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RESUMO 

 

Propomos, neste trabalho, compreender e problematizar as posições sujeito-falante e 

sujeito-ouvinte da língua estrangeira a partir de reflexões desenvolvidas na teoria da Análise de 

Discurso de orientação pecheutiana na interface com a psicanálise. O interesse por esse tema 

surgiu durante as aulas de língua espanhola em um curso de idioma, nas quais era possível 

perceber enunciados que apontavam para uma aparente recusa por parte dos alunos de assumir 

as posições de sujeito-falante e/ou sujeito-ouvinte da LE, o que parece ser contraditório, já que 

há um investimento para aprender a LE. Nesse contexto, decidimos observar, a partir dessas 

posições sujeito (que são assumidas pela circunscrição do evento comunicativo estabelecido na 

sala de aula), possíveis sentidos que suscitam da relação sujeito/língua. Para efeito, utilizamos 

autores como Melmam (1992), Celada (2002, 2004, 2008), Tavares (2005), Revuz (2001), 

Coracini (2003, 2007), Orrú (2010), etc., que buscam refletir sobre o processo de ensino-

aprendizagem a partir dos campos teóricos supracitados. No que se refere ao corpus de análise, 

foram utilizadas entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio durante as aulas de língua 

estrangeira em um curso privado de idioma na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A partir do 

funcionamento discursivo, nosso corpus de análise, formado por transcrição das entrevistas, foi 

constituído por sequências discursivas (SD) que apresentam as mesmas características. Foi 

possível perceber, através das análises discursivas, as imagens construídas pelo sujeito-falante e 

ouvinte da LE, sobre si (apresentada a partir do discurso do bom-sujeito aluno) e sobre sua 

aprendizagem (a partir do discurso de obrigatoriedade). Além disso, percebemos em nosso 

corpus de investigação, discursos que resistem à posição sujeito-falante e ouvinte da LE, os 

quais interpretamos, como não-captura desses sujeitos pela língua espanhola.  

 

 

 

Palavras-chaves: língua estrangeira; sujeito; análise de discurso; (inter)subjetividade 

 

 

 

 



  

 
 

 

RESUMEN 

 

Proponemos, en este trabajo, comprender y problematizar las posiciones sujeto-hablante 

y sujeto-oyente de la lengua extranjera desde reflexiones desarrolladas en la teoría de Análisis 

de Discurso de orientación pecheutiana en interfaces con el psicoanálisis. El interés por ese 

tema surgió en las clases de lengua española en un curso de lenguas, en que fue posible percibir 

enunciados que apuntaban para una aparente recusa de los alumnos al asumir las posiciones de 

sujeto-hablante y/o sujeto-oyente de la LE, lo que parece una contradicción, ya que hay una 

inversión para aprender la LE. En ese contexto, decidimos observar, desde las posiciones sujeto 

(que son asumidas por medio de la circunscripción del evento comunicativo establecido en el 

salón de clase), posibles sentidos que suscitan de la relación sujeto/lengua. Para efecto, 

utilizamos autores como Melmam (1992), Celada (2002, 2004, 2008), Tavares (2005), Revuz 

(2001), Coracini (2003, 2007), Orrú (2010), etc., que buscan reflexionar a respecto del proceso 

de enseñanza-aprendizaje desde los campos teóricos ya dichos. A lo que se refiere al corpus de 

análisis, utilizamos entrevistas semiestructuradas grabadas en audio durante las clases de 

lengua extranjera en un curso de lenguas en la ciudad de Rio de Janeiro/RJ. Desde el 

funcionamiento discursivo, nuestro corpus de análisis, formado por transcripciones de las 

entrevistas, fue constituido por secuencias discursivas (SD) que presentan las mismas 

características. Fue posible percibir, a través de análisis discursivas, las imágenes construidas 

por los sujetos-hablante y oyente de la LE, a respecto de si (presentada por los discursos de 

buen-sujeto alumno) y sobre su aprendizaje (a partir del discurso de obligatoriedad). Además, 

percibimos en nuestro corpus de investigación discursos que resisten la posición sujeto-

hablante y sujeto-oyente de LE, los cuales interpretamos, como no captura de esos sujetos por 

la lengua española.  
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INTRODUÇÃO 

 

   Não é de hoje que discussões sobre o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras (LE) 

ocupam o escopo central de interesse dos linguistas e linguistas aplicados, ramificando-se pela 

corrente da psicolinguística, do sócio-interacionismo, etc. Pesquisadores adstritos ao estudo 

dessa temática se filiam a determinada(s) teoria(s) que serve(m) de ancoragem para refletir 

sobre possíveis tessituras que envolvem o processo de ensino-aprendizagem da LE. Falar então, 

sobre tal temática é, sobretudo, um grande desafio. Isso porque, por um lado, trata-se de um 

tema amplo, tornando necessário definir em termos teórico-metodológicos o “lugar” em que ele 

é tratado e, por outro lado, como encontramos inúmeras publicações de artigos, dissertações e 

teses que abordam essa temática sob as mais variadas perspectivas teóricas, torna-se necessário 

não somente a filiação a determinada teoria, mas a tentativa de acrescentar o que ainda não foi 

falado sobre esse tema.  

Nessa perspectiva, sabemos que existem inúmeros fatores responsáveis pela 

aprendizagem de uma língua estrangeira, o que envolve questões de distintas ordens e de 

grande complexidade, no sentido de compreender todos os mecanismos que fazem parte desse 

processo. Longe da pretensão de abordar todos os fatores responsáveis pelo ensino-

aprendizagem da LE, pretendemos aqui problematizar alguns matizes pertencentes ao 

complexo universo em que transita o aprendiz de língua estrangeira.  

 Propomos pensar sobre as posições sujeito-ouvinte e sujeito-falante
1
 da língua 

estrangeira(LE), a partir de alguns questionamentos que apareceram durante um estágio de 

prática docente na disciplina de língua espanhola. Durante o contexto supracitado, surgiram 

questionamentos que ficaram “adormecidos” desde o período da minha formação na graduação.  

No decorrer das aulas, era possível perceber uma aparente resistência quando um aluno 

era evocado a se colocar como sujeito-falante de determinadas expressões linguísticas. De 

forma bem genérica, pode-se dizer que nesse espaço materializavam-se discursos de resistência 

à língua estrangeira (LE), materializando-se nos enunciados: “professora, coloca o 

documentário em português”; “professora, fala em português”, ou ainda, “professora, é melhor 

colocar o filme em português, neh?!”.  
                                                             
1 Nos estudos de Charaudeau e Maingueneau (2004), entende-se por sujeito-falante: o emissor, autor, orador, 

enunciador e, por sujeito-ouvinte: receptor, leitor, auditório, co-enunciador. Para esses autores, há a distinção entre 

o locutor interno e externo ao discurso, alegando que todo sujeito social é um sujeito discursivo. Para nós, 

interessa-nos as posições-sujeito, mais especificamente, sujeito-falante e sujeito-ouvinte da LE, no jogo 

intersubjetivo estabelecido na sala de aula. Ao falarmos sobre o ensino da LE, a indistinção de tais posições torna-

se inoperante sob o ponto de vista da intersubjetividade, desconsiderando seu eterno jogo com o simbólico. 

Entendemos que é no ir e vir de tais posições que o sujeito (re)constrói a compreensão que tem sobre si, sobre seu 

aprendizado e sobre a(s) língua(s) que transita(m) no ambiente destinado a aprendizagem da LE.  
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Tais discursos entravam em cena quando na proposta da aula havia alguma atividade em 

que o áudio era na língua espanhola (filmes, documentários e músicas). Além disso, quando a 

posição sujeito-falante da LE era assumida pelo sujeito-professor, era possível ouvir inúmeras 

discursividades que apontavam a existência de sujeitos que resistiam a assumir a posição de 

sujeito-ouvinte. Nesse contexto, a posição sujeito-falante também se apresentava de modo 

aparentemente tenso para os sujeitos aprendizes daquele espaço de aprendizagem.  

Uma das questões que balizam nossas reflexões diz respeito ao contexto em que essas 

aulas eram ministradas. Trata-se de uma escola pública localizada na periferia de uma cidade 

do interior do Rio Grande do Sul, localizada há 60 km do Uruguai. Pela proximidade da escola 

com o país de língua hispânica, havia um imaginário pré-construído pelo sujeito-professor 

antes de começar as aulas de LE de que naquele espaço havia muitos sujeitos-alunos que já 

conheciam a língua de algum modo, seja por laços de parentesco com sujeitos que tinham a 

língua espanhola como língua materna (LM), seja por qualquer tipo de interação com sujeitos 

que utilizavam a LE (visto que havia muitos uruguaios residentes na região).  

De qualquer modo, a questão que suscita desse contexto brevemente exemplificado é 

que há uma ruptura das projeções imaginárias do sujeito-professor sobre aquele espaço de 

aprendizagem. Segundo Pêcheux (1975) não há-neutralidade na linguagem. Para o sujeito-

professor a ruptura instaurada pelo imaginário, pelo pré-construído sobre aquele espaço de 

aprendizagem também não foi neutra, muito pelo contrário, ela causou o efeito da provocação 

de questionamentos, inquietando-o e (re)significando-o como sujeito-professor ainda em 

formação. 

Esse movimento de retomada, de resgate pela memória de um acontecimento entendido 

como “motivador” para a elaboração desse trabalho, torna-se necessário para problematizarmos 

e compreendermos as posições-sujeitos aprendizes da LE, uma vez que foi deslocada para outro 

contexto de aprendizagem: o do curso de idioma.  Nesse espaço de aprendizagem da LE, 

também houve projeções imaginárias pelo sujeito-professor. Esse efeito já é previsível pelo 

efeito do trabalho da ideologia, de naturalização dos sentidos atribuídos aos lugares e aos 

sujeitos.  

No contexto de ensino da LE em curso de idioma privado na zona metropolitana da 

cidade do Rio de Janeiro, foi possível observar algumas regularidades discursivas 

materializadas nesse espaço que dialogavam com os enunciados que circulavam na escola 

regular supracitada. Sendo contextos de aprendizagem tão diferentes, surgem alguns 

questionamentos a que chamamos de norteadores, para a elaboração deste trabalho, a saber: É 

possível pressupor que a aprendizagem da LE estabelece uma estreita relação com o trabalho de 
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resistência? A recusa/rejeição de assumir a posição de sujeito-falante e sujeito-ouvinte da LE 

independe do contexto formal de aprendizagem? Por quê? Como o aluno se sente e se percebe 

ao assumir a posição de sujeito-falante e sujeito-ouvinte da LE? É possível estabelecermos uma 

categoria de sujeito-falante e de sujeito-ouvinte? Quais sentidos os sujeitos-alunos atribuem ao 

seu aprendizado quando assume a posição de sujeito-falante e ouvinte? 

As questões aqui evocadas podem dar indícios para a compreensão do que significa para 

o aprendiz assumir a posição de sujeito ouvinte e falante da LE e, ao mesmo tempo, 

compreender as possíveis implicações que envolvem o fato de ouvir e falar a língua do “outro”. 

Pensar tais questões nos encaminha para a compreensão de que a língua estrangeira não deve 

ser considerada somente a partir da interação entre sujeitos, mas, sobretudo, tomada em redes 

de memórias, dando lugar a filiações identificadoras (CELADA, 1990). Nessa direção, 

trabalha-se com a ideia de que o sujeito se constitui na e pela linguagem, o que implica dizer 

que é por meio do discurso que o sujeito deixa marcas de sua subjetividade. 

Nessa perspectiva, pressupomos a existência de questões de ordens (inter)subjetivas 

envolvidas no processo de aprendizagem, não permitindo reduzi-las puramente a aspectos 

interacionais e metodológicos. Questionando o que pode parecer óbvio, podemos perguntar 

então: o que está subjacente na relação de ensino-aprendizagem de uma LE? Uma resposta com 

bom senso diria que muitas questões estão envolvidas nesse processo e que, frente às inúmeras 

questões envolvidas, não há uma resposta que contemple sua totalidade. 

Embora admitamos a impossibilidade de contemplar todas as discussões que se fazem 

necessárias para refletirmos sobre o processo de ensino-aprendizagem de línguas, ressaltamos 

que nossa ênfase será dada às relações estabelecidas no espaço da sala de aula, sobretudo às 

discursividades que transitam no espaço plural e heterogêneo que constitui o sujeito-aluno. A 

perspectiva subjacente nesse trabalho parte da ideia de que a aprendizagem de línguas não 

pode/deve ser explicada unicamente a partir de um aparato cognitivo responsável pela 

interconectividade neuronal.  

Essa linha teórica acima descrita parte de uma abordagem de cunho conexionista, a qual 

“estuda a aquisição da linguagem como um processo de construção e desenvolvimento 

orientado pelo insumo e com grande dependência do ambiente” (MÜLLING e ZIMMER, 2008, 

p. 02). Nesses moldes, a explicação da aquisição de uma língua estrangeira é ancorada por 

bases teóricas pertencentes ao campo da Neurociência.   

Sustentada nesses preceitos, há a possibilidade de buscar explicações sobre a 

aprendizagem de línguas através, por exemplo, de procedimentos metodológicos, pelos quais 

são apresentados diferentes enfoques de trabalho (na gramática, na repetição de estruturas, etc.) 
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delineados a partir da concepção de língua que possui o professor. Não adentrando em outras 

contingências que ancoram a reflexão sobre o ensino-aprendizagem de línguas, partimos da 

ideia ainda de que a língua não é mero instrumento para fins comunicativo, mas ela é fundadora 

do sujeito, uma vez que através dela nos inscrevemos no mundo.  

Com base nessa perspectiva de língua, buscamos nos postulados teóricos da Análise do 

Discurso a ideia de que a língua é tomada como base linguística de processos discursivos 

articulados com processos sócio-históricos, que se desenvolvem sobre essa base que é opaca 

(PÊCHEUX, 1975). Filiando-nos ao pensamento do autor, entendemos a língua como um lugar 

material em que os efeitos de sentido se realizam, ela é a base comum de diferentes processos 

discursivos.   

Desse modo, entendemos o ensino-aprendizagem de línguas como evento discursivo 

(TAVARES, 2005) no qual estão em jogo sujeitos ao ocupar a posição de falante seja da LM, 

seja da LE, que produzem sentidos a partir de sua inscrição na história e suas condições de 

produção. Segundo a autora, “o processo de aprendizagem de língua estrangeira deve ser 

encarado como um evento discursivo, porque não está somente relacionado a fatores cognitivos 

ou metodológicos” (c.f, p. 52).  

Tomando por base tais premissas interessa-nos pensar o discurso, este sendo entendido 

não como uma “liberdade em ato totalmente sem condicionantes linguísticos ou determinações 

históricas” (ORLANDI, 2007, p. 22), mas, de acordo com Pêcheux (1975), como efeito de 

sentido entre os interlocutores. Nessa perspectiva, podemos pensar na sala de aula como lugar 

em que os sentidos são mobilizados constantemente via língua, em um espaço em que as 

vicissitudes identitárias do ato de “deslocar-se” para a outra língua apresentam-se supostamente 

tensas em função do entrelaçamento da língua com a história do sujeito.  

A luz dessas considerações, entendemos que “os participantes do processo ensino 

aprendizagem de LE (alunos e professores) são sujeitos inseridos no contexto sócio-histórico e 

a situação de aprendizagem de línguas constitui uma prática social” (ORRÚ, 2010, p. 110). 

Pensando essa prática social, torna-se necessário pensar a formação do sujeito professor de 

línguas nas universidades brasileiras. Não temos a pretensão de aprofundar nossas discussões 

sobre essa temática, mas acreditamos que essa questão esbarra de alguma forma nas questões 

centrais deste trabalho: o ensino-aprendizagem de LE e as posições sujeito-falante e sujeito-

ouvinte da LE. 

Durante o curso de formação de professores de línguas (sobretudo na graduação), em 

muitas universidades as aulas são ministradas pensando na contribuição de um “fazer 

profissional”, ou seja, há em geral (embora com exceções) a preocupação em oferecer uma 
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formação satisfatória para que haja uma boa “atuação” dos professores de línguas na sala de 

aula. Sendo assim, busca-se constituir para os graduandos duas posições sobrepostas, a saber: a 

posição de sujeito-aluno de um curso de graduação e ao mesmo tempo, a posição de sujeito-

professor (em formação). Nesse contexto, dificilmente há ênfase em teorias do discurso que 

provoquem discussões sobre essas posições-sujeito. 

No decorrer da minha caminhada como aluna de um curso de graduação em Letras-

Português/Espanhol e respectivas Literaturas, inevitavelmente tive de assumir tanto a posição 

de aprendiz da língua estrangeira, quanto a posição de sujeito-professora de língua(s)- 

(portuguesa e espanhola). Colocar-me nessas posições foi (e talvez ainda seja) perturbador. 

Deste modo, entendemos que assumir a posição de um sujeito-professor, de um sujeito-falante 

da LE não é tão simples quanto pode parecer. Sob esse ponto vista, que buscamos a 

contribuição da AD, um campo do saber que “nos coloca em estado de reflexão e, sem cairmos 

na ilusão de sermos conscientes de tudo, permite-nos, ao menos sermos capazes de uma relação 

menos ingênua com a linguagem” (ORLANDI, 2001, p. 09).  

Ainda como efeito do contexto de ensino apresentado anteriormente, cabe retomar 

(mesmo que superficialmente) o caminho pelo qual chegamos até aqui. Como já mencionado,  

minha formação universitária foi numa instituição localizada numa cidade em que o centro fica 

há 60 km do Uruguai e que a zona rural está localizada na linha de fronteira, possibilitando a 

situação de estar entre-línguas
2
. Entretanto, esse “estar entre línguas” não se referia somente à 

proximidade territorial em que se fala a língua portuguesa e a língua espanhola, mas em relação 

às variantes linguísticas (em termos fonológicos e lexicais) do meu “falar carioca” com o “falar 

gaúcho”. Sentia-me estrangeira em meu próprio país. Isso porque, ao interagir verbalmente 

com qualquer pessoa daquela cidade, repetidas vezes eu ouvia: “tu não és daqui, neh?”.  

Como professora em formação, perguntava-me se aprenderia a língua estrangeira a 

ponto de ensiná-la, já que nas aulas de fonética e fonologia percebia um significativo 

distanciamento entre o campo fonético-fonológico da variante linguística que me constitui 

enquanto sujeito da linguagem versus o da língua estrangeira em que eu estava aprendendo com 

o objetivo de ensinar. E ainda porque os traços fonéticos-fonológicos do meu “falar carioca” se 

afastavam ainda mais dos traços fonético-fonológico da língua espanhola quando comparados 

ao “falar gaúcho” circundante daquela região.  

Tal fato ficava evidente quando nas aulas de língua espanhola, no momento em que eu 

lia um texto em voz alta ou apresentava algum trabalho oral, meus companheiros de aula 

                                                             
2
 Noção que veremos com mais detalhe adiante. 
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sempre pontuavam meus “deslizes” de pronúncia: “chia menos nos “s”, ou ainda, “tem que 

fazer o “r” mais suave”, etc. Frente a essa situação, comecei meus treinamentos, monitorando-

me a “todo” momento. Além disso, “mergulhei” em incessantes leituras sobre o processo 

ensino-aprendizagem da língua estrangeira, com a finalidade de encontrar alguma(s) teorias(s) 

que desse(m) conta de compreender a minha posição de sujeito aprendiz da língua estrangeira e 

o processo da minha formação na universidade.  

Naquele momento de busca, acreditava que iria me livrar dos “deslizes” do meu “falar 

carioca” quando estivesse assumindo a posição de sujeito falante da língua estrangeira.  A 

partir das leituras realizadas no grupo de estudo de iniciação científica, intitulado: “O espaço da 

estrangeiridade: da teoria à ação”, descobri através de pesquisas (embora superficiais) de Freud, 

Lacan (que baseavam os textos que lia sob o viés da Linguística Aplicada), que aprender uma 

língua estrangeira implicam, sobretudo, aspectos da constituição identitária e questões de 

ordem (inter)subjetivas.  

Tal problemática se apresenta ainda significativamente inquietante, pois durante a 

minha trajetória percebi que no ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira não estava em 

questão somente o conhecimento de um determinado método de ensino, não estava em 

compreender, por exemplo, o que significava o “enfoque por tarefas”, ou “enfoque 

comunicativo”, mas retomando o mencionado anteriormente, estão envolvidas questões de 

ordens intersubjetivas, entrelaçadas aos aspectos da constituição identitária indissociável de 

todo e qualquer sujeito.  

Nessa direção não iremos nos deter em aspectos puramente metodológicos (não 

desconsiderando sua importância para o ensino-aprendizagem da LE), mas tomaremos como 

foco o sujeito aprendiz, mais especificamente, o aluno quando assume a posição de sujeito 

falante e ouvinte de uma língua estrangeira. Nesse sentido, pretende-se compreender o que 

significa para o aluno assumir a posição de sujeito-ouvinte e sujeito-falante da língua do 

“outro”?  Como o sujeito -ouvinte e falante- da LE se sente e se percebe quando assume tais 

posições? O que está subjacente a essa tomada de posição do sujeito? Colocar-se como sujeito 

ouvinte e falante da língua do “outro” é assumir o lugar do desconforto e da inquietação? Que 

contribuições o estudo dessa temática oferece para professor de línguas? Por que é relevante 

pensar o ensino-aprendizagem de LE sobre uma perspectiva discursiva?  

Tais questionamentos são como válvulas propulsoras para a descoberta de respostas 

ainda inexistentes, portanto, inquietantes. Isso porque é o “não-saber” que possibilita a 

mobilidade para o saber, característico da nossa condição de humanos, sucumbidos ao efeito 

proveniente de nossa outra condição de “sujeito desejantes”. Isso porque, mesmo que 
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ilusoriamente, há a necessidade da completude, pois é a falta das respostas para preencher as 

lacunas surgidas com os questionamentos que constituem o sujeito-professor-pesquisador que o 

levam a (re)visitar teorias, a (re)pensar o seu papel social.    

 Para pensar tais questões, trabalhamos com os postulados teóricos da Análise de 

Discurso de orientação pecheutiana na interface e com a psicanálise. Embora trata-se de 

campos teóricos distintos, tentamos buscar uma aproximação para de compreendermos e 

problematizarmos os sujeitos-falante e sujeito-ouvinte da LE. Com a finalidade de nortear os 

questionamentos mencionados anteriormente, filiamo-nos aos estudos de Melmam (1992), 

Celada (2002, 2004, 2008), Tavares (2005), Revuz (2001), Coracini (2007), Orrú (2010), etc., 

os quais apresentam interessantes reflexões sobre a aprendizagem de uma LE, considerando-a 

sob uma perspectiva discursiva (que é o ponto de vista que gerencia o nosso trabalho).  

No que se refere aos corpora de análise, utilizaremos gravações em áudios de 

entrevistas de caráter semiestruturado gravadas em áudio durante as aulas ministradas em um 

curso de idioma na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Todas as entrevistas foram realizadas no 

espaço da sala de aula, quando os alunos assumiam a posição de sujeito ouvinte e falante da 

língua estrangeira. As perguntas foram feitas em língua espanhola, sendo solicitado aos sujeitos 

entrevistados que as respondessem na língua estrangeira. Todos os sujeitos-alunos matriculados 

no curso de Espanhol e que assistiam as aulas, foram entrevistados.  

O objetivo das entrevistas não visava o registro de “erros” ou “acerto” na pronúncia, no 

vocabulário, etc., mas pretendia compreender o que significa para aqueles sujeitos assumir a 

posição de falante e ouvinte da LE. Como forma de sistematizar as partes que irão compor a 

dissertação, destacamos as seguintes etapas: introdução, dois capítulos teóricos, um capítulo de 

análise e as considerações finais.  

A fundamentação teórica foi dividida em dois capítulos, intitulados Sobre linguagem, 

discurso e sujeito e Sujeito e(m) língua(s). O primeiro capítulo está subdividido em três partes, 

as quais foram intituladas respectivamente: A Análise de Discurso e a relação sujeito/língua; A 

noção de discurso: o que é e por que analisá-lo?; O sujeito do inconsciente e o diálogo com a 

Psicanálise. O segundo capítulo também está dividido em três partes, as quais foram intituladas 

respectivamente: Língua(s): materna e estrangeira; Sobre o luto da língua; A questão da 

(inter)subjetividade e o ensino-aprendizagem de língua(s).  

 Posteriormente, teremos o capítulo três, intitulado Do método e da Análise, o qual está 

subdividido em cinco partes, as quais foram intituladas: Dos procedimentos metodológicos; As 

sequências discursivas e o gesto interpretativo; Discursos que resistem; Discursos do bom-
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sujeito aluno e Discursos da obrigatoriedade. E por fim, apresentaremos nossas considerações 

finais decorrente da elaboração deste trabalho.  
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1. SOBRE LINGUAGEM, DISCURSO E SUJEITO 

1.1- Da Análise de Discurso e a relação sujeito/língua 

 

La lengua es un objeto huidizo (…) vamos al salón de clase, y 

la lengua está constantemente escapándose. Eso es objeto de 

permanente angustia entre quienes se ven en la situación de 

enseñar alguna lengua3.        (NARIO, 2009, p.03)  

 

 

Ao discorrermos sobre a temática do ensino-aprendizagem da língua estrangeira, surge a 

necessidade de situarmos, em primeira instância, a relação existente entre sujeito e língua. Isso 

porque, partimos do pressuposto que entender a língua e a relação que ela mantém com o 

sujeito poder ser o fio condutor para compreendermos o processo de ensino-aprendizagem mais 

amplamente. Deste modo, podemos pensar: como é possível estabelecer a relação 

sujeito/língua? Ou melhor, como essa relação pode ser concebida?  De imediato podemos dizer 

que não são consensuais as noções de sujeito e língua; já que não há uma única forma de 

conceber essa relação, é preciso compreendê-las para que seja possível aclarar a acepção a que 

filiamos esse trabalho.  

         A definição de língua como objeto da Linguística passa a balizar os estudos da 

Linguística Moderna, no início do século XX, a partir da publicação do Curso de Linguística 

Geral (1916), fruto das reflexões de Ferdinand Saussure. A partir da contribuição desse 

estudioso, inúmeros trabalhos acadêmicos surgiram tendo como base os preceitos teóricos por 

ele discutidos. Para o autor, a linguagem é constituída por duas partes: langue (língua) e parole 

(fala), sendo a primeira considerada parte essencial, já a segunda, tida como secundária. O que 

nos interessa aqui pensar é a parte a qual Saussure chamou de “essencial”: a língua.  

