrar um pouco de si para o

auditório com vistas a se aproximar desse público alvo, pois é esse enunciador/orador

quem vai narrar as experiências de Pedro ao longo das demais lições.

Entendemos  que  para  iniciar  o  processo  discursivo  nesse  livro  de  leitura,  o

orador utiliza uma tese de adesão inicial (viver é lutar) que já goza de aceitação dos

alunos,  fundamentada  em  exemplos  de  pessoas  que  vivem  e  lutam  (o  próprio

enunciador, Pedro e o povo). Dessa forma, o orador emite um ponto de vista sobre a

vida, definindo-a como “luta”, ou seja, faz uso da técnica argumentativa da  definição

expressiva para definir a vida. Nessa perspectiva, o verbo “lutar” pode ser preenchido

por vários sentidos como: viver é trabalhar, viver é insistir, viver é tentar, entre outros.

No  entanto,  ao  longo  das  lições,  os  sentidos  vão  sendo  mais  bem  delimitados,

referindo-se cada vez mais ao contexto específico desse discurso. Quando o orador

expõe  duas  vezes  a  tese  dessa  lição  [7  e  8],  grafando  a  última  vez  em  letras

maiúsculas,  dizemos  que foi  utilizada  a  estratégia  argumentativa  da  repetição  para

tornar mais presente no aluno/leitor a ideia que se quer a adesão.

Ao definir  a vida a partir  do verbo “lutar”,  o sujeito orador insere-se em uma

formação discursiva que encara a vida como ação ou movimento e não estável  ou

imutável. E, além disso, o orador fala do lugar social de um sujeito que vive e luta, luta

para viver, dirigindo-se a um público que também deve conceber a vida dessa forma.

Portanto, a utilização da definição expressiva para definir a vida como luta tanto reflete

o universo social do auditório que vive em um ambiente repleto de sofrimento e luta

para  sobreviver  com  as  poucas  condições  econômicas  como  também  sugere  um

sentido que vai além das lutas diárias desse povo, remetendo a “luta” a uma forma de

mudança na vida.  Isso quer dizer que lutar não adquire,  aqui,  apenas o sentido de



manter o que se tem, mas principalmente indica uma “luta” capaz de mudar a vida, esse

sentido ficará mais visível ao longo das lições.

Quando “Pedro” é colocado como exemplo nessa lição, ele representa todos os

“Pedros” que vivem e lutam. Inclusive, a escolha do nome “Pedro” pode nos remeter à

classe  mais  popular,  tendo  em  vista  que  essa  classe  utiliza  com  frequência  essa

identificação  pessoal,  o  que  aproxima  o  discurso  dos  sujeitos  aos  quais  se  dirige.

Assim, ao utilizar o personagem Pedro, caracterizando-o como um membro do auditório

particular  ao  qual  o  discurso  se  dirige,  o  orador  propõe  realizar  o  processo  de

identificação, permitindo que os alunos encontrem em Pedro características comuns ao

seu próprio universo social. Nesse sentido, o personagem Pedro aproxima-se do modo

de vida do auditório e pode promover a identificação com todos os outros Pedro (s),

João (s), José (s), enfim, com aqueles que enxergarem em Pedro características que

julgam pertencer-lhes.

Além disso, devemos atentar que “Pedro” é um nome bíblico, conforme a bíblia,

foi o primeiro discípulo de Jesus, era um pescador e foi convidado pelo filho de Deus a

ser um “pescador de homens”. Pedro é um nome forte para a igreja católica por ter sido

o fundador do movimento cristão, cuja ideologia em torno do seu nome consolidou ao

longo da história que ele é “pedra” e que sobre ele seria erguida a igreja. Portanto, a

escolha do nome “Pedro” como exemplo de um trabalhador que luta para viver, pode

demonstrar  certa  intenção  discursiva  recorrendo  ao  mito  bíblico  da  força,  do

desprendimento  e  da  luta  para incentivar  os  alunos  a  viver  e  lutar  dentro  de  suas

realidades. 

4.2.2 A Lição 3

09 Eu trabalho para minha família. 

10 Pedro trabalha para a família dele. 

11 Nossa vida é trabalho e luta. 

12 Nosso trabalho é luta e vida. 

13 O trabalho de cada um ajuda o outro. 

14 O trabalho de todos é para a comunidade? 



15 O trabalho de todos ajuda o trabalho de Deus? 

16         O TRABALHO DE TODOS AJUDA O TRABALHO DE DEUS.

Essa lição é antecedida pela lição 2 que insere os personagens (enunciador e

Pedro) como membros de suas respectivas famílias e diz que eles juntamente com

todas as  pessoas  formam o povo,  e  o  povo  de um lugar  forma uma comunidade.

Mostra, portanto, uma descrição da distribuição social dos indivíduos, constituindo uma

família, um povo e uma comunidade. 

É a partir da terceira lição que o orador adentra no tema “trabalho”, definindo-o

como uma das funções do homem na vida e exemplificando-o através do seu próprio

trabalho e o trabalho de Pedro. As duas primeiras linhas [09 e 10] veem o trabalho

como meio de sustentar a família.

Na linha [11],  o orador apresenta a vida como constituída de trabalho e luta.

Assim, podemos dizer que “lutar”, termo referido desde a primeira lição, não se resume

apenas ao trabalho. Entendemos que a “vida é trabalho” porque é a partir do trabalho

que são obtidos os recursos necessários ao sustento do homem. Mas, a vida também é

luta,  já  que a  conquista  das  coisas  na  vida  não  se  dá  facilmente,  é  preciso  lutar,

empreender esforços, sair da submissão para uma atitude pró-ativa.

O efeito de sentido proposto pelo enunciado [12] é que o trabalho é difícil,  é

sacrificado, mas também é vida, sem ele não teria vida. Esses enunciados materializam

a posição do sujeito sobre o trabalho, colocando-o em pé de igualdade com a vida:

“trabalho é luta e vida”. Na afirmação [13], entendemos que o trabalho é união entre os

trabalhadores.  Assim,  ao  aceitar  essa afirmação [13]  o  leitor  é  levado  a responder

positivamente o questionamento seguinte [14]. No questionamento [15], o orador abre

para a resposta do aluno, mas deixa clara a sua posição no enunciado posterior [16].

Numa análise discursiva e argumentativa dessa lição,  podemos dizer que ela

apresenta  um  discurso  sobre  o  trabalho  e  sobre  a  religião.  No  primeiro  caso,  o

enunciador  fala do lugar social  de trabalhador para defender o trabalho como parte

integrante da vida, como algo positivo e necessário. Esse discurso sobre o trabalho é a

tese da lição. Essa proposição não está materialmente visível, mas é percebida pelos

efeitos de sentidos propostos pelos argumentos que a constrói. Acreditamos que essa



tese foi construída a partir de dois exemplos de sujeitos que trabalham: O enunciador e

Pedro [09 e 10], complementados por duas  definições expressivas sobre a vida e o

trabalho e por uma visão cooperativista sobre o trabalho [11, 12 e 13]. Além disso, para

fundamentar a tese de que o trabalho é necessário, é vida, articula-se um argumento

religioso [16].

O discurso religioso aparece vinculado ao discurso sobre o trabalho, entendendo

que  o  trabalho  humano  ajuda  o  trabalho  divino.  Assim,  um dos  efeitos  de  sentido

sugeridos dessa articulação é o reforço da tese da qualificação positiva que se deve dar

ao trabalho do homem, já que esse trabalho complementa o trabalho para um bem

maior, isto é, o trabalho de Deus. Percebemos também que, inscrito nesse discurso

religioso, está o contexto pelo qual ele foi produzido, remetendo, portanto, à concepção

doutrinária da Igreja católica que envolvia ideologicamente os discursos do MEB. Em

outras  palavras,  para  defender  a  tese  de  que  o  trabalho  é  necessário  à  vida  dos

homens,  o  orador  faz  uso  do  discurso  religioso  [16]  que  marca  textual  e

discursivamente a posição ideológica de que o trabalho humano auxilia o trabalho de

Deus. Nesse sentido, Deus também aprova o trabalho do homem. 

Logo, na defesa da tese de que o trabalho é essencial à vida, essa lição faz uso

da  modalidade  interrogativa que,  apesar  de  não  estar  vinculada  às  técnicas

argumentativas, distribuídas nos quatro grupos de argumentos (os argumentos quase-

lógicos, os argumentos baseados na estrutura do real, os argumentos que fundam a

estrutura do real e os argumentos por dissociação das noções), corresponde à forma de

apresentação do discurso ao auditório que já busca o convencimento do público. Além

disso,  percebemos  a  utilização  das  definições  expressivas  como  técnicas

argumentativas que definem a vida e o trabalho, demarcando as posições do orador na

tentativa de convencer seu interlocutor.

4.2.3 A  Lição 4

17 Pedro trabalha. 

18 Sua mulher também trabalha. 



19 Eles trabalham para sustentar a família. 

20 Mas a família de Pedro passa fome. 

21 O povo trabalha e vive com fome. 

22 É justo a família de Pedro passar fome? 

23 É justo o povo viver com fome? 

24 É JUSTO O POVO VIVER COM FOME? 

Não mais utilizando o pronome pessoal “eu”, não se incluindo como exemplo, o

enunciador, nesta lição, descreve e questiona a realidade de Pedro e de sua família

que, apesar de trabalharem, passam fome. Dizemos que o enunciador sai de cena, ou

melhor, deixa de ser mais um personagem desse mundo narrado e passa a enunciar a

história sem se incluir como foi feito nas lições 1 e 3. Isso porque agora o enunciador

começa  a  adotar  uma  postura  mais  definida  de  orador,  ou  seja,  daquele  que,

simultaneamente, narra, comenta e argumenta os acontecimentos.

Portanto, para iniciar essa nova maneira de argumentar, o discurso inicia com

constatações já mencionadas sobre o trabalho, acrescentando que, além de Pedro [17],

sua mulher  também trabalha  [18].  Os dois  trabalham para  sustentar  a  família  [19].

Entretanto, apesar de Pedro e sua mulher trabalharem para sustentar a família, essa

família passa fome [20]. Até agora temos uma descrição da realidade social da família

de Pedro, servindo como  exemplo para que, a partir dos enunciados seguintes [20 e

21],  essa  realidade  seja  generalizada  às  classes  populares  (o  povo)  [21]  e

problematizada [22, 23 e 24]. 

Depois de expor esses fatos [17 a 18] que servem de argumentos à tese que se

quer defender, o orador questiona: é justo a família de Pedro e o povo viver com fome?

[22 e 23].

As perguntas feitas aos leitores buscam deles uma posição diante desse fato,

cujas  respostas  já  são  presumidas  pelo  orador.  Dizemos  que  esses  dois

questionamentos  recorrem  à  regra  de  justiça como  técnica  argumentativa  para

convencer o leitor a aderir à tese de que “não é justo o povo viver com fome”. A regra

de  justiça aqui  utilizada  versa  que,  diante  de  todo  trabalho  e  luta  de  Pedro  para

sustentar a família, eles ainda passam fome. É a partir da exposição da realidade social



de Pedro e do povo que trabalham, mas passam fome, que o orador recorre à regra de

justiça:  pois  se  eles  trabalham  é  justo  que  satisfaçam  as  suas  necessidades

alimentares. 

Assim, apesar de não explicitar sua tese de que não é justo o povo viver com

fome, através de uma frase afirmativa, o orador o faz por meio da regra de justiça.. As

perguntas já possuem uma resposta presumida do público porque o orador alia fatos

que já gozam da adesão do auditório (de que o povo passa fome) à técnica da regra de

justiça como argumentos fortes na defesa da tese que propõe.

A tese argumentada pelo orador nessa lição marca a sua posição ideológica a

favor das classes populares que trabalham para se sustentar e mesmo assim não são

bem sucedidos nessa empreitada. O sujeito enuncia de uma formação discursiva que

não concorda com a áspera realidade que o trabalhador é submetido, ao passo que

expõe essa realidade para o leitor problematiza-a sob essa técnica argumentativa. Ao

problematizar a realidade, questionando o leitor, sob a perspectiva de justiça, o orador

abre um espaço para que leitor não apenas dê a resposta ao questionamento, mas

também  promove  um  processo  de  iniciação  desse  aluno  numa  linha  de  reflexão

questionadora  da realidade,  instigando-o a  também questionar  outros fatos sobre a

mesma perspectiva. 

Assim, o modo como a tese dessa lição foi construída - mostrando ao aluno leitor

uma realidade, problematizando-a com perguntas dirigidas a esse aluno - faz remeter

esse  discurso  ao  contexto  educativo-ideológico  de  sua  produção.  Isso  porque,  ao

questionar  o  aluno,  busca-se  dele  respostas,  concebendo-o  como sujeito  capaz  de

tomar posições e de refletir sobre algo, ao invés de apenas apresentar a realidade sem

problematizá-la ou não submeter o aluno à reflexão. Essa é a concepção de aluno que

o MEB aderiu,  fundamentando-se na educação popular,  ou seja,  aquela  que busca

empreender uma educação “com” o aluno e não “para” o aluno.

Ainda sobre as perguntas dirigidas aos alunos, dizemos que se configuram numa

marca  linguística  do  caráter  dialógico  da  linguagem,  visto  que  o  produtor  do  texto

escrito, mesmo sabendo que seu leitor não estava presente no momento da escritura

para responder às perguntas, ancorou-se no fato de que o texto dirigia-se a um leitor ou

auditório,  o  qual,  no  momento  da  leitura,  poderia  completar  o  ciclo  de  interação  e



responder  às  perguntas  escritas.  Falamos  isso  também  porque  vemos  na  própria

estruturação dessa lição a perspectiva do método ativo que propunha o MEB, ou seja, o

entendimento de que é com o aluno que se constrói o conhecimento, dando a ele o

poder de refletir, responder, aprovar ou refutar o que lhe chega de forma escrita ou oral.

4.2.4 A  Lição 5

25 Este menino é o Zé. 

26 Zé é menino e já trabalha. 

27 Trabalha porque precisa. 

28 É menino e não estuda. 

29 Não tem escola para o Zé. 

30 Todo menino precisa estudar. 

31 O povo todo precisa de escola. 

32 Por que não tem escola para o Zé? 

33 Por que não tem escola para todos? 

34 POR QUE NÃO TEM ESCOLA PARA TODOS? 

Essa lição traz um novo personagem para a história contada: o Zé [25], atrelado

a duas temáticas. A primeira diz respeito ao trabalho infantil a partir da afirmação de

que Zé é menino e já trabalha [26], entretanto na linha [27] dá a entender que esse

trabalho não é realizado voluntariamente por Zé, mas sim devido à necessidade de

trabalhar para ajudar na renda familiar. A segunda questão refere-se ao fato de Zé não

estudar  [28],  mas isso acontece porque não tem escola para o menino [29].  Desse

modo, depois da descrição da vida desse jovem dentro das circunstâncias que o obriga

a trabalhar e a não estudar, o orador assume uma posição diante desses fatos através

dos dois enunciados seguintes: todo menino precisa estudar [30] e o povo todo precisa

de escola [31] além de questionar sobre as causas dessas circunstâncias [32, 33, 34].

Ao  defender  que  todo  menino  precisa  estudar,  o  orador  fundamenta-se  nos

direitos  de  todo  cidadão  que,  somente  na  década  de  1990,  tais  direitos  foram



elaborados na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê o direito a

escola para todos os jovens. Além disso, ancorando-se nos direitos de todo cidadão de

poder ter acesso à escola, o enunciador generaliza a necessidade da educação para

todo o povo. Assim, a tese dessa lição: “o povo todo precisa de escola” é defendida por

meio de acordos prévios entre o orador e o auditório a partir dos enunciados anteriores

que descrevem as condições dos jovens da zona rural e que presume serem aceitos

por aqueles que vivem de perto essa realidade. Dessa forma, o orador partiu de fatos

que descrevem a realidade do povo camponês e que já obtêm a adesão do auditório,

para só depois demarcar sua posição. Estruturando, dessa forma, a argumentação, o

enunciador torna mais fácil a aceitação da tese que quer defender, visto que, conforme

Perelman e Tyteca (1996), o fato, enquanto acordo baseado no real, apresenta-se ao

indivíduo como uma reação subjetiva a algo que se impõe a todos. Portanto, fazer uso

dos fatos de que o jovem trabalha porque precisa ajudar a família e não estuda porque

não  tem  escola,  corresponde  à  realidade  da  zona  rural  no  período  em  que  esse

discurso foi construído e por isso, ganha o estatuto de “fato” junto ao auditório e ajuda

na defesa da tese de que a escola é necessária para todos.

Entretanto, a lição 05 além de conscientizar o leitor da realidade, buscando dele

a aceitação de uma tese, também questiona as causas dessas condições de vida do

povo camponês. Isso porque não basta entender que é necessário se ter escola para

todos, é preciso saber também a causa da não existência de escolas para o Zé e para o

povo.

Essas perguntas estão dentro do contexto educacional da década de 1960 em

que a rede de escolas do governo não atendia a todos os brasileiros, sobretudo, os

localizados nas zonas rurais. Daí as perguntas que, ao mesmo tempo, incitam o aluno a

refletir sobre as causas de não se ter escolas no campo e também o conduz a combater

a  causa  para  mudar  os  efeitos.  Mas  qual  seria  a  causa?  A  lição  não  especifica,

deixando em aberto a resposta para que o aluno emita sua opinião. A resposta não é

dada  porque  a  lição  05  segue  o  mesmo  perfil  da  lição  anterior,  apoiando-se  na

modalidade  interrogativa numa  perspectiva  dialógica,  com  vistas  a  desenvolver  no

aluno a sua capacidade de reflexão porque essa é uma das características do processo



de  conscientização  proposto  por  esse  primeiro  plano  das  lições.  Entretanto,  essa

resposta pode ser construída discursivamente ao longo das outras lições.

Quanto à estratégia argumentativa utilizada para questionar sobre a causa dos

efeitos sofridos por Zé e pelo povo, temos a  ligação de sucessão de vinculo causal.

Esse é um argumento que liga os acontecimentos e o mundo, segundo Perelman e

Tyteca (1996), a partir de um acontecimento busca-se descobrir as causas que pode

determiná-lo. Além disso, na linha [34] o orador repete o questionamento [33], grafando

o enunciado em letras maiúsculas. Essa é a técnica da repetição que visa tornar mais

presente um elemento e, nesse caso, deixa os questionamentos ainda mais incisivos. 

4.2.5 A  Lição 6

35 O povo tem fome e doença. 

36 Por que tanta doença no povo?

37 O povo precisa de escola. 

38 Precisa de casa e comida.

39 O povo precisa de trabalho. 

40 É dura a vida do povo! 

41 O povo quer mudar de vida? 

42 O povo pode mudar de vida? 

43 O POVO PODE MUDAR DE VIDA. 

A  lição  começa  com um  fato  [35]  baseado  no  contexto  social  em  que  está

inserido  o  auditório  ao  qual  o  discurso  dirige-se.  Obviamente,  todos  os  humanos

sentimos fome e somos afetados por doenças,  mas a fome e a doença às quais o

orador se refere não são normais, ou seja, não é a simples necessidade orgânica de

recompor as energias através dos alimentos ou ficar doente ao caso. Um dos efeitos de

sentido que se relaciona com as posições sustentadas até essa lição dá-nos a entender

que existe um motivo para essas mazelas, e que não é uma causa natural, por isso, no

enunciado posterior  [36]  o leitor  é questionado quanto à possível  explicação para a



doença do povo. Nas linhas [37, 38 e 39] o enunciador resume as lições anteriores e a

atual dizendo que o povo precisa de escola, de casa, comida e trabalho. O enunciado

[40]  emite  uma  opinião  sobre  a  vida  do  povo  enquanto  que  as  linhas  [41  e  42]

questionam o querer  e  o poder  mudar  e,  em seguida,  conclui  na linha [43]  com a

resposta do orador às questões anteriores.

A  tese  dessa  lição  é  explicitada  apenas  no  final  do  discurso,  mas  para

fundamentá-la, diminuindo o grau de rejeição por parte do auditório, o orador faz uso de

três teses de adesão inicial: o povo precisa de escola, o povo precisa de casa e comida

e o povo precisa de trabalho.  Esses temas já foram tratados na cartilha através das

lições anteriores e, além disso, configuram-se em  valores  do povo que vive na zona

rural.  São valores  que não pertencem apenas  a  esse auditório,  visto  que  qualquer

pessoa pode encarar a escola, a casa, a comida e o trabalho como necessários à vida,

especialmente, a comida, pois sem ela nos falta a energia vital para continuar a viver.

Entretanto, esses valores tornam-se mais importantes para esse grupo social do que

para  outros,  visto  que  eles,  dentro  de  uma  baixa  condição  social,  trabalham  para

sobreviver,  obtendo desse trabalho  o  alimento.  Assim,  numa escala  hierárquica,  os

valores úteis (comida, dinheiro, trabalho, entre outros) são mais importantes do que os

valores  sensíveis  (jóias,  automóvel  sofisticados  e  outros).  Seguindo  essa  reflexão,

concordamos com Abreu (2001),  quando diz que “na verdade o que caracteriza um

auditório não são os valores que ele admite, mas como ele os hierarquiza”. Assim, ao

fazer uso dos valores do auditório em questão, buscou-se contar com a aceitação dos

alunos para a partir dessa adesão expor a tese da lição de que “o povo pode mudar de

vida”.

Entretanto, antes da defesa da tese, o orador utiliza novamente o recurso da

modalidade interrogativa  perguntando ao homem da zona rural se ele quer mudar de

vida e se ele pode mudar. As perguntas só são feitas depois que a vida do camponês

foi contextualizada e definida como uma “vida dura” [40], a partir  de então, as duas

perguntas  são  realizadas.  A  primeira  versa  sobre  o  “querer  mudar”  desse  povo,

dirigindo-se a uma resposta mais pessoal, isto é, cabe apenas ao povo decidir se quer

mudar de vida, por isso a resposta fica em aberto e só pode ser respondida pelo povo.

O mesmo não acontece com a segunda pergunta: o povo pode mudar de vida? [42].



Essa resposta é explicitada no enunciado posterior [43], afirmando que o povo pode

mudar  de  vida.  Ao  defender  essa  posição,  o  orador  conclui  o  seu  próprio

questionamento, o que nos leva a interpretar que se o povo quer mudar de vida, mas

não acredita que pode, o enunciador garante a possibilidade de mudança, demarcando

a sua posição e deixando para os alunos a tarefa de aderir ou não à tese exposta.

Enquadramos  essa  lição  no  plano  da  conscientização da  realidade porque

enxergamos que um dos seus propósitos é conscientizar o sujeito da necessidade e

possibilidade de mudança da realidade em que ele vive, mas também percebemos a

força  do segundo plano (o  da  formação de atitudes)  nesse discurso.  Dizemos  isso

porque ao versar sobre o “querer”  e o “poder” mudar,  também incita no aluno uma

tomada  de  atitude  a  partir  das  respostas  dadas  aos  questionamentos.  Portanto,

consciente da áspera vida que leva, o auditório é convidado a tomar uma atitude em

prol da mudança que, posteriormente, leve a uma ação.

A mudança desejada e possível trata-se da melhoria das condições de vida do

povo, através do trabalho justo que conceda a alimentação suficiente para as famílias a

ponto  de  não  passarem fome  ou  de  precisar  depender  do  trabalho  infantil  para  a

complementação da renda familiar. Uma mudança que dê ao Zé e ao povo (lição 05)

direito à escola e à saúde (lição 06). Adiantamos aqui, que o vocábulo “mudança” vai

acumulando ao longo das lições mais significados, contribuindo para o entendimento da

mudança proposta pelo orador e que busca ser aceita pelo auditório.

