
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIANO TITONELI SANTANA 

 

 

 

 

 

SUJEITO ENTRE LÍNGUAS: 

A PRODUÇÃO TEXTUAL COMO POSSÍVEL ESPAÇO DISCURSIVO 

PARA INSCRIÇÃO E TOMADA DA PALAVRA NA LÍNGUA OUTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016 



2 

 

CHRISTIANO TITONELI SANTANA 

 

 

 

 

 

SUJEITO ENTRE LÍNGUAS: 

A PRODUÇÃO TEXTUAL COMO POSSÍVEL ESPAÇO DISCURSIVO 

PARA INSCRIÇÃO E TOMADA DA PALAVRA NA LÍNGUA OUTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Estudos de Linguagem do Instituto de 

Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF) como 

requisito parcial para a obtenção do título de mestre em 

Estudos de Linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Silmara Cristina Dela da Silva 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S232       Santana, Christiano Titoneli.  

   Sujeito entre línguas: a produção textual como possível espaço 

discursivo para inscrição e tomada da palavra na língua outra / 

Christiano Titoneli Santana. – 2016. 

   112 f. ; il. 

   Orientadora: Silmara Cristina Dela da Silva. 

   Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) – Universidade   

Federal Fluminense, Instituto de Letras, 2016. 

   Bibliografia: f. 92-94. 

 1. Produção textual. 2. Língua estrangeira. 3. Tomada da palavra.    

4. Espaço discursivo. 5. Análise do discurso. I. Silva, Silmara Cristina 

Dela da. II. Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras.            

III. Título.                                                         

                                                                                                                                

                                                        

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais. 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por me guiar e sempre me surpreender; 

À minha orientadora, Profa. Dra. Silmara Dela da Silva, pela ajuda e acolhida 

em todo o processo de pesquisa. As suas intervenções, materializadas em 

conversas e reuniões, me impulsionaram cada vez mais a empreender esta 

pesquisa com mais leveza. Seu conselho e auxílio acadêmicos, misturados à 

sua humildade, me proporcionaram, certamente, um grande crescimento.  

Aos meus pais, por tudo, mesmo sabendo que “tudo” não é capaz de exprimir a 

minha gratidão eterna pelo que são, representam para mim e fizeram por mim. 

Devo a vocês, da forma mais grata possível, meu respeito, amor, atenção e 

valor. Cada degrau que com luta subo, ofereço a vocês, pois fazem parte de 

toda essa construção. Obrigado pelo grande apoio em todo o processo de 

escrita; 

Aos meus tios, Renê e José Pacheco, por serem, além de tios, pessoas pelas 

quais tenho muito apreço e consideração. São pessoas que têm minha 

confiança e respeito. Saibam que vocês merecem o melhor desta vida;  

Ao meu avô paterno, Nelson, in memoriam, que será sempre um referencial de 

honestidade, de perseverança e de luta.  Quero sempre me lembrar de você 

em toda minha trajetória de vida; 

Aos meus amigos de longa data e aos novos amigos feitos no mestrado; 

Ao CNPq, pelo auxílio financeiro por fomentar a minha pesquisa; à UFF e aos 

professores, pelos conhecimentos, saberes e incentivos recebidos durante o 

mestrado. 

 

 

 



6 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa busca analisar o sujeito entre línguas que intenta 

(in)conscientemente empreender a produção textual em língua estrangeira (LE) 