Não iremos discorrer sobre todos os conceitos apresentados por Saussure ao falar sobre 

a noção de língua por ele compreendida, pois isso exigiria que adentrássemos nos conceitos das 

dicotomias saussureanas (língua/fala, diacronia/sincrônica, relações paradigmáticas/ 

sintagmáticas e significado/significante). Entretanto, cabe-nos ressaltar que, para o linguista, a 

língua era entendida como um sistema de signos.  Ele definiu língua como a parte social da 

linguagem que, em forma de sistema, engloba todas as possibilidades de sons existentes em 

uma comunidade (SAUSSURE, 1975). Nesse sentido, a língua se caracteriza como um sistema 

                                                             
3 “A língua é um objeto indócil (...) vamos a sala de aula, e a língua está constantemente se escapando. Esse é 

objeto de permanente angústia entre quem se vê na situação de ensinar alguma língua” (tradução nossa).  
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de signos linguísticos que graças às suas leis internas e suas peculiaridades não se relaciona 

com o seu exterior, ao “indivíduo”
4
, não sendo possível criá-la nem modificá-la. 

A partir dessa perspectiva de língua apresentada por Saussure, noção que permitiu dar à 

Linguística o caráter de ciência, novos estudos foram surgindo na área com diferentes recortes 

teóricos, com base em abordagens não apresentadas anteriormente. Nesse sentido, podemos 

destacar Noam Chomsky (1971), linguista que propõe pensar sobre a predisposição genética 

dos seres humanos, afirmando que essa possibilita a aquisição da linguagem humana. Os 

estudos desse linguista são abarcados pela teoria gerativista, entendendo a língua como um 

conjunto de sentenças, sendo cada uma delas formada por uma cadeia de elementos (palavras e 

morfemas) (CHOMSKY, 1971).  

             A noção de língua, nessa acepção, ainda é a de sistema. Entretanto, temos outra 

perspectiva de língua distinta daquela apresentada por Saussure (1916), uma vez que, para 

Chomsky (1971) a capacidade de aprender é inerente todos os seres humanos, sendo necessário 

o “domínio” de um conjunto finito de regras para que seja capaz de reproduzir um número 

infinito de sentenças. Nessa perspectiva, cada língua tem a possibilidade de gerar expressões. 

Deste modo, é possível afirmamos que, para Saussure, a língua é entendida, em âmbitos gerais, 

como um conjunto de signos e que, para Chomsky, ela é vista como um conjunto de sentenças.  

 E a noção de sujeito? Como ela comparece nessas reflexões sobre a língua? O sujeito é 

entendido, em ambos os casos, como aquele que faz o uso da língua. Para Saussure (1975), o 

sujeito é quem utiliza esse sistema que funciona independentemente dele, uma vez que a língua 

já lhe é dada. Frente a essa noção, restringe-se o seu estudo a pensar as relações criadas e 

mantidas entre os signos linguísticos que a constituem. Para Chomsky (1971), o sujeito 

comparece como aquele que precisa dominar determinadas regras para reproduzir sentenças 

infinitas dentro do sistema chamado de língua. Como podemos observar, ambas as noções 

partem dos preceitos formalistas, não considerando a estreita relação entre língua e sujeito. 

Ao discorrer sobre a noção de língua, podemos continuar pontuando consagrados 

autores que apresentaram importantes contribuições para estudos da área da Linguística 

Moderna, como, por exemplo, Roman Jakobson (2005), que enfatiza os elementos da 

comunicação ao propor o conceito das funções de linguagem. O enfoque de seus estudos foi 

dado aos componentes do processo comunicativo. Para o linguista, considerado o pioneiro da 

                                                             
4 O termo indivíduo muitas das vezes é utilizado como sinônimo de sujeito. Aqui cabe destacarmos que indivíduo 

(termo que vem do latim medieval “individuus”), possui uma acepção de indiviso. Essa noção comparece em 

trabalhos de cunho estruturalistas. Já a noção de sujeito com a qual aqui trabalhamos se opõe a essa visão de 

unidade, de indivisível, por compreender o sujeito como dividido. Veremos detidamente essa visão de sujeito mais 

adiante.  
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análise estrutural, a língua tem a função de realizar a comunicação, a expressão, sendo esta 

entendida como linear, isto é, a mensagem é traduzida pela transmissão de informação em que 

o emissor se dirige ao receptor. Entendida como transparente, a língua, dessa perspectiva, pode 

ser definida como um instrumento de comunicação entre os sujeitos (JAKOBSON, 2005).  

Decidimos visitar algumas abordagens, mesmo que brevemente, a fim de pontuar a 

noção de língua apresentada por esses três grandes linguistas (Saussure, Chomsky e Jakobson). 

Mas afinal o que é língua? Entendemos até o momento, que cada uma das vertentes teóricas 

tem sua importância e relevância dentro dos estudos linguísticos. Entretanto, a noção de língua 

subjacente nesse trabalho não é entendida como transparente, ou seja, em que a transmissão de 

informação se viabiliza pela codificação (pelo emissor) e decodificação (pelo receptor) e 

pautada na ideia de que a mensagem só possui sentido único.  

Nesse trabalho, nos fundamentamos nas reflexões desenvolvidas no interior da Análise 

de Discurso pecheuxtiana (dorante AD), a qual critica a noção de língua como instrumento de 

comunicação e a ideia de que há único sentido no processo de interação. Isso porque Pêcheux 

(1997) critica a evidência do sentido e o sujeito intencional como origem do sentido e do dizer. 

Ao refletir sobre a língua como instrumento, Pêcheux (1997, p. 26) destaca que a ideia de 

“‘instrumento’ permite, ao mesmo tempo, a comunicação e a não-comunicação, isto é, autoriza 

a divisão sob a aparência da unidade”. Nessa acepção, é possível afirmamos que a língua não é 

transparente e também não é simples instrumento de comunicação.  

Mas de que língua fala Pêcheux? Antes de imbricarmos a noção de língua e sujeito, 

discorreremos sobre a noção de língua e, posteriormente, visitaremos as reflexões 

desenvolvidas no interior da AD, focalizando a relação língua/sujeito.  

Do ponto de vista que adotamos aqui, a língua “é a base material para que o discurso 

ocorra” (PÊCHEUX, 1988, p.91), sendo necessário, portanto, focalizar o seu uso e 

funcionamento. Na proposta pecheutiana, o caráter social da língua passa a ser levado em 

consideração a partir de um ponto de vista histórico-social. Tal perspectiva pressupõe a ideia de 

um sujeito que sempre que enuncia ocupa uma posição-sujeito, posição essa afetada pela 

ideologia e pelo inconsciente. Deste modo, o sujeito que enuncia não o faz simplesmente a 

partir de um “eu” individual, mas a partir de uma determinada posição que se inscreve dentre 

outras.   

         Como podemos perceber, não é possível falarmos de língua sem mencionarmos o sujeito 

quando recorremos à AD, uma vez que a relação língua /sujeito está imbuída dos processos 

revestidos de significação. No que se refere ao conceito de língua discutido no âmbito da AD, é 

possível dizermos que a ruptura com as correntes teóricas que antecederam seus estudos se 
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viabiliza através da noção de que ela ultrapassa a condição de sistema. A língua, nessa acepção, 

não é apenas sistêmica, mas o alicerce do discurso. Sob essa perspectiva, a língua passa a ser 

pensada através da realização de processos discursivos (ORLANDI, 2007), levando em 

consideração não somente o funcionamento da língua, como podemos ver, por exemplo, em 

Jakobson, mas o funcionamento do discurso. A língua, por sua vez, é, para Pêcheux, um objeto 

montado pelo linguista e deve ser reconhecida pelo seu funcionamento e não porque tem 

funções. 

Mas o que é a Análise de Discurso afinal? O que quer dizer não considerar a língua 

como sistêmica? O que significa considerar a língua como a base/alicerce do discurso? Na 

tentativa de responder respectivamente às nossas interrogações, cabe pontuarmos que a teoria 

da AD, que aqui tomamos como ponto de ancoragem para a nosso trabalho, foi criada na 

França por Michel Pêcheux no final da década de 1960.  

Aqui torna-se necessário situar melhor o contexto do surgimento da AD. Essa corrente 

teórica nasce da crítica à Análise de Conteúdo, ao psicologismo e ao sociologismo. Pêcheux foi 

um grande estudioso do Marxismo, da Linguística e da Psicanálise, porém não subserviente a 

esses campos do saber. Orlandi (2007, p. 45), ao retomar preceitos pecheutianos, ressalta que o 

teórico supracitado: 

Lança questionamentos para a Linguística (interrogando a historicidade 

que ela deixa de lado), a Psicanálise (pelo modo como, considerando a 

historicidade, trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao 

inconsciente sem ser absorvida por ele) e ao Materialismo histórico 

(interrogando o simbólico – já que para Pêcheux, a história e o social é 

uma construção via linguagem).   

 

Ao tratar do contexto histórico do surgimento da Análise de Discurso, Ferreira (2003, p. 

39/40), assinala que:  

Ao longo do percurso triunfal dos estruturalistas, que marcou de forma 

indelével os anos 50 e 60, houve sempre uma constante: a deliberada 

exclusão do sujeito. Esse foi o preço a pagar pelos defensores do 

paradigma estrutural para a ruptura com a fenomenologia, o 

psicologismo ou a hermenêutica. Importava normalizar o sujeito, já que 

era visto como o elemento suscetível de perturbar a análise do objeto 

científico, que deveria corresponder a uma língua objetivada, 

padronizada. 

 

Em 1969, com o livro Análise Automática do Discurso (AAD), Michel Pêcheux propõe 

outra abordagem desse sujeito. Essa nova abordagem é encontrada, em parte, na Psicanálise, 
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com a ideia de um sujeito descentrado, afetado pela ferida narcísica, que não é o sujeito 

cartesiano, consciente de que está no centro do seu dizer, mas um sujeito que pensa ser livre e 

dono de si. A noção de sujeito descentrado refere-se ao sujeito dividido, atravessado pelo 

inconsciente e pelo outro. Esse sujeito se apresenta cindido, dividido por um sentimento de 

falta, de desejo e de gozo (LACAN, 2005).  Para o autor, o desejo pode ser compreendido na 

relação dependente com o Outro.  

Embora a Análise de Discurso tenha surgido na França, Ferreira (2003) afirma que 

“com o desaparecimento de seu principal pensador, em 1983, houve um natural esvaziamento 

do grupo de pesquisa liderado por ele, a tal ponto que, hoje, na França, não se ouve mais falar 

em Pêcheux”. Na França, 

seu nome, suas obras, sua inquietante reflexão foram deixados de lado, 

até mesmo por aqueles que se dizem ‘analistas de discurso’ na França. 

A morte do pai foi consumada. Apesar disso, ainda hoje se ouve falar 

muito o nome de Pêcheux. Onde? Aqui entre nós, na América Latina, 

mas sobretudo no Brasil. Aqui no Brasil o grande tributo que se deve 

prestar pela consolidação e difusão da área é a Eni Orlandi, que em seu 

trabalho como professora, orientadora, pesquisadora e autora fez da 

análise do discurso um lugar de referência consagrado no quadro 

acadêmico institucional (FERREIRA, 2003, p. 42). 

 

Essa mesma autora assinala que as razões que fizeram surgir a Análise de Discurso na 

França, no final da década de 1960, são diferentes das razões que a fizeram se consolidar entre 

nós, a partir do final da década de 70. Ela expõe que na França o quadro da conjuntura política 

da época contrapunha a Análise de Discurso à tendência dominante nas ciências sociais – o 

conteudismo, a análise de conteúdo – como também à entrada com força da corrente 

formalista-logicista, graças ao prestígio de linguistas como Chomsky.  

Ferreira (2003, p. 42) pontua ainda que, no Brasil, desde o início, o embate se deu com a 

Linguística, sendo a Análise de Discurso acusada de não dar importância à língua, fixando-se 

exclusivamente no político. Sobre essa questão, Courtine pontua que: 

de fato, é preciso insistir que não é da língua que está tratando, mas 

de discurso, quer dizer, de uma ordem própria, distinta da materialidade 

da língua, no sentido que os linguistas dão a esse termo, mas que se 

realiza na língua: não da ordem do gramatical, mas na ordem do 

enunciável, a ordem que constitui o sujeito falante em sujeito de seu 

discurso e a qual ele se assujeita em contrapartida (c.f., 1999, p. 16). 

 

No interior do campo teórico da AD, o discurso é entendido como um lugar em que se 

observa a relação língua/ideologia (assunto sobre o qual iremos discorrer mais adiante). Essa 



  

27 
 

possibilidade de observação se viabiliza através da análise do funcionamento discursivo, que 

tem por finalidade “explicitar os mecanismos da determinação histórica dos processos de 

significação” (PÊCHEUX, 2005, p. 10), já que o discurso passa a ser o espaço em que 

emergem as significações e não o uso ou a utilização de uma determinada função. Em 

consonância com essa perspectiva, De Brum (2005, p. 2/3), ressalta que: 

A não transparência da língua tem a ver, precisamente, com seu 

funcionamento discursivo, isto é, com a língua como base de processos 

discursivos. A língua se torna opaca, produto da sedimentação histórica. 

É a língua assim caracterizada a que vai permitir, ao mesmo tempo, a 

produção do sentido e a constituição do sujeito. Eis um movimento 

teórico fundamental na AD: da língua instrumento à língua base de 

processos discursivos. 

Sob tais considerações, torna-se possível conjugar o discurso com a história na 

produção de sentidos, buscando compreender a língua como acontecimento, como preconizou 

Pêcheux (1983). A partir desse ponto de vista, consideramos indubitavelmente relevante 

discorrer sobre a noção de língua/sujeito, ao propor um trabalho em que a temática centra-se no 

processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, já que compreendemos que a língua 

é constitutiva do sujeito e do sentido. Partindo dessa premissa, levamos em consideração que o 

sujeito não se apropria da língua, mas é assujeitado a ela (ORLANDI, 2007).  

A própria condição de sujeito é viabiliza pela submissão à língua, na história. Isso 

ocorre porque, ao nascermos, não criamos uma língua, mas nos inscrevemos no campo da 

linguagem, entramos no processo discursivo que está disponibilizado na sociedade. Essa 

entrada é “natural” e “inevitável”, cabendo-nos submetermo-nos à linguagem, subjetivando-nos 

(ORLANDI, 2007). Nesse sentido, a relação sujeito/língua, na perspectiva que aqui a 

compreendemos, passa a ser indissociável, pois operamos com a ideia que não há língua sem 

sujeito, sendo este constituído na e pela lingua(gem).   

 

1.2- A noção de discurso: o que é por que analisá-lo?  

Na minha convivência com o estudo da linguagem – e essa é minha 

especificidade – eu aprendi que as palavras não significam por si, mas 

pelas pessoas que as falam, ou pela posição que ocupam os que falam. 

Sendo assim, os sentidos são aqueles que a gente consegue produzir no 

confronto do poder das diferentes falas (ORLANDI, 2001, p. 95). 

 

A fim de melhor situar o campo teórico da Análise de Discurso, discorremos sobre a 

noção de discurso e sujeito. Tais noções balizarão alguns conceitos teóricos indispensáveis para 
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a compreensão da teoria que tomamos como base para pensar a tomada de posição do sujeito-

falante e sujeito-ouvinte da língua estrangeira. Nessa perspectiva, cabe adiantar que buscamos 

na noção de discurso “conforto”, ao compreendermos que nele os sentidos vão sendo 

constituídos.  

Embora tenhamos intitulado essa seção “A noção de discurso: o que é porque analisá-

lo?”, adiantamos ainda que iremos a todo momento conectá-la com a noção de sujeito. 

Articular tais noções justifica-se pelo seguinte: o discurso é compreendido como efeito de 

sentido entre os interlocutores (PÊCHEUX, 1990), logo, não há possibilidade de existir 

discurso sem sujeito, o que nos leva à tarefa de (re)visitar ambos os conceitos.  

Sob o ponto de vista que aqui adotamos, a noção de discurso se afasta da ideia de 

mensagem, de uma simples transmissão de informação. Não há, nessa perspectiva, a ideia de 

decodificação, mas há sim, no processo discursivo, um processo de significação, de 

identificação do sujeito, de subjetivação. Como podemos observar, ao discorrermos sobre o 

discurso, mais uma vez trazemos a noção de sujeito. Isso ocorre porque no processo discursivo 

o sujeito se (des)identifica-se e envolve-se no processo de subjetivação
5
 independentemente de 

sua vontade, já que não se trata de uma escolha por parte do sujeito.  

A partir do exposto, torna-se possível compreender que é com a noção de sujeito 

descentrado, não consciente
6
, que operamos aqui. No texto “Análise Automática do Discurso” 

(1969), Pêcheux formula a primeira noção de sujeito, entendendo-o como ocupante de um lugar 

determinado na estrutura social. Embora conceba, desde o início, o sujeito como descentrado
7
, 

somente em 1975, ele propõe uma teoria não subjetiva da subjetividade, acrescentando novas 

considerações sobre o que, até o momento, compreendia-se por sujeito.  

A questão da subjetividade começa a ser pensada tendo por base a ideia de “um sujeito 

que não está na origem do dizer, pois é duplamente afetado. Pessoalmente e socialmente” 

(INDURSKY, 2008, p. 10). A ideia de “pessoalmente” refere-se à constituição da psique do 

sujeito, dotado de inconsciente, e a constituição social, por sua vez, refere-se à interpelação da 

ideologia. É na articulação desses dois conceitos, “pessoal” (inconsciente) e “social” 

                                                             
5
 De forma genérica, podemos dizer que o processo de subjetivação é o processo de tornar-se sujeito.  

6
 Cabe ressaltarmos que o termo “não consciente” não se opõe à noção de inconsciente. A ideia de que o ser 

humano tudo controla está calcada em uma visão diferente da apresentada aqui.  Compreende-se que nem tudo o 

sujeito controla (via consciência), mas consideram-se também os processos inconscientes que afetam a formação 

dos pensamentos, os julgamentos e as tomadas de decisões de qualquer sujeito. Segundo Birmam (1996), Freud já 

identificava no campo experimental da ciência de seu tempo a constatação da perda de unidade do sujeito, no 

plano da consciência.  
7 A noção de sujeito descentrado refere-se ao sujeito dividido, atravessado pelo inconsciente e pelo outro.  Esse 

sujeito se apresenta cindido, dividido por um sentimento de falta, de desejo e de gozo.  



  

29 
 

(ideologia), que é pensado o discurso, uma vez que “é sob o efeito dessa articulação que o 

sujeito da AD produz seu discurso” (INDURSKY, 2008, p.11).  

A ilusão do sujeito de exercer sua vontade livremente (PÊCHEUX, 1988) é fruto do 

funcionamento da ideologia, isso porque a ideologia tem como característica "(...) dissimular 

sua existência no interior de seu próprio funcionamento, produzindo um tecido de evidências 

"subjetivas", entendendo-se "subjetivas" não como "que afetam o sujeito" mas, mais 

fortemente, como "nas quais se constitui o sujeito" (ORLANDI, 1999, p. 46).  

A noção de sujeito que trabalha a AD é tributária da noção de assujeitamento ideológico 

proposta por Louis Althusser, em Aparelhos Ideológicos do Estado (1976), a que 

posteriormente, se acrescentará a noção de interpelação também pela instância do inconsciente 

(MALDIDIER, 2003). Ainda em relação à questão da interpelação da ideologia, Pêcheux 

(1988) aponta sobre a impossibilidade de existir sujeito sem ideologia e também de existir 

discurso sem sujeito. Deste modo, entende-se que a noção de língua está diretamente 

relacionada à ideologia, o que leva Pêcheux (1997) a falar sobre a materialização da ideologia 

na língua.  

Sob essa perspectiva, compreende-se que em toda materialidade discursiva, há 

intrinsicamente os processos ideológicos, já que a ideologia vai funcionar como produtora das 

relações de produção, isto é, o indivíduo será assujeitado como sujeito ideológico, de forma que 

cada sujeito interpelado pela ideologia busque ocupar o seu lugar em um grupo ou classe social 

de uma determinada formação social, acreditando estar exercendo a sua livre vontade 

(PÊCHEUX, 1975). 

O que importa aqui destacarmos é o seguinte: “o que distingue e identifica a Análise do 

Discurso é sua forma peculiar de trabalhar com a linguagem numa relação estreita indissociável 

com a ideologia” (FERREIRA, 2003, p. 43). Antes de Pêcheux, falava-se na linguagem 

(principalmente nos estudos saussureanos), falava-se na ideologia (sobretudo baseada nos 

pressupostos do marxismo-althusseriano), mas foi a partir da AD que foi possível pensar a 

relação direta da ideologia com a linguagem, reformulando a noção de sujeito e de discurso.  

Ora, se é a partir da relação direta da ideologia com a linguagem que Pêcheux reformula 

noção de sujeito e de discurso, então não é possível tomarmos a noção de linguagem como 

equivalente a de discurso. Sob a ponto de vista da AD, o que seria então, a linguagem? Seria o 

mesmo que língua? O que diferencia linguagem, língua e discurso? Para início de conversa, 

cabe ressaltar que Pêcheux tomou como base a teoria de valor de Saussure, que coloca a língua 

como sistema formal.  
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Deste modo, podemos dizer que, nessa acepção, “a língua, lato sensu, é um sistema 

gramatical que pertence a um grupo de indivíduos. É a expressão da consciência de uma 

coletividade. Sua função social é a criação da sociedade, pois não pode ser imutável, pelo 

contrário, precisa viver em eterna evolução para a construção da cultura de um povo” 

(CHAGAS, 2011, p. 74). Esse caráter sistêmico da língua contribui para Pêcheux pensar o 

discurso no confronto teórico da articulação entre o sujeito da linguagem e o sujeito da 

ideologia, como vimos anteriormente.  

Podemos notar que a língua continua a ser tomada como estrutura, “mas uma estrutura 

em que o ponto da falta, ou seja, o real da língua se manifesta como uma série de equívocos 

cuja representação é situada na própria língua (lugar de análise dos processos discursivos)” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 209). Deste modo, prima-se por “compreender a língua fazendo 

sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e 

de sua história” (ORLANDI, 2007, p. 15).  

Mas e o discurso? O que é discurso para Pêcheux? O fundador da teoria que aqui 

evocamos constrói o conceito de discurso a partir da Linguística e do Materialismo Histórico (a 

ciência das formações sociais). A partir de uma rediscussão dos conceitos de língua e fala, 

definidos por Saussure, no Curso de Linguística Geral (1916-1975), Pêcheux propõe o estudo 

de um novo objeto teórico: o discurso. Ao discorrer sobre a concepção de discurso em Pêcheux, 

Narzetti, (2010, p. 41) assinala que:  

Analisando a tese de Saussure de que a língua é social e exterior aos 

indivíduos, enquanto a fala é individual, o filósofo argumenta que esses 

conceitos não dão conta de toda a produção de linguagem. Defende o 

autor que seria necessário propor um “nível intermediário” entre a 

língua e a fala, que seria o nível do discurso [...] O discurso constituiria 

o nível da particularidade, sendo determinado pelos interesses de 

determinadas classes sociais, na luta ideológica de classes.  

 

A noção de discurso é definida então, como um fenômeno constituído não apenas por 

elementos linguísticos, mas por elementos “extralinguísticos”, que constitui-se na relação com 

a história e como efeito de sentido. Ele é visto como prática, atuação do sujeito em um 

determinado momento sócio-histórico, pelo qual se busca flagrar seus modos de inscrição como 

efeito de sentido sempre afetado pela singularidade do sujeito, pelo furo do impossível de dizer 

tudo (ROMÃO & PACÍFICO, 2010).  

A partir dessas considerações, temos o discurso como base para pensar os efeitos de 

sentido. Sob essa perspectiva, entende-se que é por meio dos dizeres dos sujeitos que podemos 
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capturar marcas que denunciam um sujeito histórico-ideológico (o qual se forja como 

individual, ao dizer “eu”), emergindo traços (inter)subjetivos
8
, graças ao processo de 

assujeitamento e de (des)identificação.    

Sob a óptica de Pêcheux (1975), o sujeito é sempre capturado ideologicamente a ocupar 

um lugar no discurso, assumindo-o como seu, como evidente e moldado a seu pensamento e à 

sua condição. Esse sujeito, que é interpelado ideologicamente, “não sabe disso e suas práticas 

discursivas se instauram sob a ilusão de que ele é a origem de seu dizer e domina perfeitamente 

o que tem a dizer” (INDURSKY, 2008, p. 11). Essa ilusão do sujeito de ser origem do dizer e 

do sentido refere-se ao esquecimento ideológico, chamado por Pêcheux (1975) de 

esquecimento número um. Ele ainda pontua sobre o esquecimento número dois (o enunciativo), 

que é o esquecimento de que há outros sentidos possíveis. Entretanto, tais esquecimentos são 

vistos não como defeito, não como sendo obstáculo para a enunciação, mas como parte da 

constituição do sujeito. Eles são necessários para que a linguagem funcione nos sujeitos e nas 

produções de sentido. 

Até aqui vimos a importância e relevância do discurso para pensar a tomada de posição 

do sujeito, temática central para o desenvolvimento deste trabalho. Pensar no sujeito-aluno ao 

assumir a posição de sujeito-falante e sujeito-ouvinte da língua estrangeira, impele-nos a 

adentrar noção de sujeito, língua, discurso, interpelação, processo de subjetivação, etc. Nessa 

seção, destinada a tratar a questão do discurso, acreditamos ser imprescindível (re)visitar alguns 

conceitos no âmbito da AD, que serviram como pontos de reflexões para o 

desenvolvimento/consolidação da noção de discurso formulada por Pêcheux. 

Segundo Orlandi (2007, p. 43): “o discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo 

que o sujeito diz se inscreve em uma formação discursiva”. E o que isso significa? O que 

significa a inscrição do sujeito em uma formação discursiva? Retornemos a Pêcheux mais uma 

vez, para compreender esse conceito por ele utilizado.    