4.2.6 A  Lição 7

44 Ao homem não basta comida. 

45 Não basta casa e salário. 

46 O homem precisa de Deus. 

47 Deus é Justiça e Amor. 

48 Deus quer Justiça entre os homens. 

49 Deus quer Amor entre os homens. 

50 DEUS É JUSTIÇA E AMOR. 



As lições estão interligadas discursivamente, abordando temáticas e defendendo

posições  numa  lição,  por  exemplo,  e  retomando-as  em  lições  posteriores  para

acrescentar elementos e fundamentar novas teses. Isso é o que podemos visualizar na

lição 07. Os dois primeiros enunciados [44 e 45] referem-se aos  valores úteis (casa,

comida e salário - representando o trabalho), utilizados anteriormente para dizer que o

povo precisa mais do que esses valores, “o homem precisa de Deus” [46]. O orador

assegura que Deus é justiça e amor [47] e afirma que Deus quer a justiça e o amor

entre os homens [48 e 49],  finalizando com a repetição do enunciado [47]: “Deus é

justiça e amor” [50]

Numa  argumentação,  segundo  Abreu  (2001),  o  orador  precisa  conhecer  os

valores do auditório para obter mais êxito no convencimento. Já vimos que na lição 06

são utilizados  os  valores úteis do povo camponês e agora o enunciador  coloca na

argumentação um valor abstrato: Deus. Conforme Perelman e Tyteca (1996), Deus é

um valor abstrato e absoluto ao mesmo tempo. Ao dizer que o homem precisa de Deus,

o orador quer colocar, caso não seja, Deus como um dos valores necessário ao povo.

Defender que o homem precisa de Deus é a tese dessa lição que quer ser aceita pelo

auditório,  buscando colocar  Deus  como um  valor tão  importante  para  esse público

quanto os valores úteis.

Para  assegurar  que  Deus  é  um  valor  necessário,  o  orador  dá  algumas

qualidades desse Deus que, por sua vez, estão relacionadas com o que o auditório

precisa: Justiça e amor. A proposição defende o seguinte raciocínio: se Deus congrega

em si a justiça e o amor [47] e, além disso, quer a justiça e o amor entre os homens,

então, o homem precisa de Deus.

Quando o orador afirma que Deus quer a justiça entre os homens, ele faz uso de

um argumento de autoridade para instigar a luta por justiça. O argumento de autoridade

é aquele proferido por uma pessoa de prestígio para o público, e como dizem Perelman

e  Tyteca  (1996,  p.  351),  “quanto  mais  importante  a  autoridade  mais  indiscutíveis

parecem suas  palavras”.  Assim,  Deus,  um ente  superior  ao  homem,  também quer

justiça. Vemos, portanto, que o mesmo pedido de justiça abordado na lição 04, sob a

forma de questionamento (é justo o povo viver com fome?), também é requerido por



Deus. Portanto, com uma roupagem do discurso religioso, o orador reclama por justiça,

fundamentando o desejo do povo, através do discurso de Deus, visto que não é apenas

o povo que quer justiça.

Ao inserir Deus nessa argumentação a favor da justiça, fica ainda mais visível a

remissão ao contexto de produção desse discurso, tendo em vista que a igreja católica

era a principal responsável pela produção discursiva do MEB. Assim, a lição sete quer

difundir os princípios religiosos afirmando que o povo precisa de Deus, de maneira a

relacionar  o  desejo  de  justiça  do  povo  com a vontade  de  Deus  para  convencer  o

auditório. Nesse sentido, o discurso religioso foi adaptado às intenções argumentativas

do contexto em questão, como podemos ver quando o orador diz “Deus é justiça e

amor”, usando uma definição que se presume já aceita pelo auditório (Deus é amor) e

acrescentando o vocábulo justiça. A reformulação da frase mostra mais uma estratégia

argumentativa que se baseia num valor previamente aceito para reforçar a necessidade

por justiça.

Como o MEB pautava a alfabetização na conscientização, vendo que primeiro é

preciso ter consciência de si e do mundo para depois agir, o primeiro plano da cartilha

segue essa linha de atuação. Os discursos presentes nas lições que agora analisamos

foram construídos para levar ao auditório o conhecimento da realidade injusta em que

ele vive. Mas, obviamente, esse auditório já sabe a dura vida que leva (sujeito à fome e

doença,  sem escola,  sem perspectiva),  entretanto,  a  conscientização  como um dos

objetivos do MEB não se resume ao saber sobre a realidade,  engloba também um

saber  que  exige  uma  reflexão  sobre  a  realidade.  Não  é  apenas  conhecer,  mas,

sobretudo, questionar e entender as causas dessa realidade social. A conscientização

dos alunos foi buscada a partir de um entendimento da consciência como processo,

que conforme Pinto citado por  Fávero (2006,  p.198),  consiste  naquele  pelo  qual  “o

homem no mesmo ato em que adquirir uma ideia, adquire a capacidade de usá-la como

instrumento para a aquisição de nova ideia”.

Portanto, pudemos verificar que os discursos argumentativamente construídos e

apresentados  nas lições  propunham aos  alunos  ler  o  mundo  através das  palavras,

questioná-lo. Cada lição apresentou aos alunos trechos de uma realidade já conhecida

pelo auditório, mas que talvez ainda não tivesse sido problematizada. Então, essa foi



uma das funções das lições, expondo fatos e valores conhecidos pelos jovens e adultos

e, a partir deles, defendendo pontos de vista. As teses que revelamos em cada uma

das lições assumiram um papel de preparação (teses parciais) para a tese principal

ainda não explicitada. 

Nesse contexto, o MEB enquanto um Movimento de Cultura Popular voltou-se

para os interesses das classes populares, concedendo-lhes uma educação que não só

refletisse o universo social desses alunos, mas também que questionasse as injustiças,

a fome, o trabalho infantil,  a ausência de escolas para o povo e, principalmente as

causas dessa desigualdade.  Mas, o objetivo principal  não era apenas conscientizar,

concedendo ao auditório uma leitura do mundo, buscando convencê-lo das posições

assumidas,  o  MEB,  usando  a  sua  produção  discursiva  na  cartilha  e  nas  aulas

radiofônicas queria muito mais do que isso. É o que vamos revelar nos dois planos

seguintes.  Mas,  antes  vamos  ver  como  as  aulas  radiofônicas  transmitidas  pela

Emissora  de  Educação  Rural  abordaram  os  discursos  dentro  do  plano  da

conscientização.

4.2.7. O Primeiro Roteiro de Aula Radiofônica

Assim  como  nas  lições  da  cartilha,  as  aulas  radiofônicas,  transmitidas  pela

Emissora  de  Educação  Rural,  também  buscavam  conscientizar  os  alunos/ouvintes.

Enquanto que a cartilha trazia noções gramaticais e exercícios, de um lado, e lições

com  discursos,  de  outro  lado,  as  aulas  pautavam-se  em  português,  matemática,

geografia e história, além de dirigirem-se aos alunos com os discursos que norteavam a

prática educativa do MEB.

Ao analisarmos os discursos da aula do dia 22 de agosto de 1963, das 20h às

20h e 34min. Podemos entender como esse processo de conscientização do aluno era

realizado.

A  aula  começa,  assim  como  todas  as  outras  que  analisaremos,  com  a

identificação da emissora na voz de um locutor, depois é colocado um trecho musical

chamado de característica com a função estética de demarcar para o ouvinte o início do



programa, no caso da aula. Em seguida, o locutor apresenta a professora5 e o número

da turma, depois disso, o operador de áudio põe no ar mais uma vez a característica

para logo em seguida a professora tomar a palavra, saudar os alunos e convidá-los a

rezar um pai nosso. Depois da reza, a professora dirige-se aos alunos e começa a aula,

geralmente iniciada a partir  de um discurso e, posteriormente,  a professora/locutora

adentra  no  ensino  das  matérias  e  nas  resoluções  de  questões  de  português,

matemática, geografia ou história.

Antes  de  apresentarmos  as  nossas  interpretações,  deixamos  claro  que  não

analisaremos aqui a maneira pela qual a professora aborda o ensino dos conteúdos,

mas sim, os discursos que permeiam essas aulas, estando eles localizados no início,

no meio ou no final da transmissão, visto que são esses discursos que, assim como os

discursos da cartilha “Viver é lutar”, buscavam convencer e/ou persuadir os alunos.

A aula em questão possui uma duração de 30 minutos, apresentando apenas um

discurso  inicial  e  o  restante  da  aula  é  composta  de  exercícios  de  português  e

matemática.

O discurso começa remontando uma dramatização ouvida pelos alunos na aula

anterior e que enfocava a relação de pais e filhos. A dramatização não estava descrita

no roteiro tampouco tivemos acesso ao áudio dela. Mas, de acordo com a professora

da aula, depois da audição da dramatização, foram feitas três perguntas aos alunos 

(1) Que vocês acham da vida dessa família?

(2) O dever de Antônio é apenas dar o sustento aos filhos?  

(3) A educação dos filhos é dever somente da mãe? Que acham vocês?

 Assim, ao retomar essas perguntas, na aula em questão, a professora emite o

seu discurso:

Em 1º lugar a vida dessa família como de muitas outras é sacrificada. Famílias
onde  a  mulher  não  tem seu  devido  valor.  Não queremos  dizer  de  maneira
nenhuma que a mulher seja somente um objeto de enfeite, isso nunca, mas
uma  pessoa  que  administra  sua  casa  pensando  em  conjunto.  São  duas
cabeças duas pessoas a pensarem juntos.Os filhos são crianças que dependem
tanto do pai quanto da mãe. O pai não deve somente dá o sustento. Ele e a
mãe se complementam. E jamais deveriam agir separadamente.

5 Utilizamos o cargo de professor no feminino porque todas as aulas que analisamos são apresentadas
por professoras.



A educação dos filhos cabe a todos dois o pai com autoridade e a mãe com
doçura, mas que essa autoridade não seja tão dura e essa doçura não seja
(trecho  indecifrável).  Eles  são  um  misto  de  amor  carinho  compaixão  e
cumplicidade. (AULA I, TRECHO 1).

Como  vimos,  a  professora,  inicialmente,  questionou  os  alunos  sobre  a

dramatização, para, na aula seguinte, proferir o seu discurso. O gesto de dirigir-se aos

alunos com perguntas nos remete ao mesmo procedimento adotado em algumas lições

da cartilha  “Viver  e Lutar”.  Nas aulas  a professora também faz uso da  modalidade

interrogativa como  estratégia  argumentativa  para  dialogar  com  os  alunos/ouvintes,

dando-lhes a possibilidade de refletir a cerca do que foi transmitido pelo rádio e tirar

suas conclusões.

As palavras da professora versam sobre a realidade da família apresentada na

dramatização, utilizando-se dessa família como exemplo de muitas outras famílias com

vida sacrificada. Aborda a imagem que se deve ter da mulher como uma pessoa que

administra a casa e os filhos em conjunto com o homem. Além disso, o orador (na

figura da professora) sugere como o pai  e a mãe devem conduzir  a educação dos

filhos. Os motivos que nortearam a construção desse discurso relacionam-se com a

proposta pedagógica do MEB que propunha possibilitar aos alunos uma educação de

base. Entendendo esse tipo de educação como aquela que se preocupa com o próprio

o homem, com sua formação e realização pessoal. Assim sendo, a voz da professora

coloca em prática,  ou melhor,  difunde através das ondas do rádio os propósitos do

MEB, caracterizando esse discurso como conscientizador, visto que pretende tornar o

aluno consciente dos seus deveres enquanto membros de uma família, nos papéis de

pai e mãe. Obviamente, a conduta que a professora propõe é uma leitura da realidade,

portanto,  uma  maneira  de  interpretá-la  que  foi  exposta  para  convencer  os  alunos

(jovens e adultos) a aderir a essa forma de pensar. 

Dizemos que esse discurso pertence ao plano da conscientização da realidade,

mas também ele incita uma forma de agir como pai e mãe, por isso também sugere

uma ação.  Sendo assim, essa aula  congrega em si  o  plano da conscientização da

realidade e o  plano dos instrumentos de ação,  já que mostra as condutas a serem

seguidas pelo pai (autoridade) e a mãe (doçura) no exercício de seus papéis sociais,



querendo persuadir os aprendizes a essa ação. Nesse sentido, a tese aqui defendida

refere-se  à  necessidade  de  haver  cumplicidade  entre  o  pai  e  a  mãe  que  jamais

deveriam agir separadamente na educação dos filhos. 

Essa tese fundamentou-se na técnica argumentativa do exemplo, utilizando uma

dramatização  que  abordava  essa  questão  familiar  para,  a  partir  dos  personagens

representados  na dramatização  (Antônio,  a  mãe e o  filho),  generalizar  as  reflexões

acerca de outras famílias. Além disso, não podemos deixar de falar que a tese dessa

aula baseou-se também num recurso de presença que, segundo Abreu (2001), tem por

objetivo ilustrar  a tese que se quer  defender.  O  recurso de presença utilizado foi  a

dramatização,  visto  que  o  discurso  partiu  dela  para  compor-se,  enquanto  posição

sustentada pela professora.

As dramatizações são um dos formatos de programas que o rádio possibilita e

podem ser definidas, seguindo a classificação de Barbosa (2003, p.117), como “uma

representação do real e do cotidiano, traduzindo para a linguagem radiofônica textos

originais  ou adaptados,  inéditos ou publicados de obras literárias,  bem como textos

escritos especialmente para o rádio”. Dessa forma, o drama pode ser unitário, seriado e

radionovela. O primeiro, também chamado de peça inteira, constitui uma unidade em si

porque possui início, meio e fim numa só transmissão, sem continuidade posterior. O

segundo, possui personagens fixos que se apresentam a cada novo episódio. Enquanto

que  a  radionovela  apresenta  personagens  fixos  e  capítulos  sequenciados.  A  partir

dessa divisão, consideramos que as dramatizações transmitidas nas aulas radiofônicas

consistiam  no  drama  unitário,  havendo  sempre  novas  histórias  com  personagens

diferentes a cada aula. As dramatizações, como formato dentro das aulas radiofônicas

além de atuar como um  recurso de presença deve ter proporcionado dinamicidade à

transmissão da aula porque são capazes de, através da linguagem do rádio (a “voz

humana”,  a  “música”,  os  “efeitos  sonoros”  e  o  “silêncio),  criar  cenários,  despertar

sentimentos e envolver o receptor a ponto de fazê-lo transformar o som em imagem

mental, processo chamado de imaginação. 

Portanto, o discurso do professor nessa aula imprime os mesmos preceitos de

educação  de  base  da  cartilha,  buscando  uma  educação  que  fosse  além  da

instrumentalização  do  aluno,  perpassando  sobre  os  conhecimentos  mínimos  da



realidade em que está inserido e de convivência cooperativa que se quer não só no

seio familiar, mas também na vida em comunidade.

4.2.8. O Segundo Roteiro de Aula Radiofônica

A aula do dia 15 de maio de 1963 possui uma duração de 34 minutos, composta

pela identificação inicial  da emissora e da professora, a reza,  depois o discurso da

educadora e a resolução de exercícios de matemática. 

A prece inicial que abria todas as aulas é uma marca visível da influência da

igreja católica na produção discursiva do MEB também em âmbito local. Se a cartilha

trazia a figura de Deus em determinadas lições,  as  aulas  faziam,  religiosamente,  a

oração antes do ensino dos conteúdos. Um dos objetivos era difundir a fé católica entre

os  jovens  e  adultos  da  zona rural.  Mas,  entendemos que o  benefício  social  que o

CNBB, enquanto coordenador do MEB, propiciou ao camponês com a educação de

base, foi  a principal  meta perseguida pela igreja.  Entretanto, os discursos religiosos

permearam tanto o material didático nacional quanto o local como forma de incutir nos

sujeitos  a  aceitação  de  uma  religião  cuja  figura  principal:  Deus  é  colocado  nos

discursos como um ente superior que abençoa e concorda com esse projeto educativo

da igreja católica diante das classes populares.

Segundo Fávero (2006, p.44), a ação da igreja, através da educação de base

“era vista não só como prioritária, mas como uma exigência de evangelização”. Nesse

contexto, o viés evangelizador também justificava o projeto educativo desenvolvido pela

religião  católica.  Inclusive,  um  dos  motivos  que  impulsionaram  a  CNBB  a  se

responsabilizar pelo MEB foi a possibilidade da instrução religiosa através do rádio. No

entanto,  quando  o  movimento  de  educação  começou  ganhar  contornos  de  um

Movimento  de  Cultura  Popular,  pautando-se,  sobretudo,  numa  educação

conscientizadora  e  politizadora,  apresentando  uma postura  ideológica  demarcada  a

favor das mudanças socioeconômicas do país, a coordenação do MEB pela igreja e seu

papel  de  catequizar  passam  a  ser  questionados  por  alguns  bispos  e  leigos  que

compunham o movimento. Entretanto, não nos cabe aprofundar essa questão, mas o



fato  é  que  os  discursos  que  hora  analisamos  trazem  arraigados  uma  postura

evangelizadora seja nas orações iniciais seja nas palavras da professora seguindo os

princípios de vida propostos pela religião.

Quanto aos discursos emitidos pelas professoras,  optamos por  transcrevê-los

assim  como  estavam  nos  roteiros  de  aulas  porque  entendemos  que  refletem  um

contexto de produção, do qual não nos cabe modificá-lo. Sendo assim, destacamos o

discurso da aula em questão.

Caros alunos.  O mundo em que vivemos é todo ele  estudado através dos
continentes. Os continentes pelos países, os países pelos estados, por seus
municípios divididos em distritos,  os distritos em localidades,  as localidades
que se formam por pessoas vivendo tôdas elas em famílias. A família é pois o
alicerce da sociedade e por conseguinte do mundo. Família é a união de um
homem e uma mulher  que pelo casamento promete diante  de Deus e dos
homens quer dizer com o matrimônio civil  e católico. Viveram unidos até a
morte  e  enfrentaram juntos  as dificuldades e  facilidades que a vida se lhe
apresenta. É de uma família bem organizada que vão surgir crianças capazes
de mais tarde poder dirigir conscientemente uma nação. É preciso que haja a
cima de tudo muito amor, muita compreensão.
Ditado a família.
A família é o alicerce da sociedade. É de um lar bem organizado. Onde pai e
mãe vivem felizes e equilibrados com a finalidade de criar bem os filhos dando-
lhes uma educação completa que pode surgir cidadãos capazes de dirigir uma
missão que lhe for confiada. (AULA II, TRECHO 1).

A  professora  parte  de  uma  descrição  geográfica  da  organização  social  dos

homens,  dispostos  espacialmente  em  continentes,  países,  estados,  municípios,

distritos, localidades para chegar à formação familiar. A família é o tema do discurso

proferido, definida como o alicerce da sociedade e do mundo. Todavia, não é qualquer

família, mas aquela formada pelo casamento entre um homem e uma mulher através do

matrimônio civil e católico. Uma união que deve ser separada apenas pela morte e que

seja capaz de enfrentar as alegrias e obstáculos que a vida impõe. É, portanto, dessa

família bem organizada carregando em si muito amor e compreensão que vão surgir

crianças conscientes e capazes de dirigir uma nação. 

Ao parafrasear o que está contido no trecho acima, recuperamos efeitos sentido

sugeridos por esse discurso cujo objetivo é descrever para aluno/ouvinte a constituição

de uma família que segue os moldes dos princípios católicos e que deve servir  de



modelo a qualquer família. A professora, na condição de oradora desse discurso, quer

conscientizar o auditório do que é e do que deve fazer uma família,  mostrando aos

aprendizes uma visão familiar  pautada no catolicismo e com vistas  a  influenciar  os

alunos a aderir a essa leitura de mundo. Ao conscientizar os pais do papel familiar, eles

estão aptos a formar indivíduos também conscientes que possam dirigir  uma nação.

Portanto, vemos que a produção discursiva dessa aula radiofônica adota uma forma

circular  para  defender  sua  posição,  ou  seja,  inicia  com  a  descrição  espaço-

organizacional da sociedade chegando até a família para, a partir  da concepção da

família  como  alicerce  do  mundo,  voltar-se  novamente  à  organização  social  geral,

afirmando que por meio de uma família equilibrada e feliz é que se formam cidadãos e

estes, por sua vez, podem cumprir qualquer missão, inclusive a de dirigir uma nação.

A tese defendida nessa aula é a de que a família é o alicerce do mundo, visto

que é através de uma família bem estruturada que podemos dirigir conscientemente

uma nação. Assim sendo, o modelo de família descrito é colocado como o caminho a

ser seguido para construir uma nação e um mundo bem estruturado, pois será dirigido

por  sujeitos  educados  por  famílias  conscientes  e,  por  isso  mesmo,  serão cidadãos

capazes de cumprir essa missão. Mas para defender essa posição, o orador faz uso de

um léxico que compõe, principalmente, o dicionário cristão, como: “matrimônio civil e

católico”, “Viveram unidos até a morte”, “É preciso que haja acima de tudo muito amor,

muita compreensão”, “pai e mãe vivem felizes e equilibrados com a finalidade de criar

bem os filhos” e “cidadãos capazes de dirigir uma missão que lhe for confiada”. Esses

enunciados estão inscritos na formação discursiva do discurso religioso e ao serem

selecionados e organizados de forma circular a fim de convencer os ouvintes, tornam-

se  estratégias  argumentativas  na  busca  pela  adesão.  Isso  porque  de  acordo  com

Perelman e Tyteca (1996) a escolha dos dados, sua adaptação à argumentação, bem

como a apresentação  desses  dados  ao auditório  já  se configura  num processo  de

argumentação. Portanto, se o que é dito e a forma que esse dizer adquire organizam-se

em  função  do  auditório,  selecionando  e  realçando  a  presença  de  elementos  que

significam  para  esse  público,  então,  temos  um  sinal  do  teor  argumentativo  desse

discurso.



4.2.8. O Terceiro Roteiro de Aula Radiofônica

A aula do dia 16 de novembro de 1965 dá-nos uma certa noção de como o MEB

tentava desenvolver o seu plano conscientizador em meio a Ditadura Militar. Sabemos

que em 31 de março de 1964, o Brasil recebeu um golpe militar e passou do regime

republicano  ao ditatorial,  a  partir  de então o  país  foi  comandado rigidamente  pelos

militares que instituíram atos inconstitucionais, cercearam a liberdade de expressão e o

direito  à  informação,  com  intuito  de  dominar  o  poder  político,  econômico  e  social

através do medo, da alienação e da censura.

 Nesse  contexto,  o  MEB  já  possuía  uma  grande  credibilidade  e  poder  de

mobilização social com seus projetos de educação popular, financiado pelo governo e

coordenado pela igreja católica. Era possível enxergar a postura do movimento a favor

das classes populares e da mudança do  estatus quo de injustiças e desigualdades

sociais que o Brasil  passava. Assim, tanto a cartilha “Viver é lutar” quanto as aulas

radiofônicas  discutiam essas  estruturas  sociais  desiguais  e  instigavam os  alunos  a

questionar  e  mudar  tais  condições.  Por  esse  motivo,  o  MEB  era  visto  como  um

movimento de esquerda, tendo em vista que não concordava com o sistema vigente,

mesmo antes  da  Ditadura.  Assim,  com a  instauração  do  golpe  militar,  os  projetos

sociais da igreja, principalmente a educação de base, estavam ameaçados porque o

novo regime não via com bons olhos o poder social desse movimento. 