como possível espaço discursivo. Para tanto, estudamos as possíveis pistas 

deixadas pelo sujeito, que podem ser figuradas como gesto interpretativo, 

paráfrase ou lapsos. Tais vestígios serão analisados de modo a estudar a 

inscrição e a tomada da palavra do sujeito na LE quando contorna o seu 

“querer-dizer” na LE. Para compreendermos a produção textual na visada 

discursiva, recorremos à noção de espaço discursivo empreendido por 

Maingueneau (1989) para dele propormos um deslocamento. Além disso, para 

estudarmos a noção de tomada da palavra, voltamo-nos a De Nardi (2002) e, a 

respeito dos lapsos, partimos da perspectiva de Maia (2006). É importante 

ressaltar que esta pesquisa filia-se ao quadro teórico da Análise do Discurso de 

linha francesa, fundada por Pêcheux (1969/2010), assim como desenvolvida no 

Brasil por meio dos trabalhos de Orlandi (2013). A constituição do corpus dá-se 

da seguinte forma: trata-se de alunos universitários de Letras 

(Português∕Inglês) de diferentes períodos, que foram solicitados a ler o conto 

Old Man at the Bridge, de autoria de Hemingway (1963), e a produzir um texto 

em língua inglesa sobre a representação do personagem idoso no conto 

levando em consideração o cenário da história. Analisamos se o sujeito, ao 

produzir a produção textual em LE, tomou a palavra e inaugurou a produção 

textual como possível espaço discursivo em meio a tensões entre línguas. 

Durante nossa análise, não houve casos de sujeito-aluno que não conseguisse 

empreender a produção textual como espaço discursivo, houve fragmentações, 

rupturas e lapsos em alguns momentos. As produções textuais trabalhadas 

apontaram para dois níveis: o nível autoral, quando o sujeito consegue 

administrar os sentidos discursivamente; e o nível parafrástico ou empírico, 

quando o sujeito rearranja o seu texto, faz recombinações sintáticas, mas 

continua filiado ao sentido estrito do conto – não ousa jogar com a língua.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Produção textual; Língua Estrangeira; Tomada da 

Palavra; Espaço Discursivo; Análise do Discurso. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the subject between languages that tries to 

(un)consciously undertake the production of texts in foreign language (FL) as a 

possible discursive space. We studied the possible clues left by the subject, 

which can be understood as interpretive gesture, paraphrase or lapses. Such 

clues will be analyzed in order to study the inscription and the subject's word 

choice in FL. To understand the textual production in the discursive approach, 

we use the notion of discursive space undertaken by Maingueneau (1989) so 

we can adapt it to our studies. In addition, to study the notion of “having the 

floor”, we turn to De Nardi (2002) and about the lapses, we start from the Maia’s 

perspective (2006). Importantly, this research is affiliated to the theoretical 

framework of French Discourse Analysis, founded by Pêcheux (1969/2010), as 

developed in Brazil through the works of Orlandi (2013). The constitution of the 

corpus takes place as follows: it is university students of Languages 

(Portuguese / English) from different semesters, which were asked to read the 

short story, Old Man at the Bridge, by Hemingway (1963), and to produce a text 

in English on the representation of the elderly character in the short story, taking 

into account its scenario. We have analyzed the subject, when producing the 

text in FL, had the floor and opened the textual production as a possible 

discursive space amid tensions between languages. During our analysis, there 

were no cases of subject-student who could not undertake the textual 

production as a discursive space, there were fragmentation, and lapses at 

times. The textual productions pointed to two levels: the authorial level, when 

the subject can manage the meanings discursively; and paraphrastic or 

empirical level, when the subject rearrange his or her text, make syntactic 

combinations, but he or she is still affiliated with the strict sense of the story - 

both do not dare to play with the language. 

 

KEYWORDS: Textual Production; Foreign Language; Having the Word; 

Discursive Space; Discourse Analysis. 
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1.0 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Esta dissertação filia-se ao quadro teórico-metodológico da Análise do 

Discurso de linha francesa (doravante AD), fundada por Michel Pêcheux, que 

se constitui no entremeio de três regiões do conhecimento científico: o 

materialismo histórico, ao pensar as formações sociais, sócio-históricas, a 

ideologia e seus desdobramentos; a linguística, considerada como eixo das 

organizações sintáticas e dos processos de enunciação e, por fim, a teoria do 

discurso, sustentada pela noção de que “o discurso é efeito de sentidos entre 

locutores” (ORLANDI, 2013, p. 21). Nosso objetivo é pensar a língua 

estrangeira (LE) à luz da AD, uma vez que, em termos de pesquisa, esse 

encontro ainda apresenta-se reduzido, embora haja trabalhos de referência e 

relevância na área, como os de Celada (2008; 2007), De Nardi (2002; 2007), 

Serrani-Infante (1998), entre outros. 

