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A experiência de alfabetizar-se e escolarizar-se para um adulto vem sendo 

produzida através de uma série de narrativas sociais poderosas, geradoras do cenário 

cultural característico da Educação de Jovens e Adultos. Este cenário é permeado por 

representações as mais variadas sobre o sujeito desta educação, seus professores, suas 

pedagogias. Neste trabalho, analisamos um arquivo de enunciados, preceitos e práticas 

presentes naquilo que chamamos de “território biopolítico da Educação de Jovens e 

Adultos”, levantando questões a respeito das políticas discursivas do constrangimento e 

do abandono, identificadas neste arquivo. Os enunciados agrupam-se em torno de linhas 

de força no diagrama das relações de poder relativas à Educação de Pessoas Adultas, o 

que nos permitirá levantar problematizações, desde o campo de estudos biopolíticos, 

sobre o funcionamento da escolarização para adultos no Brasil. 

A tematização da educação de adultos numa análise do biopoder é circunscrita 

pela própria história da EJA, sobre como essa modalidade educacional foi produzida em 

uma sociedade, como a brasileira, marcada por assimetrias de poder e hierarquias de raça, 

gênero e classe. Junte-se a estas clivagens também a distribuição desigual dos recursos 

educacionais disponíveis na sociedade entre as diversas regiões do território brasileiro, 

bem como na complexa e interdependente relação entre o campo e a cidade. Decorre da 

própria forma como as relações de poder se estruturaram em nossa sociedade, que o 

acesso à educação escolarizada seja ainda hoje menos denso demograficamente e mais 

socialmente desigual nas regiões Nordeste e Norte, nas áreas rurais e entre os grupos 

populacionais negros, mulheres e idosos de baixa renda, entre as populações de periferias 

urbanas, jovens negros com trajetórias escolares difíceis e, dentre estes, jovens das 

populações sexo diversas. As histórias que configuram cada uma dessas categorias como 

sujeitos da EJA possuem elementos singulares, mas alguns traços comuns, relacionados 

a uma racionalidade dispersa em nossa sociedade, que interpela os sujeitos não 

escolarizados a partir de um lugar de vergonha e do abandono institucionalizado de suas 

necessidades; racionalidade essa registrada em uma profusão de enunciados dispersos em 

documentos, leis, materiais didáticos, discursos legislativos, textos jornalísticos, 

produções audiovisuais, documentos de registro escolar.  

Nosso estudo se dirige à racionalidade biopolítica da EJA, um uso específico da 

razão que confere inteligibilidade à questão da escolarização de pessoas adultas no 

horizonte da modernidade, no recorte específico em que o Estado governamentalizado 

interpela as populações demarcadas pela “falta universal” da escrita. Segundo Foucault 

(2013a, p. 332), entre o sujeito e o poder se instalam práticas. Essas práticas são modos 

específicos com que a razão se apresenta. Logo, para Foucault, a razão não constitui um 

princípio universal e de validade irrestrita, mas uma série de práticas de verdade que 
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relacionam sujeito e poder. Ao falarmos sobre racionalidades neste texto, estamos nos 

referindo às diferentes instaurações possíveis da razão pelas quais sujeito, verdade e poder 

estão conectados nos arranjos discursivos analisados.  

A noção de biopolítica instrui um campo de análises que se dedica a investigar as 

práticas de poder, desde sua proveniência, atuando sobre as multidões e na interpelação 

dos indivíduos. Foucault entende o poder como uma relação, como uma prática 

estratégica, articulatória e produtiva (1988, p. 103). Desde a problematização biopolítica, 

o poder é aquilo que, agindo sobre a vida, eleva ao máximo a eficácia das tecnologias 

mínimas no exercício de governo das populações (FOUCAULT, 1988, p.152). A 

ferramenta conceitual que utilizamos para desenhar o diagrama dessa rede de relações é 

o dispositivo, oriundo da teorização foucaultiana, com auxílio das leituras de Deleuze 

(1990) e Agamben (2010).  

 As práticas são formas de regularidade constituídas pelas epistemes, que são as 

práticas discursivas, e pelos dispositivos, que são as relações de poder (CASTRO, 2009). 

O poder compreendido como tática e estratégia constitui uma tecnologia. A função tática 

é identificada com os meios, e a estratégica com os fins. As tecnologias são 

especificamente um modo de constituir uma verdade em relação ao sujeito, seja ela uma 

verdade sobre o corpo, ou seja, uma disciplina; uma verdade sobre a população, uma 

biopolítica; e ainda uma verdade sobre o Si mesmo, uma ética. 

As práticas aqui analisadas como tecnologias de poder correspondem a dois 

agrupamentos. O primeiro refere-se às estratégias de produção de uma enunciação social 

do analfabetismo e da pessoa não alfabetizada, constituindo uma Tecnologia do 

Constrangimento dirigida ao sujeito e mediada pelas táticas da metanoia e da vergonha. 

A Tecnologia do Constrangimento é uma curva de enunciação que torna possível o jogo 

do poder dizer sobre a pessoa não alfabetizada. Argumentamos que esse poder dizer se 

manifesta através da norma discursiva que se utiliza de enunciados da vergonha no 

processo de produção social do analfabetismo entendido como problema nacional. O 

segundo conjunto é uma Tecnologia do Abandono, que interpela a multidão a inserir-se 

no horizonte da escolarização. Uma vez integrada a esse processo social, a multidão passa 

a ser administrável, conduzível, abandonada à força da lei e, logo, tornada visível 

enquanto população governada. A tática local que operacionaliza a Tecnologia do 

Abandono é a precariedade. 

Na análise foucaultiana, as práticas configuram a relação poder-saber em 

regularidades constituídas pelas epistemes, que descrevem as práticas discursivas, e pelos 

dispositivos, que diagramam as relações de poder (CASTRO, 2009). O poder 

compreendido como tática e estratégia constitui uma tecnologia. As tecnologias são 

especificamente um modo de constituir uma verdade em relação ao sujeito, seja ela uma 

verdade sobre o corpo, ou seja, uma disciplina; uma verdade sobre a população, uma 

biopolítica; e ainda uma verdade sobre o Si mesmo, uma ética. 

Chamaremos a essas relações de “linhas de força”, conforme a terminologia 

foucaultiana informada por Deleuze (1996). As linhas de força dividem-se entre linhas de 

visibilidade e linhas de enunciação. As linhas de visibilidade representam o regime de luz 

que atua sobre os objetos e as linhas de enunciação, sobre o regime do dizer. Aquilo que 

pode ser visto, dadas as condições postas entre as relações de poder constituídas no 

fenômeno em análise, ou aquilo que pode ser dito, em formações históricas com as quais 

o dispositivo entre em contato.  

As tecnologias do constrangimento e do abandono encontram suas ancoragens em 

aparatos institucionais produzidos sobre a Educação de Adultos. O debate sobre essas 

racionalidades é provocado centralmente pela sua longevidade e contemporaneidade. Não 

são discursos datados no passado, são enunciados com vigência atual. Os resultados desta 
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análise indicam a persistência histórica das racionalidades subaltenizantes nos discursos 

da Educação de Jovens e Adultos e, portanto, buscam realimentar o debate sobre as 

racionalidades inscritas no campo. 
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