Sendo assim, já em 1964 o governo ditador proíbe a utilização da cartilha “Viver

é  lutar”  por  considerá-la  subversiva  (abordaremos  mais  tarde  essa  questão),  dirige

muitas críticas ao movimento e passa a dificultar o financiamento aos projetos do MEB.

Conforme Fávero (2006), em 1964 as verbas sofreram um corte significativo de 30%,

em 1965 o financiamento  sofreu um grande atraso e  em 1966 descobriu-se que o

orçamento da União não priorizou dotação para o movimento. Portanto, desde o início

da Ditadura, sobretudo devido ao intenso cerceamento frente ao livro de leitura “Viver é

lutar”, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e o Conselho Diretor Nacional do

MEB produziram Diretrizes que previam a adoção de uma postura mais tradicional do

movimento de educação, definindo-o como um projeto dependente da igreja e alterando

o conceito de conscientização, voltando-o não mais para uma leitura crítica da realidade



e sim para uma consciência do homem sobre si mesmo e de sua relação com Deus.

Para isso, o MEB é definido como: 

[...]  uma  entidade  católica,  de  finalidade  social  e  educativa  [...]  cujo  fim
essencial  era cooperar  na formação do homem [...]  no sentido de levá-lo a
tomar consciência de sua dignidade como criatura humana, feita a imagem de
Deus e  redimida por  Cristo,  Salvador  do Mundo (MEB,  50  apud FÁVERO,
2006, p.114).

Como podemos perceber, o MEB - para não sair de cena - fez reformulações nos

seus discursos, diluindo a postura de esquerda e a conscientização que buscasse uma

mobilização  social  no  sentido  de  mudança  das  estruturas.  Então,  partimos  desse

panorama contextual do período a partir de 1964 para compreendermos o trecho da

aula de 1965 que poderia ser um conteúdo muito mais explorado pelo movimento para

conscientizar os alunos da realidade,  mas apenas tangenciou a conscientização por

temer a censura.

A professora inicia a conversa com os alunos referindo-se ao feriado nacional do

dia  15  de  novembro  de  1965,  motivo  pelo  qual  não  ocorreu  aula,  e  pergunta  aos

aprendizes qual o acontecimento que marca essa data. Como a pergunta é dirigida aos

alunos  que  se  encontram  num  outro  contexto  espacial  diferente  do  contexto  da

professora,  mediados  pelo  rádio,  a  resposta  não  é  ouvida  pela  professora,  mas

presumida,  tanto  que  em seguida  a  educadora  parabeniza  as  possíveis  respostas:

“Muito bem! A proclamação da República”. Em seguida, diz que a partir desse momento

o Brasil possui a República como forma de governo e pede para o monitor escrever no

quadro e lê com os alunos a sentença: “O BRASIL É UMA REPÚBLICA”. A educadora

dispensa um certo tempo para essa tarefa ao som de uma música lenta. Logo após, a

professora enuncia o seguinte discurso:

Por que o Brasil é uma República? – Porque o seu chefe é tirado do próprio
povo,  por  meio  de  eleições,  para  governar  por  tempo  marcado  pela
Constituição. Constituição como sabemos é um escrito que diz quais são os
nossos direitos e deveres, que traça a / organização do govêrno, a maneira
como deve funcionar.  De acordo com a nossa constituição o  Brasil  é  uma
República. O Chefe de uma república é chamado de Presidente. Como chama-
se o atual presidente da República? – Humberto de Alencar Castelo Branco. O
atual presidente não foi tirado do próprio povo por meio de eleições. Isso não é



normal numa república democrática. Isso pode acontecer quando o país vive
momentos de crise política. (AULA III, TRECHO 1).

Ao  ensinar  aos  alunos  o  que  é  a  República  como  forma  de  governo,  e  a

constituição como reguladora desse governo, a oradora adentra na realidade brasileira

dizendo que Humberto de Alencar Castelo Branco é o presidente do Brasil e que não foi

um candidato tirado do próprio povo por meio de eleições. Aí se instaura a contradição:

se o Brasil é uma república como diz a sentença que os alunos leram e se a República,

de acordo com a professora, é definida pelo fato de o chefe do governo ser tirado do

próprio  povo,  por  meio  de  eleições,  para  governar  por  tempo  marcado  pela

Constituição,  então  porque  isto  não  está  acontecendo  no  país?  A  oradora  não

aprofunda  a  contradição,  diz  apenas  que  “Isso  não  é  normal  numa  república

democrática. Isso pode acontecer quando o país vive momentos de crise política”.

Onde está a conscientização do aluno frente ao regime opressor que se instituiu?

Por que não questionar sobre as causas dessa Ditadura e suas ações de repressão a

liberdade de expressão, as prisões e torturas e, até ao cerceamento do MEB enquanto

movimento  conscientizador  e  politizador?  O trecho  acima não pretende  argumentar

para o aluno dessa nova realidade política, defendendo posições e buscando adesão,

assim como faz outras aulas e as lições da cartilha. Os motivos desse redirecionamento

já foram explicitados, mas ainda cabe-nos ressaltar que as condições de produção são

constitutivas de sentidos, ou seja, estão impregnadas nos discursos e falam a partir

deles, e foi isso o que aconteceu nessa aula e, provavelmente, em aulas posteriores. O

que se destaca nessa aula não é a argumentação com defesa de uma tese, estruturada

por  técnicas,  mas  uma  confluência  de  sentidos  que  se  ancoram  no  contexto  de

produção desse discurso e que nos leva a entender que o  plano da conscientização,

assim como foi pensado inicialmente pelo MEB, não foi aqui desenvolvido.

4.3 O Plano da Formação de Atitude

A partir da lição 12 temos o plano formação de atitude. Precedido do plano da

conscientização da realidade que propunha conscientizar o sujeito de si e do mundo,



esse segundo plano avança no processo de argumentação, sobretudo porque incita o

aluno (auditório) a tomar atitudes diante dessa realidade que agora ele já conhece e

reflete. Mas, antes de adentrarmos nas lições precisamos entender o que é atitude.

É comum confundirmos atitude e ação como sinônimos, entretanto a atitude não

é  uma  ação,  mas  uma  predisposição  à  ação.  De  acordo  com  Kardec,  citado  por

Gregório  (2002,  p.01),  a  “atitude  significa  uma  maneira  organizada  e  coerente  de

pensar, sentir e reagir em relação a grupos, questões, outros seres humanos, ou, mais

especificamente,  a  acontecimentos  ocorridos  em  nosso  meio  circundante”. Nesse

sentido, a atitude pode ser expressa através de ideias e comportamentos verbais e não

verbais sobre determinado objeto.

As atitudes podem ser adquiridas socialmente e são compostas de três aspectos:

cognitivo, afetivo e comportamental. O primeiro componente refere-se às ideias e ao

conhecimento sobre os fatos, o elemento afetivo diz respeito ao sentimento e emoções

em  torno  dos  fatos  e  o  aspecto  comportamental  é  a  intenção  de  comporta-se  de

determinada maneira em relação às pessoas,  aos fatos  e aos eventos.  Portanto,  o

plano da formação de atitude que agora analisaremos, foi estrategicamente organizado

para fazer com que o auditório tome uma atitude exprimindo-a através de opiniões e da

adesão às teses apresentadas, recorrendo principalmente aos componentes cognitivo e

afetivo da atitude. Isso que dizer que nesse plano há uma preparação do auditório,

fazendo com ele tenha ideias e emoções acerca da realidade que o circunda para que

no  plano  dos  instrumentos  de  ação essa  atitude  seja  materializada  em  ações  e

comportamentos. O objetivo do segundo plano é mudar a atitude dos sujeitos de uma

posição  que  aceita  resignadamente  a  realidade  para  uma  posição  contrária  e

questionadora das injustiças sociais.

Entretanto, para mudar as atitudes do auditório, o orador faz uso, principalmente,

da exposição de personagens, como por exemplo, Pedro, que muda a atitude diante da

realidade,  posicionando-se  diante  dela  como  forma  de  fazer  com  que  os  leitores

(auditório)  façam  o  mesmo.  Dessa  maneira,  segundo  Gregório  (2002),  as  atitudes

podem  ser  mudadas  por  alguns  fatores,  dos  quais  destacamos  dois:  1)  nossas

observações das reações de uma outra pessoa a uma situação específica e 2) nossa

observação dos resultados das experiências de outra pessoa. Portanto, acreditamos



que  o  orador  utiliza  exemplos  de  pessoas  que  estão  no  mesmo  grupo  social  do

auditório e que mudaram suas atitudes diante da realidade para sugerir ao auditório que

também mude suas atitudes diante da observação das reações e das experiências dos

outros sujeitos. Nesse sentido, o plano da formação de atitudes busca preparar o aluno

para a ação no plano posterior e, para isso, o orador quer que o aluno responda aos

questionamentos feitos e tome uma atitude se posicionando.

4.3.1 A  Lição 12

Antes da descrição e  interpretação da lição 12 é importante  contextualizá-la,

tendo em vista que ela é antecedida pelas lições 08, 09, 10 e 11, que pertencem ao

plano  da  conscientização  e  consistem  na  descrição  das  funções  do  camponês,

classificando-o como homem da terra, bem como das tarefas do operário que vive de

salário  e  do  trabalho  das  mulheres  considerado  como  necessário.  Dentro  desse

panorama,  a  lição  12  resume  essas  lições  anteriores  e  defende  sua  tese,  como

podemos ver:

51 Pedro conhece a vida do camponês.

52 Pedro conhece a luta do operário.

53 Pedro reconhece o trabalho das mulheres.

54 Ele vê que muita gente sofre injustiça.

55 E todos são homens.

56 São filhos de Deus.

57 Precisam viver como homens.

58 Precisam viver como filhos de Deus.

59 TODOS PRECISAM VIVER COMO HOMENS.

Usando Pedro como uma figura que exemplifica um ser consciente da vida do

camponês, da luta do operário, do trabalho das mulheres e das injustiças sofridas por



esse povo [51 a 54], o orador atrela a observação de que todos são homens e filhos de

Deus [55 e 56]. Assim, precisam viver homens e filhos de Deus [57 a 59].

Portanto, essa lição utiliza, inicialmente, a técnica argumentativa do exemplo que

é utilizado para provar algo, dando a esse algo uma existência real. Nesse sentido,

Pedro, representando os trabalhadores, que estava presente desde a primeira lição e

agora  se  tornou  consciente  da  realidade  social  em  que  está  inserido,  atribui  uma

avaliação negativa a essa realidade, percebendo as injustiças sofridas pelo povo.

Desse modo, Pedro torna-se um exemplo de um sujeito que, compondo a classe

social  dos  trabalhadores,  passou  pela  fase  da  conscientização  e  agora  tece

comentários sobre essa realidade. Isso porque, quando o orador, após as concepções

de Pedro, diz que todos são homens e filhos de Deus e precisam viver como homens,

um dos efeitos de sentido sugeridos é que esse entendimento não parte apenas do

orador,  mas  também  do  próprio  Pedro.  Apesar  de  os  enunciados  [55  a  59]  não

demarcarem  gramaticalmente  que  essa  reflexão  parte  de  Pedro  assim  como  os

enunciados  anteriores [51 a 54],  o  sentido é  apreendido  discursivamente,  visto que

agora, consciente da realidade, Pedro, assim como o orador, pode defender posições,

tomar  atitudes.  Sendo  assim,  percebemos  que  o  orador  costura  essa  lição  com

interpretações de Pedro e suas, sendo por vezes misturadas entre si, numa tentativa de

apresentar para o aluno/leitor Pedro como um sujeito consciente e, por isso mesmo

defendendo posições, capaz de tomar atitudes.

A tese aqui defendida é a de que “todos precisam viver como homens” [59]. Essa

proposição fundamenta-se no valor abstrato da igualdade, obtido a partir da relação de

que todos os camponeses, operários e mulheres são homens e filhos de Deus, portanto

são iguais porque fazem parte da mesma espécie humana e compartilham o mesmo pai

espiritual: Deus.

Assim, a partir do valor abstrato da igualdade, o orador recorre à regra de justiça

como  argumento quase-lógico que, conforme Abreu (2001, p.52), “fundamenta-se no

tratamento  idêntico  a  seres  e  situações  integrados  numa  mesma  categoria”,  para

defender que todos precisam viver como homens. Entendemos, assim, que se todos

são iguais perante os homens e Deus, então o justo é que eles vivam como homens.



Viver  como  homem  remete  ao  sentido  de  que  todos  devem  ter  as  mesmas

oportunidades e condições de viver sem injustiças.

Nesse contexto, a tese defendida parte do  orador  como forma de  convencer  o

auditório a aderir à ideia de que todos precisam viver como homens, mas também pode

ser entendido como uma reflexão de Pedro. Dizemos isso porque Pedro, nessa lição, é

apresentado como um sujeito capacitado a tomar atitude através da postura consciente

da realidade  em que  vive.  Nesse sentido,  dando a  entender  que a tese defendida

também é uma posição de Pedro, o processo de convencimento aproxima-se mais do

auditório porque Pedro é utilizado como exemplo da classe trabalhadora, e se a tese é

dirigida a essa classe de pessoas, o que é dito por alguém que representa esse grupo

possui mais probabilidade de ser aceito, enquanto tese.

4.3.2 A  Lição 13

60 Pedro está preocupado e pensa:

61 Por que nossa vida é tão dura?

62 Por que morre tanto menino aqui?

63 Por que o povo não tem casa?

64 Por que o povo não aprendeu a ler?

65 Por que não tem escola para nossos meninos?

66 Por que agente sofre tanta injustiça?

67 Isto não está certo. Está certo não!

68 POR QUE AGENTE SOFRE TANTA INJUSTIÇA?

Essa lição recapitula toda a realidade já descrita nas lições anteriores, mas agora

sob a forma de questionamentos. Pedro, consciente da realidade injusta em que ele e o

povo estão inseridos faz questionamentos acerca da vida dura [61],  da mortalidade

infantil [62], da falta de habitação para o povo [63], da falta de instrução e de escola [64

e 65], das injustiças sofridas [66 e 68] e, diante disso, posiciona-se [67].



Vemos que  o  orador  estrutura  o  discurso  sob  a  estratégia  argumentativa  do

vínculo  causal  que  pertence  aos  argumentos  baseados  na  estrutura  do  real.  São

expostos vários enunciados que apresentam acontecimentos e buscam a(s) causa(s)

que os determinam. Em outras palavras, o enunciador apoia-se no vínculo causal para

fazer o auditório refletir  sobre a(s) causa(s) dos efeitos que ele sofre, no sentido de

permitir aos sujeitos que não se limitem a combater os efeitos e, sim, as causas que os

determinam.  Entretanto,  atrelado  ao  vínculo  causal também  percebemos  o  uso  do

argumento  pragmático,  visto  que  se  busca  não  só  saber  as  causas,  mas  também

mostrar para os alunos que seus efeitos são negativos e se assim o são, a(s) causa(s)

também o é (são).

De  acordo  com  Perelman  e  Tyteca  (1996,  p.303),  “o  argumento  pragmático

transfere  para  a  causa  o  valor  das  consequências”.  Entretanto,  para  que  esse

argumento  efetive-se,  é  preciso  que  o  auditório  compartilhe  do  valor  negativo  ou

positivo  atribuído  aos  efeitos.  Entendemos que  os  jovens  e  adultos  afetados  pelos

discursos da cartilha sofriam com as consequências (a fome, as doenças, a falta de

escola  e  de  habitação,  entre  outros)  e  por  isso  estavam  propensos  a  aceitar  a

negatividade desses efeitos e transportá-la para a(s) causa(s). 

No entanto, tais questionamentos não buscam apenas a(s) causa(s), atribuindo-

lhes valor negativo, mas especialmente, querem do aluno uma posição diante desses

questionamentos. Por isso, Pedro não apenas reflete como também emite sua opinião:

“Isto não está certo. Está certo não!” [67]. Toda a lição é escrita em discurso direto, é a

voz de Pedro que questiona e conclui.  Assim, Pedro é usado mais uma vez como

exemplo  de  membro  da  classe  popular  que  tomou  uma  atitude  diante  dos  efeitos

suportados. É o argumento pelo  exemplo,  atrelado à  modalidade interrogativa como

forma de apresentação dos enunciados que expõe os questionamentos de Pedro como

um recurso a ser seguido pelo auditório.

Portanto, a tese dessa lição concentra-se justamente na posição discordante de

Pedro em relação à realidade injusta: “Isto não está certo. Está certo não!”. Ao tomar

essa atitude no aspecto cognitivo, expressa verbalmente, sugere um efeito de sentido

de que Pedro chegou a essa conclusão após ter consciência das circunstâncias sociais

que antes não tinha. Daí esse novo conhecimento foi capaz de mudar a sua atitude. Já



sabemos que as atitudes são adquiridas socialmente, portanto, mostrar o exemplo de

um sujeito que mudou a atitude dá ao aprendiz a possibilidade de também mudar sua

forma de pensar através da observação da experiência de Pedro. Todavia, se o intuito

do orador é fazer com que o auditório mude ao ver as mudanças de Pedro, na lição

seguinte  ele  vai  mais  longe:  faz  com  que  Pedro  mude  as  atitudes  dos  outros

personagens que estão em sua volta. 

4.3.3 A  Lição 14

69 Pedro tomou consciência.

70 Tomou consciência dos problemas do povo.

71 Pedro procurou Xavier, seu vizinho.

72 Procurou Xavier e falou: 

73 – “A vida da gente precisa mudar, Xavier.”

74 – “Mudar de que jeito homem, disse Xavier.”

75 – “Sei não, Xavier. O que sei é que precisa mudar.”

76 Quem pode mudar a vida do povo?

77 QUEM PODE MUDAR A VIDA DO POVO?

A  lição  começa  com  a  verbalização  do  que  já  podia  ser  percebido

discursivamente nos discursos anteriores: de que Pedro tomou consciência [69 e 70].

Depois, Pedro procura seu vizinho [71 e 72] e expõe sua opinião [73 e 75], em seguida

é colocado o questionamento por duas vezes [76 e 77]. 

Pedro  estava  numa  interação  verbal  com  Xavier,  grafada  pelas  aspas  e  o

travessão que identificam o discurso direto e depois o orador entra no discurso como

um narrador onisciente6 adentra nas histórias e questiona sobre quem pode mudar a

vida do povo. A pergunta foi dirigida para os leitores dessa história, ou melhor, para o

auditório de jovens e adultos, buscando que ele dê as respostas. O discurso não fecha

a reflexão, pelo contrário, através da pergunta reflexiva deixa visível o teor dialógico

6 É aquele que sabe de tudo sobre os personagens envolvidos na história, podendo, inclusive, conhecer
seus pensamentos.



dessa  produção,  tendo  em vista  que  pressupõe  o  outro  (auditório)  e  quer  que  ele

responda ao questionamento. Embora o texto escrito não permita uma interação com

alto grau de reciprocidade como a conversa face a face, as palavras escritas foram

endereçadas a um auditório que ao lê-las, interpretando-as, dá respostas ao texto, seja

aprovando ou refutando os discursos que ele materializa. Assim, percebemos nessa

lição não só um caráter  dialógico na conversa de Pedro e Xavier,  mas também na

relação que o discurso dessa lição estabelece com seu auditório.

A tese aqui  apresentada é retirada das palavras de Pedro:  “A vida da gente

precisa mudar”. E essa tese não quer apenas ser aderida pelo auditório, mas também é

defendida para que o personagem Xavier também a aceite. Xavier encarna a figura de

outros  membros  dos  trabalhadores  rurais  que  diferentemente  de  Pedro  ainda  não

mudaram a atitude. 

Dizemos que a estratégia argumentativa utilizada nessa lição se apoia mais na

forma do que no conteúdo, ou seja, a maneira como a tese foi apresentada trazendo

trecho  de  um diálogo  da  vida  cotidiana  e  a  pergunta  do  narrador  endereçada  aos

leitores dá ao que é dito uma maior  proximidade com o universo do auditório.  Isso

porque ao simular uma conversa que pode ser encontrada no meio social em que se

encontra  o  auditório,  o  orador  concede  a  essa  lição  a  espontaneidade  e  a

coloquialidade da interação face a face, aproximando-se do cotidiano dos alunos. É o

que Perelman e Tyteca (1996) chamam de “comunhão com o auditório”. 

Além disso,  assim como em outras lições,  recorreu-se à técnica da  repetição

deixando a pergunta “quem pode mudar a vida do povo” mais enfática, chamando a

atenção dos leitores.  A  repetição  torna um determinado elemento mais presente na

memória dos interlocutores e a lição 14 insiste na pergunta, o que nos faz interpretar

que a resposta é essencial para o desenrolar das outras lições, isto é, responder a esse

questionamento leva o aluno para uma fase mais avançada da reflexão. Entretanto, se

a resposta, por algum motivo, não pode ser dada pelo auditório, ao interpretar a lição, o

orador vai explicitá-la na lição 18, mas até lá o enunciador continua expondo as atitudes

de Pedro, personagem principal desses discursos.

4.3.4 A  Lição 16



A lição 16 é antecedida pela cena de encontro de Pedro e Agripino (na lição 15).

Pedro fica sabendo que Agripino estava participando de um curso de treinamento que

lhe concedeu muito aprendizado. Agripino aprendeu muita coisa para mudar a vida do

povo (essas coisas não são explicitadas na lição).  Então, Pedro ficou interessado e

resolveu fazer esse treinamento. Depois desse contexto explicitado anteriormente, a

lição 16 é desenvolvida, a saber:

78 Pedro voltou esclarecido do treinamento.

79 Voltou esclarecido de que:

80 O governo é para todos.

81 Todo o povo deve participar do governo.

82 Alguns homens têm de sobra e muitos nada têm.

83 Alguns ganham demais.

84 Muitos trabalham e seu trabalho é explorado por outros.

85 Muita coisa está errada no Brasil.

86 É preciso mudança completa no Brasil.

87 É PRECISO MUDANÇA COMPLETA NO BRASIL.

Como Pedro resolveu fazer um treinamento, agora ele colhe os frutos, ou melhor,

volta  esclarecido  [78  e  79].  O  esclarecimento  em  questão  diz  respeito  a  vários

assuntos: a participação do povo no governo [80 e 81], as desigualdades sociais [82 e

83], a divisão do trabalho, a luta de classes [84] e a necessidade mudança no Brasil [86

e 87].

O treinamento concede a Pedro um aprimoramento da conscientização social já

vinculada a uma atitude formada. Isso porque se até então ele percebia as injustiças

sociais sofridas pelo povo - a fome, as doenças, a falta de escola - e, por isso, queria

mudar a vida do povo, a partir desse momento ele vê mais longe: enxerga a estrutura

socioeconômica  do  país  como  inadequada  através  das  desigualdades  sociais  e  a

exploração. Daí conclui que o Brasil precisa mudar.



Toda  a  lição  é  construída  sob  os  posicionamentos  de  Pedro  que  aponta  a

estrutura do país como a causa dos efeitos apresentados na lição 13. Essa correlação

pode ser apreendida discursivamente através do contexto de produção fazendo sentido

dentro do discurso. A lição 13 questionava sobre as causas que provocavam uma vida

dura para camponês - a mortalidade infantil, a falta de habitação para o povo, a falta de

instrução e de escola  e  as  injustiças  sofridas  -,  no entanto,  tais  causas não foram

explicitadas no momento. Mas agora, na lição 16, Pedro conscientiza-se de fatores que

estruturam a vida em sociedade, como o governo e a divisão do trabalho e vê neles

inadequações  que  provocam  exploração  e  desigualdades.  Portanto,  as  injustiças

descritas na lição 13 não fazem parte dos problemas apenas do meio rural, mas estão

relacionadas com as desigualdades dentro de todo o país. É aí que o contexto sócio-

histórico faz sentido porque esse discurso surgiu na década 1960, período em que já

circulava a ideia de que as estruturas desiguais  do Brasil  eram responsáveis  pelos

males sociais,  como a fome, a pobreza e o analfabetismo.  Devido a isso,  segundo

Paiva  (1987),  os  projetos  educativos  da  época  queriam  mudar  as  estruturas

socioeconômicas injustas através da educação política e conscientizadora do aluno,

fazendo-o um sujeito participante do desenvolvimento do seu país. É nessa perspectiva

que o MEB “buscava através da educação uma transformação das mentalidades e das

estruturas” (PAIVA, 1987, p. 241). Portanto, a posição de Pedro ao defender a tese de

que é preciso mudança completa no Brasil reflete o contexto de produção e os objetivos

do  MEB,  mas  principalmente  apresenta  ao  auditório  as  causas  das  desigualdades

sociais sofridas, incitando a mudança.