A noção de formação discursiva (FD) foi proposta por M. Foucault e mais adiante, 

utilizada por M. Pêcheux, sob o olhar do marxismo-althusseriano. Entende-se por FD “aquilo 

que numa formação ideológica dada - ou seja, a partir de uma posição dada numa conjuntura 

dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito” 

(PÊCHEUX, 1988, p.160). Para Pêcheux (1988), as formações discursivas representam no 

discurso as formações ideológicas.  

                                                             
8 Mais adiante será definida a noção da (inter)subjetividade, conceito basilar para pensar a posição sujeito-falante e 

sujeito-ouvinte da língua estrangeira.  
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A noção de condições de produções, por sua vez, foi pensada por Pêcheux a partir do 

esquema informacional da comunicação (elaborado, dentre outros, por Jakobson). Esse 

esquema aponta que, ao colocar em cena os protagonistas do discurso e seu referente, era 

possível compreender o processo comunicacional. Obviamente, Pêcheux não entende os 

protagonistas do discurso como indivíduos, mas os vê “como representantes de lugares 

determinados em uma estrutura social, dos quais decorrem formações imaginárias diferentes, 

que determinarão diferentes discursos, os quais dependerão da imagem que cada um faz de seu 

próprio lugar e do lugar do outro” (SILVA, 2005, p. 26). Em linhas gerais, as condições de 

produção compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação (ORLANDI, 2007, p. 30).  

Atrelada à noção de condições de produção do discurso está o papel da memória. A 

memória pensada em relação ao discurso passa a ser tratada como interdiscurso. Orlandi (2007, 

p. 33) assinala que o interdiscurso é todo conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 

determinam o que dizemos; ele é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, 

independentemente. É, na realidade, o que dentro do campo da AD chama-se de memória 

discursiva, compreendida como “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna 

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

de palavra” (ORLANDI, 2007, p. 31).  

Como podemos perceber na definição de Orlandi (2007), é a partir da memória 

discursiva (ou interdiscurso) que as palavras fazem sentido para o sujeito. Os sentidos são 

postos à medida que o sujeito mobiliza a memória discursiva para significar através da 

linguagem, graças ao que no campo da AD é chamado de condições de produção, que podemos 

compreender como o “sujeito histórico e ideológico, inserido num contexto social definido e 

previamente construído, situa o seu discurso em relação aos discursos do outro” já que 

inevitavelmente ele deixa “entrever nele outras vozes, outros discursos já construídos, muitas 

vezes pertencentes a formações discursivas e ideológicas diferentes” (FINGER, 2008, p. 46). 

A partir do exposto até o momento, é possível dizermos que o discurso é o lugar da 

alteridade
9
, lugar em que o sentido é construído, ao levar-se em conta “um sujeito que falha em 

                                                             
9 A noção de alteridade possui diferentes acepções, dependendo da área em que ela é enunciada. Para a Psicologia, 

alteridade se refere ao “conceito que o indivíduo tem segundo o qual os outros seres são distintos dele. Contrário a 

ego” (Dicionário de psicologia, 1973, p. 75). “Para a filosofia: “do latim alteritas”, ser outro, colocar-se ou 

constituir-se como outro” (ABBAGNANO, 1998, p. 34-35). A acepção que tomamos aqui, é a apresentada a partir 

da definição do Glossário de Termos do Discurso, disponível virtualmente em 

http://pt.scribd.com/doc/80579407/Glossario-de-termos-do-discurso.  Nesse Glossário, o conceito de alteridade 

aparece como um “termo cunhado por Lacan para explicar a dualidade do sujeito”. No mesmo dicionário, ainda na 

definição de alteridade, temos a seguinte explicação: “Vincula-se às produções formuladas a respeito da função do 

Eu e à complexa estrutura aí presente, envolvendo os conceitos do outro (pequeno) e o Outro (grande). O Eu não 

se encontra como uma forma fechada em si, mas tem relação com um exterior que o determina. Trata-se do sujeito 

descentrado: um mesmo sujeito é, efetivamente, outro (Courtine & Haroche, 1988)”. 
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dizer, porque as palavras escapam a seu domínio” (TEIXEIRA, 2005, p. 16, [grifos da autora]).  

Sendo assim, o sujeito assume uma equivocidade, tanto de si quanto do sentido, o que explica a 

contradição caracterizadora de todo sujeito ao enunciar, “o fio do discurso passa a ser o lugar 

privilegiado da análise, pois é aí mesmo que os fenômenos discursivos podem ser estudados, 

sem que nenhuma instância extralinguística, precise ser convocada para tal” (TEIXEIRA, 2005, 

p. 200). 

Em âmbitos gerais, podemos afirmar como resposta à indagação feita no título dessa 

seção, que o discurso sendo efeito de sentidos, como preconizou Pêcheux (1975), encaminha-

nos para a tentativa de compreendê-lo como possível lugar para encontrarmos respostas para as 

perguntas norteadoras desse trabalho. Acreditamos que o corpus de análise que tomamos como 

base para nossas reflexões nos auxiliará na problemática que lançamos no início desta 

dissertação.  

 

1.3- O sujeito do inconsciente e o diálogo com a Psicanálise 

O sujeito do inconsciente é o sujeito barrado da linguagem, e que apela por 

um complemento de ser. Essa demanda a ser está fadada ao fracasso de sua 

reiteração 

 (BARATTO, 2012, p.24).  

 

  Durante muitos anos, o famoso apotegma de Descartes (1641/2000), “Penso, logo 

existo”, perdurou na história e no discurso da filosofia ocidental, operando, nesse sentido, a 

ideia de um sujeito que está no centro do seu dizer, um sujeito logocêntrico, cartesiano, dono de 

um dizer controlável e consequentemente, um dizer predominantemente consciente. Em 

contraponto a essa noção de sujeito, temos a noção do sujeito do inconsciente, que está na base 

da Psicanálise. 

Lacan (1964/1995) faz uma releitura do aforismo de Descartes, reformulando o dito por: 

“Penso onde não sou, sou onde não penso”, o que pressupõe a existência de um sujeito que não 

é dono do seu dizer, mas de um sujeito em que diz uma voz “sem nome”, já que as palavras 

escapam ao seu domínio. Cabe destacar, entretanto, que embora a Psicanálise tenha contribuído 

fortemente para as formulações de Pêcheux, a noção de sujeito não é equivalente entre esses 

dois campos.  

Em linhas gerais, o sujeito da AD foi formulado a partir dessa noção do sujeito do 

inconsciente, colocando em operação o efeito da ideologia (submissão às leis do Estado – que 
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opera poder sobre o sujeito), graças ao processo de assujeitamento. Nesse sentido, “pensar o 

sujeito do discurso como atravessado pelo sujeito do inconsciente é pensá-lo como um sujeito 

discursivo, que embora falado e afetado pela ideologia, também fala, e ao falar, intervém nos 

sentidos já dados” (ASSIS, 2007, p. 5).   

Em busca desses sentidos, tentaremos compreender, via materialidade discursiva, o que 

significa para o sujeito-aluno aprendiz de uma língua estrangeira colocar-se na posição de um 

sujeito-ouvinte e falante da língua do outro, desse outro que não o constituiu como sujeito, a 

priori. Entendemos que compreender os processos pelos quais passa o sujeito ao entrar no 

campo da linguagem ajuda-nos a compreender também os processos da constituição identitária 

do sujeito. 

Tais processos passam a ser considerados funcionais para a nossa proposta, se levarmos 

em consideração, por exemplo, que “com a entrada no campo da linguagem, opera-se uma 

divisão subjetiva no aparelho psíquico que se marca na própria fala enquanto materialização da 

linguagem: ao falarmos, dizemos mais do que supomos dizer, pois na fala se inscreve um saber 

inconsciente” (MARIANI, 2006, p. 26).  

Esse “saber inconsciente” não deve ser pensado em oposição ao saber consciente. Com 

relação à consciência humana, Freud apresentou um significado ao termo inconsciente, que até 

então não havia sido apresentado pela psicologia e pela filosofia. Anteriormente aos estudos de 

Freud, o termo inconsciente era designado apenas para o que fugia à consciência, à razão. 

Segundo Garcia-Roza (1997, p. 169), “o termo “inconsciente”, quando empregado antes de 

Freud, o era de uma forma puramente adjetiva para designar aquilo que não era consciente, mas 

jamais para designar um sistema psíquico distinto dos demais e dotado de atividade própria”.   

Garcia-Roza (1997) ainda destaca que o inconsciente não é algo abaixo da consciência. 

Essa seria uma visão “romântica”, em que concebia o inconsciente como o lugar dos mistérios 

humanos. O autor ressalta que o inconsciente para Freud é um sistema dotado de leis e 

atividades próprias. É a partir dessa visão que o homem passa a ser pensando como aquele que 

não tem controle total e absoluto de seus atos.  

O sujeito do inconsciente é tido como produto e efeito da linguagem. Segundo Baratto 

(2012), a categoria de sujeito castrado, ou seja, marcado por uma falta-a-ser, deve ser situada 

na base da concepção psicanalítica. Ao retomar Lacan (1998), Baratto (2012) assinala que o 

sujeito do inconsciente é o sujeito submetido ao significante nos seus encadeamentos 

sucessivos. O sujeito, nessa concepção, é duplamente divido graças a sua relação com a 

linguagem. Assim, quando o sujeito se identifica com um significante, passa a representá-lo. E 

essa representação ocorre na relação de um significante com outro.   
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Percebemos através das leituras de Freud e Lacan, ao tratar da questão do inconsciente, 

que há diferentes formulações. Primeiramente, Freud concebe o aparelho psíquico como com-

posto por três sistemas – o consciente, o pré-consciente e o inconsciente –, assinalando assim a 

divisão e o descentramento do sujeito. Atesta-se, assim, uma nova forma de conceber o sujeito 

(rompendo com a concepção clássica vista em Descartes, por exemplo), pois o inconsciente 

passa a ser sede de pensamentos regidos por uma lógica própria que os organiza. 

Nesse momento, Freud (1980/ 1915) postula a presença de processos de pensamentos 

que se produzem além do controle da consciência e que obedecem às leis lógicas que se 

diferem daquelas regidas pelos processos conscientes. Sob essas considerações, o inconsciente 

é constituído não pelo que a consciência em si evoca, entende e discerne, mas, por sua essência, 

o que ela recusa.  

Entretanto, a partir de Lacan (1998), temos a denominação sujeito do inconsciente.  

Esse sujeito passa a ser entendido como o sujeito submetido ao significante nos seus 

encadeamentos sucessivos. Corroborando essa ideia, Baratto (2012, p.241) ressalta que 

  

a articulação dos significantes em cadeia determina pensamentos 

inconscientes que se produzem e operam à revelia do eu. Isso significa 

que não é possível atribuir a esses pensamentos um ser determinado, 

pois, quando um pensamento se articula no inconsciente, o ser desse 

pensamento necessariamente se indica como ausente [...] O sujeito não 

está centrado em si mesmo, mas descentrado pela sua relação de de-

pendência de um campo discursivo simbólico que lhe é exterior, e a 

partir do qual ele se constitui e estrutura. [grifo nosso]. ‘ 

 

Podemos nos perguntar, a partir do exposto até o momento, sobre a articulação dessas 

reflexões com AD. Na tentativa de compreender essa ligação, podemos buscar em (LACAN, 

1988) a noção de divisão do sujeito, no qual o define como duplamente dividido pela sua 

relação com a linguagem. À luz da teoria do significante, ele procura formalizar o estatuto do 

inconsciente, afirmando que “um significante é o que representa um sujeito para outro 

significante” (Lacan, 1988b, p. 150).  

Ao colocar o sujeito entre dois significantes, como algo que desliza na cadeia 

significante, torna possível pensar ser permitido pensar o sujeito como efeito de discurso, 

pressuposto utilizado por Pêcheux (1975/1988).  Entretanto, torna-se oportuno enfatizar que a 

noção de sujeito na psicanálise é entendida como a divisão do sujeito. Refere-se ao sujeito do 

inconsciente, que por um lado, é pensado através da incidência do significante no desejo, e por 

outro, pela contribuição freudiana, através da pulsão sexual.  
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Segundo Lacan (1964/1998, p. 228), “é o reconhecimento da pulsão que permite 

construir, com mais certeza, o funcionamento dito, por mim de divisão do sujeito, ou de 

alienação”. Contudo, o quadro teórico da análise de discurso nos permite compreender o sujeito 

como elemento constitutivo da linguagem. O sujeito do discurso, apresentado por Pêcheux, se 

inscreve em uma determinada formação discursiva (FD), em que se (des)identifica e constitui-

se sujeito. Esse processo é viabilizado pela noção da forma-sujeito, processo pelo qual o sujeito 

do discurso produz o efeito de unidade, de evidência (GRIGOLETTO, 2005).  

Para Pêcheux (1988), o sujeito se constitui pelo esquecimento daquilo que o determina. 

De acordo com a materialidade do discurso e do sentido, os indivíduos são interpelados em 

sujeitos falantes, ou seja, em sujeito de seus discursos e das formações discursivas que 

representam na linguagem as formações ideológicas tidas como correspondentes. Segundo 

Chagas (2011), Pêcheux se colocou entre o que se pode ser chamado de sujeito da linguagem e 

sujeito da ideologia. 

 

 Pensar sobre as noções linguagem e discurso sob a ótica dos estudos pecheutianos se faz 

necessário para não reduzirmos tais conceitos, concebendo-os como equivalentes. É oportuno 

agregar que a “linguagem é a condição sine qua non
10

 de constituição do sujeito. O que regula a 

estrutura imaginária se faz através do registro simbólico. É o olhar do outro que permite a 

constituição de uma imagem unitária, assim o sujeito se vê como é visto pelos seus 

semelhantes” (CHAGAS, 2011, p. 75). Nesse sentido, podemos dizer que a linguagem é sim, 

um instrumento de comunicação, mas na perspectiva que aqui a concebemos, além de ser 

instrumento, ela é constitutiva do sujeito.  

 Como podemos perceber, o sujeito de que trata a AD não é o mesmo da psicanálise. No 

campo da psicanálise, Lacan (1967/2005) pontua: “O sujeito que nos interessa é aquele que é 

feito pelo discurso, não aquele que faz o discurso, é aquele que é feito pelo discurso tal qual um 

rato é preso numa ratoeira, é o sujeito da enunciação” (c.f., p. 50). Para a AD, o sujeito é 

tratado de uma posição material linguístico-histórica, pela qual pretende-se compreender o 

modo de produção de sentidos resultantes da interpelação ideológica (FUKUE, 2009).  

Deste modo, compreende-se que, sob a ótica da psicanálise, o sujeito do inconsciente se 

manifesta nos atos falhos, já para a AD não há uma diferenciação entre o sujeito do 

inconsciente e o eu que toma a palavra (TEIXEIRA, 2005). Como podemos perceber, a questão 

                                                             
10

 Expressão em latim que pode ser traduzido como “sem a/o qual não pode ser”. Refere-se a uma ação cuja 

condição ou ingrediente é indispensável/essencial. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
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do sujeito no campo teórico da AD e da psicanálise não é tão simples. Embora sejam conceitos 

imprescindíveis para a nossa proposta de estudo, reconhecemos que o território que estamos 

transitando limita-se à compreensão de alguns pontos de encontros.   

       Ao discorrer sobre os campos teóricos da Psicanálise e da Análise de Discurso 

pecheutiana, Mariani (2003, p. 60) ressalta que “as teorias diferem, porém, relativamente ao desejo 

que preside a ocupação desse lugar: o desejo do psicanalista não é o mesmo do analista do discurso”. A 

autora continua essa reflexão: “e isso traz consequências teórico-práticas relativamente à descrição e à 

compreensão das questões sobre o sujeito e sobre a linguagem que se apresentam”. Como podemos 

observar, o diálogo com a psicanálise só tem a acrescentar nas reflexões apresentadas no interior do 

campo da AD.  

Em termos bastante genéricos, nem o analista do discurso irá 

psicanalizar os textos (orais, escritos e não-verbais) que se propõe a 

analisar, nem o psicanalista vai se deter nas condições ideológicas de 

produção do discurso do paciente, uma vez que seu interesse estará 

centrado fundamentalmente nos processos do significante, nos 

deslizamentos metafóricos e na aparição fugaz do inconsciente 

(MARIANI, 2003, p.60).   

 

A partir dessa citação, podemos compreender as diferentes posições que ocupam o 

psicanalista e o analista do discurso. O diálogo com a psicanálise tornou-se presente em várias 

áreas das ciências humanas e sociais. Segundo Teixeira (2005), tal fato não significa que não se 

tenha que, no plano epistemológico, tentar justificá-lo. Para a autora, “o que Pêcheux demanda 

da psicanálise é uma abordagem não-subjetiva do sujeito”  (TEIXEIRA, 2005, p.74), noção que 

fundamenta e contribui para a definição do sujeito do discurso.  

 Tanto para a AD quanto para a psicanálise, o sujeito se constitui como tal através da 

relação com o outro. Esse é o ponto da teoria que nos cabe ao pensar, por exemplo, no sujeito-

aluno ao assumir a posição de um sujeito aprendiz de uma língua estrangeira. Em Lacan 

(1988), vemos que o bebê começa a ter noção de sua identidade a partir do olhar de sua mãe. 

“Ele utiliza o termo espelho, pois é através do olhar materno, o primeiro objeto de desejo do 

bebê, que sua identificação começa a acontecer, identificação “refletida” pelo olhar materno” 

(c.f., p. 96). 

 Essa mãe pode ser pensada sob a ótica da língua materna que constituiu o sujeito como 

tal, uma vez que o vivo é chamado à subjetividade pela linguagem. Nesse ponto, podemos 

recorrer a Lacan (1999), quando menciona a metáfora paterna. Essa metáfora pode ser 

associada como a língua estrangeira, a língua do outro: papel do pai, entendido como aquele 
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que frustra a criança da posse da mãe, já que mãe pertence ao pai. Lacan chamou o nome-do-

pai de recalque primário
11

. Ele mesmo diz que “é o pai como simbólico que intervém numa 

frustração, ato imaginário concernente a um objeto real, que é mãe, na medida em que a criança 

necessita dela” (LACAN, 1999, p. 178).  

Destinamos uma seção para falar do sujeito do inconsciente e o diálogo com a 

psicanálise porque entendemos que olhar para o processo de ensino-aprendizagem da língua 

estrangeira sob o olhar da psicanálise ajuda-nos estabelecer paralelos e fazer conexões com as 

teorias sobre ensino-aprendizagem da língua estrangeira (assunto que veremos no próximo 

capítulo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 O conceito de recalque foi discutido por Freud, sendo considerado por ele um componente central do 

inconsciente. Esse conceito refere-se ao mecanismo mental de defesa contra ideias que sejam incompatíveis com 

o eu.  De modo bastante genérico, podemos dizer que é um processo psíquico através do qual o sujeito rejeita 

determinadas representações, ideias, pensamentos, lembranças ou desejos, submergindo-os na negação 

inconscientes, no esquecimento, bloqueando os conflitos geradores de angústia (SCHLACHTER & BEIVIDAS, 

2010).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ego
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2. SUJEITO E(M) LÍNGUA(S) 

 

2.1 - Língua(s): materna e estrangeira  

“Toda língua é língua estrangeira, na medida em que provoca em nós 

estranhamentos, e toda língua é materna, na medida em que nela nos 

inscrevemos, [...], ou melhor: toda língua é materna e estrangeira ao 

mesmo tempo”.  

                                                                   (CORACINI, 2007, p. 48). 

 

Ao discorrer sobre o ensino de línguas, a todo o momento somos evocados via teoria, a 

refletirmos sobre a língua materna e a língua estrangeira. Como podemos defini-las sem cair no 

superficialismo? Quais reflexões feitas até o momento nos ajudariam a refletir sobre esses 

conceitos? As questões que aqui colocamos são as mesmas com que se deparam muitos 

professores de línguas que assumem a posição de um sujeito que ensina a LE.  

O que tangencia nossa busca é a posição de aprendiz da língua estrangeira, em que falar 

a língua do outro, compreender esse “outro” passa a ser o objetivo principal. O sujeito aprendiz 

que consegue expressar-se na língua que deseja aprender e consegue compreendê-la tem êxito, 

caso contrário, insucesso, fracasso, e ainda, inaptidão para aprendizagem de línguas. Sob tais 

considerações, o propósito desta seção é pensar sobre o conceito de língua materna e língua 

estrangeira, considerando que tais noções sobrecaem no processo de ensino-aprendizagem de 

uma língua estrangeira.  

Entendemos que refletir sobre tais questões é entrar na esfera de ensino por vias 

subjetivas nas quais se circunscreve o sujeito aprendiz, pois estamos problematizando a 

constituição de um sujeito falante (um sujeito ouvinte), de um sujeito que produz 

conhecimento, encaminhando-nos para a compreensão tanto dos modos de subjetivação
12

 

quanto do discurso desse sujeito (ROSA, 2009).  

Nessas proposições, o que entra em pauta de discussão aqui não é o papel que 

desempenham os métodos de ensino, nem o aparato cognitivo inato do sujeito, mas a relação 

que o sujeito mantém com a língua, com essa língua dita “sua”, essa língua fundadora. Ao 

abordar a temática da língua materna e língua estrangeira, cabe-nos, em primeira instância, 

refletir acerca dessas duas terminologias. 

                                                             
12 Modos de subjetivação entendido pela autora como o processo da constituição do sujeito (efeito do processo). 

Premissa com a qual concordamos.  
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Interessa-nos compreender tais conceitos à luz da psicanálise, campo do saber que tem 

ancorado reflexões de muitos trabalhos acadêmicos que focalizam a temática do ensino de 

língua(s). É oportuno salientar que trabalhamos na interface da AD com a psicanálise, campos 

teóricos que dialogam em alguns pontos, sobretudo por considerar em que o sujeito se constitui 

como tal através da relação com o outro. Sob esse ponto de vista nos cabe pensar a língua, 

considerando-a fundadora do sujeito. 

Cabe agregar, no entanto, que tentaremos balizar ambos os conceitos a partir de uma 

concepção de língua de cunho discursivo. De modo bastante genérico, podemos dizer que 

“materna” remete-nos à mãe. Diríamos “mãe” aquela que acolhe, tornando-se o primeiro Outro 

para a criança. Segundo Leite (1995, p. 65): 

 

É costume identificar a “língua materna” com a primeira língua, e nisto 

a língua falada pela mãe, fazendo aí a suposição de poder haver uma 

outra, a estrangeira, segunda; e também com a língua nacional, 

implicando desta forma uma identificação do falante através da língua 

que sustenta a unificação subentendida no conceito de nação. Se 

adotamos estas definições podemos inferir que o qualificativo 

“materna” presente na expressão se refere quer ao primeiro Outro 

significativo para a criança, quer à nação-mãe à qual todo e qualquer 

falante deve sua filiação.  

A partir desse fragmento, torna-se possível pensar a língua materna como o primeiro 

Outro significativo para a criança, assim como a nação-mãe em que o falante de algum modo é 

capturado e, consequentemente, sente-se pertencente. Nesse caso, a língua mãe, a língua da 

nação-mãe, ou ainda, a língua materna. Essa língua seria a língua do conforto, do lugar do 

repouso, do bem-estar (CORACINI, 2003). De modo antagônico, comparece a língua 

estrangeira como o lugar do incômodo, do estranho, do outro. Sob esse ponto de vista, podemos 

dizer então que sempre a língua estrangeira é o lugar o desconforto e da inquietação? 

 Coracini (2003) faz uma interessante analogia para pensar na relação entre língua 

materna e língua estrangeira, partindo de uma concepção freudiana de medo e desejo. Com 

relação ao medo, esse reside no medo de despersonalização
13

 que implica sua aprendizagem, 

medo do estranho, do desconhecido, do deslocamento ou das mudanças que podem vir da 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Entretanto, o estranhamento pode provocar tanto o 

medo quando uma forte atração. Segundo a autora (op.cit., p. 149), por um lado, “o medo pode 

em circunstâncias particulares, bloquear o aprendiz, impondo uma barreira ao encontro com o 

outro, dificultando e, por vezes, impedindo uma aprendizagem eficaz e prazerosa”, por outro 

                                                             
13

 Ao falar da despersonificação que implica a aprendizagem, a autora faz referência a Melman (1992). 
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lado, ela destaca que pode ocorrer uma “forte atração” do aprendiz com a língua estrangeira. 

Essa forte atração ocorre quando há o “desejo do outro”, de esse outro que nos constitui e cujo 

acesso é interditado, de esse outro que viria a completar o “uno”. Esse desejo é o da 

completude, por isso, a vontade insaciável de alguns sujeitos de aprender línguas estrangeiras.  

Para Coracini (2003), o conflito instaurado entre a língua materna e a língua estrangeira 

se faz presente sempre que um sujeito aprende uma língua estrangeira. Sob essa perspectiva, 

entende-se que embora haja o desejo, a atração (ou forte atração) pela língua do “outro”, há 

sempre uma relação conflituosa no processo de ensino-aprendizagem, pois, como assinala 

Revuz (2001, p. 217), “toda tentativa para aprender uma outra língua vem perturbar, questionar, 

modificar aquilo que está inscrito em nós com as palavras dessa primeira língua”.  

 Tomando por base essas premissas, podemos identificar que de fato há uma estreita 

relação do sujeito com a primeira língua (ou língua materna). A questão que surge a partir disso 

é se a língua a que chamamos de materna (ou primeira) é a mais “aconchegante”, é a língua que 

traz o bem-estar, o conforto. O primeiro Outro significativo para a criança não poderia assumir 

o lugar do desconforto? Seria possível o sujeito não encontrar o bem-estar na língua materna?  

Na tentativa de responder às nossas indagações, podemos considerar o que preconiza 

Derrida (2001), ao afirmar que a língua materna (do latim matter) é a língua que nos faz 

sentirmos em casa. Língua essa que esboçamos nossas primeiras palavras. Sobre essa questão, 

Melmam (1992, p. 31), declara: 

Durante muito tempo me perguntei o que era uma língua materna, uma 

vez que somos frequentemente capazes de falar várias línguas diferentes 

e por vezes uma língua estrangeira com uma maior facilidade. 

Poderíamos pensar que a diferença é da ordem afetiva e que a língua 

materna veicula a lembrança daquela que nos introduziu na fala. Existe, 

em todo caso, uma diferença maior da ordem neurológica, pois sabemos 

que em caso de afasia a língua materna é a última a ser destruída. 