Amparados por esses estudiosos, assim como alicerçados na AD 

formulada por Michel Pêcheux e propagada no Brasil inicialmente por Eni 

Orlandi, começamos a traçar o percurso pensando a língua estrangeira e o 

sujeito tendo como ponto de partida a produção textual como materialidade 

para nossa pesquisa. Discutir e estudar a produção textual não é tarefa fácil, 

uma vez que muitas pesquisas de diferentes vertentes teóricas vão à produção 

textual para discutir o processo de escrita do aluno, a argumentação, entre 

outras características propostas por diferentes teorias e manuais de redação, 

que, por sua vez, vêm veladas em quais teorias e visão de língua realmente as 

regras de escrita de uma produção textual estão embasadas. Pensamos isso 

muitas vezes voltados às produções em língua portuguesa. Mas quanto às 

produções em língua inglesa? As produções textuais, por assim dizer, as 

redações, são legitimadas também por livros de Writing ou Composition, ou 

seja, de Escrita ou Redação, muitos produzidos por grandes editoras como 

Cambridge, Oxford, Collins, entre outras. O discurso que se circula no processo 

de escrita independentemente de ser língua portuguesa ou inglesa, é que o 

texto precisa ter, basicamente e em sua essência, a estrutura de introdução, 
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desenvolvimento e conclusão. Seja em qual grau de aprendizagem estejamos 

imersos, a noção de início e de fechamento se faz presente. 

É ao ver esse discurso tão essencializado e naturalizado voltado à 

produção textual, em especial no processo de escrita de texto em prosa, que 

me senti recrutado desde minha especialização em Leitura e Produção de 

Texto a investigar, de alguma forma, o sujeito, a língua estrangeira e a 

produção textual. Tal tríade despertou em mim o espírito investigativo, mas que 

não iria pelo caminho apregoado pelas teorias pensadas corrente e 

majoritariamente para o ensino e aprendizagem de língua estrangeiras. Para 

tanto, foi preciso entender que para cada ponto constitutivo dessa tríade havia, 

para mim, um caminho para desconstruir. E para tal desconstrução, fui pelas 

veredas da AD – um caminho árduo em que somos convocados a praticar a 

ciência do entremeio (que é muito mais que a constituição entre materialismo 

histórico, psicanálise e linguística). Isto quer dizer, é estudar que a produção de 

sentidos não parte de mim unicamente e nem parte da língua em si apenas – 

significa, então, começar a derribar a ideia, a concepção de que adquirimos a 

língua, mas de que somos constitutivamente formados a partir de e com ela, e 

de que tal produção de sentidos está sempre em meio a possibilidades de 

sentido, e não único apenas. Por fim, significa desconstruir no sentido de 

ampliar, alargar nossos horizontes como aluno e professor de língua 

estrangeira que antes estavam firmes e solidificados na certeza abalizada pela 

teoria de um sujeito pleno, origem do dizer, pronto a desenvolver a 

competência comunicativa na língua estrangeira, na crença de que somos, na 

maior parte das vezes, responsáveis pelo nosso próprio sucesso quanto à 

nossa inserção na língua estrangeira.  

Com isso, empreendemos nesta pesquisa uma investigação com foco no 

sujeito entre línguas – língua materna (LM) e língua estrangeira (LE) – voltado 

ao processo de escrita da produção textual em LE. Mais especificamente, 

analisamos se o sujeito, na busca pela tomada da palavra, é capaz de 

administrar sentidos na produção textual em LE, de modo a instaurá-la como 

espaço discursivo. Além disso, estudamos, no processo de escrita, se o sujeito-

aluno deixou lapsos em forma de vestígios provocados pela presença da LM. 
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Para tanto, tais investigações se dão a partir do corpus formado da 

seguinte forma: trata-se de alunos de Letras com habilitações diversas (para 

nosso corpus, focamos apenas nos alunos da habilitação em inglês). Os alunos 

foram convidados a ler o conto de Hemingway (1963), Old Man at the Bridge, e 

após a redigir um texto sobre o personagem (um senhor de idade) focalizando 

o cenário da história, que ocorre durante a Guerra Civil Espanhola. Com isso, 

temos o caminho para analisar um sujeito entre línguas na produção textual em 

LE, que produz (in)conscientemente gestos interpretativos, lapsos e paráfrases 

rumo a uma potencial tomada da palavra.  