Quando o discurso fala da necessidade de participação popular no governo, a

posição sustentada nos remete à célebre frase de Rousseau “o poder emana do povo”.

Essa é a postura desenvolvida aqui, visto que se o governo deve ser encarado não

como o poder de uma minoria no controle do país e, sim, como um governo de todos,

então ele deve permitir a participação do povo. Logo, o discurso leva-nos a entender

que essa participação ainda não acontece e, por sua vez, se todas as pessoas não

influenciam o governo, ele não reflete os anseios populares. Os sentidos apreendidos

podem  ser  vários,  contudo  destacamos  aquele  que  defende  a  necessidade  de



participação social como forma de incidir nas decisões governamentais a favor de todo

o povo e não de alguns.

Nesse mesmo raciocínio,  a lição apresenta os seguintes  enunciados:  “Alguns

homens têm de sobra e muitos nada têm” [82] e “Alguns ganham demais” [83], que

usam  o  pronome  indefinido  “alguns”  para  materializar  o  discurso  sobre  as

desigualdades  sociais.  Os  “alguns”  favorecidos  contrastam  com  os  muitos  que

trabalham e são explorados: “Muitos trabalham e seu trabalho é explorado por outros”

[85]. Vemos que o orador faz uso do lugar de quantidade para sustentar que a maioria

deve ser preferida em relação à minoria, ou seja, que não é justo que poucos tenham

demais e muitos não tenham nada. Para Abreu (2001, p.81), o  lugar de quantidade

“afirma que qualquer coisa vale mais que outra em função de razões quantitativas”. 

Portanto, ao recorrer ao lugar de quantidade que divide a minoria possuidora de

recursos  econômicos  e  a  maioria  explorada,  o  discurso  evoca  a  luta  de  classes

estudada por Althusser. Foram expostos dois grupos sociais: o dos trabalhadores - no

qual Pedro se inclui - que é explorado e o grupo da minoria que possui recursos. São os

dominados e os dominantes, de modo que os primeiros estão subordinados ao segundo

vendendo sua força de trabalho para o grupo que detém os instrumentos técnicos e

financeiros. No caso do meio rural, o camponês planta e colhe para os donos da terra

ou mesmo sendo o camponês o proprietário da terra, o escoamento da produção passa

por intermediários que tiram lucros do homem do campo. 

Mas, a questão é que o discurso da lição 16 não só adentra nas disputas de

classes como também toma partido pela classe explorada (os dominados). Essa é uma

postura que vai de encontro à ordem vigente, deixando claro a inserção do discurso

numa  formação  discursiva  política  revolucionária  que  comunga  com  os  objetivos

daqueles que estão descontentes com a realidade e buscam mudanças. Sendo assim,

foi devido ao teor revolucionário e esquerdista assumidos pelos discursos da cartilha

que ela foi considerada subversiva durante o governo ditatorial.

Como estamos vendo, até o momento, a cartilha conscientizou e incitou uma

atitude  nos  alunos,  convencendo-os  a  tomar  posições,  especialmente  que  levem à

mudança completa do Brasil. Essa tese é uma das principais da cartilha e por isso não

podia ter sido expressa, de início, para os alunos, sendo necessária uma preparação



por teses mais fáceis de serem aceitas até chegar a essa. Entretanto, a busca pela

mudança no Brasil faz parte da tese principal da cartilha “Viver é lutar”, mas não é ela.

Não vamos explicitá-la neste momento porque, assim como na cartilha, queremos que

nossos leitores possam construí-la passo a passo, a cada nova lição analisada.

4.3.5 A  Lição 17

Essa lição é a última do plano da formação de atitudes. Ela continua abordando

as atitudes de Pedro diante da realidade na busca de convencer o auditório a também

demarcar posições. A partir dessa lição o discurso da cartilha entra no terceiro plano de

atuação do MEB:  os instrumentos de ação.  Por  hora, vamos nos deter ao discurso

argumentativo da décima sétima lição.

88 Pedro entendeu ainda outras coisas:

89 O povo ignora que é explorado.

90 O povo ignora seus direitos e deveres.

91 Seus direitos não são respeitados.

92 E as leis que existem não são cumpridas.

93 O povo precisa conhecer seus direitos e deveres.

94 O povo precisa ficar esclarecido.

95 Ficar esclarecido para mudar o Brasil.

96 O POVO PRECISA FICAR ESCLARECIDO.

O  discurso  empreendido  por  esses  enunciados  faz  uma  continuação  das

posições e do conhecimento adquirido por Pedro sobre a realidade brasileira com o

treinamento e toca nos seguintes assuntos: a exploração [89], a falta de conhecimento

do povo sobre seus direitos e deveres [90],  o desrespeito aos direitos [91] e o não

cumprimento das leis [92]. Depois da exposição, mostra-se a atitude [94 e 96] e a tese

é apresentada [94 e 95].



O discurso parte dos  fatos como fundamento para a tese. Isso quer dizer que

diante de uma leitura da realidade brasileira, especialmente a do homem do campo,

Pedro expõe os acontecimentos, os quais podem ser encontrados no cotidiano desses

sujeitos  como  forma  de  credibilizar  a  sua  posição.  O  primeiro  fato  refere-se  à

exploração do homem pelo homem. Ao dizer que o povo ignora que é explorado, Pedro

coloca-os num estado de alienação, deixando entender que a exploração só acontece

porque o homem não tem consciência dela. 

Mas de que tipo de exploração estamos falando? Daquela apontada na lição

anterior  “Muitos  trabalham  e  seu  trabalho  é  explorado  por  outros”  [84].  Estamos

tratando de trabalhadores rurais que desenvolvem uma agricultura de subsistência ou

que plantam nas terras dos latifundiários, estando sujeitos às ordens do patrão e aos

atravessadores que compram e vendem as pequenas produções do homem do campo.

É dentro dessa realidade que a exploração precisa ser entendida. Assim, por mais que

os  trabalhadores  sintam na pele  os  efeitos  de  tal  exploração,  o  discurso  de Pedro

pressupõe que eles não sabem como interrompê-los.

Entretanto, a ignorância do povo diante da exploração sofrida pode ser sanada

pelo  conhecimento  dos  direitos  e  deveres  do  cidadão.  Esse é  o  segundo fato  que

aborda a lição, o de que os homens não conhecem seus próprios direitos e o mais

grave, que eles não são respeitados e as leis não são cumpridas (terceiro e quarto fatos

respectivamente). A estruturação dos fatos nos dá a entender que se os direitos fossem

de domínio público e respeitados por todos e se as leis fossem cumpridas não haveria

exploração. Daí Pedro emite a sua opinião de que o povo precisa ficar esclarecido. Ao

esclarecerem-se sobre a exploração, os direitos e deveres e as leis, os sujeitos teriam

uma arma contra a exploração social. 

Nesse contexto, a tese da lição advoga que o povo precisa ficar esclarecido para

mudar o Brasil. Essa postura relaciona-se com a tese da lição anterior que defende a

mudança completa no Brasil e isso mostra como as lições estão entrelaçadas e como

precisam do contexto de produção para aflorarem os efeitos de sentido. Sedimentado

nas  ideias  da  educação  libertadora,  capaz  de  libertar  os  sujeitos  da  submissão  e

promover  uma  transformação  social,  é  que  o  discurso  do  MEB,  nas  palavras  do



personagem Pedro, deseja que o povo fique esclarecido. Esclarecer como sinônimo de

educação conscientizadora e libertadora com poder de transformação.

Dessa forma, dizemos que a lição 17 estando no plano da formação de atitudes

já preconiza as teses do terceiro plano:  os instrumentos de ação. Essa dualidade de

objetivos é percebida porque não há aqui apenas a argumentação para a tomada de

uma posição com vistas ao esclarecimento do aluno, mas também incita um agir sobre

a realidade a partir desse esclarecimento para gerar uma transformação no Brasil. E é

justamente na busca pela ação dos sujeitos que a argumentação do terceiro plano se

concentra.

Em linhas  gerais,  ao  percorremos  algumas  lições  do  plano  da  formação  de

atitudes, percebemos que a estrutura argumentativa pressupõe um auditório consciente

de alguns fatos da realidade abordados no plano da conscientização, mas sedento de

uma  reflexão  mais  crítica  que  pudesse  convencê-lo  e  persuadi-lo  a  definir  suas

posições. Por isso, o orador apoia-se no exemplo de Pedro como sujeito que, sendo

consciente, já consegue defender suas opiniões a fim de influenciar o auditório. Além

disso, ancora suas teses em fatos e valores como forma de torná-los mais aceitáveis.

Todavia,  não podemos deixar  de  falar  da  escolha  do léxico  para  compor  as

lições,  aproximando-se  do  auditório  com  vocábulos  que  fazem  parte  do  universo

cultural do aprendiz. De acordo com Perelman e Tyteca (1996, p.17), ”o mínimo para

uma argumentação é uma linguagem em comum”. A conformação do léxico utilizado

com o auditório a ser influenciado é uma das primeiras preocupações que o orador

deve ter se quiser ser compreendido e aceito pelo seu público. Além disso, o que é

argumentado também deve ter alguma repercussão na vida do auditório. E é isso o que

acontece nos planos até o momento analisados. Especialmente no plano da tomada de

atitude, o orador questiona e posiciona-se diante das circunstâncias sociais que regem

a vida  do  auditório,  aproximando-se  deles  tanto  com os  vocábulos  quanto  com os

assuntos tratados.
Outro ponto importante a ser destacado no plano em análise são os efeitos de

sentido  sugeridos  pela  imagem que o orador  faz do auditório  particular  ao qual  se

dirige,  concebendo-o  como  composto  por  sujeitos  potencialmente  ativos,  isto  é,

capazes de definir  posições e agir.  Essa imagem do auditório não está apenas nos



discursos de cada lição, sobretudo as que desejam a tomada de atitudes, mas também

na própria intenção argumentativa por convencer o aluno de sua condição lutadora que

desde o início foi exposta: “Viver é lutar”. Até mesmo na escolha da palavra “Lição”,

utilizada como título de todos os discursos da cartilha, percebemos a imagem que o

orador faz do aluno. Isso porque ao selecionar o vocábulo “Lição”, ele tanto nos remete

ao  seu  sentido  dicionarizado  definido  como  um  material  ou  tema  ensinado  pelo

professor e assimilado pelo aluno quanto a uma interpretação discursiva de que os

ensinamentos ali materializados devem ser apreendidos como uma “lição de vida”. Dito

de outro modo, as palavras de cada lição trazem para o aluno uma leitura da realidade

com exemplos de vida dos personagens Pedro,  Xavier  e Agripino que pertencem à

classe trabalhadora ou ao auditório que se quer convencer e que se mostram como um

caminho  a  ser  seguido  pelos  leitores.  Entendemos  que  orador  quer  fazer  o  aluno

acreditar  que  é  possível  internalizar  os  discursos  de  cada  lição  e  se  os  sujeitos

conseguirem fazê-lo, assim como o personagem Pedro, então estarão mudando suas

vidas e construindo as bases para a mudança das estruturas sociais desiguais do país.

Nesse plano, o orador trabalha com a possibilidade de mudança social a partir de

uma postura mais ativa dos camponeses, usa os desejos de uma vida melhor como

norteadores para que o auditório siga o caminho proposto pelos discursos. Ao envolver

os alunos nas suas próprias esperanças de uma vida e de um mundo melhor, o orador

chega ao primeiro passo para que esses desejos se realizem: a tomada de atitude, no

seu componente cognitivo e afetivo. Fazendo isso, o auditório fica mais propenso a

aceitar as teses que lhes são apresentadas porque dizem respeito as suas esperanças.

Como afirmam Perelman e Tyteca (1996, p. 67) “é quase lugar comum a insistência no

modo  como  nossas  esperanças  e  nossos  desejos  determinam  nossa  convicção”.

Portanto,  pautado  no  desejo  dos  trabalhadores,  o  plano  da  formação  de  atitudes

fundamenta as ações que serão explicitadas no plano dos instrumentos de ação e que

devem ser realizadas pelo auditório para se realizar os seus desejos.



4.3.6 O Quarto Roteiro de Aula Radiofônica

A aula do dia 01 de junho de 1964 possui duração de 1 hora. Faz a abertura

inicial, incluindo a reza e traz uma dramatização que é apenas sinalizada no roteiro.

Entretanto, podemos presumir o conteúdo da dramatização a partir das perguntas da

professora após a audição: “É necessário todas as pessoas irem à escola? Por quê?”.

A mensagem dramatizada deve tentar convencer os aprendizes quanto à necessidade

de  ir  à  escola,  visto  que  podemos  recuperar  esse  sentido  pelo  próprio  contexto

ideológico que se insere o MEB, na defesa da educação popular. 

O que  também podemos  perceber  é  que  após  a  escuta  da  dramatização,  a

educadora (oradora) volta-se para os alunos e questiona-os, dando certo tempo para as

possíveis respostas dos alunos/ouvintes. O tempo é indicado no roteiro da aula com o

nome TÉCNICA seguido de pontilhados. Isso nos leva a entender que o operador de

áudio colocava no ar alguma trilha musical como forma de condicionar o aluno para

naquele momento, exprimir suas opiniões acerca do que foi questionado. Assim, tanto

as dramatizações - consideradas um recurso de presença por ajudar na compreensão

dos discursos - quanto a sonoplastia utilizada nas aulas mostram as diferenças entre as

aulas  radiofônicas  e  as  aulas  escolares.  Primeiro,  porque  as  aulas  pelo  rádio

desenvolviam uma educação à distância, promovendo uma quase-interação mediada,

como define Thompson (1998), mas nem por isso monológica, visto que toda interação

é dialógica em maior ou menor grau. Segundo, porque as aulas radiofônicas tinham que

recorrer apenas aos elementos sonoros para transmitir as mensagens, pois desprovido

da imagem, o rádio conta com a voz humana, a música, os efeitos sonoros e o silêncio

para afetar os ouvintes.

Ao utilizar as dramatizações como recurso de presença e as inserções sonoras

para costurar a fala da professora e os momentos de reflexão dos alunos (auditório),

acreditamos que houve a exploração do veículo rádio com a sua linguagem oral  e

lúdica  para  melhor  convencer  os  alunos  dos  discursos,  bem  como  ajudá-lo  na

compreensão das matérias.

Além disso, a própria forma de estruturar a linguagem nos roteiros com frases

curtas e uma fala pautada na coloquialidade, pressupondo interlocutores, demonstra



que o rádio e sua linguagem contribuíram para o processo de argumentação. Dizemos

isso, porque o rádio - na época de 1960 - ainda era o principal veículo de comunicação

do país, pois a TV era muito cara e sua programação ainda estava prematura. Assim,

no contexto potiguar, o rádio só chegou em 1941 com a Rádio Educadora de Natal -

REN, depois  chamada de Rádio Poti,  e na década de 1960 as transmissões ainda

estavam na fase áurea do rádio encantando os ouvintes. Portanto, ao utilizar o fascínio

que o veículo proporcionava, especialmente na zona rural que nem energia possuía,

atrelado a uma linguagem sonora com dramatizações e inserções musicais,  o rádio

tornou-se um mediador do discurso ideológico do MEB. E mais: participou do processo

argumentativo ao vestir os discursos de diferentes formas. Sendo assim, se a forma em

que os  discursos  são proferidos  também faz  sentido,  o  rádio  influiu  na  busca pelo

convencimento e a persuasão dos aprendizes.

Depois  de  explicitar  a  função  do  rádio  na  educação  de  base,  voltemos  à

organização da aula em questão. Após as perguntas dirigidas aos alunos e o tempo

dispensado para as respostas destes, a professora começa a corrigir os exercícios de

casa. Em seguida, pede para que os alunos leiam um texto de título “Cenas da Roça”,

liberando tempo para essa atividade. Posteriormente, a educadora faz a leitura oral do

mesmo texto e depois o comenta:

Sobre o que nos fala a nossa leitura? Vimos que ela mostra a vida real do
homem do campo, sem meios para poder cultivar a terra de modo que ela dê
uma boa produção. Sabemos que o nosso Brasil é um país agrícola, embora
se ache grande parte  retardada do desenvolvimento da época,  porque nos
faltam as máquinas que servem, para o maior rendimento do trabalho usando
menos o homem. Os adubos também tornam a terra mais fértil para produzir.
Outra coisa também de grande importância que nos falta é orientação para o
homem  poder  aplicar  de  uma  maneira  correta  os  meios  para  uma  boa
produção.  Para isso é necessário  a educação do homem. Só por  meio  da
educação o homem terá os conhecimentos precisos ao seu desenvolvimento e
ao progresso da sociedade. (AULA III, TRECHO 1).

A professora/locutora inicia o diálogo com os alunos/ouvintes por meio de uma

pergunta que é mais expressiva do que funcional, ou seja, é uma maneira de iniciar a

conversa sem se preocupar com as respostas imediatas dos interlocutores, visto que a

pergunta é feita e logo em seguida a oradora começa a tecer seus comentários, não



disponibilizando tempo para as possíveis respostas dos aprendizes como nas vezes

anteriores. O discurso versa sobre as condições do homem do campo no exercício do

seu  trabalho,  sem  meios  necessários  para  o  cultivo  da  terra,  bem  como  trata  da

importância do esclarecimento do camponês para mudar essa situação. 

A oradora começa do particular para o geral, mostrando a situação do homem do

campo para depois inseri-lo dentro das circunstâncias do Brasil enquanto país agrícola.

Fundamenta a argumentação em fatos: a precariedade encontrada no campo para se

obter uma boa produção, relacionada com as condições do país, visto que o camponês

não  dispõe  de  adubos,  de  máquinas  e  de  orientação  para  utilizar  esses  meios

importantes para a produção. Isso tudo porque o Brasil, apesar de ser um país agrícola,

possuía um desenvolvimento retardado para a época. 

Contudo, observamos também que a professora além de utilizar os  fatos como

objeto de acordo para começar a argumentação, também se inclui no discurso, como

mostram os fragmentos: “[...] porque nos faltam as máquinas que servem para o maior

rendimento do trabalho usando menos o homem” e “outra coisa também de grande

importância que nos falta é orientação [...]”. Esses enunciados mostram a inclusão da

oradora nesse contexto social  descrito,  através dos modalizadores  enunciativos,  ela

mostra  seu  ethos  ao  se  colocar  como  brasileira,  dentro  da  mesma  categoria  do

auditório.  Os efeitos de sentidos dessa inclusão são, por exemplo, que além de ser

brasileira  ela  também  conhece  bem  a  realidade  da  zona  rural  e,  fazendo  isso,

aproxima-se do auditório e aumenta a credibilidade do seu dizer.

 A estratégia empreendida nessa fala da professora começa com um discurso

técnico sobre o ofício do camponês e as circunstâncias do país como fatos baseados e

comprovados pela realidade para, em seguida, desaguar na defesa da tese de que é

necessário ficar esclarecido. Desse modo, obter o esclarecimento é necessário não só

para  o  melhor  desempenho  das  funções  do  homem  do  campo,  como  também  é

imprescindível para o progresso do país. 

Podemos relacionar essa tese com a da lição 17 que pregava o esclarecimento

para a mudança do país. Vemos aqui a mesma posição em que o orador fala de um

lugar social que incita os jovens e adultos a estudarem tanto para melhoria de suas

vidas quanto para a  do país,  sempre numa perspectiva  de que algo está errado e



precisa ser transformado. Dessa forma, mais uma vez, a educação é entendida como

um meio para se chegar à transformação do país. 

Dizemos que o discurso dessa aula perpassa pelos três planos de atuação do

MEB, porquanto conscientiza o auditório da realidade, quer convencê-lo a tomar uma

atitude  no  campo  das  ideias  e  a  adotar  o  esclarecimento  como  necessário  para

promover uma ação futura. Apesar dessa multiplicidade de objetivos, entendemos que

a busca pela tomada de atitude se sobressai às demais, tendo em vista que o esforço

do discurso concentra-se em convencer o aluno da necessidade do esclarecimento,

essa é a tese.

É  importante  também  reforçar  que  as  lições  da  cartilha  foram  escritas  pela

coordenação nacional do MEB, enquanto os roteiros de aulas eram produzidos pelas

professoras  em  âmbito  local,  entretanto,  o  perfil  ideológico  nesses  dois  momentos

converge para uma mesma posição: a busca por convencer e persuadir o aluno a tomar

a atitude de ficar esclarecido e mudar sua vida e a do país. Esse roteiro de aula e a

lição  17  são  mais  um  exemplo  das  correlações  existentes  nos  dois  momentos

discursivos do MEB – o do texto escrito e o das aulas radiofônicas.

4.4 O Plano dos Instrumentos de Ação

Vimos até agora o discurso ideológico do MEB seja escrito em algumas lições da

cartilha  “Viver  é  lutar”  seja  oral,  materializado  nos  roteiros  de  aulas  radiofônicas,

dispostos no que denominamos de plano da conscientização e  plano da formação de

atitudes.  Até  o  momento,  os  discursos  foram  argumentativamente  construídos  sob

técnicas que buscavam convencer  os alunos no campo das ideias:  disponibilizando

uma  leitura  crítica  da  realidade  na  tentativa  de  fazê-los  conscientizarem-se  das

injustiças sofridas e da precisão em assumir posições diante delas. Contudo, no plano

dos instrumentos de ação, o processo argumentativo do MEB chega ao ápice, visto que

pressupondo  um  auditório  já  convencido,  o  orador  tenta  persuadi-lo  a  colocar  em

prática  as  ideias,  ou  melhor,  estimula-os  a  agir  sobre  a  realidade.  Como  afirmam

Perelman e Tyteca (1996, p.53) “a argumentação possui efeitos práticos: voltada para o



futuro,  ela  se propõe provocar  uma ação ou preparar  para ela,  atuando por  meios

discursivos  sobre o  espírito  dos  ouvintes”.  Nesse sentido,  os  dois  primeiros  planos

tinham a  função  de  preparar  o  auditório  para  a  aceitação  das  ações  sugeridas  no

terceiro plano.  Enquanto que o  plano dos instrumentos de ação propõe as ações a

serem realizadas, argumentando para provocar as ações.

Portanto, acreditamos que o terceiro plano de análise pauta-se na persuasão,

entendendo a diferenciação entre o convencimento e a persuasão na perspectiva de

Abreu (2001), em que convencer alguém é fazê-lo pensar como o orador e, persuadi-lo

consiste  em fazer  com que  esse alguém realize  algo  que  o  orador  deseja  que  se

realize. Sendo assim, a cartilha “Viver é lutar” partiu do processo de convencimento

como base para se chegar a persuasão dos sujeitos,como poderemos perceber nessa

análise.