 

Levamos em consideração o fato de que uma língua estrangeira só pode ser apreendida 

por um sujeito após uma inscrição primitiva do campo simbólico feita por sua língua materna 

(GASPARINI, 2010). Tal inscrição, feita a priori, encontram os efeitos da lalangue na língua 

estrangeira e, consequentemente, nos processos de aprendizagem dessa língua.  

Para Gasparini (2010), ao incluirmos a suposição de lalangue
14

 em nossa discussão 

sobre a(s) língua(s) materna e estrangeira, não podemos mais tomá-las como sistemas fechados 

                                                             
14 Gasparini (2010) optou por manter o termo original de lalangue na tentativa de manter a aproximação proposta 

por Lacan desta nomeação à palavra lallation (lalação) “que propõe uma concatenação deste termo às emissões 

sonoras inteligíveis características do período infantil” (p. 228).  
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e separados, mas considerá-las extensões/prolongamentos umas das outras, podendo, ambas, 

oferecer sua materialidade significante para a emergência do sujeito do inconsciente. A 

lalangue tem papel preponderante na estruturação do inconsciente, na constituição subjetiva, na 

inscrição do sujeito em sua língua materna e, consequentemente, nas relações que ele 

estabelece como os idiomas outros, estranhos àquele da primeira infância (GASPARINI, 2010; 

MORAES, 2009). 

 Esse ponto interessa-nos aqui, pois nos auxilia na reflexão sobre o “que se põe em 

movimento para um sujeito dado, ao enfrentar uma segunda língua chamada estrangeira” 

(REVUZ, 2001, p. 216). Segundo Leite (1995), há uma íntima articulação entre língua materna 

e lalangue. Isso se levarmos em conta a hipótese de haver outra associação, também profunda, 

entre inconsciente e língua. O ponto de encontro, nesse caso, seria viável se considerarmos que 

a língua materna, marcada pelos efeitos/afetos da lalangue, introduz o sujeito no simbólico, 

oferecendo os pré-requisitos e suas afecções para o encontro com outros idiomas, diversos 

daquele (GASPARINI, 2010). 

 Como podemos observar nas reflexões aqui apresentadas sobre a lalangue, somos 

incitamos a dizer que trata-se da língua materna, até porque que não caberia reduzir o status da 

língua fundadora somente a de um sistema linguístico/gramatical. Levando em consideração 

que a língua materna estruturou o inconsciente, então é possível afirmarmos que “ela comporta 

a lalangue, o real, ou seja, o inacessível e a língua” (SILVA, 2012, p. 29 [grifo nosso]).  

Corroborando com essa ideia, Melman (1992) observa que os lapsos, deslizes e tropeços 

vêm dizer o desejo do inconsciente, via língua materna. Se levarmos em conta que a Lalangue 

se caracteriza por ser um “saber anterior à fala”, como preconiza Moraes (1999, p. 83), e que é 

“instaurado antes mesmo da instituição do significante-mestre”, como nos diz Gasparini (2010, 

p. 228), torna-se possível tratarmos a lalangue como a língua materna, ou ao menos aproximá-

la intimamente. Até porque, como nos lembra Lacan ([1972-1973]1985, p. 188), o inconsciente 

é feito de lalangue.  

Sendo a língua materna aquela “cuja sabedoria teceu nosso inconsciente” (MELMAN, 

1992, p. 45), resta-nos compreendermos que o vínculo do sujeito com a língua fundadora, 

assim chamada por Revuz (2001), está marcado simbolicamente por um processo vivido pelo 

infans
15

, antes mesmo de seu nascimento, até se tornar sujeito da linguagem. Tal período é 

                                                             
15 (Infans = in, prefixo negativo, fans = verbo latino falar. Portanto, infans=não falante). O infans é a imagem do 

espelho; esse outro, que está no espelho, é o infans. Segundo Ogilvie (1987) apud Lacan (1988), nesse momento, o 

bebê está indiferenciado do Outro. “A imagem especular apontada e descrita pelo adulto (“essa é a sua boquinha, 

esse é seu narizinho, esses são seus olhinhos…“), imagem apresentada como objeto de desejo do adulto, é a 

primeira forma de identidade do bebê” (OGILVIE, 1988, s/n).   
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desconhecido pelo sujeito da linguagem, fato que talvez explique a língua materna ocupar o 

lugar do desconforto para alguns sujeitos (premissa defendida por Coracini 2007).  

O interessante dessa discussão sobre língua materna e estrangeira é pensarmos sobre o 

questionamento que faz Coracini (2007, p. 137): “Como falar de língua materna, própria, se 

também esta provoca, no sujeito, experiências de estranhamento?”. A partir de tal indagação, 

percebemos que não é possível colocarmos a língua estrangeira de um lado e a língua materna 

de outro, de modo a considerar a primeira como o “lugar do desconforto” e a segunda como o 

“lugar do conforto” de forma tão ampla. De certo modo, podemos considerar tal hipótese, mas 

não podemos deixar de lado o fato de que a língua materna pode provocar o estranhamento.  

Sob essa perspectiva, para a autora supracitada, não há como defender a exclusividade 

de um espaço maternal ou estrangeiro, na tentativa - talvez- de encontrar a língua pura de 

origem; seria um mito de língua, como lugar da estabilidade, de conforto e de repouso 

(CORACINI, 2007).  Distanciando-se de uma concepção puramente psicanalítica sobre a 

língua materna e estrangeira, e ancorada em saberes do campo filosófico (sobretudo na filosofia 

derridiana), a autora defende a ideia que toda e qualquer língua é tanto lugar de repouso, quanto 

de estranhamento, de interdição, de gozo.  

Trabalha-se com a hipótese de que as línguas materna e estrangeira imbricar-se-iam na 

constituição da subjetividade, que seria sempre móvel, fluida, híbrida. A autora se ancora nos 

pressupostos de Derrida (2001) para quem não haveria língua materna; para o autor, a língua 

dita materna nunca é puramente natural, nem própria, nem habitável. Sob esse ponto de vista, 

considera-se a multiplicidade das línguas na constituição do sujeito.  

Diríamos, então, de modo bastante genérico, que a ideia de língua materna como o lugar 

da segurança é um lugar ilusório, mas necessário para a completude que busca todo e qualquer 

sujeito. De acordo com os pressupostos de Lacan (1988), a busca pela satisfação e pela 

completude é constante, já que somos sujeitos do desejo, que busca a satisfação (essa também 

ilusória). Nesse sentido, podemos dizer que desejamos ter uma língua dita “minha”, língua do 

pertencimento. Em contrapartida, busca-se estabelecer uma dicotomia com a língua dita 

“outra”, a estrangeira, a diferente e a qual, por algum motivo, há a necessidade de inscrever-se 

discursivamente.  

Se a língua materna constitui o homem como sujeito, é nela que vamos encontrar esse 

abrigo e essa proteção. Nessa perspectiva, o falante delimita o que é a “sua” língua e o que é a 

língua do “outro”, e assim, inclui-se em um meio lingüístico e cultural que é “seu”, entretanto, 

“o sentimento de controle, de divisão das línguas não passa de uma ilusão” (CORACINI, 2007, 

p. 123). 
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Revuz (2001, p. 215) comenta que a língua dita materna “pode não ser a da mãe, a 

língua “estrangeira” pode ser familiar, mas elas não serão jamais da mesma ordem”. Em 

âmbitos gerais, a língua materna seria aquela que somos falados por ela, aquela em de tivemos 

uma experiência inaugural e definitiva, assim como defende Melman (2006), formulação a qual 

estamos de acordo.  

     De qualquer modo, podemos dizer que a língua materna é um recorte carregado de carga 

afetiva, que interpela o vivo quando chamado à subjetividade (via linguagem) tornando-o 

sujeito. Essa língua é tão presente na vida do falante que temos a impressão que nunca a 

aprendemos (REVUZ, 2001), não levando em conta que somos capturados
16

 por ela de alguma 

forma. Nessa conjuntura, podemos entender a relação do sujeito com a língua materna e 

estrangeira, já que 

  

traços ímpares, marcados no sujeito pela língua da primeira infância, 

não cessam de ressoar e de ecoar, também, nas experiências de 

apreensão dos idiomas diversos, e isso, graças à constituição subjetiva e 

à estruturação do inconsciente, ambas vinculadas ao campo da 

linguagem, do qual as línguas são formas de manifestação, modos de 

realização (GASPARINI, 2010, p. 227).  

           

         A partir das palavras do autor supracitado, evidencia-se que o sujeito, ao encontrar-se 

com a língua estrangeira (seja na escola ou no curso de idioma ou em qualquer outro contexto 

de aprendizagem), traz consigo uma história com a língua materna/ língua da primeira infância, 

confrontando-se com a ilusão de completude da “nossa” língua. Deste modo, o encontro das 

línguas (materna e estrangeira) mexe com simbólico, com o sujeito desejante (o sujeito do 

inconsciente).  

É justamente por isso que falar uma língua estrangeira implica em uma 

verdadeira despersonificação, pois se se quer ser leal diante da língua de 

adaptação e evitar a mania é necessário não somente se dar outra mãe, 

mas também um outro pai. Isto nos introduz nas categorias do real e do 

simbólico (MELMAN, 1992, p. 34).  

  

       Tal despersonificação reside no medo da perda da unidade. A experiência de aprender 

uma língua estrangeira pode representar um perigo para alguns sujeitos, como lembra-nos 

Revuz (2001). Sobre essa questão, a autora salienta que muitas pessoas criam estratégias, ainda 

                                                             
16 De Lemos (2007) apresenta-nos a noção de linguagem como captura, captura de um ser repleto de angústia 

diante do desejo do Outro. Tal noção suplica-nos recorrer à psicanálise, mais especificamente, ao sujeito do 

inconsciente, que é submetido ao grande Outro (tesouro do significante).  
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que inconscientes, para evitar a experiência com a língua estrangeira, entre as quais destaca a 

redução ao estudo da gramática ou memorização de termos e frases de forma desordenada.  Isso 

ocorre porque a língua estrangeira parece representar a despersonificação do eu, da identidade 

construída, medo do outro que oferece mudança no eu.  

Se considerarmos que “muito antes de ser objeto de conhecimento, a língua é o material 

fundador de nosso psiquismo e de nossa vida relacional” (CAVALHEIRO, 2008, p. 217), 

estamos assumindo a ideia que o jogo de ir e vir na língua materna e na língua estrangeira 

configura-se para cada sujeito de uma determinada maneira, pois atrelada à noção “nosso 

psiquismo” e de “nossa vida relacional”, está uma carga ideologicamente fundadora e operante 

no sujeito, mesmo que ele não tenha consciência dessa relação. 

 

2.2- Sobre o luto da língua 

 

La muerte y el lazo con nuestros muertos no es sin 

consecuencias en la prosecución de la vida.  

 

                                  (AMBERTÍN, 2005, p.182). 

 

 

  Levando em consideração que interessa-nos investigar o que significa para os sujeitos 

aprendizes de uma LE assumir a posição de sujeito-falante e ouvinte da LE, entendemos que é 

relevante problematizar a questão do luto da língua. Tal necessidade justifica-se por 

compreendermos que esses sujeitos são atravessados por traços de identificação (e contra-

identificação), graças ao espaço híbrido constitutivo de sua subjetividade. Do ponto de vista 

teórico, apoiamo-nos na psicanálise, na AD e em autores que estudaram a temática do ser/estar 

entre línguas, como Revuz (2001), Scherer (2006), Coracini (2007), Celada (2008) e Serrani 

(1997) .   

  Pensar sobre o luto da língua em uma discussão sobre o ensino-aprendizagem de uma 

língua estrangeira possibilita compreendermos o “trabalho” do sujeito-aprendiz ao assumir a 

posição de falante e ouvinte da LE. Referimo-nos ao “trabalho” na tentativa de aproximar o que 

Freud chamou de “trabalho de luto”, de nossa reflexão sobre os sujeitos-ouvinte e falantes da 

LE. Em âmbitos gerais, pode-se dizer que o luto impulsiona de algum modo o eu a desistir do 

objeto. Ele declara o morto e ao mesmo tempo oferece ao eu o incentivo de continuar a viver. 

No texto “Luto e melancolia”, Freud (1974) explica que, no processo do luto, “cada uma das 



  

46 
 

lembranças e situações que demonstram a ligação da libido ao objeto perdido se defrontam com 

o veredicto da realidade, segundo o qual o objeto não existe mais”, (cf.p. 288). 

 A partir dessa citação podemos pensar no trabalho do luto por que passa o sujeito ao 

enunciar na/pela língua do “outro”, deixando entrever nele outras vozes, vivenciando o luto da 

língua dita “sua”, identificando-se e contra-identificando-se com o objeto perdido. Cabe 

ressaltar, entretanto, que no mesmo texto em que Freud explica o trabalho de luto, menciona 

que esse trabalho se conclui em algum momento da vida do sujeito, deixando o eu (ego) livre e 

desinibido outra vez, permitindo que um novo objeto venha ser investido (FREUD, 1974).  

 Sob esse ponto de vista, podemos pensar na necessidade de o sujeito fazer luto ou não de 

sua língua. Para balizar nossas reflexões, recorremos a Coracini (2007), que se propôs a refletir 

sobre o que Freud determina de “trabalho de luto”, fazendo uma analogia com o luto da língua, 

quando o sujeito encontra-se em meio linguístico-cultural diferente do que considera “seu”: 

O morto permanece vivo na repetição dos traços, rastros que sobre-

vivem naqueles que com ele viveram e que são a garantia de sua sobre-

vida... Marcas indeléveis deixadas no corpo do outro que não se 

apagam, ainda que se apague a chama da vida do outro (agora morto) 

que não se inscreveu! O mesmo, parece, ocorrer com a língua, nela e 

com ela, com a cultura na qual se e(in)screve o sujeito (CORACINI, 

2007, p. 86).  

 

 Relacionando o que nos diz Coracini (2007) com a situação vivenciada pelo sujeito 

aprendiz quando se vê e se percebe inserido em um meio linguístico-cultural diferente do que o 

constituiu como o sujeito da linguagem (como é o caso das aulas de LE em um curso de idioma 

em que se cria -ou se tenta criar-  a todo momento um ambiente linguístico-cultural da língua 

estrangeira), torna-se viável pensarmos no luto da língua e associá-lo com a posição sujeito-

falante e ouvinte da LE.  

 Para Coracini, (2007b) o luto pode apresentar-se de duas maneiras: ou desejar que o 

morto não retorne, ou desejar preservar sua memória, e assim sendo, “o morto 

está mais vivo do que nunca, ele permanece, não apenas na lembrança, mas nos hábitos, nas 

atitudes, no pensamento, na maneira de agir...” (CORACINI, 2007b, p. 86). Ao discorrer sobre 

a questão do “ser estrangeiro”, ou seja, de estar inserido em um meio linguístico diferente do 

que chamaríamos de materno, Costa (2005) menciona que “o ser
17

 ou objeto pode não sofrer 

                                                             
17

 Embora o autor citado utilize o termo ser (o que é questionável na AD, porque pressupõe essência, única, fixa e 

coerente, noção antagônica ao defendermos a visão de sujeito que não é capaz de “domar” o inconsciente), basta 

compreendermos aqui a não-neutralidade que o deslocamento implica ao sujeito, entendido por nós como dividido, 

constituído pelo outro.  
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modificação aparente, mas a transformação é a absoluta” (COSTA, 2005 p.110), ou seja, 

podemos dizer que nunca mais o sujeito será o mesmo após passar por essa experiência de ser 

estrangeiro
18

. Marcado sócio-historicamente, mas dotado pelo registro imaginário de sua 

experiência única, o indivíduo é interpelado em sujeito ao assumir uma dada posição 

discursiva. Tal posição poderá apresentar-se em sua narrativa oral de forma que poderá vir a 

positivizar, negativizar ou até mesmo neutralizar os efeitos de sua mudança.  

 Ao assumirmos essa perspectiva, estamos defendendo a ideia que por mais que o sujeito 

alegue sua não-transformação com o deslocamento de sua língua, a transformação é inevitável. 

Isso ocorre, inclusive, em função do luto da língua que faz todo e qualquer sujeito aprendiz. 

Entende-se luto não como a perda significativa do outro, mas numa acepção mais ampla, em 

que nas separações entre sujeitos (parentes, amigos, familiares, etc.) recaem alguma carga 

emocional. O teste de realidade confirma a perda do objeto, tornando-se necessário retirar toda 

a libido nele investida.  

 Ao retomar as reflexões freudianas, Coracini destaca que “o luto, além de indicar o 

momento posterior à morte de alguém, que, enterrado deve aí permanecer e não mais voltar, 

indica também um período de tristeza, em que o apego ao morto querido – que desejamos que 

estivesse vivo- traz sofrimento, saudade, falta...” (CORACINI, 2007, p. 86). Esse processo 

seria o inicial, em que as (re)lembranças se fazem muito presentes. Podemos deslocar essa 

reflexão para pensarmos a questão do sujeito aprendiz de uma língua estrangeira, que ao 

assumir a posição de sujeito-falante e ouvinte da LE, distancia-se da língua que o constituiu 

como sujeito, graças à interdição da língua do pai.  

 Mas o que traz o sofrimento do aprendiz? A “morte” da língua materna? Valore (2001), 

ao discorrer sobre o trabalho do luto ancorada nas reflexões de Freud e Lacan (com a questão 

da angústia), destaca que não é, a morte que dói, não é a perda, mas sim o luto. Para Lacan 

(1962/1963), só fazemos luto na medida em que o objeto pelo qual nos enlutamos era para nós 

um suporte da nossa castração
19

. Sofre-se o luto por alguém que sente nossa falta. Nesse caso, 

há a identificação com a falta que habita no Outro, a falta do objeto perdido.  

                                                             
18

 Entendendo estrangeiro numa acepção ampla da palavra, inclusive o sujeito-falante e ouvinte da língua 

estrangeira quando encontra-se em uma situação que tais posições lhes são suplicadas.  
19 O conceito de castração foi introduzido por Freud (1908-1996), exemplificada na teoria da sexualidade como o 

medo da perda do falo, que por sua vez pertence ao pai. Lacan (1962/1963) define a castração como uma operação 

simbólica sobre um objeto imaginário, a saber: o falo. Para o autor, a falta do significado é uma falta simbólica já 

que ela remete à interdição do incesto. Nesse sentido, entende-se a presença do pai como a lei e a presença da mãe 

como o Outro primordial. A mãe ocupa o lugar do real, lugar em que há a demanda a partir das necessidades. A 

presença do pai, por sua vez, ameaça a relação do filho com a mãe, resultando em renúncia por parte do filho. Isso 

ocorre porque o filho percebe de algum modo que não consegue competir com o pai.  
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 No plano simbólico, o investimento do sujeito na falta que o “eu” provoca no outro 

circunscreve-se na ilusão (sempre necessária) de completude, de unidade. Deslocar-se da 

posição aparentemente plena quando tudo o que é familiar está à volta do sujeito para a posição 

de um sujeito que está dividido, que tem a ilusão de que perdeu sua unidade familiar, nos 

auxilia a pensar no processo de despersonificação, de inscrição e afiliação a outras 

discursividades e ainda, sobre o estranho-familiar.  

O papel da inscrição e afiliação a diferentes discursividades quando há alguma perda do 

que é aparentemente familiar refere-se aos discursos outros que passam a interpelar o sujeito ao 

sentir falta do objeto perdido. Ao mesmo tempo em que se sente falta do objeto que estava 

investido o libido, a pulsão de vida pode colocar o vivo tanto em uma posição de fragilidade 

diante do não-controle sobre o morto, quanto na posição de quem necessita resistir e perceber-

se vivo, graças à (im)possibilidade de controle total e absoluto sobre a vida.  

A partir desse momento que diríamos conflituoso, reconhece-se que há um estranho que 

habita em nós, como nos diz Kristeva (1994). Ancorando-nos na reflexão de Freud (1976) 

sobre o estranho-familiar, a oposição já marcada linguisticamente como lugar do desconhecido 

(não-familiar) e do conhecido (familiar) não apresentam categorias isoladas.  Compreende-se 

que nem tudo que é novo ou desconhecido é não-familiar. Pensar o estranho, nessa perspectiva, 

ultrapassa a relação com o não-familiar, uma vez que “o que constitui o estranho como tal 

consiste no retorno de algo familiar que havia sido reprimido, provocando a sensação de 

estranhamento” (ROSA, 2009, p. 76).  

Podemos dizer então, que de algum modo, o estranho constitui o sujeito, premissa que 

leva Kristeva (2004) a discorrer sobre o estrangeiro que habita em nós mesmos. Para a autora, a 

estranheza só é percebida a partir do encontro com o outro. Pelo olhar do outro, o sujeito se vê 

e se estranha, numa constante (re)construção da imagem que faz de si próprio. Nesse sentido, a 

alteridade
20

 é vista como constitutiva do estrangeiro na relação com o diferente. Sob esse ponto 

de vista, o “mesmo” e o “diferente” desestabilizam as certezas, desfazendo a ilusão do sujeito 

sobre sua habitação.  

Ao refletir sobre a estrangeiridade, a autora supracitada afirma que ela é marcada pela 

alteridade e pela diferença. Nessa perspectiva, somos todos estrangeiros porque somos 

diferentes, uma vez que “o estrangeiro começa quando surge a consciência de minha diferença 

e termina quando nos reconhecemos todos estrangeiros” (KRISTEVA, 1994, p. 09). Esse 

processo de alteridade o qual constitui o sujeito encontra-se em repouso” no (re)conhecimento 

                                                             
20

 Entende-se por alteridade a dualidade constitutiva do sujeito. Tal conceito provém de Lacan (1962/1963) e tem 

por base a premissa de que o sujeito é constituído pelo Outro.  
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sobre nós mesmos. A ideia de que o familiar faz emergir o estranho, como nos diz Freud 

(1976), pressupõe que o familiar pode causar angústia e assombro, levando-nos a refletir sobre 

a alteridade constitutiva do sujeito, como preconizou Lacan (1962/1963).  

Para Kristeva (1994), o estrangeiro é compreendido como imagem do movimento, do 

percurso, o que está em curso na constituição do sujeito pelo encontro com o Outro. Tal 

movimento possibilita que o sujeito se perceba constantemente diferente, (re)construindo a 

imagem que faz de si. É preciso, portanto, deslocar a reflexão que fizemos até aqui para a 

noção do ser-estar entre línguas, já que compreendemos que o trabalho de luto é inevitável e, 

portanto, não se reduz à instância do controle por parte do sujeito.  

Pensar o trabalho de luto como inevitável/incontrolável em relação ao sujeito que, por 

algum motivo, sofre(u) o deslocamento
21

 da língua que o constituiu sujeito, suplica-nos um 

olhar mais atento para o conceito de ser/estar entre línguas. Se tomarmos como verdadeira a 

premissa que o luto é um processo pelo qual passa todo e qualquer sujeito que por algum 

motivo sofre(u) algum deslocamento linguístico-cultural, admitimos a ideia que o luto que o 

sujeito faz da língua, além de ser inevitável/incontrolável, despeja no processo de 

despersonificação (percepção alterada do self) a falsa fragilidade provocada pelo deslocamento  

do objeto perdido (no caso a língua fundadora).  

Ao discorrermos sobre o luto da língua, podemos também pensar sobre a noção de 

língua atravessada pela heterogeneidade, que constitui o entre-línguas, permitindo-nos o 

reconhecimento da presença do outro/Outro
22

 no dizer. Sob esse ponto de vista, ser-estar-entre-

línguas
23

 apresenta-se como marca da heterogeneidade e resvala-se sobre o processo de 

alteridade oriundo do deslocamento do sujeito falante e ouvinte da LE.  

A noção de entre-lugar é apresentada por Scherer (2006) como um lugar intervalar e 

falho. Isso porque o sujeito se inscreve para falar (e ouvir- agregamos-)  estando fora e dentro 

ao mesmo tempo, vivendo uma situação de entremeio. Sob esse ponto de vista, o sujeito que 

está entre-lugar (ocupando as posições sujeito falante e ouvinte) não está nem dentro e nem 

fora. Nesse caso, habita-se o lugar sem habitá-lo (DERRIDA, 2001).  

Ao propor uma reflexão sobre o conceito de “entre-lugar”, Scherer (2006) assim o faz a 

partir da ideia de que o lugar é constituído pela linguagem e permeado por ela; como um 

                                                             
21

 A ideia de deslocamento que aqui alçamos não se refere somente ao sujeito quando está em outro país, mas 

pensamos o deslocamento da posição sujeito falante e ouvinte da LE. Entendemos que em uma aula de língua 

estrangeira em um curso de idioma, por exemplo, o sujeito também sofre deslocamento tanto da posição de 

sujeito-falante quanto da posição de sujeito-ouvinte.  
22

 Para Lacan (1998), o outro escrito com letra minúscula é o eu, já o grande Outro é um lugar simbólico que 

determina o sujeito em sua relação com o desejo, ou o lugar onde se constitui o sujeito. Deste modo, Lacan postula 

que o desejo do homem é o desejo do Outro. 
23

 Esse termo comparece nos textos de Coracini (2003, 2006 e 2007).   
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espaço delineado por domínios e fronteiras que são simbólicos e também políticos; e ainda, 

como um jogo de força em que se busca uma regularização, o que indica a relação assimétrica 

desse espaço. A partir dessa reflexão, podemos concluir que o lugar intervalar decorrente do 

encontro com a(s) língua(s) outra(s) produz efeitos na constituição do sujeito e dos sentidos, 

apontando para a não neutralidade do processo de ensino-aprendizagem de língua(s).  

 

2.3- A questão da (inter)subjetividade e o ensino-aprendizagem de língua(s) 

“Não tomamos consciência do vínculo afetivo que temos com a 

própria língua, a não ser quando nos deparamos com outra, de 

corpo e alma”                    

                                                      (CAVALLARI, 2008, 491). 

 

 Decidimos destinar uma seção para discorrermos sobre a questão da (inter)subjetividade, 

pois acreditamos que tal conceito sobrecai diretamente em outra questão que aqui muito nos 

interessa: o ensino-aprendizagem de língua(s). Partimos da premissa que, no processo de 

ensino-aprendizagem de línguas, estão envolvidas questões de ordem (inter)subjetivas, 

cabendo-nos delimitar/ estreitar/ balizar tais relações. Desse modo, pretendemos 

articular/aproximar tais conceitos a fim de auxiliar-nos em nossas reflexões sobre as posições 

sujeito-falante e ouvinte da LE.  