 Mobilizar essa discussão neste trabalho torna-se importante uma vez 

que os estudos atuais voltados à LE estão majoritariamente situados no campo 

da linguística aplicada. Queremos ampliar a perspectiva sobre a LE, pensando 

a produção textual e o sujeito, com base na visada discursiva. Podemos 

promover questionamentos sobre a constituição da produção textual em LE a 

partir de um sujeito atravessado pelo inconsciente, assim como levar em conta 

as questões da produção textual na língua outra, quando comparecem falhas, 

resquícios da LM, considerados como erros ou interferências pela maior parte 

das ciências da linguagem. 

Para realizarmos esta pesquisa, recorremos a alguns princípios para nos 

nortear nessa empreitada, a saber: entendemos sujeito, sob a égide da AD, 

como um ser clivado, dividido entre o consciente e o inconsciente. Ao produzir 

sentidos, ele busca a completude e a plenitude do significado. Aplicando-se à 

noção de produção textual, ou texto, decorrente da AD, compreendemos que o 

sujeito ao escrever tentará a todo instante fechar seus pensamentos, suas 

ideias – ele estará sob a ilusão constitutiva de fechamento textual. Como 

sabemos, “todo dizer é necessariamente incompleto (assim como o sujeito)” 

(ORLANDI, 2007, p. 73); por isso, considerar o sujeito entre línguas na 

produção textual é pensá-lo em meio a tensões e embates para ocupar seu 

lugar na produção de sentidos. 

 Intentaremos pensar, logo, o sujeito não como controlador e origem do 

seu dizer, e o mesmo vale para a noção de produção textual. Sob a visada 

discursiva, encaramos a produção textual com a mesma noção de texto 

instituída por Orlandi (2012, p. 89), ou seja, “o texto é lugar de jogo de sentidos, 
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de trabalho de linguagem, de funcionamento da discursividade”. Para dar outro 

contorno à noção de produção textual na perspectiva discursiva, buscamos em 

Maingueneau (1989) o termo “espaço discursivo”, expressão esta utilizada para 

explicar uma entre outras divisões do interdiscurso. Em linhas gerais, o 

interdiscurso, segundo a perspectiva de Pêcheux (2010) e Orlandi (2013), é 

“aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente” (ORLANDI, 2013, 

p. 31) e acrescenta “O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo 

como o sujeito significa em uma situação discursiva dada” (ibidem.). Em outras 

palavras, o interdiscurso é o lugar de constante atualização e repetição de 

dizeres atravessados por diferentes posições ideológicas. Quando o sujeito 

produz sentido significa que ele se filiou a certos sentidos (e não outros) 

promovidos e engendrados pelo interdiscurso. Maingueneau (1989), por sua 

vez, busca compreender o interdiscurso dividido em três momentos: universo, 

campo e espaço discursivo. Em nossa pesquisa, revisitamos sua explicação, 

especificamente, sobre espaço discursivo e propomos um deslocamento para 

pensar a produção textual e sua relação com o sujeito em LE na produção de 

sentidos. 

 Maingueneau (1989) centralizará sua explanação na noção de espaço 

discursivo pensando o ato do analista do discurso ao ler um texto em sua 

materialidade linguística. Isto é, sua preocupação está em teorizar como o 

analista pode verificar a regularidade dos discursos dominantes em um texto. 