4.4.1 A  Lição 18

Essa é a lição que inicia o  plano dos instrumentos de ação e já traz um dos

principais instrumentos capaz de interferir  na realidade do camponês e mudar-lhe a

vida, a saber:

97 A lei diz que todos devem ir à escola.

98 A lei diz: mas não existe escola para todos.

99 Xavier e sua mulher discutiram este problema.

100 Decidiram abrir uma escola em sua casa.

101 Com a ajuda de outros abriram uma escola radiofônica.

102 Escola para esclarecer o povo e mudar esta situação.

103 O povo quis ficar esclarecido.

104 Esclarecido para poder mudar de vida

105 O POVO ESCLARECIDO PODE MUDAR DE VIDA.

O discurso é iniciado com um argumento de autoridade [97] que se contradiz

com a realidade  brasileira  [98].  Em seguida,  o  orador  mostra  a  conscientização de



Xavier e sua mulher diante do problema [99], bem como a atitude [100] e a ação [101]

deles. Explicita o porquê da instalação da escola [102 e 103] e quais as consequências

que ela pode gerar [104 e 105].

Antes de defender a abertura de uma escola radiofônica como um instrumento

capaz de esclarecer os sujeitos e mudar a vida do povo, o orador mostra a importância

da escola para todos, ancorando-se na lei. A determinação da lei no que se refere à

escola para todos é um argumento de autoridade, visto que foi concebida pelo Poder

Legislativo, uma autoridade estatal, e obtém um estatuto de obrigatoriedade no meio

social. Entretanto, o que prevê a lei se contradiz com o fato de não existir escola para

todos.  É,  portanto,  com a  estratégia  de expor  a  contradição entre o  argumento  de

autoridade e o fato, que o enunciador fundamenta a necessidade de ação do auditório

nesse contexto.

Xavier e sua esposa representam a atuação dos sujeitos nessa realidade. Os

dois personagens são inseridos no discurso como sujeitos que já estão conscientes

dessa contradição, pois discutiram sobre o tema e tal consciência levou-os a tomada da

atitude de abrir uma escola radiofônica. Assim, o casal após decidir abrir uma escola,

colocou em prática essa ideia com ajuda de outros sujeitos. A intenção argumentativa é

apresentar o problema e a solução através do exemplo desse casal que passou pelas

etapas de conscientização e tomada de atitude, e agora está agindo.

A escola é um instrumento que ao mesmo tempo possibilita o esclarecimento do

povo e a mudança de suas vidas. Assim, a educação que a escola radiofônica pode

proporcionar tanto liberta os sujeitos da ignorância quanto é um meio de intervenção

social.  Esse discurso faz parte da mesma formação discursiva abordada em outras

lições e na aula radiofônica do dia 01 de junho de 1964 que encaram a educação como

libertadora. 

Além disso,  ao  citar  a  criação  de  uma escola  radiofônica  como meio  de  se

chegar  a  um fim -  a  mudança na vida  do povo -,  o  orador  faz uso do  argumento

baseado na estrutura do real sob a técnica argumentativa, denominada de os fins e os

meios, que visa apresentar os meios para se chegar a um fim. No caso em questão, o

orador destaca a criação de uma escola radiofônica como um meio para se chegar a

mudança na vida do povo. Mas, ao longo do plano dos instrumentos de ação o orador



vai elencando outros meios que levam ao mesmo fim e que podem ser conciliados para

se obter uma mudança mais significativa. 

É interessante dizer que no discurso da lição 18, a cartilha “Viver é lutar” também

faz uma metalinguagem porque fala da escola radiofônica estando dentro dela.  Em

outras palavras, a cartilha era o livro que acompanhava as aulas radiofônicas, então

esse discurso fala da importância da escola radiofônica ao mesmo tempo em que está

sendo usado para formar indivíduos em várias escolas radiofônicas.

Assim, as estratégias que destacamos nessa lição servem de fundamento para a

defesa da tese de que “o povo esclarecido pode mudar de vida” [105]. Essa tese é na

verdade uma resposta  à  pergunta  feita  na  lição  14:  “Quem pode mudar  a  vida  do

povo?”  [77].  Na  décima  quarta  lição,  o  orador  fez  o  questionamento,  mas  numa

perspectiva  dialógica,  deixando  que  os  leitores  respondessem  conforme  seus

conhecimentos para, somente na lição 18, explicitar uma resposta. O objetivo é fazer os

camponeses acreditarem que é possível a mudança através do esclarecimento que, por

sua vez, é conseguido por meio da escola radiofônica. Portanto, o orador quer que o

auditório  convença-se  da  possibilidade  da  mudança  para  que  com  seus  próprios

esforços possam interferir na realidade. Dessa forma, se a lei não é cumprida, então, os

sujeitos podem unir forças e encontrar um meio, no caso, abrir uma escola radiofônica. 

No exemplo  de  Xavier  e  sua mulher,  os  enunciados  dizem que a  escola  foi

aberta com a ajuda do povo [101] e que o povo quis ficar esclarecido [103]. Ao mostrar

essa atitude do povo, explorando o componente afetivo, ou seja, de que a ação partiu

de uma vontade popular, os efeitos de sentido extrapolam o próprio exemplo citado,

pois além de mostrar que a escola radiofônica, instalada pelo casal e o povo, não foi um

instrumento imposto por ninguém, partiu de um anseio do povo, também nos leva a

compreender da mesma maneira as várias escolas radiofônicas instaladas pelo MEB

em todo  Brasil.  Essa  forma  de  defender  as  escolas  radiofônicas  como  surgindo  e

servindo ao povo constrói a autoimagem que o movimento de educação quer passar, é

o próprio ethos do MEB sendo construído nessa lição. Assim, a imagem construída nos

leva a entender que se as escolas radiofônicas surgiram é porque elas vieram suprir a

carência de escolas na zona rural e o MEB não quer impô-las ao povo, visto que a

instalação das escolas é um reflexo do que deseja o povo.



A argumentação dessa lição concentra-se, sobretudo, em persuadir o auditório a

agir sobre a realidade, agindo sobre si mesmo, pois essa é a primeira condição para

mudar de vida: ficando esclarecido. Veremos quais os instrumentos citados nas lições

seguintes.

4.4.2 A  Lição 19

106 Chegou o tempo de eleição.

107 Chegou o tempo de eleger os governantes.

108 Eleição é escolha.

109 O povo deve escolher seus representantes.

110 Escolher representantes de todo o povo.

111 Todo o povo vota? 

112 Por que o analfabeto não vota?

113 O POVO DEVE ELEGER SEUS REPRESENTANTES.

Esse discurso aborda a importância da atuação dos sujeitos na vida política do

país. Começa citando o momento de eleição [106 e 107], trazendo uma definição do

que é eleição [108], opina como o povo deve atuar na eleição [109 e 110], questiona

para o aluno a não participação de todos no ato de votar [111 e 112] e emite mais uma

opinião [113].

O orador parte de uma definição expressiva sobre o que é eleição que embasa a

tese de que o povo deve escolher seus representantes. A definição expressiva é usada

para defender um ponto de vista do enunciador sobre eleição. Portanto, se eleição é

escolha, ela sugere uma ação dos sujeitos que, livremente, devem optar entre várias

possibilidades e escolher.  Vamos unir essa  definição expressiva à tese apresentada

para melhor  visualizarmos os  sentidos  sugeridos.  A tese defende que o povo deve

escolher seus representantes [110], então focalizemos o vocábulo “escolha”. Escolher

significa  optar,  ter  liberdade  para  fazer  algo.  Dentro  do  contexto  da  zona rural,  na

década de 1960, era comum o eleitor votar por imposição do patrão ou por ter sido

coagido de alguma forma. Portanto, quando o orador diz que eleição é escolha [109] e



que  o  povo  deve  escolher,  quer  persuadir  os  sujeitos  a  realizar  a  ação  de  votar

seguindo os princípios da sua liberdade como cidadão. O orador tem a intenção de

passar uma visão democrática da política para os alunos, sobretudo porque o país no

momento  da  difusão  desse  discurso  vivia  um regime  democrático,  pelo  menos  na

teoria.

Além disso, quando afirma que a escolha deve ser feita entre os representantes

de todo o povo é porque o candidato a ser votado deve refletir os desejos do povo que

representa, deve ser um individuo que lute pelo povo.  Assim, o candidato eleito precisa

estar em comunhão com o povo através de suas ideias e valores para que não haja

favorecimento de alguns sujeitos em detrimento dos outros. Mais uma vez a produção

discursiva do MEB toca na questão as lutas de classes,  de forma contrária a essa

disputa,  ou  seja,  mostra  uma  posição  de  que  o  representante  deve  dar  conta  da

representação de todo o povo. Portanto, apresenta aqui uma posição fraterna e pacifica

sobre a representação social no governo. Essa é uma postura típica do ideal da igreja

católica que engendrava os discursos do MEB.

Esse discurso com perfil marcadamente político relaciona-se com a aula do dia

16 de novembro de 1965 – a qual definia o Brasil como uma república - ao passo que

apresentava o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco como uma contradição,

já  que  esse  presidente  não  foi  escolhido  do  próprio  povo  por  meio  de  eleição.  O

discurso dessa aula referia-se ao regime ditatorial, mas não aprofundava a questão. O

importante é que mais uma vez os assuntos abordados nas lições e nos roteiros de

aulas relacionam-se. Isso mostra que, apesar de terem sido produzidos por pessoas

diferentes e para suportes distintos, o perfil ideológico que os envolviam era o mesmo.

Além disso, mostra o caráter politizador do MEB ao referir-se às questões políticas do

país defendendo posições na busca de serem aceitas.

Quando se questiona o fato de nem todos  poderem votar,  principalmente  os

analfabetos, a lição 19 corrobora com a necessidade de educar-se - ideia exposta na

lição anterior -, pois se o auditório se esclarece através da escola radiofônica, ele pode

obter  mais  um  instrumento  de  interferência  social:  o  voto.  Nessa  lição,  o  voto,

fundamentado  na  escolha  do  povo  e  não  na  imposição,  é  apresentado  como  um

instrumento capaz de interferir no contexto social do camponês, é mais um meio que



leva à mudança. Isso acontece porque ao eleger um representante com poder para

lutar  pelos  anseios  do  povo,  abrem-se  novos  horizontes,  regimentados  por  leis  e

podendo ser executados por presidentes, governadores e prefeitos.

4.4.3 A  Lição 20

Esse discurso contextualiza as eleições no ambiente social do auditório e emite

posicionamentos que pretendem ao mesmo tempo conscientizar os camponeses das

circunstâncias  em que as eleições  ocorrem,  convencê-los  a  aceitar  as  posições  do

orador e persuadi-los a realizar uma ação.

114 Como são as eleições no Brasil?

115 Muitos eleitores votam no candidato do patrão.

116 Muitos votam a troco de sapato, roupa, remédio...

117 Outros votam a troco de emprego ou dinheiro.

118 Esta situação pode continuar?

119 Voto é consciência.

120 Voto é liberdade.

121 Consciência não se vende.

122 Liberdade não se compra.

123 CONSCIÊNCIA NÃO SE VENDE.

124 LIBERDADE NÃO SE COMPRA.

O orador começa questionando o seu auditório, buscando-lhes uma leitura da

realidade  em  que  está  inscrito  [114],  em  seguida  responde  à  própria  pergunta

enumerando o que acontece nas eleições [115, 116 e 117], depois se volta novamente

para os jovens e adultos acerca de outro questionamento [118] e, por fim, defende sua

posição [119 a 124].

Esse discurso é um desdobramento da posição trabalhada na lição anterior que

defende eleição como escolha. Agora, o orador debruça-se mais incisivamente sobre a

importância  do  voto  e  os  contornos  que  esse  ato  pressupõe.  Para  estruturar  as



posições sustentadas, o enunciador faz uso da modalidade interrogativa e de acordos

prévios baseados em fatos que costuram as ideias do orador e as possíveis respostas

do  auditório.   Ao  fazer  a  primeira  pergunta,  o  orador  abre  um leque  de  possíveis

respostas, mas ao responder em seguida, acaba direcionando o olhar e a reflexão dos

sujeitos para determinados pontos da eleição. Assim, focaliza a resposta na crítica à

forma como os eleitores votam, especialmente o princípio comercial que se incorporou

ao ato de votar.

Ancorando-se  em  fatos  tirados  do  seio  social  do  auditório,  o  orador  faz  a

contextualização das eleições no Brasil,  incorporando-lhes um valor  de denúncia.  É

mais um fato que torna o país errado. E o erro está justamente na base do sistema

democrático: nas eleições. A eleição que deveria ser escolha, primando pela liberdade

do  cidadão,  acaba  tornando-se  uma  prática  marcada  por  imposição  ou  falta  de

consciência dos eleitores que comercializam o voto. Ao contextualizar as eleições de

maneira  opinativa,  o  enunciador  quer  que  o  auditório  que  está  sendo  alfabetizado

quando tiver a oportunidade de votar ou os que já podem votar conscientizem-se das

circunstâncias em que ocorrem as eleições no país para que não perpetuem esses

princípios.

Recorrendo aos fatos de que o povo vende o voto por sapato, dinheiro, emprego

entre outros, o orador critica a utilização do voto como moeda de troca. A venda do voto

por tão pouco mostra que o povo não tem consciência do valor que o voto tem, mas

também pode sugerir que o povo é tão carente de condições dignas que se submetem

a oferecer o voto para obtenção de alguns benefícios na busca de tentar minimizar a

situação injusta em que vivem. Entretanto,  o  orador  tenta convencer  o auditório  da

importância do voto, enquanto um direito do cidadão, um exemplo de sua liberdade e,

por isso mesmo, devendo ser realizado com responsabilidade e consciência.

Sendo assim, quando é feita a segunda pergunta, questionando os sujeitos se

essa situação pode continuar [118], o orador já presume uma resposta condizente com

sua posição, mas se por caso isso não ocorrer, ele argumenta a sua tese defendendo

que voto é consciência e liberdade e apela para o bom senso do auditório em aceitar

que a consciência não se vende e a liberdade não se compra. Além disso, com intuito

de tornar esse refrão ainda mais incisivo e presente na memória do auditório, é utilizado



o recurso da  repetição,  repetindo os dois últimos enunciados com letras maiúsculas

para chamar atenção.

Essa lição argumenta com o propósito de conscientizar, de mudar a atitude dos

camponeses e persuadi-los a realizar  uma ação:  o ato de votar  com consciência  e

liberdade. Esse discurso é mais um exemplo da preocupação do MEB em desenvolver

uma educação pautada na formação do cidadão como um todo, investindo na educação

de  um  sujeito  politizado,  ou  seja,  um  ser,  como  diz  o  dicionário,  que  “tenha

conhecimento  mais  aprofundado  da  política  e  procura  exercer  papel  atuante  no

processo político de seu país”7. Obviamente, esse caráter de educação não-neutra e

desalienante confrontava-se com poder vigente na época, em especial, com os grupos

políticos  e  econômicos  que  se  beneficiavam  com  a  ignorância  do  povo,  com  as

imposições do voto e sua comercialização, tendo vista que já estavam acostumados

com uma educação  que  apenas  alfabetizava  os  alunos  aumentando  o  contingente

eleitoral sem incutir-lhe ideias de uma leitura crítica do mundo. Por isso, o MEB traz

algo  de  novo  e  revolucionário  com  sua  produção  discursiva  estruturada

argumentativamente para afetar os aprendizes a lutar por mudanças. Propõe uma luta

que se sustenta na ação dos sujeitos através de escolas radiofônicas, do voto e de

muitos meios. 

4.4.4 A  Lição 21

125 Os camponeses sentem necessidade de união.

126 Sentem que unidos podem agir. 

127 Seu direito de união é lei. 

128 Pedro e os companheiros querem fundar um sindicato.

129 Eles sentem os problemas de sua classe.

130 Querem organizar sua classe.

131 Sindicato é união. 

132 Sindicato é força

133 A união faz a força do sindicato.
7 Dicionário Aurélio Eletrônico século XXI. Editora Nova Fronteira, 1999.



134 A UNIÃO FAZ A FORÇA DO SINDICATO. 

O orador comporta-se mais uma vez como um narrador onisciente ao mostrar

conhecer  e  expressar  os  desejos  do  povo,  entrelaçando  esses  anseios  às  suas

opiniões, enquanto argumentador do discurso. Assim, são os próprios camponeses que

sentem a necessidade de união para poderem agir [125 e 126] porque esse direito de

união é regimentado pela lei [127]. Pedro e seus companheiros vêem na fundação do

sindicato uma forma de resolver os problemas de sua classe e organizá-la [128 a 130].

A partir daí, o enunciador define e opina sobre o que é o sindicato e sua força [131 a

134].

Ao iniciar a lição expondo os sentimentos dos camponeses no que se refere à

união para agir, o orador apresenta um sujeito consciente e com uma atitude tomada e

influenciada pelo elemento afetivo, ou seja, tal disposição para a ação partiu do próprio

querer dos camponeses, da sua vivência e apego ao seu grupo social, levando-os à

intenção de comportar-se de determinada maneira em relação a essa classe. 

Uma  das  estratégias  percebidas  nessa  persuasão  é  o  exemplo. Pedro  é

novamente um exemplo de sujeito que se dispõe à ação de fundar um sindicato para

intervir  na organização trabalhista dos camponeses.  Como já foi contextualizado em

outras lições, o homem do campo sofre com as injustiças no exercício do seu trabalho

porque está submetido à exploração dos donos da terra ou a dos atravessadores. Por

isso,  a  fim  de  resolver  esses  e  outros  problemas,  Pedro,  representante  dos

camponeses nos discursos da cartilha “Viver é lutar”, sugere a criação do sindicato.

Com essa associação de trabalhadores prevista na lei, os camponeses podem defender

seus interesses e de seus membros. O sindicato é indicado como mais um instrumento

em que os sujeitos podem atuar na prática como forma de superar a dominação. De

acordo com o próprio MEB, era intenção relacionar educação e ação:

A educação se faz na ação e será no agir que o homem se conscientiza. Por
isso, é de suma importância que o trabalho educativo do MEB seja “engajante”,
isto é, que suscite nos alunos o desejo de pertencer a grupos e associações
onde  eles  possam  exercer  mais  eficazmente  sua  ação  transformadora  na
sociedade (MEB, 1963 apud FÀVERO, 2006, p. 109).



Sendo assim, a estratégia do orador, nessa lição, não é apenas a de colocar

Pedro e seus companheiros como um exemplo de sujeitos que tomaram a atitude e

escolherem um instrumento para agir, mas também podem ser vistos como modelos a

serem seguidos pelo auditório.  São camponeses cuja conduta pode ser imitada por

outros camponeses que também desejam a melhoria da classe trabalhista. Isso porque

o modelo como técnica argumentativa visa estimular a ação do auditório.

É  importante  dizer  o  discurso  sobre  o  sindicato  foi  colocado  em prática  em

algumas localidades atendidas pelo MEB, principalmente em Natal. Conforme Fávero

(2006),  essa  politização  dos  camponeses  para  agir  sobre  suas  comunidades  foi

bastante desenvolvido na cidade, sob a orientação de Dom Eugênio Sales, então bispo

da capital, bem como responsável pela sindicalização rural do MEB.

Após expor  a  vontade de Pedro  e  de  seus  companheiros  na  criação de um

sindicato, o orador faz uso da definição expressiva para dizer que sindicato é união e

força. Isso quer dizer que para formar essa associação, os camponeses precisam unir-

se em torno de benefícios em comum é, portanto, dessa união que surge a força do

sindicato: [133 e 134]. Recorrendo a nossa memória discursiva, podemos dizer que o

orador utiliza-se de um jargão popular: “a união faz a força” para adaptá-lo à sua tese:

“A união faz a força do sindicato”. A intenção desse discurso é, sobretudo, persuadir o

auditório a realizar a ação de unir-se ao seu grupo social e formar um sindicato, pois ele

será mais uma força contra as estruturas desiguais do país. 

4.4.5 A  Lição 24

Esse discurso é antecedido pelas lições 22 e 23 que tratam da arte popular. A

primeira diz que para comemorar a fundação do sindicato, os camponeses organizaram

uma festa, afirmando que todas as festas do povo: são joão, carnaval, bumba-meu-boi,

pastoril, reisado, quadrilha, coco, capoeira, ciranda e demais, são folclore. A segunda

lição (23), fala que o povo tem muito mais que danças e festas, haja vista que fazem

redes, rendas, bonecos de barro e tudo isso é arte, defendendo que a arte popular

revela  a  alma  do  povo.  Nesse  contexto,  a  lição  24  aprofunda  esses  assuntos  e

argumenta para o auditório.



135 A arte popular é cultura.

136 Tudo que o homem inventa e faz é cultura:

137 casa, roçado, sapato, fogão de barro...

138 Tudo isto é criação.

139 O homem é criador.

140 Os costumes do povo são cultura.

141 Estudando, o povo também faz cultura;

142 aprende a conservar e melhorar seus costumes.

143 Um povo só marcha para a libertação, 

144 quando caminha com a sua cultura.

145 TUDO QUE O HOMEM INVENTA E FAZ É CULTURA.

Essa lição busca convencer os sujeitos do que é cultura [135 a 141], ao passo

que quer persuadi-los a continuar produzindo e conservando a cultura, tendo em vista a

sua importância para a libertação social [142 a 144] e, por fim, generaliza a definição de

cultura [145].

O orador utiliza a técnica da  definição expressiva  para esclarecer aos alunos,

segundo seu ponto de vista, em que consiste a cultura. Assim, falando do lugar social

que  vê  a  cultura  popular  como  uma  produção  do  povo,  o  enunciador  adota  uma

concepção democrática e faz enxergar nesse discurso as suas condições de produção.

Isso porque o MEB, enquanto Movimento de Cultura Popular, concebia a cultura como

toda  criação  humana,  bem  como  um  instrumento  capaz  de  tornar  os  homens

produtores de expressões culturais e, estando os sujeitos conscientes dessa função, a

cultura liberta-os da condição de meros receptores da cultura dominante. É, portanto,

dentro desse contexto que a definição de cultura aqui exposta pretende conscientizar

os alunos da importância da cultura popular, defendendo que as festas e o que povo faz

(casa, roçado, sapato, fogão de barro, entre outros) são produções culturais. 

Dessa maneira,  a  partir  da concepção democrática  de cultura,  concebendo-a

como um instrumento de promoção humana por meio da interação do homem com a

natureza e do relacionamento entre os homens, o orador argumenta a favor da escola



como parte da cultura, atrelada ao seu poder de conservar e aprimorar esses costumes.

Esse é mais um argumento a favor da alfabetização dos camponeses e mostra o papel

da escola no processo de aprendizado que serve para fins práticos e cotidianos dos

aprendizes.

Nos enunciados  [143 e 144]:  “um povo só marcha para a  libertação quando

caminha com a sua cultura”,  o orador deixa visível  a importância da cultura para a

libertação do homem. Entendamos o libertar não apenas da cultura dominante, mas

também de toda e qualquer forma de imposição sofrida pelos camponeses, já que a

cultura popular presume uma consciência do sujeito que o leva a um agir sobre seu

meio. De acordo com Martins (2001):

A cultura popular, essencialmente, diz respeito a uma forma particularíssima de
consciência, a consciência que imediatamente deságua na ação política. Ainda
assim, não a ação política em geral,  mas a ação política do povo. Ela é o
conjunto  teórico-prático  que  codetermina,  juntamente  com a  totalidade  das
condições  materiais  objetivas,  o  movimento  ascensional  das  massas  em
direção à conquista do poder na sociedade de classes. (MARTINS, 2001, p.39)

Assim, se o principal objetivo do plano dos instrumentos de ação é disponibilizar

para o auditório os meios de agir sobre a realidade, então, a consciência do público-

alvo sobre o que é cultura popular e o valor que ela tem sobre a libertação dos sujeitos

deve ser trabalhada antes de incitá-los a agir a partir dessa cultura. Portanto, vemos

que  essa  lição  baseia-se  tanto  numa  conscientização  do  auditório,  com  vistas  a

convencê-lo do que é cultura quanto numa persuasão. A tese da lição concentra-se em

definir a cultura como sendo tudo o que é criação humana: “Tudo que o homem inventa

e faz é cultura” [145], atrelada à necessidade de conservar a cultura para alcançar a

libertação. Por isso, a persuasão aqui não visa uma ação a ser realizada mas, sim, a

continuação das ações dos camponeses, isto é, quer que o homem da zona rural siga

com suas ações  culturais.  A argumentação visa aumentar  a adesão dos sujeitos  a

continuar  produzindo  e  conservando  a  cultura  como  condição  para  marchar  para

libertação, com adendo de que a produção da cultura popular seja uma ação consciente

do povo que, sabendo do valor de sua cultura, use-a para a mudança e a libertação.