Não é novidade que podemos pensar o processo de ensino-aprendizagem por diferentes 

olhares, entre os quais podemos destacar os famosos padrões de interação entre professor-

aluno, aluno-aluno, etc.; o enfoque em situações comunicativas criadas no espaço da sala de 

aula; o enfoque nas questões gramaticais contrastando com a língua materna ou não, etc. 

Muitas são as formas de pensar tal processo e essas formas muito têm contribuído para 

(re)pensá-lo, mostrando-nos que o processo de ensino-aprendizagem não se reduz a pouca 

questões, muito pelo contrário, cada vez que o estudamos, percebemos a complexidade que o 

envolve. 

Dentre tantas possibilidades de pensar tal processo de ensino-aprendizagem, refletiremos 

aqui sobre os aspectos (inter)subjetivos que também estão em jogo nesse processo e que, 

portanto, não deve ser negligenciado pelo professor de línguas. Nossa posição aqui não é de 

completa oposição aos métodos de ensino, entendidos como meios para se chegar a uma 

finalidade (ensinar-aprender a LE), mas de salientar que não é somente por meio da interação e 

do conhecimento gramatical que traz o professor para o espaço da sala de aula que será possível 

explicar, por exemplo, a resistência da aprendizagem de uma LE.  
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Em Pêcheux (2009, p. 281), encontramos a ideia de que “não há dominação sem 

resistência”, o que pressupõe a existência de uma uni(ci)dade (do sujeito) em que se pretende 

garantir a não mobilidade de traços (inter)subjetivos pela pura ilusão da segurança que a língua 

fundadora (assim chamada por Revuz 2001) provoca no sujeito aprendiz. Sob a ótica da AD, o 

trabalho de resistência estaria situado “na margem entre a dominação que se faz da linguagem e 

a que ela estabelece”, como nos diz Leandro Ferreira (2000, p. 22).  

Tendo por base os postulados da AD, diríamos que a linguagem é vista como mediação, 

como trabalho simbólico (a ideologia funciona, nessa perspectiva, como a condição 

indispensável na relação mundo/linguagem). O trabalho da resistência do sujeito aponta para o 

caráter contraditório a que ele está exposto, já que ao mesmo tempo em que o sujeito é produtor 

da língua, ele é assujeitado a ela.   

Deslocando a reflexão de Pêcheux para pensar, por exemplo, sobre a resistência de se 

aprender uma LE, entendemos que o trabalho de resistência, em primeira instância, é inevitável 

se consideramos que é preciso ao sujeito assujeitar-se à língua do outro/ a estrangeira para 

constituir-se sujeito dessa língua. Para Celada (2008, p.149) “o processo de aprender uma 

língua estrangeira deve ser entendido como de assujeitamento, pois se trata da submissão de um 

sujeito às formas de dizer e à memória de sentidos que ela produz”. 

Se levarmos em conta que, por um lado, não há dominação sem resistência, como nos diz 

Pêcheux (2009) e, por outro lado, é preciso que, “no campo de uma subjetividade aconteçam 

identificações com saberes interdiscursivos” (CELADA, 2008, p. 148), somos autorizados a 

dizer que no processo de ensino-aprendizagem a resistência pode ser vista como um 

mecanismo de defesa, do lugar seguro e aparentemente inabalável que a língua estrangeira 

ameaça derrubar.  

Em Orlandi (2001), vemos que a resistência/ singularização se viabiliza pelo 

rompimento/desligamento com uma dominação do Estado mediante seus aparelhos ou 

mecanismos de individualização. Baseada na reflexão da autora, podemos dizer que a 

resistência ocorre pela busca por laços, traços (inter)subjetivos que (con)vivem na latência 

simbólica capaz de definir o “eu”, isto é, a própria subjetividade. A recusa por algo sucede a 

algum rompimento do sujeito com o simbólico, construído via linguagem, (de)marcando a 

dualidade do sujeito sob duas óticas: a primeira seria a estreita relação do sujeito com o outro 

(alteridade) e a segunda seriam os processos intersubjetivos
24

 colocados em jogo na relação 

com o outro.  

                                                             
24

 Voltaremos a falar sobre essa questão.  
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Bem sabemos que as noções de subjetividade e intersubjetividade estão presentes em 

diferentes campos teóricos, balizando inúmeros trabalhos acadêmicos. Mas por que pensar a 

questão da (inter)subjetividade quando o assunto é ensino-aprendizagem da língua estrangeira? 

De imediato, podemos dizer que pensar essa relação se justifica pelo fato de que é na/ pela 

linguagem que o homem constitui-se sujeito. Nesse sentido, a questão da dimensão 

intersubjetiva da linguagem não pode ficar de lado quando falamos sobre língua(s) 

estrangeira(s), sobretudo quando pensamos sua relação com o ensino.   

 Coelho Júnior (2010, p. 72) assinala que “subjetividade e intersubjetividade são temas 

desenvolvidos pela fenomenologia”. Em seu artigo intitulado: “Origens do conceito de 

Intersubjetividade: Uma trajetória entre a Filosofia e a Psicanálise Contemporânea”, apresenta 

o percurso desse conceito desde a filosofia fenomenológica (partindo da ideia de 

intencionalidade como algo inerente ao ato do conhecimento) até a noção atual em psicanálise 

(a presença do inconsciente).  

Ao parafrasear Laplanche Pontalis (1997), Coelho Júnior (2010, p. 76) afirma que “um 

dos possíveis pilares do termo intersubjetividade em psicanálise é o conceito das reações 

inconscientes do analista ao analisando e, em particular, à transferência deste”. Embora essa 

noção de transferência tenha sido desenvolvida com um enfoque na clínica, pensando a relação 

paciente e analista, a deslocamos para nos auxiliar pensar a posição sujeito-falante e ouvinte da 

LE.  

Dentre as definições sobre a subjetividade, destacamos uma com a qual concordamos. A 

subjetividade seria 

como o que resulta da entrada do bebê no campo da lei do homem enquanto lei 

da linguagem, permitindo que esse bebê, como ser falante, possa vir a dizer 

“eu” e projetar imaginariamente um mito individual, encenando uma história 

que o posiciona diante do enigma que é justamente o de se deparar com 

capítulos que parecem faltar na elaboração da continuidade dessa história 

(MARIANI, 2006, p. 26). 

            A partir de tais considerações, podemos dizer que desde o nascimento a subjetividade já 

interpela o vivo, mesmo antes de se tornar sujeito da linguagem. Para nós, a subjetividade pode ser 

pensada ainda, a partir do “estádio do espelho” de Lacan (1998), em que há uma 

identificação/transformação do Infans (criança que ainda não fala) quando assume sua imagem refletida 

no espelho. Esse encontro com sua imagem é chamada por Lacan (1998) de matriz simbólica, em que o 

Eu (sujeito do inconsciente – denominado je, na língua francesa), se antecipa primordialmente, antes de 

entrar na dialética das identificações e ter acesso à linguagem.  

        Corroborando essa ideia, Boch (2005) entende a subjetividade como uma dimensão do 

sujeito, que só torna possível sua existência a partir do contato com o mundo exterior (cultural 
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e social) e tem natureza simbólica. Como há no mundo material a constante transformação, há 

também um permanente movimento. A partir dessa visão, a subjetividade não é considerada 

estanque, pelo contrário, sempre re-significa-se, construindo sentidos novos. Ainda sob as 

considerações da autora, há uma forma própria, singular e particular de significar o mundo.  

          Nos estudos lingüísticos, a noção de subjetividade também comparece em Benveniste, 

quando ele instaura a categoria de pessoa do discurso. Para o autor, eu/tu são categorias do 

discurso que são plenas somente quando há um sujeito que assume a posição de falante. Há, 

nesse sentido, a ideia de que eu/tu são as pessoas em oposição a “ele”, chamado de não-pessoa. 

Ao assumir a posição falante, há uma tomada de posição (considerada sempre única) que 

representa, então, a (inter)subjetividade na linguagem.  

        Segundo Benveniste (1991), a subjetividade é entendida como a capacidade do locutor 

para se propor como “sujeito”, sempre via linguagem.  Para o estudioso,“é na linguagem e pela 

linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na 

realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ego” (BENVENISTE, 1991, p. 288). 

Para o autor, a subjetividade é determinada pela pessoa e o seu status linguístico, sendo 

percebida materialmente num enunciado através de algumas formas (dêixis, verbo) que a língua 

empresta ao indivíduo que quer enunciar e ao anunciar passa a ser sujeito da linguagem. 

Entende-se, sob essa ótica, que é pelas marcas linguísticas (pronomes e verbos) que o sujeito 

pode expressar a subjetividade.  

         Tomando por base as reflexões de Benveniste (1991) sobre a subjetividade, Santos (2002, 

p. 25) afirma que “o fundamento da subjetividade repousa sobre a categoria de pessoa presente 

no sistema da língua; todavia essa subjetividade depende da inversibilidade do par eu-tu, a qual 

assegura um fator fundamental na atribuição de sentido à categoria de pessoa - a 

intersubjetividade”. Pensar a subjetividade sob esse prisma não exclui a ideia de que somos 

constituídos pelo outro, (re)construindo a compreensão que fazemos de nós mesmos. 

Corroborando essa ideia Eckert-Holf (2008) assinala que a subjetividade não pode ser pensada 

como unificada e coerente, mas como descentrada, já que ela é construída sempre em relação 

ao outro.  

           Esse princípio de alteridade no qual pensamos a subjetividade encontra em Benveniste 

(1991) a ideia de que pela materialidade da língua (através de marcas/pistas linguísticas), o 

sujeito é possibilitado a enunciar, isto é, a falar de si e do mundo que o cerca a partir de uma 

singularidade construída desde o seu nascimento. Diríamos então que o simples fato de um 

sujeito falar ao outro, fazendo uso de uma linguagem, já pressupõe a existência da 

subjetividade. Isso porque a própria linguagem inclui a subjetividade. 
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Ao retomarmos as reflexões de Santos (2002) baseadas em Benveniste (1991), talvez 

possamos arriscar que o processo de intersubjetividade entra em jogo quando há atribuição de 

sentido ao outro (chamado por Benveniste como a categoria de pessoa)
25

. Se levarmos em 

consideração que o prefixo inter indica “entre”, podemos isso dizer que consequentemente 

(inter)subjetivo refere-se aos processos subjetivos revestidos de uma operação simbólica 

materializada linguisticamente no momento da enunciação entre os sujeitos do discurso.  

Na perspectiva lacaniana, os aspectos (inter)subjetivos estão presentes quando o locutor 

e ouvinte colocam em operação a função simbólica da fala. Obviamente, Lacan (1972) pensa a 

(inter)subjetividade em relação à clínica, ressaltando a necessidade do reconhecimento da 

palavra por parte do analista: “uma palavra não é palavra a não ser na medida exata em que 

alguém acredita nela” (Seminário I, 1972, p. 272). Para o autor, a intersubjetividade é entendida 

como um meio em que a palavra pode ser reconhecida, já que ela coloca em jogo a função 

simbólica da fala.  

Embora em no nosso caso não pretendamos fazer uma análise psicanalítica, baseamo-

nos nas reflexões de Lacan para pensar a (inter)subjetividade como possibilidade de 

compreendermos as posições sujeito-falante e sujeito-ouvinte da LE. Pensamos que tais 

posições sujeito se diferenciam por considerarmos que as operações simbólicas colocadas em 

jogo quando o aprendiz assume a posição de sujeito-ouvinte não é exatamente a mesma quando 

assume a posição de sujeito-falante da LE por excelência. Ao mesmo tempo em que as posições 

sujeito (ouvinte e falante) se diferenciam entre si, elas acabam se esbarrando ao considerarmos 

que o deslocamento que sofre o sujeito sempre implicará (re)significação
26

.  

Trabalhamos com a ideia que, ao ouvir a voz do outro, do estrangeiro (que embora 

possa habitar em nós, mantém-se a ilusão do estranhamento) o sujeito pode resistir/ desistir/ 

recalcar (d)esse outro deixando-o de lado, (re)negando-o. Entendemos que a posição de sujeito-

ouvinte não exige necessariamente do aprendiz o investimento, ou melhor, o assujeitamento da 

                                                             
25

 Ao aproximarmos as reflexões de Benveniste em sua obra da subjetividade da linguagem (1958/2005ano) sobre 

a categoria de pessoa para pensarmos a relação do sujeito com o outro bem como sugere Lacan (1962/1963), não 

estamos reduzindo e desconsiderando os estudos de Benveniste. As alusões feitas até o momento são formas de 

compreendermos o conceito de (inter)subjetividade e articulá-los com o ensino de LE, objetivo central deste 

trabalho.   
26

 No campo da neurolinguistica a ressignificação é entendida como o método utilizado para fazer com as pessoas 

atribuam novo significado a acontecimentos através de mudanças da forma como as mesmas veem o mundo. Para 

nós, a (re)significação é pensada partir da interpretação lacaniana, entendendo que significado e o significante -

retornando Saussure-  como “ordens distintas e inicialmente separadas por uma barreira resistente à significação" 

(LACAN,1957/1998, p. 500). O processo de significação é, para o autor, dependente das ligações próprias do 

significante pelo qual é dada a função primordial nesse processo. A significação surge, então, na cadeia 

significante. Ele, por sua vez, precede e determina o significado. Deste modo, quando falamos em (re)significação, 

falamos da possibilidade dos sentidos outros que podem ser atribuídos à experiência do deslocamento da língua.  
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língua que exige do sujeito-falante. O primeiro contato-confronto
27

 do sujeito com a língua 

estrangeira é assumindo pela posição de sujeito-ouvinte quando o sujeito encontra no espaço na 

sala de aula um sujeito-professor que coloca em cena uma discursividade que se materializa 

na/pela LE. Esse sujeito-aluno, tendo conhecimento ou não, sobre o funcionamento da LE, ele é 

interpelado pelo discurso (realizado na LE) do sujeito-professor. A posição sujeito-falante 

somente toma conta do evento discursivo instaurado em uma aula de LE, quando o sujeito 

passa familiarizar-se como as peculiaridades da LE a qual se estuda.  

A posição sujeito-ouvinte pode ser pensada como a primeira assumida pelo sujeito ao 

entrar no mundo da linguagem. Se levarmos em consideração que a partir da voz do outro, o 

bebê se reconhece (considerado como constitutivo do eu) e que o sujeito divide, então, um 

espaço discursivo com o Outro, podemos considerar que nos laços estabelecidos nessa relação 

sujeito-outro (que também é o mesmo) estão postas questões de ordem subjetivas 

desconhecidas pelo sujeito.  

            Celada (2004, p. 149) ao discorrer sobre o processo de ensino-aprendizagem “esse 

processo implica que essa outra língua e os saberes que ela pode supor entrarão em relações (de 

captura ou identificação, de resistência, de confronto) com a malha de uma subjetividade já 

inscrita em determinadas filiações de sentido”. Deste modo, esse processo é concebido pela 

autora, como um processo de subjetivação. Tal subjetivação se viabiliza uma vez que produz 

efeitos na relação constitutiva do sujeito com o simbólico, uma vez que “suscitará “mexidas” 

nas filiações históricas de sentidos nas quais ele está inscrito” (retomando Pêcheux, 1990) “e 

poderá afetar aspectos de uma identidade, pensada em sua provisionalidade, como um feixe 

instável de traços, que decanta de processos de identificação” (ZOPPI-FONTANA apud 

CELADA, s.d.). Nesse sentido, Coracini (2003) salienta que aprender uma língua é estar “na e 

pela linguagem do outro”, apontando a necessidade da identificação do sujeito com a língua.  

À luz de tais considerações, não podemos compartilhar da ideia de que há um “método 

infalível” para a aprendizagem de línguas, muito pelo contrário, é preciso compreender que a 

língua estrangeira não é um sistema vazio de sentido: ela traz consigo, à revalia do aprendiz, 

uma carga ideológica que o coloca em conflito permanente com a ideologia da língua materna, 

o que é explicitado pela maneira diferente de configurar as cores, os objetos, os fatos, o sistema 

dos tempos verbais (CORACINI, 1991).   

Deste modo, (re)afirma-se o processo de identificação, de assujeitamento, de filiação 

que o sujeito aprendiz “deve” estabelecer com a língua outra. No primeiro momento, o 

                                                             
27 Assim chamado por Bertoldo (2003).  



  

56 
 

processo de estranhamente é entendido por nós como um processo natural, que passa por todo e 

qualquer sujeito quando insere-se em contextos linguísticos-culturais diferentes do “seu”. 

Entretanto, tal estranhamento não se relaciona diretamente com a desidentificação do sujeito 

com língua, mas relaciona-se com o próprio outro que habita em nós mesmo (KRISTEVA, 

1994).  

A necessidade da completude faz com que muitos sujeitos-alunos lancem-se na 

aprendizagem da língua estrangeira, talvez pelo movimento que ela provoca, já que não é 

possível transitarmos entre as línguas e sermos os mesmos sujeitos. A língua outra vem 

modificar-mos, (re)formularmos e (re)pensarmos sobre quem fomos e o somos em tempo 

presente. Segundo (CORACINI, 2007 p. 152): 

 

 
A língua chamada estrangeira tem uma função formadora atuando 

diretamente na imagem de nós mesmos e dos outros, na constituição 

identitária do sujeito do inconsciente. Ainda que seja aprendida com um 

fim meramente utilitarista, ela traz sempre consigo consequências 

profundas e indeléveis para a constituição do sujeito: serão sempre 

outras vozes, outras culturas, outra maneira de organizar o pensamento, 

outro modo de ver o mundo e o outro, vozes que se cruzam e se 

entrelaçam no inconsciente do sujeito, provocando reconfigurações 

identitárias, rearranjos subjetivos, novos saberes não são tão novos para 

serem originais nem tão velhos que não possam ser criativos.  

 

A partir desse fragmento, destacamos que, no processo de ensino-aprendizagem de uma 

língua estrangeiram, estão imbuídas diferentes vozes que jamais poderão ser compreendidas 

como neutras, já que elas se entrelaçam no inconsciente do sujeito, (re)significando o próprio 

sujeito a partir da captura da língua outra. Essa captura passa a ser percebida a partir do 

assujeitamento do sujeito, de sua inscrição na língua do outro. Há, nesse caso de captura, uma 

entrega, abrindo possibilidades para que o deslocamento de posições-sujeitos entre-línguas 

(SCHERER, 2006), “suavize” as marcas que pode provocar as vicissitudes entre a LM e a LE.  

Em uma discussão sobre o ensino-aprendizagem de uma LE a parir de uma perspectiva 

discursiva, a captura do sujeito pela outra língua é colocada em cena como protagonista do 

evento discursivo instituído na sala de aula (TAVARES, 2005). Em contrapartida, a não-

captura pela LE, pode ser vista ou como parte de um processo de aprendizagem (através da 

ideia de que haverá a maturação para o estágio de captura) ou como um efeito do sujeito que 

resiste a LE. A nosso ver, o ponto de encontro da entre o ensino-aprendizagem de língua com a 

questão da (inter)subjetividade ganha corpo nessas noções de captura e não-captura.  
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A noção de captura aponta para uma formação imaginária do professor de completude, a 

qual se filia a FD pedagógica de que o seu aluno deve falar na/pela LE.  Outra noção que 

comparece como problemática a partir de um discurso pedagógico, é a de não filiação a 

discursividade da LE, não-captura do sujeito por essa LE. Essa questão nos interessa, pois 

conjuga o ensino de línguas com os aspectos (inter)subjetivos que (re)significam na/pela 

história. Pela história do sujeito com a língua, pela eterna mobilidade que essa relação pode 

provocar. 
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3- DO MÉTODO E DA ANÁLISE 

3.1- Dos procedimentos metodológicos 

 

Propomos, neste trabalho, compreender e problematizar a posição sujeito-falante e 

sujeito-ouvinte da língua estrangeira a partir de reflexões desenvolvidas na teoria da Análise de 

Discurso de orientação pecheutiana na interface com a psicanálise. Para esta dissertação, 

utilizamos gravações em áudio realizadas em um curso de idioma privado, localizado na região 

metropolitana da cidade do Rio de Janeiro/RJ. Esses registros foram coletados esporadicamente 

no período de novembro de 2012 a fevereiro de 2013 e posteriormente transcritos.   

Utilizamos, a fim de análise, entrevistas semi-estruturadas devido às especificidades do 

gênero, como por exemplo, a possibilidade de o entrevistado falar sobre si e a relação que 

mantém com a(s) língua(s) em curso. Ancorando-nos aos pressupostos da AD concordamos 

com a ideia de que, por meio desses discursos, compreenderemos os sentidos que vão sendo 

constituídos a partir da posição de sujeito falante e ouvinte da LE, no caso, o espanhol.  

Embora já tenhamos situado o lugar teórico em que estamos pensando a posição-sujeito 

falante e ouvinte da LE, ressaltamos que a metodologia utilizada na AD supõe um 

imbricamento da teoria com a prática analítica. Deste modo, a metodologia é construída no ir-e-

vir da teoria à prática durante o processo de análise (MITTMAN, 2007).  

Nosso corpus empírico foi constituído pela totalidade das transcrições das entrevistas 

realizadas com treze sujeitos. A partir desse corpus empírico, foi feito os recortes para 

chegarmos ao nosso corpus discursivo de acordo com o nosso objetivo de análise. Em seguida, 

organizamos os recortes utilizados para a análise. Para Orlandi (1996, p. 139), o recorte “é uma 

unidade discursiva: fragmento correlacionado de linguagem – e situação”.  

Ao falar sobre o corpus discursivo Courtine destaca que este se refere às partes extraídas 

de um universo discursivo dentro de uma determinada época. Deste modo, pode-se dizer que é 

o recorte de discursos condicionados aos fatos discursivos que permite a realização do 

levantamento temático, bem como permite observar diferentes formações discursivas 

pertencentes a determinadas formações ideológicas. “Um corpus pode ser constituído por uma 

ou várias sequências discursivas produzidas por um ou por vários locutores, os quais pertencem 

a posições ideológicas homogêneas ou heterogêneas [...]”. (COURTINE, 2000, p. 103). 

Devemos considerar, no entanto, que não interessa-nos a superfície textual si, mas o 

funcionamento discursivo, que por sua vez mobiliza a ideologia e as condições de produção do 

discurso. Isso porque, interessa-nos tanto o momento sócio-histórico da enunciação quanto o 
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lugar discursivo que é ocupado naquele momento pelo sujeito-falante. Ainda com relação à 

nossa análise, ressaltamos que nos debruçaremos ao funcionamento da ideologia para tentar 

capturar/compreender momentos de identificação dos sujeitos-alunos inscritos em formações 

discursivas pelas formações ideológicas correspondentes. Como sabemos, “a língua não é vista 

como objeto na AD, mas como pressuposto para analisar a materialidade do discurso” 

(LEANDRO FERREIRA, 2000, p.37).  

A partir dessas considerações, convém recuperarmos as questões norteadoras 

apresentadas na parte introdutória deste trabalho: É possível pressupor que a aprendizagem da 

LE estabelece uma estreita relação com o trabalho de resistência? A recusa/rejeição de assumir 

a posição de sujeito-falante e sujeito-ouvinte da LE independe do contexto formal de 

aprendizagem? Por quê? Como o aluno se sente e se percebe ao assumir a posição de sujeito-

falante e sujeito-ouvinte da LE? É possível estabelecermos uma categoria de sujeito-falante e 

de sujeito-ouvinte? Quais sentidos os sujeitos-alunos atribuem ao seu aprendizado quando 

assume a posição de sujeito-falante e ouvinte? 

Como mencionado anteriormente, para esta pesquisa foram realizadas entrevistas com 

treze sujeitos-alunos de espanhol como língua estrangeira. Em relação ao número de sujeito, 

destacamos que se refere a todos os alunos matriculados e que frequentavam, naquele 

momento, um curso de idioma livre. Destacamos ainda que, cada sujeito entrevistado assinou 

um termo de autorização das entrevistas, permitindo-nos utilizar as gravações com suas vozes 

para fins acadêmicos. Antes da realização das entrevistas, dissemos aos alunos que as 

gravações seriam transcritas e analisadas para o desenvolvimento desta dissertação.  

Os alunos entrevistados estão em diferentes níveis. Isso porque, trata-se de um curso que 

tem o nome de “Personalizado”. Na sala de aula tem no máximo oito alunos e cada um realiza 

diferentes atividades. Cada aluno está em um determinado livro e fazendo diferentes lições. As 

entrevistas foram realizadas com todos os alunos matriculados no curso de Espanhol do centro 

de ensino supracitado.  

No total são quatro turmas, mas nem todas têm o número máximo de alunos. Havia turma 

com somente três alunos. Dois alunos já estavam terminando o curso (aproximadamente dois 

anos e meio), cinco eram iniciantes (menos de um ano) e três estavam na metade do curso 

(mais de um ano). Para melhor compreensão do público o qual realizamos a entrevista, 

elaboramos um quadro de perfil dos sujeitos da pesquisa. Nesse quadro, preservamos o nome 

dos alunos e designamos cada sujeito de acordo com a ordem do nosso alfabeto. Sendo assim, 

começamos pelo sujeito A e concluímos com o sujeito M.  
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No quadro que elaboramos, consta a idade de cada aluno, sexo, escolaridade, o nível (de 

acordo com o livro da instituição) e o tempo de estudo no curso, como podemos visualizar 

abaixo:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Quadro 1: Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

Sujeito Idade  Sexo  Escolaridade *Nível #Tempo 

A 18 Feminino  Ensino Médio Livro 4 2 anos 

B 32 Feminino Superior  Livro 3 2 anos 

C 27 Feminino Superior Libro 4 2 anos 

D 17 Feminino  C.E.M Libro 1 3 meses 

E 13 Masculino  C. E.F Livro 1 5 meses 

F 64 Feminino  Ensino Superior Livro 1 5 meses 

G 31 Masculino  Ensino Superior Libro 3 2 anos 

H 14 Feminino C.E.F Libro 1 4 meses 

I 35 Feminino Ensino Superior Libro 2  1 ano 

J 15 Masculino C.E.M Libro 1 5 meses 

K 32 Masculino Ensino Superior Libro 2 1 ano 

L 19 Feminino C.E.S Libro 2 1 ano 

M 22 Feminino C.E.S Libro 4 2 anos 

 

Siglas:  

 C.E.F = cursando o ensino fundamental. 