4.4.6 A  Lição 25

146 Os trabalhadores preparam a terra para fazer o roçado.

147 O que tiram da roça não dá para nada.

148 Por que muitos vendem a safra antes da colheita?

149 Por que o intermediário fica com o lucro?

150 Por que comprar tudo caro no barracão ou na venda?

151 Por que os grandes controlam o preço de nossa safra?

152 Basta lastimar sem fazer nada?

153 Os trabalhadores podem mudar este sistema.

154 É preciso cooperação.

155 O grito dado por cem vai mais longe do que o grito dado por um só.

156 É fácil quebrar uma vara; difícil é quebrar um feixe.

157 Por que não organizar cooperativas?

158 É PRECISO COOPERAÇÃO.

Essa lição contextualiza os passos do trabalho do homem da zona rural  que

planta, colhe e vende a produção agrícola, mas que não obtêm retornos financeiros

necessários a sua sobrevivência [146 e 147]. Depois do contexto, o enunciador dirige-

se aos camponeses (auditório)  questionando-lhes sobre a venda da safra  antes  da

colheita [148], o lucro do intermediário [149], a carestia do barracão e da venda [150] e

o  domínio  dos  grandes  produtores  sobre  os  menores  [151].  A  partir  daí,  o  orador

questiona a necessidade de uma ação dos camponeses diante disso [152] e assegura

que o trabalhador  pode mudar  esse sistema [153],  sugerindo como instrumento de

intervenção a cooperação, através da cooperativa8 [154 a 158].

A contextualização das circunstâncias em que trabalha o camponês, utilizando-

se da  modalidade interrogativa como forma de estruturar o discurso, dirigindo-se ao

auditório, é uma estratégia que busca conscientizar os sujeitos a partir de suas próprias

respostas,  ou  seja,  presumindo os  interlocutores  por  meio  das  perguntas,  o  orador

8 Sociedade ou empresa constituída por membros de determinado grupo econômico ou social, e que
objetiva desempenhar, em benefício comum, determinada atividade econômica.  



concede o direito deles irem respondendo as perguntas ao passo que podem refletir

sobre elas. Os questionamentos instauram a estratégia do  vinculo causal que mostra

acontecimentos já conhecidos pelo auditório e quer que o público aponte as causas.

Por isso, só depois de incitar a reflexão dos alunos no desvendamento das causas é

que o orador faz um questionamento na tentativa de movê-los a uma ação para mudar

tais acontecimentos.

Assim, estando convencido de que é preciso agir, o auditório está apto a ouvir

como é possível  mudar  esse sistema.  Em seguida,  o  orador  argumenta a  favor  da

cooperação dos trabalhadores e para fundamentar a importância dela, faz uso do lugar

de quantidade ao dizer que “O grito dado por cem vai mais longe do que o grito dado

por um só” [155]. Esse argumento foi usado para defender que a união dos sujeitos é

melhor e surtirá mais resultados do que o esforço de uma só pessoa. 

No enunciado seguinte, o orador continua usando o lugar de quantidade com o

mesmo sentido, mas agora o revestindo sob a forma de uma metáfora: “É fácil quebrar

uma vara; difícil é quebrar um feixe” [156]. Essa metáfora dá uma presença maior ao

sentido que o orador quer imprimir. Conforme Perelman e Tyteca (1196), as metáforas

pertencem ao grupo dos argumentos que fundam a estrutura do real e é um raciocínio

por analogia, no caso em análise, o orador relaciona uma vara a uma só pessoa como

sendo frágil e facilmente vencida, enquanto o feixe está relacionado à cooperação de

trabalhadores,  sendo mais forte e difícil  de ser vencida.  Podemos dizer,  seguindo a

classificação  das  metáforas  feita  por  Abreu  (2001),  que  o  orador  fez  uso  de  uma

metáfora do grupo criativa, denominada de metáfora de tecelagem que “vê a sociedade

como um tecido que pode ser construído ou rompido” (ABREU, 2001, p.120). No caso

em  questão,  a  sociedade  desejada  pelos  camponeses  em  que  todos  ganhem

adequadamente pelas suas funções, prescinde uma cooperação dos sujeitos. Assim, a

construção do tecido, ou melhor, dessa sociedade, precisa da cooperação.  

Após defender a cooperação, o orador aponta a criação de cooperativas como

um meio para obter essa colaboração dos trabalhadores. Por isso, a cooperativa foi

colocada no discurso não como uma imposição do orador, adquirindo o sentido de uma

sugestão, inclusive uma sugestão que recorre à aceitação do auditório na forma de uma

pergunta: “Por que não organizar cooperativas?” [157]. Caso a resposta seja negativa



para as intenções do orador,  aí,  sim,  ele  é taxativo em expor sua tese:  “É preciso

cooperação” [158].

A cooperativa é indicada pelo orador como mais um instrumento de ação a ser

usado pelo auditório nas suas vidas, como forma de melhorar o trabalho do homem do

campo. Contudo, esse discurso mostra também uma educação que se volta para o dia-

a-dia  dos  aprendizes,  para  suas  preocupações  trabalhistas,  assumindo  posições  e

concedendo  aos  aprendizes  um  discurso  que  busca  a  mudança  com  perfil

revolucionário.  Segundo Fávero (2006),  esse tipo de educação do MEB mostrou-se

muito diferente da educação trabalhada na década de 1950 e complementa: “E o que

as faz radicalmente diferentes é o compromisso explicitamente assumido a favor das

classes  populares,  urbanas  e  rurais,  assim  como  o  fato  de  orientarem  sua  ação

educativa  para  uma  ação  política”  (FÁVERO,  2006,  p.51).  Desse  modo,  a  escola

radiofônica,  o  voto,  o  sindicato,  a  cultura  popular,  a  cooperativa  são  respostas  às

indagações do auditório, no que se refere a como mudar a realidade em que vivem, são

formas  de  agir,  envolvidas  por  uma  postura  política  e  engendradas  por  discursos

historicamente situados.

4.4.7  A  Lição 27

A lição 27 retoma a pergunta feita no final da lição 26: “Como libertar o Brasil

dessa situação?”. A situação referida trata da carestia, fazendo com que o trabalhador

passe a  comprar  tudo muito caro,  bem como a exploração que o camponês sofre,

sendo explorado por brasileiros e estrangeiros. Daí o questionamento do orador que só

é respondido na lição que vamos analisar:

159 Xavier, Pedro e os companheiros procuram um jeito

160 de libertar o Brasil desta situação.

161 Com escola, sindicato e cooperativa procuram organizar o povo.

162 Só um povo organizado participa do governo.

163 Povo organizado é força.

164 É força para exigir mudança.



165 Força para eleger seus candidatos.

166 Todo o povo deve participar do governo.

167 Participar do governo para lutar por justiça.

168 Justiça para todos os homens.

169 O povo tem o dever de lutar por Justiça.

170 O POVO TEM O DEVER DE LUTAR POR JUSTIÇA.

Esse discurso recapitula algumas lições anteriores ao citar a escola, o sindicato e

a cooperativa como instrumentos usados por Pedro e Xavier para tentar libertar o Brasil

de uma situação injusta [159 a 160]. Fala da necessidade de organização do povo para

participar do governo [162] e para ser um povo forte [163], já que um povo forte pode

exigir  mudanças  [164]  e  eleger  seus  candidatos  [165].  O  orador  também  fala  da

necessidade  de participação social  no governo para  lutar  por  justiça  para todos os

homens [166 a 168]. No final, defende que o povo tem o dever de lutar por Justiça [169

e 170].

A  lição  em análise  mostra  o  empenho  dos  personagens  Pedro  e  Xavier  na

tentativa de mudar o Brasil e, para isso, acreditam na escola radiofônica, no sindicato e

na cooperativa como formas de organizar o povo, tornando-o forte para lutar por justiça.

Nesse panorama, novamente o valor de justiça foi acionado como estratégia para fazer

com que o auditório que já está convencido da necessidade de justiça seja persuadido

a empreender esforços assim como Pedro e Xavier para agir sobre essa realidade e

lutar por condições mais justas para todos.

O valor de justiça foi utilizado para defender a tese de que “o povo tem o dever

de  lutar  por  Justiça”  [169  e  170].  Desse  modo,  o  orador  apropria-se  de  um valor

conhecido e presumidamente aceito pelo auditório, para motivá-los a colocar em prática

a luta  por  justiça.  Sabemos que desde o  plano da conscientização  da realidade,  o

orador explorou as injustiças sofridas pelos camponeses e a necessidade da justiça

entre os homens. Agora, o enunciador vai mais longe, porque quer persuadir os alunos

a realmente agirem na busca por essa justiça.

A justiça  à  qual  o  orador  se  refere  é  conseguida  com uma sequência  inter-

relacionada de acontecimentos e efeitos: a organização da sociedade, engajada nos



instrumentos, tais como: a escola radiofônica, o sindicato e a cooperativa, para obter

força e exigir mudança, bem como para eleger seus candidatos, de maneira livre, sem

qualquer imposição. Assim, pode-se obter representantes de todo o povo no governo e

lutar por justiça. Mas não é qualquer justiça, é aquela que atende a todos os homens,

ou seja, dominados e dominantes. Essa é uma visão igualitária e fraterna de sociedade

disseminada pela igreja católica que não queria a luta de classes e, sim, um tratamento

digno  e  igual  para  todos  os  homens.  Conforme  Fávero  (2006),  o  MEB  mesmo

marcando  suas  posições  ao  lado  dos  grupos  populares  -  o  “pólo  dominado”  -

preocupava-se em recomendar que também o “pólo dominante” seja objeto de atenção

e trabalho. A luta de classes decididamente não se coloca como estratégia para o MEB,

nesse momento nem jamais será aceita como tal” (FÁVERO, 2006, p.74). Assim sendo,

as  intenções  desse  movimento  era  proporcionar  uma  educação  posicionada  e

desalienante que fosse capaz de conceder aos jovens e adultos os meios de superar a

dominação. A dominação ocorria, principalmente, porque aqueles que dispunham dos

instrumentos  de  trabalho  e  do  capital  manipulavam  o  trabalho  e  salários  dos

camponeses, comandavam-lhes o voto e faziam outros tipos de aprisionamentos que

se configuram numa dominação do homem pelo homem.

Portanto, a persuasão nessa lição volta-se para fazer com que o auditório siga o

exemplo  e o modelo de Xavier e Pedro e use a escola, o sindicato e a cooperativa

como  armas  de  combate  às  injustiças  sofridas.  O  orador  estabelece  uma  relação

condicional  entre esses meios de organização popular  e a participação no governo,

afirmando que “Só um povo organizado participa do governo” [162]. Nesse caso, adotar

esses instrumentos é a condição para organizar o povo e em seguida lutar por justiça.

Com o intuito de fazer os sujeitos internalizarem o desejo de lutar por justiça a

ponto de pô-lo em prática, o orador tanto cita os meios para se chegar a esse fim (a luta

por justiça) quanto utiliza como instrumento o seu discurso para obter a persuasão. Dito

de  outro  modo,  se  a  escola,  o  sindicato  e  a  cooperativa  são  apresentados  aos

camponeses como meios para se chegar à luta por justiça, o enunciador faz desse

discurso  o  seu instrumento  principal,  enquanto  argumentador,  a  fim de persuadir  o

auditório. De acordo com Perelman e Tyteca (1996, p.317), “o próprio discurso pode

tornar-se, como sabemos, objeto de reflexão. Pode ser tratado como fato gerador das



consequências,  como  meio  para  se  chegar  ao  fim”.  Então,  argumentativamente

construído sob a técnica dos fins e os meios que consiste na apresentação de meios

para se chegar  a um fim,  o discurso da lição 27 simultaneamente expõe os meios

capazes de organizar os sujeitos e levá-los a lutar por justiça e faz do próprio discurso

do orador um meio para obter a persuasão do auditório. 

Além disso, é importante deixar claro que a utilização do discurso como meio

para se obter o convencimento e a persuasão do auditório é constante em todas as

lições  e  nas  aulas  radiofônicas.  Principalmente  porque  o  discurso  atua  como  uma

prática discursiva que faz a mediação entre os homens e deles com o mundo em geral.

Assim, no nosso corpus de análise, o discurso é o principal instrumento do orador para

afetar  seu  auditório,  buscando  dele  primeiro  uma  consciência  crítica,  depois  uma

atitude e por fim uma ação.

4.4.8 A  Lição 28

171     Tempos depois Xavier, Agripino e Pedro conversam.

172 Eles vêm que as coisas estão difíceis.

173 Camponeses continuam sendo expulsos da terra.

174 O sindicato está custando a crescer.

175 A cooperativa ainda está começando.

176 Algumas escolas fecharam.

177 Que fazer para o povo não parar?

178 Xavier quer desanimar, mas Pedro diz com firmeza:

179 – “DESANIMAR AGORA É MORRER.

180 – VAMOS P’RA FRENTE!”

181 “VAMOS P’RA FRENTE!”

A lição 28 exibe o desenrolar da vida de Pedro e Xavier tempos depois de terem

usado os instrumentos de ação: escola, sindicato e cooperativa e mostra que a situação

ainda está difícil [172 a 176]. Então, a pergunta sobre o que fazer é lançada [178] e, em



seguida,  o  orador  mostra  as  atitudes  divergentes  de  Xavier  e  Pedro  diante  dessa

situação [178 a 181].

Esse  discurso  concentra-se  em  apresentar  ao  auditório  os  efeitos  que  os

camponeses  estão  submetidos  mesmo  com  suas  atitudes  e  ações  para  mudar  a

realidade em que vivem. Dá a entender que a mudança não ocorre como um passe de

mágica, sendo necessário,  para isso, tempo e perseverança a fim de se alcançar  a

melhoria das condições de vida.

Quando o orador questiona “Que fazer para o povo não parar?” essa é uma

pergunta dirigida ao auditório que talvez ainda não tenha chegado a esse ponto, mas

também é entendida como um questionamento do povo que já empreendeu esforços e

não obteve resultados positivos. Contudo, o importante é que a pergunta é respondida

não pela voz do orador, mas pelo próprio Pedro através de uma citação do discurso

direto  grafado  nos  enunciados:  –  “DESANIMAR  AGORA  É  MORRER”  [179]  e –

“VAMOS  P’RA  FRENTE!”  [180].  Esses  dois  enunciados  trazem  uma  posição  do

personagem, calcada no argumento do desperdício e da superação, respectivamente.

O argumento  do  desperdício pretende  incentivar  o  sujeito  a  continuar  o  que

começou sob a pena de perder o esforço e o tempo investidos. Quando Pedro diz que

“DESANIMAR AGORA É MORRER” [179], significa que desistir agora depois de estar

consciente, ter uma posição definida a respeito das injustiças e ter realizados ações

para mudar a realidade é perder a sua própria vida. Desanimar é o mesmo que desistir

de lutar e se “Viver é lutar” como defende todo o discurso da cartilha, então, sem luta

não há vida, ou melhor, se não há mais possibilidades de luta para a melhoria, então é

preferível a morte. Podemos elencar muitas formas de interpretar as palavras de Pedro,

mas o importante é que o orador quer convencer o seu auditório através do que diz o

personagem, de que se a mudança ainda não ocorreu não é prudente desanimar.

Atrelado a esse discurso está aquele que instiga o aluno a continuar lutando:

“VAMOS P’RA FRENTE!”  [180].  Aqui,  recorre-se ao  argumento da superação  como

recurso para incentivar o sujeito a ir mais longe no sentido da melhoria de vida. É uma

forma de instigá-lo a superar essa etapa, transcendê-la na direção dos objetivos a priori

traçados.



Mas depois, na tentativa de convencer o auditório a prosseguir, o próprio orador

assume a posição de Pedro “VAMOS P’RA FRENTE!” [181].  Esse não é mais uma

citação direta e, sim, a postura do orador que se inclui no discurso novamente como

nas  lições  iniciais  e  mostra  a  sua  intenção  de  compartilhar  a  mesma  posição  do

personagem.

4.4.9 A Lição 29

Esse discurso recapitula a necessidade de lutar por justiça, abordada em muitas

das lições da cartilha “Viver é lutar”, ao passo que mostrar o amadurecimento da atitude

de Pedro exposta na lição anterior e seus posicionamentos a favor da luta.

182 Pedro não desanima.

183 Sente que a luta não é só dele.

184 É uma luta de todo o povo.

185 Luta de todos os homens.

186 Todos devem lutar por Justiça.

187 Justiça para todos os homens:

188 homens que sofrem,

189 homens que fazem sofrer.

190 A luta de Pedro é nossa luta.

191 Todos nós lutamos para viver como homens.

192 Para ter casa e comida.

193 Para ter Justiça e Amor.

194 A LUTA DE PEDRO É NOSSA LUTA.

O orador estrutura essa lição no sentimento do personagem Pedro que, tomado

pela disposição de continuar  batalhando por mudança,  sente que a luta é todos os

homens.  Nessa  perspectiva,  a  necessidade  de  lutar  é  estendida  não  só  aos

camponeses que são explorados, mas também aos exploradores. Indiscriminadamente,

é preciso justiça para todos. Esse discurso está inserido na mesma formação discursiva



da lição 27 que quer justiça para todos os homens, argumentando a favor de uma

espécie  de  comunhão  entre  os  diferentes  grupos  sociais  em  prol  de  um  objetivo

comum. O efeito de sentido sugerido não é o de atiçar os camponeses a se revoltarem

contra aqueles que têm os instrumentos materiais do trabalho e o capital, mas, sim, dá

a entender o incentivo para lutar pelos seus direitos e, especialmente, pela justiça de

maneira pacífica. Isso porque a luta à qual o orador se refere é aquela em que lutamos

para viver como homens. Nesse momento, até o orador inclui-se como um sujeito que

luta para viver: “Todos nós lutamos para viver como homens” [191]. 

Ao defender essa luta como condição na vida de todos os homens, bem como a

necessidade de justiça para todos,  percebemos a utilização do  lugar  de quantidade

para  credibilizar  ainda  mais  a  luta  e  a  justiça.  Assim,  se  a  luta  e  a  justiça  são

necessárias para todos os homens e não apenas para Pedro e sua classe, então ela

ganha mais importância, visto que algo que é bom para o maior número de pessoas

tem um peso maior do que aquilo que é benéfico apenas para alguns.

Quando o orador diz  que “A luta de Pedro é nossa luta”  [190]  e “Todos nós

lutamos para viver como homens” [191], ele volta-se não só para o auditório particular

composto dos jovens e adultos da zona rural, mas também para um auditório universal,

isto é, para qualquer indivíduo que está vivo porque todos os homens lutam para viver.

Cada um luta de um jeito e por determinadas coisas,  visto que os valores e a sua

hierarquização são relativos, mas a vida sugere sempre uma luta diária. O orador cita

alguns valores pelos quais a luta é empreendida: para conseguir casa, comida, justiça e

amor. São dois valores úteis e dois abstratos que pertencem ao repertório de valores do

homem do campo (auditório). Isso mostra o conhecimento do orador sobre os valores

do grupo que deseja influenciar. 

A tese aqui defendida é a de que “A LUTA DE PEDRO É NOSSA LUTA” [190],

pois a intenção é fazer o aluno aceitar essa proposição e adotar como sua a luta que

Pedro empreendeu ao longo das lições. O orador marca a sua subjetividade por meio

do modalizador “nossa” e indica a sua identificação com a luta sugerida por Pedro,

querendo que o auditório também assim o faça. Essa é uma forma de aproximar a

história contada com a vida dos seus leitores, numa busca de fazer com que o auditório

identifique-se com os desejos e as ações de Pedro e seus companheiros e adote-as



como sendo também suas, e uma vez que isso ocorra, a trajetória de Pedro servirá

efetivamente como um modelo a ser seguido.

4.4.10 A Lição 30

Essa  é  a  última  lição  da  cartilha  “Viver  é  Lutar”  e  ela  se  fundamenta  na

esperança de mudança, deixando ainda mais visível o discurso maior que norteia todo

esse livro de leitura.

195 Pedro, Xavier e Agripino combinaram fazer uma reunião.

196 Convocaram todo o povo para uma reunião na sede do sindicato.

197 No dia a casa estava uma beleza.

198 A sala e o terreiro pareciam até um formigueiro de gente.

199 Todos foram sinceros.

200 Ali se falou muita verdade.

201 Pedro encerrou a reunião dizendo:

202 – “COMPANHEIROS!

203 QUEM CHEGOU ATÉ AQUI, NÃO PODE VOLTAR PR’ATRÁS.

204 SABEMOS QUE ESTAMOS CERTOS.

205 TEMOS QUE ANDAR P’RA FRENTE.

206 DEUS QUER NOSSA LUTA.

207 QUE DEVEMOS FAZER?

208 CONTINUAR.

209 CONTINUAR ATÉ MUDAR!”

E, finaliza-se: 

210 A mensagem de Pedro é para mim.

211 É para todos.

212 “CONTINUAR ATÉ MUDAR”

O orador compõe a lição exibindo uma reunião do povo para discutir como está a

realidade dos camponeses a partir das ações realizadas para a melhoria de vida [195 a



198]. Mostra que todos puderam exprimir suas opiniões [199 e 200], inclusive Pedro

[201 a  209]  e  finaliza  a  lição  dirigindo-se  diretamente  aos  leitores  e  retomando as

palavras de Pedro [210 a 212].

No discurso emitido por Pedro, vemos a retomada da posição exposta na lição

28,  ancorando-se  no  argumento  do  desperdício para  incentivar  os  camponeses  a

prosseguirem, por isso Pedro diz: “QUEM CHEGOU ATÉ AQUI, NÃO PODE VOLTAR

PR’ATRÁS”  [203].  O  vocábulo  “aqui”  remete  a  todo  o  percurso  realizado  pelos

camponeses, passando por uma conscientização da realidade em que vivem, tomando

e  mudando  atitudes  para  agir  através  da  escola,  do  sindicato  e  das  cooperativas.

Assim, quem adquiriu toda essa bagagem não pode desistir,  isso significaria ignorar

tudo o que foi apreendido, desperdiçar todo o esforço empreendido. A fim de reforçar a

não desistência dos camponeses, Pedro evoca as certezas do povo: “SABEMOS QUE

ESTAMOS  CERTOS”  [204]  e  a  partir  daí  incentiva  os  companheiros  a  continuar

lutando, fundamentando-se no argumento da superação: “TEMOS QUE ANDAR P’RA

FRENTE” [205]. 