 C.E.M= cursando ensino médio. 

 C.E.S= cursando o ensino superior.  

 

*O nível refere-se ao número do livro que está sendo estudado pelo sujeito-aluno. Esse curso 

de idioma possui cinco livros de espanhol, concluindo, portanto, o livro cinco, o aluno 

recebe o certificado de conclusão do curso. A conclusão se dá, em média, em cinco 

semestres, sendo um semestre para cada livro.   

 

#Refere-se ao tempo aproximado que o sujeito estuda a língua estrangeira.   
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Utilizamos como base para a entrevista, um questionário, no qual foi elaborado, de 

acordo com os objetivos da pesquisa. Decidimos por elaborá-lo com perguntas abertas para que 

os sujeitos entrevistados pudesse falar sobre a si, sobre sua aprendizagem e sobre a língua 

estrangeira. Esse questionário foi aplicado na língua espanhola (versão em português anexo 2), 

levando em consideração nosso objetivo de análise: problematizar e compreender as posições 

sujeito-falante e sujeito-ouvinte da LE.  

 

       

Quadro 2: Questionário aplicado 

 

(a) Hablas sobre tu experiencia como alumno(a) de lengua española;  

(b) Ya estudiaste español en una escuela de enseñanza regular?, ¿Percibes alguna diferencia 

con relación al estudio en la escuela de idioma? ¿Cuáles?  

(c) Comente sobre tu experiencia en relación al estudio de la lengua en el curso de idioma. 

(d) Desde hace cuánto tiempo estudias la lengua española?  

(e) ¿Por qué elegiste estudiar la lengua española?  

(f) ¿Cuál es la finalidad estudias la lengua española? 

(g)  ¿Qué piensas a respecto de la lengua española?  

(h) ¿Para tú, cual es la importancia de estudiar español actualmente? 

(i) ¿Ya tuviste alguna experiencia en el aprendizaje de otra lengua extranjera? Cuéntame.  

(j) ¿Ya viajaste a algún país hispanohablante? Cuéntame tu experiencia.  

(k)  Ya interaccionarte con alguna persona de algún país de habla hispánica? Hablas sobre esa 

cuestión.    

(l) ¿Cómo resumirías tu experiencia como alumno de lengua española? 

 

 

3.2- As sequências discursivas e o gesto interpretativo 

 

“Mesmo que não comunique nada, o discurso representa existência da 

comunicação; mesmo que negue a evidência, ele afirma que a fala 

constitui a verdade; mesmo que se destine a enganar, ele especula com 

a fé no testemunho”.  

                                                      (LACAN, 1998, p. 253) 
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Como interpretamos a todo o momento, naturalizamos esse fato sem refletirmos sobre 

ele. Não existe manifestação de linguagem que não implique um gesto interpretativo.  Para 

existir sentido, é preciso interpretar, é preciso colocar em jogo, o constante trabalho do homem 

com o simbólico. Deste modo, estamos aqui negando o princípio da literalidade. 

 De acordo com a AD, ideologia é interpretação de sentido em certa direção, que é 

determinada pela relação da língua com a história. Sob essas considerações, é a ideologia que 

nos dá a ilusão de “naturalização dos sentidos”, ou seja, tomamos como “evidentes”, “óbvios”, 

os sentidos que são historicamente determinados. Com relação ao sentido, podemos nos 

perguntar: como atribuir um sentido para tantas possibilidades de sentidos que podem surgir 

pelo discurso do sujeito? Sendo a interpretação entendida como um “ato simbólico”, assim 

denominado por Pêcheux (1975), nesse “ato” emergem tanto o sujeito analista quanto o sujeito 

enunciador.  

 A partir dessa reflexão, retomemos Pêcheux (1957), ao afirmar que o primeiro efeito da 

ideologia é ocultar seu próprio funcionamento. Ela tenta disfarçar sua própria presença, mas 

como preconizam os estudos da AD, é necessário que o indivíduo biológico chegue à condição 

de sujeito. Somos sujeitos da língua, mas ao mesmo tempo, somos sujeitos a ela. Para ser esse 

sujeito (não mais indivíduo), é preciso a interpelação ideológica.  

Falar da interpelação ideológica se torna indubitavelmente relevante ao considerarmos 

que “os sentidos e os sujeitos se constituem em processos em que há transferências, jogos 

simbólicos dos quais não temos o controle e nos quais o equívoco – o trabalho da ideologia e 

do inconsciente – estão largamente presentes” (ORLANDI, 2007, p. 60). E nesse jogo o gesto 

interpretativo se constrói. O analista de discurso trabalha, então, não em busca de uma verdade, 

de uma interpretação em si, mas no(s) limites, nos mecanismos da interpretação, 

compreendendo-os como parte dos processos de significação. 

Assumir uma posição discursiva já é assumir uma posição ideológica. Como o sentido 

sempre pode ser outro, cabe ao analista descrever e interpretar para compreender o 

funcionamento discursivo. A pergunta para o objeto de análise (discursivo) não é qual o sentido 

real, verdadeiro (até porque não temos como afirmar isso), mas como o sentido está sendo 

constituído, que condições de produções estão em jogo. 

Como sabemos, é preciso que haja uma materialidade significante para que seja possível 

a interpretação e essa materialidade é o texto. Contudo, o que nos interessa não é análise 

textual, mas pensar o discurso. Deste modo, se faz necessário fazer a passagem do texto ao 

discurso, uma vez que é necessário que haja a passagem da superfície textual para o objeto 

discursivo. Para isso, há inicialmente, a etapa descritiva, que resulta na superfície textual 
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(marcas da materialidade que se descreve). Como nos orienta Orlandi (2012, p.23) “em seu 

trabalho, o analista de discurso deve mostrar os mecanismos dos processos de significação que 

presidem a textualização da discursividade”. Esse é o “movimento” que possibilita o gesto 

interpretativo.  

Ao falarmos da superfície textual, referimo-nos ao nosso corpus empírico derivado das 

transcrições das entrevistas que realizamos no espaço da sala de aula quando o aluno assumia a 

posição de sujeito-falante e ouvinte da LE. Antes de iniciarmos o nosso gesto interpretativo a 

partir das sequências discursivas que extraímos do nosso corpus empírico, convém retornarmos 

às questões apresentas na introdução deste trabalho, a saber:  

É possível pressupor que a aprendizagem da LE estabelece uma estreita relação com o 

trabalho de resistência? A recusa/rejeição de assumir a posição de sujeito-falante e sujeito-

ouvinte da LE independe do contexto formal de aprendizagem? Por quê? Como o aluno se 

sente e se percebe ao assumir a posição de sujeito-falante e sujeito-ouvinte da LE? É possível 

estabelecermos uma categoria de sujeito-falante e de sujeito-ouvinte?  Quais sentidos os 

sujeitos-alunos atribuem ao seu aprendizado quando assume a posição de sujeito-falante e 

ouvinte? 

Levando em consideração os pressupostos da AD, bem como preconiza Orlandi (1999), 

a posição-sujeito é a posição de um sujeito histórico, assujeitado ideologicamente, por ocupar 

um lugar na formação social que o constitui. Para Pêcheux (1995) a posição-sujeito deve ser 

pensada a partir da relação de identificação entre o sujeito enunciador e o sujeito do saber 

(forma-sujeito), isto é, o sujeito do saber (ou sujeito universal) é interpelado e se constitui em 

sujeito ideológico e, ao se identificar com o sujeito enunciador, assume uma posição.  

A partir dessa perspectiva, entendemos que ao pensar os sujeitos-alunos no espaço da 

sala de aula, mais especificamente, no sujeito-aluno quando assume a posição de sujeito-falante 

e de ouvinte de uma LE, estamos considerando o sujeito do discurso, este que ao se “inscrever 

em um determinado lugar discursivo, vai se relacionar tanto com a forma-sujeito histórica e os 

saberes que ela abriga quanto com a posição-sujeito” (GRIGOLETTO, 2005, p 02).    

Para fins de análise, reunimos aqui, sequências discursivas que apresentam as mesmas 

características a partir do funcionamento discursivo. São sequências que julgamos ilustrativas 

para compreendermos e problematizarmos a posição sujeito-falante e sujeito-ouvinte da LE, a 

partir dos nossos questionamentos que aqui apresentamos. Nosso primeiro gesto interpretativo 

refere-se à posição-sujeito que resiste à posição sujeito-falante da LE.  

 

 



  

64 
 

3.3- Discursos que resistem  

 

Ao analisarmos o funcionamento do discurso dos sujeitos alunos entrevistados, com 

foco em seu posicionamento como sujeito falante e ouvinte do espanhol como língua 

estrangeira, uma das regularidades que observamos são os discursos que apontam a resistência 

dos alunos de assumir a posição sujeito-falante da LE. Para compreendê-los, convém discorrer 

sobre outro gesto de interpretação: trata-se da análise do discurso sobre os espaços de 

aprendizagem da LE, a partir dos discursos dos sujeitos-alunos entrevistados. A respeito do 

discurso sobre, Mariani (1998, p. 60) esclarece que: 

Os discursos sobre são discursos que atuam na institucionalização dos 

sentidos, portanto, no efeito de linearidade e homogeneidade da 

memória. Os discursos sobre são discursos intermediários, pois ao 

falarem sobre um discurso de (‘discurso-origem), situam-se entre este e 

o interlocutor, qualquer que seja. De modo geral, representam lugares 

de autoridade em que se efetua algum tipo de transmissão de 

conhecimento, já que o falar sobre transita na co-relação entre o 

narrar/descrever um acontecimento singular, estabelecendo sua relação 

com um campo de saberes já reconhecido pelo interlocutor. 

 

 

 Tomando por base essa citação, recorrermos a algumas sequências discursivas (SD) que 

julgamos ilustrativas para discorrermos a respeito do discurso sobre  a aprendizagem da LE no 

curso de idioma, que, como podemos observar, se constitui em relação àquele presente  na 

escola regular.  

 

SD 1: “¿Mi experiencia?(...) yo empecé hace tres años. Siempre hice los ejercicios “de 

ratito”(…) en la escuela nadie aprende a hablar (...)” (sujeito a)  

SD 2: “aqui a gente aprende de verdade, né?(...) na escola são só regras.” (sujeito b)  

SD 3“Mi experiencia con la lengua española es solo en el curso. Y/un poquito en una escuela. 

Muy poquito (…)” (sujeito c) 

SD 4: “Yo no tuve experiencia porque la profesora no sabía inglés, no hablaba nada (…) no 

gusté mucho, porque solo fue  las cosas básicas, como letras y números” (sujeito d) 

SD 5: Yo/nunca/estudié outra lengua, solo español. (…) na escola estudei inglês (…)” (sujeito 

e) 
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Sobre as sequências discursivas (SD) selecionadas faz-se necessário salientarmos duas 

questões: a primeira refere-se ao discurso sobre a experiência do sujeito com a LE, e a segunda 

diz respeito ao discurso sobre o curso de idioma e o ensino regular (seja ele público ou privado 

– não houve informações que o diferenciassem). Os sujeitos-alunos entrevistados ao falar sobre 

sua experiência com a LE, preponderantemente a relacionavam com o ensino da LE. Em 

nenhuma das respostas é possível desvencilharmos a questão do ensino formalista/conteudístico 

com a experiência dos sujeitos na LE. Para nossa análise, apontamos algumas marcas/pistas 

linguísticas que (de)marcam essa forte relação, como podemos ver na SD 1, SD 3 e SD 4.  

Tal fato nos aponta para uma posição-sujeito-aluno que evoca em supremacia uma 

posição-sujeito-pedagógico, que se filia às formações discursivas de aprendiz, de um sujeito 

que precisa apre(e)nder a língua, e isso significa passar pela experiência do aprendizado. Ao 

estabelecer uma estreita relação de sua experiência pessoal com a LE e o ensino, propõe-se a 

existência de um já-dito que (de)marca a posição-sujeito-aluno, filiando-o a uma formação 

discursiva pedagógica sistêmica/conteudística, silenciando as experiências adquiridas fora do 

espaço da sala de aula.  

Nesse contexto, entendemos que o dever/obrigação (ou ainda, o papel social) atribuído 

ao sujeito-aluno é que ele aprenda a LE, e narre sua experiência a partir do que compreende 

dela através da sua posição. Há, nesse caso, a mobilização de uma memória discursiva que traz 

à tona a posição-sujeito-aluno que se identifica com os “já-ditos” circunscritos na formação 

discursiva pedagógica (ORLANDI, 2012). Essa memória (saberes discursivos) é 

resgatada/atualizada quando o sujeito fala sobre sua experiência com relação a LE. Sobre essa 

questão Mariani (1998, p. 60) destaca que “o falar sobre transita na co-relação entre o 

narrar/descrever um acontecimento singular, estabelecendo sua relação com um campo de 

saberes já reconhecido pelo interlocutor”.  

De modo bastante genérico, podemos dizer que o que a autora chama de acontecimento 

singular é corporificado nas repetições e metáforas presentes nos discursos dos sujeitos-alunos 

quando endereçam ao sujeito-professor uma narrativa que conjuga o ensino da LE com a sua 

experiência individual, possibilitando-nos mais um gesto de interpretação: a posição de um 

bom-sujeito-aluno, àquele que fala a partir de uma posição-sujeito pré-construída através dos 

saberes interdiscursivos (CELADA, 2008).  

 Como podemos observar na SD 5, por exemplo, ao solicitar que o sujeito narrasse sua 

experiência na aprendizagem de outra língua, no primeiro momento veio à tona, via memória, o 

estudo da língua espanhola no curso de idioma. Entretanto, no decorrer da entrevista, o sujeito 
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lembra que estudou sim outra LE na escola: “Yo/ nunca/ estudié otra lengua, solo español. (…) 

na escola estudei inglês (…). Na tentativa de compreender o que o sujeito resiste dizer no 

próprio dizer (PÊCHEUX, 1981), propomos refletir sobre o apagamento, no primeiro 

momento, da experiência do sujeito com a LE, no caso, com o inglês.  

Considerando os pressupostos teóricos que estamos trabalhando, no qual entende-se que 

em uma análise discursiva os sentidos podem ser outros e que não há um sentido único a ser 

encontrado em uma materialidade textual  (ORLANDI, 2007), talvez possamos entender que 

esse apagamento inicial sobre o contato com inglês ocorreu em função de já-dito(s), de pré-

construídos acionados via memória discursiva (saber discursivo) já cristalizados sobre o ensino 

de línguas nas escolas brasileiras, como podemos ver na SD 1: “en la escuela nadie aprende a 

hablar”; SD 2: “aqui a gente aprende de verdade, né?(...) na escola são só regras” (sujeito b); 

SD 3“Mi experiencia con la lengua española es solo en el curso. Y/un poquito en una escuela. 

Muy poquito (…), etc.  

Não temos a pretensão de discorremos sobre o ensino de línguas nas escolas brasileiras 

versus nos cursos de idiomas, mas estamos tentando mostrar que há, de fato, a sedimentação de 

um já-dito que dicotomiza os espaços de aprendizagem, colocando de um lado o curso idioma e 

de outro, a escola regular. Retomando a SD 5: “Yo/ nunca/ estudié otra lengua, solo español. 

(…) na escola estudei inglês (…), é possível notar que, ao utilizar o advérbio nunca se 

referindo à aprendizagem de outra LE, estabelece-se a fronteira de um espaço que já está 

legitimado para que a aprendizagem da LE ocorra “verdadeiramente”. 

Nas demais SDs também é possível notarmos marcas/pistas linguísticas no intradiscurso 

que demarcam o pré-construído de um espaço “ideal” para quem quer (por qualquer motivo que 

seja) aprender uma LE, como podemos verificar na SD 2: “aqui a gente aprende de verdade, 

né?(...) na escola são só regras”. O advérbio de lugar “aqui” também demonstra as fronteiras 

entre os espaços de aprendizagem da LE: aqui (no curso) há um ensino eficaz, mas lá (na 

escola) “são só regras” (sujeito b); não se ensina e nem se aprende “de verdade”, já que “en la 

escuela nadie aprende a hablar” (SD 1- sujeito a).  

Esses discursos sobre o ensino da LE nos cursos de idiomas e nas escolas regulares nos 

fazem retornar e até mesmo ampliar a discussão que desencadeou esse trabalho: a aparente 

resistência de assumir a posição de sujeito-falante e de sujeito-ouvinte nas aulas de LE. Como 

mencionado na introdução desse trabalho, a aparente resistência por parte dos alunos não se 

restringia ao espaço de sala de aula de uma escola regular, mas também se fazia presente sala 

aula de um curso de idioma.  
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Os discursos sobre o curso de idioma se inscrevem na Formação Discursiva Pedagógica, 

demonstrando que o “ideal” para aprendizagem da LE é quando o professor utiliza a LE na sala 

de aula e quando o sujeito-aluno é solicitado a falar na LE. Dessa forma, entende-se que o 

ensino-aprendizagem torna-se eficaz quando há a tomada da posição de sujeito-falante e de 

sujeito-ouvinte da LE, como é possível verificarmos na SD 4:“Yo no tuve experiencia porque 

la profesora no sabía inglés, no hablaba nada (…) no gusté mucho, porque solo fue  las cosas 

básicas, como letras y números” (sujeito d).  

Ao restringir a experiência com a LE ao ensino formal/sistêmico oferecido pelas 

instituições, silenciam-se e apagam-se outros possíveis sentidos que poderiam ser atribuídos a 

essa experiência, ao passo que se filia ao discurso de um bom-sujeito (PÊCHEUX, 1975) - 

diríamos bom-sujeito-aluno – que cumpre com o seu papel social, cumpridor das regras pré-

estabelecidas pela FD Pedagógica, que impõe de certo modo, o que deve ou não-deve ser dito 

ao assumir a posição-sujeito-aluno.  

Nesse contexto, é possível verificarmos que as posições dos sujeitos-pedagógicos (no 

caso, a posição de sujeito-falante e de sujeito-ouvinte) não são posições tão naturalizadas pelos 

sujeitos-alunos. Há uma assimetria instaurada entre as formações imaginárias que atribuem o 

curso de idioma como um bom espaço para aprender a LE efetivamente e o “investimento 

subjetivo” feito pelos sujeitos do discurso.  

Embora haja um discurso que vislumbra positivamente sobre a possibilidade de tornar-

se sujeito-falante e ouvinte da LE e sendo estas posições imprescindíveis para a aprendizagem 

da LE, é possível verificarmos a existência de discursos que resistem à posição-falante e à 

posição-ouvinte da LE, como veremos nas SD a seguir: 

 

SD 6: “Você vai me perguntar em espanhol e eu vou te responder em espanhol, é isso?” 

(sujeito a)  

SD 7: ¿Mi experiencia? [sí] (silêncio //) Não, peraí, rapidinho/” (sujeito a) 

SD 8: “Tem que ser em espanhol, neh?(...)” (sujeito b) 

SD 9: “Precisa mesmo que ser em espanhol?” (sujeito b) 

SD 10: “porque, no, deixa eu ver..(...) creo que/ .” (sujeito d) 

SD 11: “É//eu adoro (risos) (...) “Mi avó/avó não (risos) abuela, NE?!” (sujeito e) 
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SD 12: “Bom, me encanta la lengua española, por eso creo que es buena mi experiencia (…) 

pode parecer que não, mas eu gosto do español (risos)…” (sujeito f)         

SD 13: “eu quero aprender para hablar” (sujeito g) 

 

 

De acordo com os postulados teóricos da AD, se é sujeito pelo assujeitamento à língua 

na história (ORLANDI, 2001). Filiando-se a esse pensamento, torna-se possível dizer que para 

assumir a posição de sujeito-falante da LE é necessário sujeitar-se às formas de dizer de outra 

ordem simbólica. Tal assujeitamento implicará movimentos-sujeito, implicará também uma 

subjetividade que é solicitada e tomada em redes de memória, dando lugar a filiações 

identificadoras (CELADA, 2005). Nessa perspectiva, a primeira consideração a ser feita refere-

se às SDs que apontam para a manutenção de uma posição-sujeito que rejeita a posição-falante 

da LM.  

Através das regularidades discursivas materializadas nas SDs selecionadas nesse 

segundo conjunto, podemos dizer que a posição sujeito-falante da LM não (de)marca o 

assujeitamento às formas de dizer da LE. Convém relembrar que embora o sujeito-professor-

entrevistador a todo o momento utilize a LE, propondo que a interlocução seja estabelecida 

através dessa língua alvo, o sujeito-falante coloca em cena uma discursividade que simboliza os 

efeitos de uma memória constituída pela sua língua materna. Um possível gesto de 

interpretação refere-se à posição-sujeito-aluno, em que, de certa forma, se autoriza a utilizar a 

língua pela qual deseja produzir sentidos. Essa posição-sujeito ganha corpo quando há uma 

tomada da posição de sujeito-aluno que, ao filiar-se ao discurso pedagógico escolar, percebe-se 

como um sujeito que está em processo de aprendizagem da LE. Esta posição-sujeito pode ser 

mais bem compreendida se levarmos em conta que as relações de poder possibilitam a 

resistência ao poder daquele que domina e tenta se manter (FOUCAULT, 2006).  

O jogo discursivo instaurado na sala de aula, que se configura ao redor dos sujeitos 

pedagógicos que ocupam papéis socialmente hierarquizados - em que o professor exerce de 

algum tipo de autoridade instituído através das Formações Discursivas Pedagógicas - 

(ORLANDI, 2012), encontra repouso ao mobilizar via memória discursiva já-ditos sobre o 

sujeito-aluno, como aquele que é aprendiz e, portanto, autorizado a manter-se na posição de 

sujeito-falante de sua língua materna. Diríamos, assim, que há a filiação discursiva de 

“aprendiz” que naturaliza a posição sujeito-falante da LM, possibilitando o apagamento da 

posição sujeito-falante da LE e dos sentidos que a tomada da palavra implica.  
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Ao levarmos em consideração que, a partir do momento que os saberes sobre a língua e 

da língua estrangeira (CELADA, 2006) não são corporificados pela posição sujeito-falante da 

LE, evitando-a/resistindo-a/ recusando-a há o apagamento e o silenciamento da posição sujeito-

falante da LE, que é significada como a língua do “outro”, a língua que fala o “professor”, etc. 

Embora o professor solicite que o sujeito-aluno permaneça ocupando a posição de um sujeito-

falante na LE, o sujeito desliza para a posição aparentemente confortável da LM, seja no início 

de seu dizer, seja no meio, seja na parte final de sua narrativa.  

Pode-se perceber através do funcionamento discursivo que a resistência ao ocupar a 

posição sujeito-falante da LM não se reduz ao desconhecimento de estruturas linguísticas em 

nível semântico e sintático, mas passa também por uma aparente falta que a LE evoca quando o 

sujeito assume a posição de sujeito-ouvinte, ao escutar o professor enunciar. À luz dessas 

considerações, atemo-nos a análise da SD 7: ¿Mi experiencia? [sí] (silêncio //) Não, peraí, 

rapidinho/” (sujeito a).   

Ao ser solicitado a falar um pouco sobre sua experiência em língua espanhola, o sujeito 

inicia a entrevista com a mesma palavra que continha na pergunta a ele direcionada: “¿mi 

experiencia?”. O silêncio posterior parece sinalizar a tentativa de “buscar na memória” uma 

narrativa que fizesse sentido quando o sujeito foi evocado a falar de si. Ao perceber que essa 

experiência deveria, de certo modo, ser narrada na língua estrangeira, há de imediato a negação 

e o pedido: “não, peraí, rapidinho”. A partir desse momento, há uma ruptura da posição-

sujeito instaurada através da mudança de fonemas utilizados pelo sujeito. Ao pronunciar  “¿mi 

experiencia?” investe-se em um saber sobre os sons da LE que exige do aparelho fonador um 

esforço pelo qual não se mantém.  

Percebemos que quando o sujeito se percebe como sujeito-falante da LE, busca repouso 

no pedido para que o gravador seja desligado e ele tenha um tempo para (re)pensar o que 

poderia e não poderia ser dito naquele momento, como efeito da formação discursiva que 

“define” o que caberia ser dito ou não quando o aluno assume a posição de sujeito-falante da 

LE. Isso porque, devemos sempre levar em consideração que quando falamos de sujeitos-

alunos, torna-se necessário falar no Discurso Pedagógico Escolar que estabelece uma assimetria 

entre a posição sujeito-aluno e sujeito-professor. Orlandi (1987), procurando caracterizar o 

Discurso Pedagógico, afirma que se trata de um discurso que se apresenta atualmente, em uma 

formação social como a nossa, como um “discurso autoritário, logo, sem nenhuma 

neutralidade” (c.f, p. 29).  

Nesse caso, o discurso autoritário poderia ser pensado através da posição do sujeito-

professor como falante da LE que “impõe” de algum modo ao aluno a emergência da posição 
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de sujeito-falante dessa LE. Contudo, percebe-se que o apego à língua dita fundadora (REVUZ, 

2001) extrapola os limites instaurados pelo discurso autoritário (o discurso pedagógico) de que 

o sujeito precisa manter-se enunciando, significando na/pela LE e acaba materializando-se na 

permanência de uma posição-sujeito pela qual se percebe seguro.  

Como efeito desse processo, surge o gesto de resistência, identificada na angústia que 

sinaliza a emergência do desejo do Outro. Ao analisarmos as SD selecionadas, é possível 

afirmarmos que ao assumir a posição de sujeito-falante e de sujeito-ouvinte da LE, há o desejo 

identificado através da falta que a LM parece ocupar na cadeia do significante. Para Lacan 

(2005), o desejo é a falta, a busca de identificação, uma ilusão de captura do outro, quando de 

fato se está capturando a si mesmo. 

Deste modo, entendemos que tal resistência pode ser identificada na própria SD 7: ¿Mi 

experiencia? [sí] (silêncio //) Não, peraí, rapidinho/” (sujeito a). A FD da resistência não é 

marcada somente pelo advérbio de negação “não” (marcado linguisticamente), mas também 

pelo silêncio que sucede a tomada de posição de sujeito-falante da LE e pela (re)tomada da 

palavra através da LM, interceptando a posição sujeito-falante da LE (posição sujeito assumida 

ao enunciar: ¿Mi experiencia?, com a melodia/sonoridade da língua espanhola).  