Ao dizer que Deus também quer que os homens continuem a luta por melhores

condições  de  vida  [206],  Pedro,  enquanto  enunciador  desse  discurso,  usa  um

argumento de autoridade também utilizado na lição 07, quando se afirmou o apoio de

Deus na luta por justiça, fundamentando a necessidade de continuar lutando de acordo

com  a  vontade  de  Deus  e  não  apenas  baseado  no  desejo  de  Pedro,  dá-se  aos

camponeses mais um motivo para não desistir. Além disso, Deus é um valor abstrato e

absoluto ao mesmo tempo, como defendem Perelman e Tyteca (1996), e se ele foi o

valor escolhido para sensibilizar os camponeses é porque Deus é um valor aceito e

importante para esse povo. Não podemos nos esquecer que a concepção religiosa da

igreja católica influía na produção discursiva do MEB com o propósito  de levar aos

camponeses uma educação com marcas evangelizadoras.

Então, só depois de expor todos esses argumentos é que Pedro pergunta aos

companheiros: “O que deve ser feito?”, já presumindo uma resposta. Em todo caso,

respondendo  em  seguida  ao  próprio  questionamento:  “CONTINUAR”  [208],

“CONTINUAR ATÉ MUDAR!”  [209].  Essa é  a tese da lição,  buscando persuadir  os



sujeitos  a  continuar  realizando  suas  ações,  suas  lutas  diárias  até  a  tão  sonhada

mudança ocorrer.

Como podemos verificar, todo o discurso dessa lição, até agora, concentra-se

nas  palavras  de  Pedro  que  são  citadas  em  discurso  direto  e  grafadas  em  letras

maiúsculas  para  tornarem-se  mais  presentes  aos  olhos  dos  leitores.  Portanto,

entendemos que nessa lição Pedro é o orador, pois é ele quem quer persuadir seus

companheiros e acaba tentando persuadir também os leitores a continuarem lutando.

Nesse contexto, Pedro já alcançou um nível de conhecimento e posicionamento tão alto

que se coloca na condição de influenciar seus companheiros assim como o orador da

cartilha foi influenciado seu auditório particular ao longo das lições. É tanto que o orador

só aparece nessa lição para corroborar com a posição de Pedro e chamar o auditório a

participar:  “A  mensagem  de  Pedro  é  para  mim”  [210].  “É  para  todos”  [211].

“CONTINUAR  ATÉ  MUDAR”  [212].  Nesse  momento,  o  enunciador  marca

linguisticamente a sua concordância com o discurso do personagem e remete-nos às

primeira e terceira lições, quando o enunciador identificou-se através do modalizador

“eu”,  inserindo-se  no  mesmo  contexto  de  Pedro.  Então,  agora  o  orador,  também

internaliza a mensagem de Pedro, pois os dois são sujeitos que vivem e lutam [ lição 1].

Ao longo de todas as lições e no decorrer dos três planos, Pedro converte-se em

um exemplo da própria possibilidade de mudança. Ele se conscientiza da realidade em

que vive (lições 12 e 14), fica esclarecido (lição 16), luta por mudanças (lição 22, 27) e

acaba mudando a si mesmo a partir de seus atos, sendo agora capaz de argumentar

para seus companheiros a prosseguir  na luta (lição 30).  Portanto,  a vivência desse

personagem nas lições foi  estrategicamente organizada pela  ligação de coexistência

que liga a pessoa a seus atos. Ao utilizar a técnica da pessoa e seus atos na trajetória

de Pedro, o orador mostra que o personagem mudou enquanto sujeito e modificou a

sua vida  a  partir  da  mudança dos  seus  atos.  Assim,  a  ligação  de coexistência  da

pessoa e seus atos foi utilizada em Pedro para servir de exemplo para o auditório como

possibilidade de mudança dos atos de qualquer pessoa. Essa é uma forma de o orador

combater o fatalismo comum ao homem da zona rural, na época, que aceitava tudo

resignadamente, colocando a responsabilidade em Deus ou no destino. Sendo assim,

ao mostrar que Pedro, um membro da classe camponesa, mudou seus atos e luta para



mudar sua vida, o discurso da cartilha “Viver é lutar” argumenta que é possível seguir o

exemplo de Pedro. 

A tese principal da cartilha “Viver é lutar”, apreendida discursivamente, é: “Agir

para  transformar”.  Essa  proposição  defende  uma  ação  dos  sujeitos,  atuando

principalmente a partir da escola, do sindicato e da cooperativa para culminar numa

transformação estrutural do Brasil. A intenção maior dos discursos que analisamos é

promover uma mobilização social em prol da mudança das estruturais desiguais do país

que, por sua vez, ocasionam a exploração e as injustiças sofridas pelos camponeses e

por  muitos  outros  brasileiros.  Nesse  contexto,  os  discursos  aqui  revelados  têm

pretensões de mobilizar a sociedade através da educação, isto é, por meio de uma

educação que encarna o discurso de transformação social  e atrela-o ao ensino dos

conteúdos, criam-se os ideais formativos no homem do campo, levando-o a uma ação.

Desse modo, a educação é vista como “libertadora” porque é capaz de conscientizar os

alunos de si  e de suas realidades,  desalienando-os da exploração;  sendo, também,

“transformadora”, já que por meio da educação, do esclarecimento do povo é possível

se chegar à mudança. Nas palavras de Vieira Pinto, citado por Fávero:

Educar para o desenvolvimento não é tanto transmitir conteúdos particulares de
conhecimento, reduzir o ensino a determinadas matérias, nem restringir o saber
exclusivamente a  assuntos  de natureza  técnica;  é,  muito  mais  do que isto,
despertar no educando novo modo de pensar e de sentir a existência, em face
das condições nacionais com que se defronta; é dar-lhe a consciência de sua
constante relação a país que precisa do seu trabalho pessoal para modificar o
estado de atraso, é fazê-lo receber tudo quanto lhe é ensinado por um novo
ângulo  de  percepção,  o  de  que  todo  o  seu  saber  deve  contribuir  para  o
empenho coletivo de transformação da realidade. (PINTO apud FÁVERO, 2006,
p.50).

Como podemos constatar no dizer do autor Pinto, a concepção ideológica de

uma educação para o desenvolvimento pauta-se, sobretudo, no trabalho pessoal do

aluno para modificar o estado de atraso, por isso o MEB voltou-se para a persuasão

dos jovens e adultos, querendo deles uma postura e um agir sobre suas realidades.

Num primeiro momento, a ação dos sujeitos mudaria o meio social em que vivem, e



num segundo momento, o desenrolar e a perpetuação dessas mudanças culminaria

numa transformação da realidade brasileira como um todo.

Entretanto, o discurso da cartilha não expôs essa tese de “agir para transformar”

de início, logo nas primeiras lições. Isso não ocorreu porque não é prudente apresentar

de  imediato  para  o  auditório  a  principal  tese  que  lhes  quer  a  adesão,  visto  que  o

auditório deve ser preparado antes de recebê-la, como assegura Abreu (2001, p.45),

“Devemos, antes, preparar o terreno para ela, propondo alguma outra tese, com a qual

o nosso auditório possa antes concordar”. E como entendemos, o MEB seguiu passo a

passo  essa  estratégia  partindo  de  fatos e  valores como  objetos  de  acordo  com a

construção de teses preparatórias nos primeiro e segundo planos analisados. Começou

com uma conscientização do aluno, apresentando-lhe, de um outro ponto de vista, a

realidade que ele já conhecia, numa tentativa de torná-lo um sujeito crítico e reflexivo

diante  no  meio  que  o  circunda.  Depois,  a  argumentação  já  entrou  no  terreno  da

persuasão incitando uma mudança de atitudes dos camponeses,  influenciando-os a

saírem do comodismo para uma postura mais ativa ao defender que é preciso e é

possível  realizar  uma mudança no Brasil.  E,  por  fim,  estando o auditório  ciente da

realidade injusta e da possibilidade de mudá-la, o orador percebe que os aprendizes já

podem se deparar com a tese, a principal, que defende a ação dos sujeitos nas suas

próprias realidades como forma de mudança social. 

A persuasão do auditório é a intenção maior do orador, mas para se chegar a ela

foi  necessário se passar por outras etapas,  teve que se formar um sujeito crítico e

posicionado, envolvendo-os nas suas esperanças de melhoria de vida e argumentando

que é possível haver mudança. E todo esse percurso é compreensível se concordamos

com Perelman e Tyteca, ao defenderem que:

[...] quem visa a uma ação precisa, que desencadeará no momento oportuno,
deverá, ao contrário, excitar as paixões, emocionar seus ouvintes, de modo
que se determine uma adesão suficientemente intensa, capaz de vencer ao
mesmo tempo a inevitável inércia e as forças que atuam num sentido diferente
do desejado pelo orador. (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 52)



Portanto, compreendemos que a estratégia maior que engendra o discurso da

cartilha “Viver é lutar” até persuadir o auditório a “agir para transformar” é o argumento

da  direção,  que  consiste  na  busca  de  um  fim  passando  por  certas  etapas.  Esse

argumento é usado quando a tese apresentada pode sugerir  uma forte oposição do

auditório,  então se recorre ao procedimento por etapas.  Como afirmam Perelman e

Tyteca:

[...]  há interesse em não confrontar  o interlocutor  com todo o intervalo que
separa a situação atual com o fim último, mas dividir esse intervalo em seções,
estabelecendo pontos de referência intermediários, indicando fins parciais cuja
realização não provoca uma oposição tão forte (PERELMAN e TYTECA, 1996,
p. 321).

Assim sendo, a cartilha “Viver é lutar” apresenta três grandes etapas, das quais

chamamos  de  planos  e,  em  cada  um  deles  foram  defendidas  teses  que  estavam

interligadas entre si e iam costurando o discurso maior da cartilha, para a defesa da

ação dos sujeitos através da escola,  do sindicato e das cooperativas.  O fim, nesse

caso, seria levar o aluno a um agir sobre a realidade para transformá-la, entretanto,

esse  fim  foi  decomposto  nas  etapas  de  conscientização,  tomada  de  atitude  e  os

instrumentos  de  ação.  A  interdependência  das  lições  da  cartilha  resumindo-se  e

aprofundando-se umas as outras mostra que as etapas eram solidárias entre si. Por

exemplo, para se tomar uma atitude era necessário primeiro estar consciente; e para

agir  sobre a realidade, o aluno precisava de uma postura de atuação bem definida.

Então, a cartilha estruturou-se a partir do raciocínio da ordem cronológica do despertar

dos camponeses para a vida, sob o argumento da direção, usando o procedimento por

etapas.

Mais uma prova da utilização desse argumento como estruturante do discurso da

cartilha “Viver é lutar” é a conjunção dele com o argumento do desperdício (nas lições

28 e 30), mostrando que não continuar a tentativa de mudar, depois de ter passado

pelas etapas de conscientização e mudança de atitude, significa desperdiçar as etapas

já conquistadas. Nesse contexto, ao fazer com que as teses iniciais fundamentassem

as teses posteriores,  o  orador  ia  construindo uma escada de  teses parciais que,  à



medida que o auditório fosse subindo os degraus e concordando com elas, ia chegando

mais próximo do lugar desejado pelo orador, da persuasão dos aprendizes para agirem

sobre a realidade, usando instrumentos capazes de transformar suas vidas e a vida do

país.

Esse caráter persuasivo dentro do plano dos instrumentos de ação também pode

ser percebido na aula radiofônica que se segue.

4.4.11 O Quinto Roteiro de Aula Radiofônica

O discurso da aula radiofônica do dia 05 de novembro de 1964 está dentro do

plano dos instrumentos  de ação porque tem como intenção  argumentativa  principal

persuadir  os  alunos/ouvintes  a  adotarem  determinados  comportamentos  para

realizarem  uma  mudança  social.  Nesse  sentido,  a  aula  recorre  principalmente  aos

valores, ao argumento  quase-lógico da regra de justiça e ao argumento  baseado na

estrutura  do  real,  sob  o  recurso  do  argumento  de  autoridade  e  o  argumento  de

superação para defender a tese de que é preciso lutar por justiça para a construção de

uma sociedade melhor.  Podemos perceber  essas técnicas em dois  trechos da aula

radiofônica que se seguem:

Temos consciência de que é preciso lutar por justiça e que só podemos levar
adiante essa luta se estivermos organizados. Sabemos que é através da luta
que renovamos a nós mesmos e renovamos o mundo. Sabemos também que
Deus  quer  o  nosso  esforço  pelo  o  amor  e  pela  justiça.  Assim sendo,  não
podemos parar. Temos que ir adiante, enfrentando com mais firmeza nossa
luta pela construção de uma sociedade onde reina justiça, paz e amor entre os
homens. (AILA V, TRECHO 1).

Verificamos que a professora busca persuadir  o aluno a uma ação:  lutar  por

justiça. Essa fala da educadora já pressupõe um aluno consciente das suas condições

de vida e das injustiças sociais pelas quais é submetido, portanto, trabalha com o valor

de justiça, aceito pelo auditório, para a partir dele persuadi-lo a continuar a luta. “Lutar

por  justiça”  seria,  pois,  empreender  esforços  para  sair  da  submissão,  batalhar  por



mudanças sociais.  A “luta” é colocada como o meio capaz de renovar os sujeitos e o

mundo,  é  um  instrumento  de  ação  que  para  ser  utilizado  necessita  de  um  povo

organizado.  Essa  organização  remete-nos  aos  sindicatos  e  cooperativas  indicados

como meios de organização social nos discursos da cartilha “Viver é lutar”.

Além disso, ao defender que Deus quer essa luta pelo amor e pela justiça, a

oradora fundamenta-se no  valor abstrato, atrelado ao  argumento de autoridade, visto

que Deus, um ser superior, é quem deseja a luta, para reforçar a persuasão do sujeito a

lutar por justiça. Essa fala comunga da mesma formação discursiva da lição 07, na qual

foi defendido que o homem precisa de Deus e que este último quer a justiça e o amor

entre os homens. Portanto, nos dois momentos da interação aluno-professor vemos a

mesma intenção argumentativa que, por sua vez, está impregnada pelas concepções

religiosas da igreja católica que envolviam ideologicamente a produção discursiva do

MEB e fundamentava na vontade de Deus, a luta dos homens por um mundo mais justo

e fraterno.

A oradora tanto argumenta a favor da instauração da luta quanto instiga o aluno

a não parar de lutar, tendo em vista que, ancorando-se no  argumento da superação

tenta persuadi-lo a seguir adiante enfrentando os obstáculos para realizar as mudanças

desejadas.  Vale  ressaltar,  ainda,  que  esse  mesmo  discurso incentivador  foi

empreendido nas lições da cartilha “Viver é Lutar” (28 e 30).

No segundo trecho da aula em análise, encontramos um discurso que resume o

discurso anterior da aula e deixa ainda mais explicita a necessidade do aluno de lutar

por justiça.

Meus  alunos,  diz  a  sentença  que vocês  escreveram que a  paz  é  fruto  da
justiça.  Toda  pessoa  tem  direito  à  paz,  à  justiça,  à  segurança  e  ao
aperfeiçoamento. Ao conjunto de condições que permitem à pessoa humana
satisfazer seus direitos de paz, de justiça, de segurança, de aperfeiçoamento,
chamado de: Bem comum, isto é um bem que atinja a todos sem distinção de
classes. Cabe principalmente ao Estado realizar o bem comum. E as pessoas
devem dar a sua colaboração para que o Bem Comum seja alcançado. (AULA
V, TRECHO 2).

A partir de uma tarefa de leitura (A paz é fruto da justiça), a professora retoma a

argumentação a favor da justiça entre os homens, defendendo que todos têm direito à



paz, à justiça, à segurança e ao aperfeiçoamento, o chamado “Bem Comum”. Portanto,

estruturando o seu discurso sobre a regra da justiça, a professora (oradora) versa que

as pessoas, sem distinção de classe, têm direito ao Bem Comum. Afirma, ainda, que

não só o Estado, mas todas a pessoas devem colaborar para essa realização. Está

aqui mais um chamamento para o trabalho do aluno na busca por justiça, mostrando

que  ele  não  deve  só  esperar  que  o  Estado  assegure  esse  bem,  pelo  contrário,  o

camponês deve contribuir com a construção do bem comum, pois só assim, as classes

populares mudam suas realidades com vistas a renovar o mundo. 

5. AS LIÇÕES E AS AULAS: CORRELAÇÕES

Ao  longo  da  nossa  análise,  fomos  relacionando  os  discursos  das  lições  da

cartilha “Viver é lutar” com os discursos presentes nos roteiros de aulas, mostrando que

as  aulas  radiofônicas  de  diferentes  datas  também  atuavam  nos  planos  da

conscientização da realidade, da formação de atitudes e dos instrumentos de ação.

Entretanto, achamos prudente destinar um espaço para discorrer sobre as correlações

nesses dois momentos da interação discursiva entre professor e aluno, principalmente

porque  um de  nossos  objetivos  específicos  é  detectar  como  as  aulas  radiofônicas

reforçavam o discurso do livro de leitura “Viver é lutar”, através dos roteiros de aulas.

Sabemos que as aulas da Emissora de Educação Rural de Natal não utilizaram a

cartilha “Viver é lutar” como suporte didático para os alunos, entretanto, dizemos que

mesmo assim o discurso da cartilha estava presente nas palavras da professora. As

aulas  que  analisamos  mostram que  a  professora  (oradora)  falava  do  mesmo lugar

social que o orador da cartilha, ou seja, os dois congregavam o mesmo contexto sócio-

histórico-ideológico,  defendendo posições idênticas e estruturando os discursos com

técnicas argumentativas similares. A cartilha “Viver é lutar” foi construída para ser a

base conceitual do MEB e mesmo não tendo tido muito tempo de circulação - pois foi

apreendida  pelo  governo  ditador  -  o  seu  discurso  ressoou  nas  aulas  radiofônicas.

Entretanto, não queremos dizer que todas as aulas radiofônicas do Brasil seguiram à

risca a cartilha. Até porque os roteiros de aulas foram produzidos por cada localidade,



dentro de uma situação imediata de enunciação que exigia reformulações para atender

aos vários auditórios particulares. Contudo, no caso de Natal em que nem mesmo a

cartilha  foi  usada,  percebemos  o  discurso  do  livro  didático  “Viver  é  lutar”  fazendo

sentido e, por isso,  acreditamos na inter-relação dos discursos nesses dois momentos. 

Os temas abordados e a maneira como foram veiculados pelas aulas e pela

cartilha são provas dessa correlação, pois ambos versavam sobre as injustiças sociais,

a  necessidade  e  possibilidade  de  mudança  e  concentravam-se  na  persuasão  dos

alunos para investirem sobre essa realidade com intuito de mudá-la. Portanto, quando

identificamos a correspondência dos discursos nas aulas e nas lições dizemos que eles

compunham,  de  maneira  solidária,  a  maior  parte  do  projeto  ideológico  do  MEB,

porquanto era através da escola (composta de aulas pelo rádio e da cartilha entregue

aos alunos) que o movimento buscava mudar o estatus quo de dominação da realidade

brasileira, investindo na formação de sujeitos conscientes e politizados para atuar na

sociedade. 

Ainda dentro das correlações, podemos destacar que as aulas radiofônicas e as

lições  desenvolviam  uma  interação  mediada  com  o  aluno/ouvinte  e  o  aluno/leitor,

respectivamente.  Isso  porque  os  interlocutores  não  compartilhavam  as  mesmas

coordenadas espaciais, sendo a interação mediada pelo livro de leitura ou pelo rádio.

No caso do rádio, usamos a classificação de quase-interação mediada, trabalhada por

Thompson (1998) que se refere àquela instaurada pelos meios de comunicação. O fato

é que mesmo sabendo da não possibilidade de resposta imediata dos interlocutores, os

oradores voltaram-se para o auditório particular de jovens e adultos numa perspectiva

dialógica, ou seja,  presumindo esse interlocutor.  Tanto nas aulas quanto nas lições,

houve a utilização da  modalidade interrogativa como forma de expressão, realizando

perguntas para o auditório em que, na maioria das vezes, a resposta ficava em aberto,

sugerindo  que  ela  devia  ser  refletida  e  emitida  somente  pelo  aluno.  Isso  mostra  o

caráter dialógico atuando na produção do discurso e na maneira de argumentar para os

alunos. Essa maneira de interagir com o aprendiz remete-nos à própria pedagogia do

MEB, que se fundamentava no desenvolvimento de uma educação com a participação

do aluno.



Portanto, a cartilha “Viver é lutar” e os roteiros de aulas radiofônicas podem ser

diferentes na maneira como chegam aos alunos, de forma escrita ou oral e, até mesmo,

a  cartilha  pode  não  ter  sido  um  suporte  didático  para  as  aulas  da  Emissora  de

Educação  Rural  de  Natal,  mas  a  relação  entre  as  lições  e  aulas  é  apreendida

discursivamente, se percebemos a cartilha falando nas próprias palavras da educadora,

como base conceitual das proposições defendidas nas aulas.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Guarda  estes  versos  que  escrevi
chorando  como  um  alívio  a  minha
saudade,  como  um  dever  do  meu
amor; e quando houver em ti um eco
de saudade,  beija  estes  versos  que
escrevi chorando.



Machado de Assis



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nossa  investigação  sobre  a  produção  discursiva  do  MEB foi  norteada  por

alguns  questionamentos.  O  primeiro  deles  buscava  saber  quais  as  estratégias

argumentativas que estruturavam os discursos da cartilha e dos roteiros de aulas, no

intuito de convencer e persuadir o aluno de sua realidade social e das possibilidades de

transformação dessa realidade. Assim, a leitura interpretativa que fizemos do  corpus

nos  apontou  diversas  técnicas  argumentativas  que  percorriam  vários  grupos  de

argumentos,  a  saber:  dos  argumentos  quase-lógicos,  os  argumentos  baseados  na

estrutura do real e os argumentos que fundam a estrutura do real, utilizados de maneira

inter-relacionada,  de  modo  a  produzir  sentidos  e  envolver  o  auditório  nas  teses

apresentadas.  

Percebemos a  proposta  pedagógica  de atuação do MEB na cartilha  “Viver  é

lutar” e nas aulas pelo rádio. As lições e as aulas pautavam-se na conscientização da

realidade, na formação de atitudes e na exposição de instrumentos de ação com poder

de  interferir  no  contexto  social.  Seguindo  esses  preceitos,  os  discursos  foram

enquadrados  nesses  três  planos  de  atuação  e  envolvidos  por  estratégias

argumentativas  que  traziam  teses  de  adesão  inicial,  presumidamente  aceitas  pelo

auditório,  para  depois  ser  apresentada  a  tese  principal  aos  alunos.  Vimos  que  a

argumentação  começou com um convencimento  baseado em fatos  e  valores  como

forma de fundamentar uma persuasão final. Isso quer dizer que o orador passou do

convencimento do auditório sobre as circunstâncias sociais, no campo das ideias, do

logos para,  posteriormente,  atuar  na  interpelação desse público-alvo,  no terreno da

persuasão (pathos), incentivando-o a realizar ações e a provocar mudanças. 

A defesa por mudanças na estrutura social do Brasil apresentada nos discursos

refletia o momento histórico de desigualdades sociais que inundava o país e que criava

na classe oprimida um desejo de justiça. Nesse sentido, as técnicas argumentativas

não atuaram sozinhas na busca pelo convencimento e a persuasão do auditório, porque

o  contexto  de  produção  desses  discursos  também  contribuiu  para  incentivar  a

mudança.  Foi  por  isso que fizemos o nosso segundo questionamento na pesquisa,

querendo saber quais eram as condições de produção do discurso da cartilha “Viver é



lutar” e dos roteiros de aulas radiofônicas, tendo em vista que o contexto, a situação

imediata  e  os  interlocutores  envolvidos  numa  prática  discursiva  contribuem  para  a

constituição de sentidos do dizer. Assim sendo, identificamos o contexto de produção

refletido pelos  discursos das lições e das aulas,  de forma a produzir  sentidos que,

aliadas  com  as  técnicas  argumentativas  específicas,  aproximaram  o  discurso  do

auditório  particular.  Em outras  palavras,  a  relação  dos  discursos  emitidos  com seu

contexto de produção em sintonia com período vivido pelos camponeses buscou ajudar

na possível identificação do auditório com as teses apresentadas.