Através da SD 7 torna-se possível perceber a existência de um gesto de resistência, que 

também pode ser identificado em outros discursos, entre os quais destacamos a SD 6: “Você 

vai me perguntar em espanhol e eu vou te responder em espanhol, é isso?” (sujeito a); a SD 8: 

“Tem que ser em espanhol, neh?” (sujeito b) e a SD 9: “Precisa mesmo ser em espanhol?” 

(sujeito b). Esses são enunciados que corporificam o sujeito-falante da LM à medida que ele 

constrói sua própria imagem como sujeito-falante da LE e da LM, permitindo-se/autorizando-se 

a manutenção de uma posição-sujeito que o tranquiliza, mesmo na “emergência” que evoca a 

FD Pedagógica de que ele deve saber, deve aprender a LE.  

Orlandi (2012), em seu artigo intitulado “Por uma teoria discursiva da resistência do 

sujeito”, afirma que “(...) nos processos discursivos há sempre ‘furos’, falhas, incompletudes, 

apagamentos e isto nos serve de indícios/vestígios para compreender os pontos de resistência” 

(c.f, p. 213). Os pontos de resistência são observados pela autora; na individu(aliza)ção do 

sujeito pelo Estado. Para ela, eles se marcam através da falha que há na “condição para que os 

sujeitos e os sentidos possam ser outros, ‘fazendo sentido do interior do não-sentido” (idem, p. 

231).  

Ancorando-nos na reflexão de Orlandi (2012), é possível identificarmos que a falha está 

instaurada na ruptura de uma prática discursiva pré-estabelecida pela formação discursiva 
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Pedagógica, que legitima os cursos de idioma como um espaço em que as interlocuções devem 

ser realizadas na/pela LE.  

Para nós, a resistência comparece no gesto que recusa a inscrição da posição-sujeito que 

ao produzir seu discurso sobre sua aprendizagem, sua experiência com a língua estrangeira e 

sobre o ensino dessa língua, suscita um distanciamento da posição sujeito-falante da LE. Como 

podemos verificar através das SD aqui apresentadas, não é possível afirmamos sobre a 

existência de uma posição sujeito-falante que se deslocou da posição de falante da sua LM.   

As SD apontam para um discurso indócil
28

, que inconscientemente ou não, ao assumir a 

posição de sujeito-falante de seu LM, verbera uma posição-sujeito pela qual não se permite ser 

submetida (nas palavras de Pêcheux, assujeitada). Para Foucault, é dócil “um corpo que pode 

ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (c.f, p. 126). 

Deslocando essa visão de “corpo”, diríamos que no processo de ensino-aprendizagem de uma 

LE, subjaz a ideia de que o sujeito-aluno terá de algum modo, que deslocar-se de sua posição 

de falante da LM, transformando-se, submetendo-se às leis internas que regem o imaginário 

sobre o ensino de línguas estrangeiras no curso de idioma. 

A necessidade de permanecer na língua do outro a partir de um comando do professor 

estabelece um embate com o conforto que o sujeito tenta buscar, expelindo via discurso o 

enunciado: “porque, no, deixa eu ver…”. Para Serrani-Infanti (1998, p.493) “o encontro com 

uma língua estrangeira, seja por imersão, não-imersão ou contexto formal em sala de aula, faz 

parte de um processo amplo e fundamental que é de tomada de palavra. Não no sentido de 

“tomar” a língua como mais um instrumento a serviço de sua comunicação (...)”, mas de tomar 

a posição sujeito-falante da LE.  

As formações imaginárias (que sustentam todos os discursos) comparecem como 

reguladora de uma posição-sujeito em que aparentemente deseja-se manter assumindo, como 

podemos ver na SD 11: “É//eu adoro (risos) (...) “Mi avó/avó não (risos) abuela, né?!” 

(sujeito e). O gesto de resistência é possível ser identificado através do intradiscurso que marca 

a oscilação das posições sujeitos e o riso, que sucede o deslize do sujeito ao perceber que está 

enunciando pela LM. Como podemos observar na SD 11, a tomada da palavra pela LM, não 

provem do desconhecimento lexical da LE; isso fica marcado no materialidade discursiva e é 

reforçada pelo efeito de concordância que a interjeição “né?”evoca para o interlocutor.  

                                                             
28 Termo utilizado como referência de oposição ao conceito de docilidade dos corpos de Foucault (2004). Aqui não 

estamos pensando no corpo, mas no discurso, o discurso que resiste, que apresenta um indocilidade através dos 

condicionantes constitutivos de uma aula de LE no curso de idioma. Deslocamos esse conceito de Foucault para 

pensarmos no discurso que resiste a posição sujeito-falante da LE, pela forma que o autor sustenta sua reflexão 

sobre a docilidade do corpo, sustentado na ideia de que o corpo passa a não mais corresponder ao sujeito, mas sim 

à condição a que este se submete.  
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Podemos perceber que a SD 11 dialoga com a SD 12 “Bom/ me encanta la lengua 

española, por eso creo que es buena mi experiencia (…) pode parecer que não, mas eu gosto 

do español (risos)…”. Mais uma vez o sujeito-falante inicia seu discurso em sua LM, através 

da expressão introdutória “bom...”, mas ao perceber que a posição-sujeito solicitada naquele 

momento é outra, assume a posição de sujeito-falante da LE. Essa posição-sujeito não é 

mantida por muito tempo, pois o sujeito desliza, desloca sua posição-sujeito e (re)toma a 

palavra na língua que o constituiu.  

Esse movimento demonstra a resistência pela falha, pelo deslize do sujeito, pelo 

deslocamento de uma posição que oscila entre a instituída pela prática discursiva da aula de LE 

e aquela em que, de fato, deseja-se estar. Embora os sujeitos aleguem que estão naquele espaço 

porque desejam aprender a LE, é possível perceber pelo funcionamento discursivo das SD 

selecionadas que, ao assumir a posição de sujeito-falante o desejo ganha corpo na (re)tomada 

da palavra pela língua que o constituiu. O desejo concretiza-se na busca por uma posição-

sujeito mais confortável. Prasse (1997, p. 72), postula que: 

 
 o desejo de aprender uma LE pode ser o desejo de ter escolha, de poder 

escolher a lei, as regras e muitas vezes o mestre de nosso gozo. É o 

desejo de ser livre (contraposto à servidão voluntária da LM – 

comentário meu) para escolher uma ordem na qual “se exprimir”, de 

impor-se uma ordem por um ato voluntário, aprender, enfim, como se 

deve falar corretamente e gozar com isso. 

 

Esse desejo de aprender a LE, não está necessariamente atrelado ao desejo de assumir a 

posição sujeito-falante da LE, reforçando o apótema pecheutiano de que a contradição é 

constitutiva do sujeito. A língua que aparentemente se deseja no contexto desse espaço, é a LM, 

como podemos ver na SD 6:“Você vai me perguntar em espanhol e eu vou te responder em 

espanhol, é isso?” (sujeito a) ; na SD 8: “Tem que ser em espanhol, neh?” (sujeito b) e na SD 

9: “Precisa mesmo que ser em espanhol?” (sujeito c).  

Essas SDs ilustram mais uma vez o gesto de resistência, o discurso que resiste e rejeita a 

tomada de uma posição-sujeito simplesmente por exercer sua própria vontade. Ao analisar os 

efeitos de sentido que se constituem nessas SDs, é possível constatar que são discursos que em 

seu nível de formulação (intradiscurso) remetem a outros já-ditos (interdiscurso), evidenciando 

as relações de força inscrita na FD Pedagógica.  

Circunscrito em um FD Pedagógica, o curso de idioma é, a priori, o espaço destinado à 

aprendizagem da LE, em suas habilidades de compreensão e expressão comunicativa. Em seu 

efeito institucional, podemos afirmar que há um “saber sobre” o ensino de LE que colocam os 
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cursos de idiomas ocupantes de um lugar legítimo para a aprendizagem de uma LE, ao mesmo 

tempo em que se relaciona com as formações ideológicas que estão materializadas nas relações 

de poder decorrentes dessas instituições de ensino.   

Levando em consideração que não há dominação sem resistência, como nos orienta 

Pêcheux (2009), podemos dizer que o gesto de resistência possui estreita relação com a 

aprendizagem de uma LE. A partir dos postulados da AD é possível afirmamos que, em 

primeira instância, o gesto de resistência do sujeito acontece quando há o assujeitamento à 

língua do outro/ a estrangeira. Esse assujeitamento é inevitável se consideramos que é preciso o 

sujeito assujeitar-se à língua para constituir-se sujeito dessa língua. Nessa perspectiva, Celada 

(2008, p. 149) destaca que “o processo de aprender uma língua estrangeira deve ser entendido 

como de assujeitamento, pois se trata da submissão de um sujeito às formas de dizer e à 

memória de sentidos que ela produz”. 

Nas SDs analisadas, percebemos que não há o assujeitamento – a submissão às formas 

de dizer do outro - que se diz desejar em nível de formulação (no intradiscurso), como podemos 

ver na SD 13: “eu quero aprender para falar” (sujeito f). Segundo Pêcheux (1975), os sentidos 

decorrem das relações que os elementos linguísticos mantêm com outros elementos que 

pertencem a uma mesma formação discursiva.   

A luz dessas considerações, as SDs que selecionamos se filiam a uma Formação 

Discursiva Pedagógica (FDP), mas jogam com ela a partir da possibilidade do gesto de 

resistência. O fato de o sujeito manter-se sujeito-falante da LM na aula de LE pode ser 

considerado uma forma de resistência, seja pelo dito (marcado linguisticamente), como, por 

exemplo, na SD 8“Tem que ser em espanhol, neh?” e na SD 9:“Precisa mesmo que ser em 

espanhol?”, seja pelo não-dito (o que está implícito), como na SD 6: “Você vai me perguntar 

em espanhol e eu vou te responder em espanhol, é isso?” e na SD 7: ¿Mi experiencia? [sí] 

(silêncio //) Não, peraí, rapidinho/”. 

Através do funcionamento discursivo verificado nas SDs que reunimos nesse dois 

conjuntos que trouxemos inicialmente, podemos dizer que dentro da sala de aula há gestos que 

resistem a LE. Esses gestos estão diretamente relacionados à posição sujeito-falante, não 

estando muito visíveis na posição sujeito-ouvinte. O sujeito-ouvinte, embora tenha 

comparecido também como uma posição que se resiste, não ganha tanto corpo em nossas 

análises quanto a posição sujeito-falante. O que precisa ficar postulado é que, os gestos que 

resistem hoje, podem não resistir amanhã. Trabalhamos com a ideia de um sujeito constituído 

por diferentes sujeitos, diferentes dizeres que o interpela/interpelará em todo o percurso da sua 

existência.  
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3.4- Discursos do bom-sujeito aluno 

 

Levando em consideração as relações de poder instauradas na sala de aula que instituem 

a assimetria dos sujeitos pedagógicos (professor-aluno) envolvidos na relação de ensino-

aprendizagem, foi possível perceber, através das regularidades discursivas, filiações ao discurso 

do bom-sujeito aluno. As SDs que apresentamos a seguir (14 a 19) são ilustrativas da inscrição 

do sujeito nessa filiação discursiva. 

 

SD 14: “es buena. Yo empecé hace tres años (…) Sí, tres años, pero///yo /siempre hice los 

ejercicios “de ratito” porque soy, muy lenta, e..(…) todo día /aprendo e intento practicar.” 

(sujeito a).  

 

SD 15: “mi /experiencia con la lengua es buena. No tenho mucho que decir / porque estudio 

poco/poco tiempo, então/entonces, né? (…) Não tenho experiência, estudo aquí e em casa 

quando tenho tempo. Faço de tudo para estudar español” (sujeito d). 

 

SD 16: “es buena. Yo estoy, haciendo, uhh, las clases, o las aulas? ¿Las clases? para aprender 

a  hablar (…)  siempre que dá yo hablo con Ceres en español. Estoy gustando de la lengua” 

(sujeito b) 

 

SD 17: “Yo “hajo” que es, bueno, pelo, pero, pelo de poco de tiempo que, que estudio español 

en el curso. [ ] vengo mejorando mucho. (…). “hago” que soy buena, buena alumna.[...] yo 

“hago” que tengo que aprender mucho, ainda” (sujeito d) 

 

SD 18: “mi experiencia es buena. Pelo menos agora estou indo bem//vejo filme em espanhol, 

escuto Shakira, Maná e outros grupos lá”. (sujeito g) 

 

SD 19: “ (...) creo que es buena. Yo hago mucho esfuerzo, mucho, mucho para aprender 

español”.  

 

Como podemos perceber nesse terceiro conjunto de SDs, há regularidades discursivas 

que direcionam nossa análise para pensarmos as repetições do adjetivo “buena” atribuído à 
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experiência do sujeito com a LE. Ao analisarmos as SDs, podemos perceber a filiação com a 

FD pedagógica, a qual através da posição-sujeito assumida pelo aluno vislumbra um saber do 

que pode ser dito ou não sobre essa experiência. Pode-se dizer ainda, que esse adjetivo tenha 

sido atribuído pelos sujeitos do discurso no movimento de antecipação à imagem que ele julga 

ser a esperada pelo professor, (de)marcando um discurso que se filia ao bom-sujeito aluno.  

 Esse funcionamento pode ser identificado pela repetição no intradiscurso, em seu nível 

de formulação. Para Orlandi (2005), a paráfrase é a “matriz do sentido”, sendo considerado, 

assim, o sentido na relação com o repetível. Deste modo, entende-se que quando há um 

investimento em um mesmo objeto simbólico, há paráfrase. Há reafirmação de uma posição. 

Diríamos então que os sentidos atribuídos à experiência do sujeito com a LE dialogam com o 

discurso do bom-sujeito aluno, que traz para a materialidade discursiva uma formação 

imaginária (FI) da posição-sujeito que se identifica com o bom-sujeito aluno.  

A memória discursiva mobilizada quando o sujeito é interpelado a falar de sua 

experiência com a língua se instrumentaliza na forma, no conteúdo que deve ser/ou que já foi 

aprendido. Como podemos ver na SD 14: “Yo empecé hace tres años” (…) “Sí, tres años, 

pero///yo /siempre hice los ejercicios “de ratito” porque soy, muy lenta, e..”,. Falar sobre a 

experiência com a língua é, para esse sujeito, mobilizar o “fazer” para “saber” dos aspectos 

conteudistas presentes nos exercícios do livro. Há, de início, uma afirmação colocada após a 

pergunta do sujeito-professor: “Sí, hace tres años”, seguida da conjunção adversativa “pero”, 

que marca a oposição entre as sentenças dos enunciados. Essa conjunção sucede a uma 

afirmação do tempo que esse sujeito estuda a língua e antecede a posição-sujeito aluna que faz 

os exercícios, como práxis de um bom-sujeito, boa-aluna, identificada à formação discursiva 

pedagógica.  

A explicação da posição assumida de uma boa aluna fica elucidada mesmo não fazendo 

os exercícios tão “rápido”, pressuposta como positiva, em “siempre hice los ejercicios “de 

ratito” porque soy, muy lenta, e...”. A expressão “un ratito”, na língua espanhola, refere-se a 

“um momentinho”. Nesse caso, a partir do contexto em que o dizer está sendo utilizado, a 

expressão mais apropriada seria “despacito”, que na língua portuguesa significa 

“devagarzinho”. A troca da palavra, nesse caso, acreditamos que pode ter ocorrido por 

equívoco semântico oriundo não do desconhecimento, mas do “esquecimento” da expressão 

apropriada. Isso porque, em outros momentos (em outras aulas), foi possível observar o uso da 

expressão adequadamente. Como esperado de um bom-sujeito-aluno, ele deve dizer ao sujeito-

professor que: “todo día /aprendo e intento practicar” (SD 14).  
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O sujeito que se dedica ao estudo de uma língua estrangeira não necessariamente 

cumpre o que está cristalizado/sedimentado no discurso sobre o ensino: o aluno deve estudar 

todos os dias. Muitas vezes, as tarefas do dia a dia não permitem que efetivamente todos os dias 

haja dedicação aos estudos. Sob tais considerações, torna-se possível um gesto de interpretação 

que se filia a noção de formação imaginária que o sujeito faz de seu interlocutor (no caso o 

professor), antecipando o que esse julga querer ouvir. Ao assumir a posição de sujeito-falante 

da LE, em que direciona o seu discurso para o sujeito-professor, há a aparente tentativa de se 

filiar a discurso sobre o aprendizado norteado por uma FD pedagógica. Nessa perspectiva, o 

aluno busca se identificar com um bom-sujeito, se antecipando à imagem que a professora 

espera dele. Sobre essa questão, Orlandi (2012, p 39) aponta que: 

Segundo o mecanismo da antecipação, todo sujeito tem a capacidade de 

experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu 

interlocutor “ouve” suas palavras. Ele antecipa-se assim a seu 

interlocutor quanto ao sentido que suas palavras produzem. Esse 

mecanismo regula a argumentação, de tal forma que o sujeito dirá de 

um modo, ou de outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu 

ouvinte. Este espectro varia amplamente desde a previsão de um 

interlocutor que é seu cúmplice até aquele que, no outro extremo, ele 

prevê como adversário absoluto. Dessa maneira, esse mecanismo dirige 

o processo de argumentação visando seus efeitos sobre o interlocutor. 

  

 A partir desse mecanismo de antecipação, é possível verificarmos nas SDs, que a 

posição sujeito-falante da LE se identifica com o bom-sujeito. Essa é a imagem que ele constrói 

de si e do seu aprendizado. Ao identificar-se com a formação discursiva pedagógica e aderir ao 

discurso do bom-sujeito, ele passa a perceber-se como um sujeito que cumpre com as regras 

estabelecidas nas/pelas relações de poder da instituição de ensino. Partindo do conceito de 

formações imaginárias (FI), cunhado por Pêcheux (1969), é possível afirmar que as imagens 

que os interlocutores de um discurso atribuem a si e ao outro são determinadas por lugares 

empíricos/institucionais (GRIGOLETTO, 2005) a partir dos quais os sujeitos do discurso 

assumem um posição.  

 Essas FI podem ser visualizadas a partir dos nossos grifos nas SDs que julgamos 

ilustrativas para pensarmos a identificação do aluno, à posição de bom-sujeito, ao assumir a 

posição de sujeito-falante da LE. A SD 14, sobre a qual já discorremos, dialoga com todas as 

SD supracitadas (SD 15, SD 16, SD, 17, SD 18 e na SD 19). Para melhor verificarmos a 

filiação à formação discursiva pedagógica e a adesão ao discurso do bom-sujeito, grifamos 

algumas passagens que julgamos ilustrativas: SD 15, “[...]Faço de tudo para estudar español” 

(sujeito d), SD 16: “...siempre que dá yo hablo com...”” (sujeito b); SD 17: “vengo mejorando 
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mucho. (…). “hago” que soy buena, buena alumna.[...] yo “hago” que tengo que aprender 

mucho, ainda” (sujeito d), SD 18: estou indo bem//vejo filme em espanhol, escuto Shakira, 

Maná e outros grupos lá”. (sujeito g),  SD 19: Yo hago mucho esfuerzo, mucho, mucho para 

aprender español”.  

Por bom-sujeito entendemos aquele que é iludido pelo discurso de ser livre, de que a sua 

liberdade é individual; o “bom sujeito” consente os interesses do sujeito universal (PÊCHEUX, 

1975). Há, nesse enquadre, um sujeito que se identifica com o bom, graças ao processo de 

contra-identificação do mau-sujeito-aluno. Nesse processo, questões (inter)subjetivas estão em 

jogo, já que o sujeito não “perde” sua subjetividade, mas a coloca em movimento ao assumir 

em seu discurso a posição de um bom-sujeito-aluno, tentando distanciar-se de uma memória 

discursiva de mau-sujeito. De acordo com os postulados pecheutianos, ao enunciar o sujeito se 

inscreve em uma formação ideológica que determinada o que pode e deve ser dito em uma 

formação discursiva, levando-se em conta o mecanismo de antecipação imaginária do 

interlocutor. 

A formação discursiva, sendo entendida como a que regula o que pode e deve ser dito, é 

determinante para alcançarmos nossos interesses. Levando em consideração que as palavras 

adquirem sentidos segundo a posição de quem as empregam (PÊCHEUX, 1995), é possível 

dizermos que nas SDs analisadas, há uma filiação a uma FD pedagógica que tem o interesse 

pela construção de uma “boa imagem” de si frente ao professor. Essa boa imagem é a do bom-

sujeito que se deseja construir para si mesmo e para o outro simbólico. Entretanto, esse sujeito 

não percebe que seu discurso provém de lugares instituídos (BRANDÃO, 1995). 

Para Revuz (2001), o olhar para si, localizando e pontuando aquilo que fazemos e 

acreditamos ser, requer uma responsabilização pela qual nos autorizamos a falar em primeira 

pessoa. Tal responsabilização encontra conforto na posição de bom-aluno que evoca a posição 

do bom-sujeito, como nos diz Pêcheux (1975). 

Torna-se pertinente elucidarmos, mais uma vez, sobre a experiência do sujeito com a 

língua estrangeira. É possível verificarmos através das materialidades discursivas que dentre as 

inúmeras possibilidades de ser narrada a experiência do sujeito com a LE, há através da 

paráfrase (do repetível) o discurso de que ela é “buena”. Ao atribuir o sentido a sua 

experiência como boa, outros possíveis sentidos são apagados pelo sujeito-aluno. Percebemos 

através das nossas análises que essa “buena” experiência está diretamente relacionada com o 

estudo da LE, como podemos ver na SD 18: “mi experiencia es buena. Pelo menos agora estou 

indo bem\”.  A boa experiência refere-se aos estudos, às atividades propostas em sala de aula, 

ais quais tentam “regular” o saber sobre a LE, a partir de exercícios conteudísticos. Percebe-se 
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ainda, que a temporalidade representada pelo advérbio agora parece demarcar as fronteiras do 

bom-sujeito aluno com o mau-sujeito aluno.  

Zoppi-Fontana (1997) aborda essa questão da temporalidade futura,chamando a atenção 

para o efeito de memória, que, nesse caso, denomina memória antecipada, e para o efeito de 

inversão das relações de temporalidade que indicam a sequência cronologicamente ordenada 

passado-presente-futuro. A autora destaca que: 

essa sequencialidade temporal é afetada pelos efeitos de 

memória antecipada produzidos a partir das representações 

imaginárias construídas pelos enunciados para o “tempo 

presente” e o “tempo futuro”. Como consequênciadesses efeitos 

de antecipação, não é o presente que avança para o futuro, maso 

futuro que avança para o presente. (ZOPPI-FONTANA, 1997, 

p. 159) 
 

Assim como ma SD 13, o mesmo funcionamento pode ser observado na SD 14: “es 

buena. Yo empecé hace tres años” . A experiência do sujeito também é corporificada pelo 

adjetivo “buena”, fazendo referência ao processo de ensino-aprendizagem. A temporalidade 

também pode ser notada aqui, na mobilização pelo sujeito via memória discursiva do tempo 

que ele estuda a LE.  Brandão (1995, p. 36), afirma que [...] “as relações entre esses lugares, 

objetivamente definíveis, acham-se representadas por uma série de “formações imaginárias” 

que designam o lugar que destinador e destinatário atribuem a si mesmo e ao outro, a imagem 

que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”.  

A partir do que nos diz a autora, é possível percebemos nas SD destacadas, que a 

posição sujeito-falante da LE está filiada a uma formação imaginária de bom-sujeito, que apaga 

todas as possíveis experiências negativas do processo de ensino-aprendizagem da LE até o 

momento, atribuindo à experiência o adjetivo de “buena”. Para nós, esse apagamento pode ser 

decorrente da relação de força estabelecida através da FDP.  

Essas regularidades aqui apresentadas também podem ser verificadas na SD 15: “mi 

/experiencia con la lengua es buena. No tenho mucho que decir / porque estudio poco/poco 

tiempo, então/entonces, né?”.  Como podemos observar, essa SD dialoga com outras que aqui 

já analisamos. Ao traçar uma narrativa sobre sua relação com a LE, o sujeito alega não ter 

muita experiência, já que estuda há pouco tempo. É possível notar mais uma vez a presença da 

temporalidade sobre o tempo dispensado para o ensino da LE. Esse tempo parece que 

contorna/apreende o discurso sobre uma experiência pessoal. Outro possível gesto de 

interpretação é estabelecido através da relação do sujeito-aluno com o imaginário sobre sua 

experiência com a língua.  
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Ao alegar que “no tenho mucho que decir” /porque estúdio poço/poço tiempo”, outros 

espaços de aprendizagem são desconsiderados, atribuindo à sala de aula (no caso o curso de 

línguas), a condição de único espaço no qual é possível criar suas experiências com LE. Essa 

posição –sujeito é exclusivamente filiada a FD pedagógica. Essa filiação pode ser observada no 

silenciamento/apagamento da interação do sujeito com a língua em outros contextos, como por 

exemplo, ao escutar uma música, assistir a um filme ou documentário em que a língua utilizada 

seja a estrangeira, etc.  Baseada nos postulados pecheutianos, Brandão (1995, p. 49) pontua que 

 

o sujeito é essencialmente histórico, em função de suas marcas 

espaciais e temporais. E porque sua fala é produzida a partir de 

um determinado lugar e de um determinado tempo, à concepção 

de um sujeito histórico articula-se outra noção fundamental: a 

de um sujeito ideológico. Sua fala é um recorte das 

representações de um tempo histórico e de um espaço social. 

[...] como ser projetado num espaço e num tempo e orientado 

socialmente, o sujeito situa o seu discurso em relação aos 

discursos do outro [grifo nosso].  

 

 

 

 A partir da citação da autora, podemos entender que o sujeito, ao mobilizar sua memória 

sobre sua experiência com a LE, ocupando um lugar determinado, sendo orientado socialmente 

situa o seu discurso de acordo com os saberes interdiscursivos aos quais está filiado. Diríamos 

então que pela posição do bom-sujeito (identificado com a forma-sujeito histórica de um sujeito 

pedagógico) não há outros sentidos atribuídos a tal experiência. Esse(s) mesmo(s) sujeito(s) 

situado(s)s em outros contextos sócio-históricos, assumindo outras posição-sujeito poderiam 

atribuir outros sentidos sobre sua experiência com a LE.  

 

3.5 - Discursos da obrigatoriedade  

Além dos discursos que marcam a resistência à LE e daqueles que apontam para a 

identificação do sujeito aluno ao bom-sujeito da FD pedagógica, encontramos também a 

discursivização da língua estrangeira como uma obrigatoriedade. São discursos que denunciam 

a obrigatoriedade do estudo da LE, sobretudo, por uma imposição do mercado de trabalho, 

vendo neste a possibilidade de uma melhor remuneração, como podemos observar nas SDs que 

seguem:  
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SD 20: “ (...) venho para o curso porque minha mãe quer (...)  a tarde tenho aula de reforço e 

depois tenho que vim pra cá para o curso ainda (...) Eu também acho que é 

importante/aprender inglês e espanhol, (...) ela/ diz que é bom para o meu futuro” ( sujeito h) 

SD 21: “(…) es importante tener otra lengua…tem que saber// Na verdade porque/// comencé 

porque mis padres dijeron, ahí como ya gustaba…(…)” ( sujeito e) 

SD 22: “ (…) es una de las lenguas más hablada en el  (…) es importante para las profesiones 

(…)el español es importante para mí para conseguir más oportunidades. yo/ yo creo que 

puedo mudar de cargo/ Tiene una empresa en algunos países por aí que se yo hablar bien 

español puedo ir representando…” (sujeito k) 

SD 23: “ (...) eu não fui promovido porque não falava bem inglês e isso acabou comigo. 

Como minha empresa está com planos de se expandir pela a América Latina e mandar 

representante pra lá, eu já estou estudando espanhol , tenho que aprender(...)”( sujeito l) 

SD 24: “(...) hoje em dia todo mundo tem que falar/tiene que hablar una lengua (...) não dá 

para conseguir estágio na minha área sem falar língua (...)”  (sujeito d) 

SD 25: “(...) pelo menos una lengua tiene que saber...” (sujeito c) 

SD 26: “(…) estou aprendiendo español porque no me gusta el inglés e tenho que 

estudiar(…)” sujeito a) 

SD 27: “(...) tem que saber uma língua estrangeira no mínimo” (sujeito b) 

SD 28: “(...) mas cedo ou mais tarde tenho que aprender mesmo, neh?” (sujeito f) 

 

Ao observarmos as SDs destacadas, sobretudo as marcas linguísticas/discursivas que 

grifamos, é possível verificar como funciona o discurso da obrigatoriedade sobre o estudo da 

língua estrangeira. As regularidades enunciativas as quais chamamos de paráfrase (ORLANDI, 

2007), são corporificadas no repetível que (de)marcam a presença de enunciados que sustentam 

a obrigatoriedade da aprendizagem da línguas, reforçados em enunciados como “tem que 

hablar”, “tem que saber”, “tem que aprender”. Esses discursos são retomados pelos “já-ditos” 

sobre a aprendizagem da LE a qual se filia o discurso da obrigatoriedade dialogando com o 

discurso de globalização. O discurso de globalização cria a ilusão da obrigatoriedade da 
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aprendizagem de línguas pelos sujeitos que almejam mais oportunidades no mercado de 

trabalho. 

Essa ilusão da obrigatoriedade aponta para formações ideológicas que reforçadas, por 

exemplo, pelo discurso publicitário de escolas de idiomas que apostam no ensino de línguas 

“como uma mercadoria capaz de mudar o curso de vida do aprendiz” (CORACINI, 2007, p. 

232). Filiado a esse discurso da obrigatoriedade, o qual passa pelo discurso da globalização, os 

sujeitos veem no ensino de língua uma oportunidade de expansão financeira, como podemos 

ver, na SD 22: “es importante para las profesiones (…)el español es importante para mí para 

conseguir más oportunidades. yo/ yo creo que puedo mudar de cargo”.  

  Há aqui, a presença de uma memória discursiva sobre a aprendizagem da LE que a 

significa como promotora de oportunidades para o mercado de trabalho. Segundo Pêcheux 

(2005), ao retomar discursos produzidos por outros, em outros espaços e momentos, sob outras 

condições de produção e outros contextos sócio-históricos, estabelece-se a relação entre o pré-

construído e o discurso atual. Ao atualizar esse discurso, cria-se um efeito de verdade sobre ele.  

O discurso da obrigatoriedade de aprender a LE se inscreve no discurso da globalização, 

trazendo o sentido não-dito do capitalismo. Por pertencer a uma sociedade globalizada 

capitalista, os sujeitos estão moldados e determinados por uma forma-sujeito do capital, que 

valorizam recursos financeiros. Nesse contexto a aprendizagem de línguas, passa ser vista 

como investimentos para um bom futuro dentro do mercado de trabalho. Esses discursos (nunca 

neutros) ao serem naturalizados através de uma ideologia dominante capitalista, constroem 

jogos de imagens sobre o ensino-aprendizagem da LE. 

 Essas formulações ajudam-nos a compreender como os sujeitos pensam a aprendizagem 

da LE e o que esperam dela. Há um imaginário pré-construído que opera na ilusão da falta 

(sempre simbólica) provocada pelo não-saber a LE, como podemos ver nas SD 20: “é 

importante/aprender (...) é para o meu futuro”. Essa SD 20 dialoga com a SD 21: “tem que 

saber/…” que, por sua vez, dialoga com a SD 23: tenho que aprender(...)” e com a SD 24: 

“(...) hoje em dia todo mundo tem que falar/tiene que...”, e etc. O não-saber apresenta-se 

como uma lacuna a qual se busca preencher pela ilusão da completude que ele evoca. Essa falta 

provocada pelo não-saber, faz com que os sujeito-alunos, filiados a um FD mercadológica, 

busquem as instituições de ensino de línguas.  

 É possível perceber através das regularidades discursivas presentes em todas as SD que 

destacamos, que elas estabelecem um diálogo entre si, apontando para a imagem construída 

sobre o aprendizado da língua estrangeira: ela é importante para todos os sujeitos, e portanto, 

todos devem aprender. Uma das características comum a todos os discursos é a de esconder sua 
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condição de discurso, ou seja, de um efeito de sentido e mostrar-se se como uma verdade. 

Nessa proposição, entendemos que a afirmação de que todo mundo tem a obrigação de 

aprender uma língua estrangeira filia-se a FD mercadológica da aprendizagem de línguas, a 

qual está inscrita na FD da globalização. 

Há nesses discursos a tomada de uma posição-sujeito que singulariza sua relação com a 

língua estrangeira, ao falar em primeira pessoa. Podemos constatar essa afirmação através da 

SD 20:  “...é bom para o meu futuro”, na SD 22: “es importante para mí” , SD 23: “(...)tenho 

que estudiar(…)”, na SD 24: “tenho que aprender(...)”, na SD 26: “(…) estou aprendiendo 

español porque no me gusta el inglés e tenho que estudiar(…)” ; e SD 28: “(...) mas cedo ou 

mais tarde tenho que aprender mesmo, neh?”. Ao falar em primeira pessoa, o sujeito autoriza-

se a narrar sobre a necessidade de ter essa língua. Essa língua que falta é o objeto de desejo do 

sujeito, do desejo da língua do outro, com a qual se busca estabelecer uma identificação. 

Do ponto de vista lacaniano (1977), a identificação é entendida enquanto marca 

simbólica a partir da qual o sujeito adquire não sua unidade, mas sua singularidade. No caso 

que aqui estamos analisando, a identificação do sujeito com a língua pode ser pensada pela 

utopia da completude entre o eu e o objeto no qual se investe uma falta. Através do discurso da 

obrigatoriedade da aprendizagem da LE, podemos perceber que o desejo do sujeito é o Outro 

(LACAN, 1977), instituído pela inscrição do sujeito na FD da globalização.  

De acordo com os postulados de Pêcheux (1988, p. 163), quando “o sujeito diz “eu”, o 

faz a partir de uma inscrição no simbólico e inserido em uma relação imaginária com a 

“realidade”, (...) algo produzido após a entrada do sujeito no simbólico impede que o sujeito 

perceba ou reconheça sua constituição pelo Outro (...)”. Sendo assim, é possível afirmar que 

discursos como: “es importante para mí” , “(...)tenho que estudiar(…)”, SD 24: “tenho que 

aprender(...)”, SD 26: “(…) estou aprendiendo español porque no me gusta el inglés e tenho 

que estudiar(…)” e SD 28: “(...) mas cedo ou mais tarde tenho que aprender mesmo, neh?”, 

(de)marcam uma singularidade que acredita ser neutra, que acredita não tem relação nenhum 

com outros discursos, outros sujeitos. Ao tentar se singularizar, o sujeito se autoriza a dizer em 

primeira pessoa, atribuindo obrigações a si próprio, como se apenas atendesse a sua própria 

vontade.  

Orlandi (2007) afirma que a singularidade implica no modo como o sujeito é afetado 

pela ideologia, o modo como ele vai lidar com isso, com a sobredeterminação e não em o 

quanto ele quer ou imagina ser, uma vez que não se trata de uma vontade própria e controlável. 

Nessa perspectiva, entende-se que o processo de singularização é um processo simbólico-

ideológico, sobre o qual o sujeito não exerce controle.  
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Ao observarmos as regularidades discursivas presentes no nosso corpus de análise, é 

possível perceber a presença de um discurso sobre a aprendizagem da LE, que remete à 

formação imaginária de uma língua como meio para conquistas profissionais, como podemos 

constatar na SD 24: “(...) não dá para conseguir estágio na minha área sem falar pelo menos 

uma língua (...)”, ou ainda SD 23: “ (...) eu não fui promovido porque não falava bem inglês e 

isso acabou comigo. Como minha empresa está com planos de se expandir pela a América 

Latina e mandar representante pra lá, eu já estou estudando espanhol , tenho que 

aprender(...)”. O funcionamento discursivo nos direciona para a compreensão de que tanto os 

sujeitos-alunos adolescente quanto os adultos, atribuem sentidos sobre a aprendizagem da LE 

através de filiações à FD da globalização, como um investimento. Afirmamos, assim, que há 

um discurso da obrigatoriedade de aprender a LE que é justificada pela busca de um sucesso 

profissional.  

Em síntese, podemos dizer que, em nossas análises, foi possível compreender que 

assumir a posição de sujeito-falante e a posição de sujeito-ouvinte da LE é assumir uma 

posição-sujeito “imposta”, de certo modo, pelo discurso da globalização. Tal imposição é 

aceita, pelos sujeitos, em partes. Por um lado, o sujeito aceita assumir a posição de um sujeito 

que “deve” tornar-se um “bom” falante e ouvinte (discurso da obrigatoriedade e do bom-sujeito 

aluno), mas, por outro lado, quando se percebe de fato, assumindo uma posição-sujeito 

aprendiz da LE, há a contra-identificação da posição-sujeito, buscando repouso na sua LM 

(discursos que resistem). 

Ao articular os três grupos de SDs que aqui apresentamos, podemos dizer que  para 

esses sujeitos, aprender a LE é importante/imprescindível para o crescimento profissional 

(identificado a partir do discurso da obrigatoriedade), para isso é preciso dedicação (como 

vimos a partir do discurso do bom-sujeito-aluno), mas ao mesmo tempo, busca-se manter 

sujeito-falante da LM, recusando enunciar na/pela LE (como podemos observar a partir dos 

discursos que resistam). Tomando como base esses três grupos de SDs, podemos verificar que 

não há uma relação direta entre um “querer” puramente consciente com a aprendizagem da LE. 

Se assim o fosse, não identificaríamos a existência de discursos que resistem.  

Podemos perceber que há uma tentativa dos sujeitos-alunos de assumirem a posição de 

bom-sujeito aluno, (cor)respondendo ao discurso da obrigatoriedade ao matricular-se em um 

curso de línguas, porém, não controlando sua própria vontade (a nível de sua consciente) resiste 

a posição de sujeito-falante e sujeito-ouvinte da LE. Isso ocorre porque,  “em seu discurso, o 

sujeito fala uma voz sem nome, consideravelmente atravessada e levada ao sabor da ideologia e 

do inconsciente” (PATRIOTA, 2003, p. 114).  
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A partir dos postulados teóricos com os quais trabalhamos, podemos dizer que, em uma 

análise discursiva, há várias possibilidades de atribuir sentidos a partir de um corpus de 

investigação. As análises aqui realizadas são uma dessas possibilidades de interpretação. Isso 

quer dizer que o mesmo corpus discursivo pode ser analisado por diferentes ângulos e por 

diferentes sujeitos-analistas. As análises que aqui apresentamos são os nossos gestos de 

interpretação, mas, como sabemos, há uma multiplicidade de sentidos que poderiam ser 

atribuídos ao discurso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Dentre as inúmeras possibilidades de iniciar o texto final dessa dissertação, decidimos 

retomar alguns dizeres que trouxemos na introdução deste trabalho: era preciso “constituir para 

os graduandos duas posições sobrepostas, a saber: a posição de sujeito-aluno de um curso de 

graduação e ao mesmo tempo, a posição de sujeito-professor (em formação). Nesse contexto, 

dificilmente há ênfase em teorias do discurso que provoquem discussões sobre essas posições-

sujeito”.  Iniciamos a parte final com essa breve retomada para situar o percurso que tentamos 

traçar ao iniciar da elaboração desse trabalho. 

 Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a posição-sujeito e sua relação com ensino-

aprendizagem de LE são temas que instigam reflexões desde o período de formação no curso 

de graduação. O interesse pelos temas foi impulsionado nos estágios curriculares, pela 

vicissitude das posições-sujeitos instituídas, e reverberado quando me percebi como professora 

de línguas em um curso de idioma, ao observar os inúmeros discursos que por ali circulavam. 

Filiando-nos ao pensamento de Pêcheux (1975) de que o discurso é efeito de sentido entre os 

interlocutores, surge o interesse para ouvir os sujeitos-alunos que compunham aquele espaço de 

aprendizagem da LE, ansiando por falar a (pela) LE, escrever por meio dessa língua e 

compreendê-la na sua modalidade oral e escrita.  

 As posições sujeito-falante e sujeito-ouvinte da LE, ocupadas pelos alunos, se 

apresentavam aparentemente tensas, o que resultou em realizações de entrevistas, a fim de 

problematizar e compreender essas posições-sujeito, ao compreender os sentidos que os 

sujeitos atribuem a sua aprendizagem e a si mesmos. Dito isso, convém elucidarmos os 

caminhos que percorremos em termos teóricos-metodológicos, e as conclusões (sempre 

inacabadas) decorrentes desse percurso. Primeiramente, tentamos situar, na introdução do 

trabalho, o caminho que nos levou a discorrer sobre a posição-sujeito e o ensino-aprendizagem 

da LE, apresentando a perspectiva teórica com a qual nos filiamos, que é a Análise de Discurso 

(AD) de orientação pecheutina, na interface com a psicanálise freudo-lacaniana, a qual permite 

estabelecermos relação com o ensino-aprendizagem, sobretudo, quando o foco é dado no 

sujeito, o sujeito cindido, o sujeito do desejo e da eterna incompletude, já que há algo que 

sempre falta...   
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 O capítulo que intitulamos “Sobre linguagem, discurso e sujeito” é o que inicia os 

primeiros apontamentos teóricos do nosso trabalho. Nele, procuramos apresentar as noções 

sobre a (AD) pecheutiana, e a relação entre sujeito/língua. Procuramos evidenciar a concepção 

de língua com a qual trabalhamos, tributária das reflexões pecheutianas, entendida como “base 

material para que o discurso ocorra” (PÊCHEUX, 1988, p.91).  

Em seguida, procuramos discorrer sobre a noção de discurso, ponto de extrema 

relevância, já que o entendemos não como uma “liberdade em ato totalmente sem 

condicionantes linguísticos ou determinações históricas” (ORLANDI, 2007, p. 22), mas, de 

acordo com Pêcheux (1975), como efeito de sentido. Se ele é efeito de sentido, é nele/sobre ele, 

que debruçamos nossas reflexões. Para finalizar o primeiro capítulo, trouxemos a noção de 

sujeito do inconsciente e o diálogo com a psicanálise, apresentando alguns pontos de encontros 

e desencontros, sobretudo, a noção de sujeito, que não é equivalente nesses dois campos dos 

saber, nos quais nos ancoramos para refletir sobre a posição sujeito-falante e ouvinte da LE.  

 Nosso próximo passo foi dar continuidade às reflexões teóricas discorrendo sobre a 

temática do ensino-aprendizagem da língua estrangeira, no capítulo intitulado “Sujeito e(m) 

língua(s)”. Nesse capítulo, buscamos situar as reflexões sobre a língua materna e língua 

estrangeira, na tentativa de não cair no superficialismo que a discussão desse tema pode 

ocasionar. A partir da contribuição da psicanálise, entendemos que o inconsciente é estruturado 

a partir da metáfora paterna, isto é, a interdição, essa que marca o início da subjetividade. 

Segundo Melman (1992), pagamos um preço pela língua materna, e esse preço é o da 

interdição, o preço que pagamos para nos tornarmos o que Lacan designa de parlêtre. Levando 

em consideração que cada sujeito-falante tem suas próprias experiências, esse preço é 

individual.  

 Após compreendermos a relação língua materna e estrangeira a partir dessa perspectiva, 

destinamos uma seção do nosso trabalho para falarmos “Sobre o luto da língua”, ancorando-nos 

no conceito freudiano de “trabalho de luto”. Essa seção foi importante para prosseguirmos com 

nossas reflexões sobre a relação entre a língua materna e a língua estrangeira, para então 

pensarmos o ensino-aprendizagem e as questões (inter)subjetivas que estão postas nesse 

processo. Com a seção sobre o luto da língua, foi possível compreender/ perceber a relação que 

o sujeito mantém com a língua, quando se depara com a realidade de “não ter” mais a língua 

que estruturou seu inconsciente.  

 Como mencionado, após apresentarmos discussões sobre a(s) língua(s), destinamos uma 

seção para pensarmos o ensino-aprendizagem e algumas questões (inter)subjetivas que estão 

envolvidas nesse processo. Cientes da impossibilidade de apresentarmos todas as questões que 



  

87 
 

estão subjacentes à temática do ensino-aprendizagem, optamos por estabelecer alguns pontos 

de aproximação. No final dessa seção, foi possível perceber que há diferentes formas de 

concebermos a intersubjetividade, percebemos que há autores que a definem, não levando em 

consideração a dimensão do inconsciente da subjetividade. A partir de uma perspectiva 

lacaniana entendemos tal conceito como uma função simbólica colocada em jogo no momento 

de interlocução entre os sujeitos. Essa função simbólica é entendida por nós, como singular, 

proveniente de uma constituição subjetiva entre a constituição somática e constituição psíquica. 

Esse modo de conceber a constituição subjetiva é oriundo do conceito de pulsão de Lacan 

(1988).  

 Não entendemos a intersubjetividade como uma troca consciente na qual há uma relação 

interpessoal. Para nós, ela envolve tanto a constituição somática quanto a psíquica, ela acontece 

através de uma relação de laço pulsional com o Outro, laço esse representado desde a infância. 

Esse laço é completamente dependente de fatores subjetivos estabelecidos entre os envolvidos. 

Assim, buscamos estabelecer uma relação entre a intersubjetividade e o ensino-aprendizagem, 

levando em consideração a questão laço específico que a língua mantém com o sujeito 

(REVUZ, 2001).  Acreditamos que esse laço é envolvido com os aspectos da 

intersubjetividade. 

 Após estabelecermos essa relação, a qual é um dos pontos centrais do nosso trabalho, 

começamos o trabalho de constituição do corpus. Acreditamos ser relevante destacar, que 

nosso corpus empírico são transcrições que decorreram de entrevistas realizadas em sala de 

aula de LE quando o sujeito assumia a posição-falante e ouvinte da LE. Por ser assim, há 

inúmeros equívocos em termos lexicais, sintáticos e semânticos, pois se trata de sujeitos-alunos 

que estão em processo de aprendizagem da LE.  

Percebemos, a partir das análises do nosso corpus de pesquisa, regularidades discursivas 

que apontaram para a presença de discursos da resistência ao assumir a posição sujeito-falante 

da LE, identificada pelo dito e pelo não-dito. Embora acreditemos que a posição sujeito-ouvinte 

também é uma posição na qual o sujeito resiste, em nosso corpus discursivo não foi possível 

investigar esse aspecto. Analisamos também, a identificação do sujeito-aluno com o discurso 

do bom-sujeito aluno, a partir das imagens construídas pelo sujeito-falante e ouvinte da LE. 

Esses discursos apontaram para a existência de uma filiação a uma FD pedagógica, com a qual 

o sujeito-aluno busca se identificar. 

Por fim, analisamos também a recorrência de um discurso da obrigatoriedade da 

aprendizagem da LE (no qual percebemos a existência de várias regularidades discursivas), que 

podem ser verificadas, além de a imagem que os sujeitos fazem da LE, a relação do sujeito com 
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sua aprendizagem. Chegamos à conclusão que o discurso da obrigatoriedade da aprendizagem 

da LE, que dialoga com o discurso da globalização e, consequentemente com o discurso do 

bom-sujeito aluno, não apaga os gestos de resistência à aprendizagem da LE.  

   Articulando os campos teóricos com as nossas análises, torna-se possível a retomada 

das questões apresentadas no início deste trabalho: É possível pressupor que a aprendizagem da 

LE estabelece uma estreita relação com o trabalho de resistência? A recusa/rejeição de assumir 

a posição de sujeito-falante e sujeito-ouvinte da LE independe do contexto formal de 

aprendizagem? Por quê? Como o aluno se sente e se percebe ao assumir a posição de sujeito-

falante e sujeito-ouvinte da LE? É possível estabelecermos uma categoria de sujeito-falante e 

de sujeito-ouvinte? Quais sentidos os sujeitos-alunos atribuem ao seu aprendizado quando 

assume a posição de sujeito-falante e ouvinte? 

Sem perder de vista a dimensão do provisório das respostas, diríamos, a partir de nossas 

análises, que há, sim, uma estreita relação entre o ensino-aprendizagem de LE com o trabalho 

de resistência. Segundo PÊCHEUX (2009) “não há dominação sem resistência”. Deslocando a 

reflexão de Pêcheux para pensar, por exemplo, sobre a resistência de se aprender uma LE, 

entendemos que o trabalho de resistência, em primeira instância, é inevitável se consideramos 

que é preciso ao sujeito assujeitar-se à língua do outro/ a estrangeira para constituir-se sujeito 

dessa língua.  

Diríamos então, que a resistência não está atrelada ao contexto de aprendizagem. Por 

isso, foi possível observar discursos que transitavam na escola regular com os que transitavam 

na sala de aula. Essa resistência não tem a ver com o “querer”, com uma “vontade” no nível da 

consciência. A partir das nossas análises, percebemos que os sujeitos se sentem e se percebem 

obrigados a aprender a LE, fruto de uma aparente ‘exigência’ do discurso capitalista, o qual 

relaciona a aprendizagem de LE como possibilidade de mobilidade de um grupo social 

favorável financeiramente. Eles se sentem e percebem responsáveis por cumprir os requisitos 

impostos pelo mercado de trabalho.  

Assumir a posição de sujeito-falante e de sujeito-ouvinte é sim, ocupar um lugar de 

“tensões”. Podemos concluir que tantos os alunos veteranos quanto os novatos resistiam à tanto 

a posição sujeito-falante quanto a posição sujeito-ouvinte da LE, apontando para a contradição 

constitutiva de todo o sujeito (como nos diz Pêcheux, 1975). Entendemos que tais posições não 

podem ser ocupadas em um mesmo tempo, o que evoca em supremacia a existência de um 

constante jogo de posições-sujeito que primam por tonar-se “bom” sujeito-falante e sujeito-

ouvinte, mas mesmo assim resistem essas posições.  
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Pensar as posições sujeito-falante e sujeito-ouvinte tendo como pano de fundo o ensino-

aprendizagem de línguas, auxilia-nos na compreensão que essas posições-sujeito apenas são 

naturalizadas e positivadas nos discursos dos sujeitos-alunos que buscam aprender a LE em um 

curso de idiomas. Esse discurso naturalizado e ao mesmo tempo “neutralizado” tenta apagar as 

tensões estabelecidas no processo de ensino-aprendizagem da LE, mas essas são impossíveis de 

serem negadas, já que não se reduz a um “querer” a nível consciente.  

Ao discorrermos sobre a questão do ensino-aprendizagem de língua(s), percebemos 

quanto ainda temos de caminhar para ir suprindo as lacunas (mesmo sendo ilusórias) dos 

nossos questionamentos sobre o sujeito que assume a posição de sujeito-falante /ouvinte da LE. 

A conclusão que podemos chegar depois de todo percurso aqui realizado é que  

 

 ...para aprender significativamente um novo idioma, o aprendiz deve correr 

riscos, risco de se estranhar, de estranhar a própria língua, de estranhar a língua 

do outro, de estranhar as outras vozes que ouvirá, de estranhar as outras 

palavras, palavras outras que também virão a constituí-lo como sujeito, 

impregnando sua subjetividade (ORRÚ, 2010, p. 111).  

  

Como podemos perceber, trata-se de uma citação em que o tema central é a 

aprendizagem de línguas. Esse foi o tema que nos capturou e que possibilitou transitarmos por 

diversas teorias, buscando explicações, acalmando inquietações. Esse é um tema pelo qual nos 

debruçamos e sobre o qual acreditamos que nunca colocaremos ponto final.  
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Questionário aplicado (versão em português) 

 

 

(a) Comente sobre sua experiência como aluno de língua espanhola?  

(b) Você já estudou espanhol na escola regular? Em caso positivo, você nota alguma 

diferença? Qual(is)?  

(c) Comente sobre sua experiência em relação ao estudo no curso de idioma; 

(d) Há quanto tempo você estuda a língua espanhola?  

(e) Por que você optou pelo estudo do espanhol?  

(f) Com qual finalidade você estuda a língua espanhola? 

(g)  O que você pensa sobre a língua espanhola?  

(h) Para você, qual a importância de estudar o Espanhol atualmente? 

(i) Você já teve experiência na aprendizagem de outra língua estrangeira? Como foi?  

(j) Você já viajou para um país de língua hispânica? 

(k) Você já precisou interagir com alguma pessoa proveniente de um país hispânico? 

Comente essa questão.  

(l) Como você resumiria sua experiência como aluno(a) de língua espanhola? 

 

 