Além  disso,  ao  remontarmos  o  período  sócio-histórico  de  produção  desses

discursos, revelamos as bases ideológicas em que o MEB se sustentou: nos ideais da

igreja católica e na defesa das classes populares. Assim, quando lemos os discursos,

pudemos  ver  essas  bases  atuando  na  linguagem  em  funcionamento  de  modo  a

demarcar posições. 

Foi  na  busca  por  saber  quais  as  posições  assumidas  nesses  discursos  que

concentramos  o  nosso  terceiro  questionamento.  Por  entendermos  que  os  sujeitos

produtores dos discursos falam de um determinado lugar social e defendem posições

por  estarem interpelados  pela  ideologia.  Então,  ao empreendermos nosso gesto de

leitura, percebemos que os oradores da cartilha “Viver é lutar” e das aulas radiofônicas

defenderam posições marcadamente a favor das classes oprimidas e marginalizadas

pelo sistema desigual do Brasil. E, por isso mesmo, apresentaram teses que defendiam

a alfabetização dos sujeitos como forma de esclarecimento pessoal e instrumento de

mudança, expuseram a posição a favor da organização social  do povo por meio do

sindicato e da cooperativa,  na defesa da atuação dos sujeitos sobre o meio que o

circunda.  Essas  posições  foram  ancoradas  no  princípio  da  fé  católica  que  tanto

difundiam a religião quanto baseavam esse processo argumentativo numa revolução

pacífica,  isto  é,  a  mudança  sugerida  pela  igreja,  estava  autorizada  por  Deus,  mas

deveria ser uma mudança que primasse pela justiça entre todos os homens. 

Obviamente, sabemos que não revelamos todas as estratégias argumentativas

do discurso ideológico do Movimento de Educação de Base. Não temos a pretensão de

fecharmos a análise da produção discursiva desse movimento, pelo contrário, trazemos

aqui uma das leituras possíveis e acreditamos que ela apresenta sua relevância, seja



por  apontar  novas  questões  acerca  do  trabalho  desenvolvido  pelo  MEB  seja  pela

possibilidade de relacioná-la ao nosso contexto atual de educação. Podemos atualizar

essa análise  ao  remetê-la  para o Brasil  de hoje e questioná-lo  quanto  ao perfil  de

educação  destinado  aos  jovens  e  adultos,  a  correspondência  ou  não  do  material

didático, como as cartilhas, com o universo cultural do aluno e, principalmente, perceber

como os discursos atuais  estruturam-se argumentativamente,  produzindo sentidos e

buscando  afetar  os  alunos.  Não  é  necessário  enumerar  todas  as  possibilidades

investigativas que a nossa dissertação pode suscitar se referida ao panorama atual. O

importante é que trouxemos uma maneira de entender como o MEB e seu discurso

politizador interferiram na vida do homem do campo, na década de 1960, marcando

posições na busca pela mudança social e a favor da educação dos menos favorecidos.

Pudemos constatar que a educação popular desenvolvida pelo MEB questionou

e negou a realidade injusta vivida pelos camponeses, falando de um lugar social que

entende e representa a classe trabalhadora. Por isso, a intenção maior dos discursos

era levar o camponês a uma ação, fazendo com que o próprio povo colocasse fim a

essa vida de misérias e injustiças. Esse era o principal norteamento dos discursos nas

lições e nas aulas:  formar  sujeitos livres  e  ativos que unidos pudessem conduzir  à

libertação das classes populares. 

Ao direcionar a educação dos camponeses para uma persuasão, não estaria o

MEB desenvolvendo uma manipulação dos sujeitos? Acreditamos que esses discursos

até possam demonstrar traços de manipulação por terem envolvido os alunos nos seus

valores, seus desejos de melhoria de vida para levá-los a aceitar uma ação pretendida

pelo orador.  Contudo,  era uma argumentação que beneficiava o auditório de algum

modo, porque os apresentava a uma nova forma de encarar a realidade,  capaz de

proporcionar-lhes mudanças significativas. Por isso, se o MEB fez um populismo de

esquerda,  voltando-se  para  as  classes  populares  com uma visão  revolucionária  de

mudança social, então, concordamos com a reflexão de Ianni citada Fávero (2006, p.

197), “Mas, o populismo é extremamente contraditório; mesmo onde foi manipulação,

foi também condição e modo de expressão das insatisfações das classes populares”.

Assim, as técnicas argumentativas aqui reveladas não pretendem dizer que o discurso

foi construído para manipular os alunos, mas, sim, para instigá-los de maneira dinâmica



e  sistematizada  a  refletir  sobre  a  realidade.  As  estratégias  argumentativas  que

percebemos  costuram  os  discursos  de  forma  a  chamar  a  atenção  do  auditório  e

conduzi-lo à reflexão, é, portanto, um instrumento de mediação de conhecimentos que

define posições e deixa para o outro (interlocutor) a função de aprová-las ou de refutá-

las,  já  que o outro é encarado numa perspectiva  ativa,  como um sujeito  capaz de

refletir. 

Entendemos,  desse  modo,  que  a  própria  escolha  por  argumentar  diante  dos

jovens e adultos demonstra uma postura que não quer impor um modo de pensar pela

força ou violência, mas requer do aprendiz uma reflexão junto com o orador, dando-lhe

fundamentos  para  certas  posições  e  suscitando  do  aluno  outras  leituras  possíveis.

Verificamos, ainda, que os discursos apresentados trazem posições, cuja escolha por

técnicas argumentativas para convencer o auditório deixa ainda mais demarcadas as

atitudes do orador e o caráter dialógico na construção de um discurso que pressupõe

um interlocutor a ser afetado.

Portanto,  mesmo não tendo realizado um trabalho de recepção junto com os

camponeses  afetados  pelo  discurso  do  MEB,  podemos  afirmar,  de  acordo  com  a

memória histórica do movimento, que a argumentação empreendida recebeu a adesão

de muitos brasileiros. Assim sendo, consideramos, em última análise, que o Movimento

de Educação de Base conseguiu desenvolver uma educação popular, estruturada por

uma argumentação que tinha como princípio vencer junto com o aluno, ou melhor, ao

mesmo tempo em que o orador ia ganhando novos adeptos, os camponeses (adeptos)

também chegavam mais perto das mudanças desejadas. O uso da razão e da emoção

incitou o auditório de jovens e adultos a lutarem dentro de suas realidades, envolvidos

pelo lema: “Viver é Lutar”.
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ANEXOS

Tente  mover  o  mundo  -  o  primeiro
passo será mover a si mesmo.

Platão



ANEXO A

Roteiro da Aula Radiofônica do dia 22 de agosto de
1963



AULA RADIOFÔNICA

PROF – Lécia Maria de Medeiros
SÉRIE – 5º ano
HORÁRIO – Das 20,00 às 20,34 Hs
DATA – 22/08/63

LOCUTOR = A Emissôra de Educação Rural neste horário apresenta.
TÉCNICA = CARACTERÍSTICA
LOCUTOR = A aula radiofônica para o 5º ano na palavra da professôra Lécia Maria

Barreto de Medeiros.
TÉCNICA = CARACTERÍSTICA
PROFESS = Caros alunos boa noite. Façamos nossa prece inicial.
TÉCNICA = ......................................
PROFESS = (REZA)
TÉCNICA = ......................................
PROFESS = INTRODUÇÃO

Caros alunos. 
Ontem nós ouvimos a dramatização onde focalizava o problema do pai  com

relação aos filhos. Depois da história fizemos as seguintes perguntas.
1º) Que você acham da vida dessa família?
2º) O dever de Antônio é apenas dar o sustento aos filhos?
3º) A educação dos filhos é dever somente da mãe? Que acham vocês.
Em 1º  lugar  a  vida  dessa  família  como de  muitas  outras  é  sacrificada.
Famílias onde a mulher não tem seu devido valor. Não queremos dizer de
maneira nenhuma que a mulher seja somente um objeto de enfeite, isso
nunca, mas uma pessoa que administra sua casa pensando em conjunto.
São duas cabeças duas pessoas/ a pensarem juntos.Os filhos são crianças
que dependem tanto do pai quanto da mãe. O pai não deve somente dá o
sustento.  Ele  e  a  mãe  se  complementam.  E  jamais  deveriam  agir
separadamente.
A educação dos filhos cabe a todos dois o pai com autoridade e a mãe com
doçura, mas que essa autoridade não seja tão dura e essa doçura não seja
(trecho  indecifrável).  Eles  são  um  misto  de  amor  carinho  compaixão  e
cumplicidade. 
(Trecho indecifrável)



(...) Transitivo é o que pede complemento. Intransitivo é o não pede.
Agora  daremos  uma  frase  para  que  vocês  digam  se  é  transitivo  ou
intransitivo. EX: Minha família vive feliz

TÉCNICA = MÚSICA
PROFESS = Nós assim como estamos falando em número sabemos agora na grande

família dos números.
Vimos a fraca somar e diminuir,  vejamos agora como se multiplica  fração.  É

bastante  que  multipliquemos  os  numeradores  entre  si  e  também  os
denominadores.

Por ex: 2/3 x 3/5 como se faz?
TÉCNICA = MÚSICA
PROFESS = CORREÇÃO

Agora outro. Escrevam.
2 5/3 x 3 4/3 são a fração do ordenado que sem pai de família gasta  com a
alimentação dos filhos. Qual será a (trecho indecifrável) fração?

TÉCNICA = MÚSICA
PROFESS = CORREÇÃO

         Encerramento



ANEXO B

Roteiro da Aula Radiofônica do dia 15 de maio de 1963



AULA RADIOFÔNICA

PROF –  Lécia Maria de Medeiros
SÉRIE: – 5º ano
HORÁRIO –  Das 20,00 às 20,34 Hs
DATA –  15/05/63

LOCUTOR = A emissora de Educação Rural num patrocínio do Serviço Social Rural
apresenta.
TÉCNICA = CARACTERÍSTICA
LOCUTOR = A aula radiofônica para o 5º ano, na palavra da professôra Lécia Maria

Barreto de Medeiros.
TÉCNICA = CARACTERÍSTICA
PROFESS = Meus alunos, rezemos nossa prece inicial.
TÉCNICA = LP A VOZ DA ORAÇÃO = LADO 1 = FAIXA 2
PROFESS = (REZA)
TÉCNICA = LP A VOZ DA ORAÇÃO = LADO 1 = FAIXA 2
PROFESS = INTRODUÇÃO

Caros  alunos.  O  mundo  em que  vivemos  é  todo  êle,  estudado  através  dos
continentes. Os continentes pelos países, os países pelos estados, por seus
municípios divididos em distritos, os distritos em localidades, as localidades
que se formam por pessoas vivendo tôdas elas em famílias. A família é pois
o alicerce da sociedade e por conseguinte do mundo. Família é a união de
um homem e uma mulher que pelo casamento promete diante de Deus e
dos homens quer dizer com o matrimônio civil e católico. Viveram unidos
até a morte e enfrentaram juntos as dificuldades e facilidades que a vida se
lhe apresenta. É de uma família bem organizada que vão surgir crianças
capazes de mais tarde poder dirigir conscientemente uma nação. É preciso
que haja a cima de tudo muito amor, muita compreensão

Ditado a família.
A família é o alicerce da sociedade. É de um lar bem organizado. Onde pai e

mãe vivem felizes e equilibrados com a finalidade de criar bem os filhos
dando-lhes uma educação completa que pode surgir cidadãos capazes de
dirigir uma missão que lhe for confiada.

(Trecho indecifrável)



PROFESS –  2/3 das famílias de Santana do Matos. 1/3 e Açu, 3/3 de Cangaretama.
Quantas famílias vieram?
2 – Num município de nosso estado muitas famílias soltaram de prefeito
uma maior iluminação na cidade. 
Havendo 50 luzes e o prefeito aumentou 2/3. Depois numa assembléia com
o povo, resolveram tirar 1/5.

3 – Numa localidade havia 150 pessoas 5/3 resolveram que deveriam
sindicalizar, mas até aqui só sindicalizaram 3/3. Quantas famílias restam?

 – – – – – – – – – –  – – – – –
– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – 
– – – – – – – –

– – – – 
– –
–



ANEXO C

Roteiro da Aula Radiofônica do dia 16 de novembro de
1965



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE –
SISTEMA DE NATAL

Programa = Aula radiofônica nº 75
Método = Global 
Método = 18.15 às 19.00
Data = 16//11/65
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = 
LOCUTOR = A Emissôra de Educação Rural sob a responsabilidade do Movimento de

Educação de Base apresenta...
TÉCNICA = CARACTERÍSTICA
LOCUTOR = A Aula da turma “A”
TÉCNICA = CARACTERÍSTICA
PROFESS = Monitores e alunos, boa noite. Comecemos a nossa aula de hoje. Caros

alunos. Dia 15 de novembro é feriado nacional. Por isso,  não houve aula
ontem.  Vocês  estão  lembrados  do  que  aconteceu  nesse  dia,  15  de
novembro? – Muito bem! A proclamação da República. A 15 de novembro
de 1889 Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil, isto é, no
dia  15  de  novembro  de  1889  instalou-se  no  Brasil  uma nova  forma de
governo: A República.

Atenção monitor! Escreva no quadro: - O BRASIL É UMA REPÚBLICA.
a) Ler as sentenças com os alunos.
b) Pedir para o monitor repetir.

TÉCNICA = MÚSICA LENTA
PROFESS = Por que o Brasil  é uma República? – Porque o seu chefe é tirado do

próprio povo, por meio de eleições, para governar por tempo marcado pela
Constituição. Constituição como sabemos é um escrito que diz quais são os
nossos direitos e deveres, que traça a  organização do govêrno, a maneira
como deve funcionar. De acordo com a nossa constituição o Brasil é uma
República.  O Chefe  de  uma república  é  chamado de Presidente.  Como
chama-se o atual presidente da República? – Humberto de Alencar Castelo
Branco. O atual presidente não tirado do próprio povo por meio de eleições.
Isso  não  é  normal  numa  república  democrática.  Isso  pode  acontecer
quando o país vive momentos de crise política.

TÉCNICA = MÚSICA LENTA
PROFESS = Caros alunos,  escreveram no caderno a sentença que está escrita no

quadro. (repetir a sentença).
TÉCNICA = MÚSICA LENTA
PROFESS =  Vocês  escreveram a  sentença:  o  Brasil  é  uma República.  Sim,  diz  a

Constituição  que,  o  nosso  país  é  uma  República  democrática
Representativa.  É  democrática  porque  as  pessoas  do  governo  são
escolhidas  pelo  povo  por  meio  de  eleições.  È  representativa  porque  as
pessoas escolhidas para governar  representam o povo,  devem governar
para o povo. O que é República? ............



PROFESS = è a forma de governo  no qual os governantes são escolhidos pelo povo
por meio de eleições. Dês quando o Brasil é República? – Desde 15 de
novembro de 1889.Quem proclamou a República do Brasil? – Deodoro da
Fonseca.

Atenção Deodoro da Fonseca proclamou a República desde 1889. Faz quantos
anos que o Brasil é República?

1965
-1889

 0076
Resposta: - 76 anos

TÉCNICA = MÚSICA LENTA
PROFESS = Encerra a aula
TÉCNICA = CARACTERÍSTICA



ANEXO D

Roteiro da Aula Radiofônica do dia 01 de junho de 1964



AULA RADIOFÔNICA

Professôra – Maria José Teixeira Peixoto
Turma = “C”
Data = 1º/6/64
Método = Global
Horário = 16 às 17

LOCUTOR = A Emissôra de Educação Rural nêste horário apresenta...
TÉCNICA = . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOCUTOR = A aula radiofônica para a turma “C” na palavra da professora Maria José

Teixeira Peixoto.
TÉCNICA = . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFESS = Caros alunos, boa tarde. Iniciemos nossas atividades rezando o pai nosso.
TÉCNICA = . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFESS = (REZA)
TÉCNICA = . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROFESS = Meus alunos, Como vão vocês? Já receberam os livros? Hoje
já  iremos  utilizá-lo.  Teremos  primeiramente  a  nossa  mensagem
dramatizada. Ouçam agora.

TÉCNICA = LP
Dramatização.

TÉCNICA = . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFESS =  Vamos fazer a pergunta que ajudará vocês a interpretação da mensagem.

É necessário tôdas as pessoas irem a escola? Por que?
TÉCNICA = . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFESS = Vocês ficaram com uns exercícios para fazer em casa. Vamos corrigi-los

agora? Para isso vamos abrir os nossos cadernos.
TÉCNICA = . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFESS = O exercício foi o seguinte.

Sublinhe os pronomes das sentenças:
Nós somos brasileiros
Tu deves ajudar teu país.
Vós sois bons alunos.
Ele é o mais velho da família.
Elas lutam para sustentar a família.
Várias pessoas encontraram dificuldades nesse trabalho. Como já estamos com

2 mêses de aula vocês já devem estar ansiosos para saber alguma coisa
sobre  as  revisões  mensais  que  costumam  fazer.  Este  ano  tudo  está
diferente. Entraremos de férias no dia 20 de junho e terminará no dia 12 de
julho.  Só  iremos  fazer  o  teste  semestral  depois  das  férias,  quando
começarmos o 2º semestre.



Nós da turma C. Como correspondemos a turma de admissão, portanto, nível de
4º  a  5º  ano  precisamos  de  revisar  com  mais  importância  os  nossos
conhecimentos. Por isso, na próxima semana iremos fazer revisão de tudo aquilo
que  já  vimos  na  parte  de  linguagem,  matemática  e  estudos  sociais.  Assim
firmaremos mais os conhecimentos.
Agora, vamos fazer uma leitura de um trecho na pág. 46. Abram os livros. Vamos
estudar? 4º ano.

TÉCNICA = . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFESS = Então, encontraram a leitura? Com o título cenas da Roça, não
é? Vamos ler silenciosamente depois faremos a leitura oral.

TÉCNICA = . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFESS = Caros alunos, leiam silenciosamente, com  vocabulário –

Leitura oral.
Comentários da leitura
Sobre o que nos fala a nossa leitura? Vimos que ela mostra a vida real do
homem do campo, sem meios para poder cultivar a terra de modo que ela
dê uma boa produção. Sabemos que o nosso Brasil  é um país agrícola,
embora  se  ache  grande  parte  retardada  do  desenvolvimento  da  época,
porque nos faltam as máquinas que servem, para o maior rendimento do
trabalho usando menos o homem. Os adubos também tornam a terra mais
fértil para produzir. Outra coisa também de grande importância que nos falta
é orientação para o homem poder aplicar de uma maneira correta os meios
para/ uma boa produção. Para isso é necessário a educação do homem. Só
por meio da educação o homem terá os conhecimentos precisos ao seu
desenvolvimento e ao progresso da sociedade.

TÉCNICA = . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFESS = Agora, vocês farão nova leitura consultando o vocabulário e respondam o
questionário porque amanhã faremos exercício ainda relacionado com esse trecho de
leitura.
TÉCNICA = . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFESS = Aula de Matemática

Correção do dever de casa
1 – Problema:

No terreno de Raimunda a casa ocupa 3/9, e o galinheiro 1/9; e sua
horta 2/9. Que fração de terreno fica

3/9 + 1/9 + 2/9 =6/9

9/9 - 6/9 = 3/9    é a fração livre do terreno.



2 – Separe em colunas as frações próprias das impróprias
4/5 , 9/6 , 4/9 , 5/5 , 3/8

Próprias        Impróprias
4/5         9/6
4/9
3/8         5/5

3 – Que falta a 4/5 para termos a unidade?
R. 1/5

Explicação sobre equivalência de frações.
Continuando com o nosso estudo sobre frações ordinárias iremos ver hoje
a parte de equivalência.
D. Clara fez  dois bolos de milho iguais. Dividiu o primeiro em 4/4; e o
segundo em 8/8. Deu 3/4 do primeiro a Helena e 2/6 do segundo a José.

1/4  e 2/8 são equivalentes.
Agora diga-me: Quem ficou com o pedaço maior Helena ou José?
Olhando a gravura que está representando os bolos de Clara será muito
fácil a resposta. Repare as frações 1/4 e 2/8 são equivalentes, isto é, têm
igual valor.



ANEXO E

Roteiro da Aula Radiofônica do dia 05 de novembro de
1964



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE –NATAL- RN

Aula= 109ª
Turma = “A”
Método = Global
Horário = 18.15 às 19.00
Data = 5//11/64
Mensagem: Função da Política na Vida humana.

LOCUTOR = A Emissôra de Educação Rural neste horário apresenta...
TÉCNICA = CARACTERÍSTICA
LOCUTOR = Aula para a turma A na palavra da professora Maria Rodrigues de Araújo. 
TÉCNICA = CARACTERÍSTICA
PROFESS = Monitores e alunos,  boa noite.  Comecemos nossa aula rezando o pai
nosso.
TÉCNICA = ......................................
PROFESS = (REZA)
TÉCNICA = ......................................
PROFESS = Monitores e alunos, iniciamos um novo mês de atividades. 

Temos consciência de que é preciso lutar por Justiça e que só poderemos
levar adiante esta luta se estivermos organizados. Sabemos que é através
da luta que renovamos a nós mesmos e renovamos o mundo. Sabemos
também que Deus quer nosso esforço pelo o amor e pela justiça.
Assim sendo, não podemos parar. Temos que ir adiante, enfrentando com
mais  firmeza,  nossa luta  pela  construção de uma sociedade  onde reino
justiça, paz e amor entre os homens. Sociedade que permita a promoção de
todas as pessoas, que assegure a todas e a cada pessoa a possibilidade de
representar seu papel de pessoa consciente e livre na construção de um
mundo humano.

TÉCNICA = MÚSICA FORTE
PROFESS = atenção monitor! Escreva no quadro a seguinte sentença:

A paz é fruto da justiça
Meus alunos, vamos ler a sentença que o monitor escreveu no quadro (ler a
sentença). Escrevam esta sentença no caderno.

TÉCNICA = MÚSICA LENTA
PROFESS = Meus alunos diz a sentença que vocês escreveram, que a paz é fruto da

justiça.  Tôda  pessoa  tem  direito  à  paz,  à  justiça  à  segurança,  ao
aperfeiçoamento.

Ao  conjunto  de  condições  que  permitem  à  pessoa  humana  satisfazer  seus
direitos de paz, de justiça de segurança, de aperfeiçoamento chamado de:
Bem comum, isto é um bem que atinja a todos sem distinção de classes.
Cabe  principalmente  ao  Estado  realizar  o  bem  comum.  E  as  pessoas
devem dar a sua colaboração para que o Bem Comum seja analisado.



TÉCNICA = MÚSICA LENTA
PROFESS = Meus alunos vamos fazer um pequeno exercício (pedir para o monitor

escrever no quadro).
Faça uma cruz ao lado dos verbos que estão no tempo presente:
1 – Realize
2 – Lutarei
3 – Renovamos
4 – Colaboramos

TÉCNICA = MÚSICA LENTA
PROFESS = Dever de matemática

Dizer qual  1/4 de : 
200
120
40
60
20

(fazer em classe)

TÉCNICA = MÚSICA LENTA
PROFESS = Fazer correção do dever
TÉCNICA = MÚSICA LENTA
PROFESS = Fazer oração final.