Para tanto, ele recorre ao conceito de formações discursivas (FDs), que, 

teoricamente,  

 

podem ser vistas como regionalizações do interdiscurso, 
configurações específicas dos discursos em suas relações. O 
interdiscurso disponibiliza dizeres, determinando, pelo já-dito, 
aquilo que constitui uma formação discursiva em relação a 
outra (ORLANDI, 2013, p. 45). 

  

 

Maingueneau (1989) considerará que o espaço discursivo é uma região em 

que haverá minimamente duas FDs dominantes, capazes de fazer o analista 

interpretar a regularidade dos discursos que circulam em um determinado 

texto. Com isso em mente, começamos, então, a refletir sobre o sujeito entre 
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línguas e seu ato de escrever uma produção textual. Com base em nosso 

corpus, passamos a atentar que, para o sujeito-aluno produzir sentidos e 

marcar sua impressão no texto por meio de seu gesto interpretativo, era 

preciso que esse sujeito fosse fisgado por certos sentidos no interdiscurso. 

Dessa forma, o caminho seguinte seria o sujeito conseguir administrar e 

gerenciar certos sentidos fisgados dentre a pluralidade de sentidos que 

circulam no interdiscurso.  

 Como estamos pensando especificamente a produção textual em língua 

inglesa, entra em questão a posição do sujeito entre línguas em lidar com a LE 

e as tensões do encontro entre essas duas línguas (a materna e a estrangeira). 

No embate para produzir sentidos e marcar na materialidade linguística e 

discursiva o seu contorno e sua forma no texto, o sujeito, no plano discursivo, 

tem de organizar os fios discursivos em consonância com o discurso que o 

fisgou. Quando o sujeito consegue trabalhar isso e administrar os dizeres no fio 

discursivo, ele passa a instaurar a produção textual como espaço discursivo. 

Quer dizer, espaço discursivo é entendido, neste trabalho, como lugar em que 

reflete e pulsa os dizeres que capturaram o sujeito e a forma como ele 

margeou o seu “querer-dizer” na linearização do discurso. Se ele o fez sem 

estilhaçar e romper o fio discursivo, é porque foi capaz de filiar-se 

inconscientemente a FDs dominantes e ilusoriamente de dar conta dos já-ditos 

que circulam o lugar discursivo que ocupa.  

Para configurar a produção textual como espaço discursivo, é preciso 

que constitutivamente esse sujeito entre línguas produza sentidos em forma de 

gesto interpretativo e de paráfrase. Nesse caso, a tomada da palavra é 

constituída na LE, quando o sujeito encontra seu lugar no plano discursivo (DE 

NARDI, 2002). Ocupar um lugar no discurso significa não apenas filiar-se a 

dados dizeres e posição ideológica, significa mobilizar sentidos (ou não), de 

modo que a produção de sentido venha a ser delineada e configurada pelo 

sujeito. Assim, tomar a palavra não é elencar, escolher palavras em sua 

materialidade linguística, é trabalhar o sentido no plano discursivo. Quanto a 

isso, queremos dizer que se espera do sujeito na LE a atitude, a força e a luta 

em estar na tensão entre línguas e, sob a ilusão subjetiva, sentir-se controlador 

e produtor de sentidos, capaz de apagar, acrescentar ou eliminar sentidos. 
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Conforme aponta nosso corpus, é nesse embate e nessa resistência que 

se espera que o sujeito na LE (in)conscientemente filie-se a certos sentidos 

dentre muitos, tome a palavra (ao instituir seu lugar no discurso) e instaure a 

produção textual como espaço discursivo. Precisamos destacar que todo esse 

movimento não se dá de forma sistemática, categorizada, mas sim de maneira 

constitutiva e alinhavada. Por vezes, o sujeito entre línguas deixará o eco da 

LM soar mais alto que o da LE, não porque o queira, mas sim por tratar-se de 

uma relação entre línguas contínua e imbricada – não há separação. Daí o fato 

de pensarmos que a tomada da palavra, assim como a instauração do espaço 

discursivo são traços de possibilidade na constituição da produção textual em 

LE. Não podemos levar por garantido que toda produção textual apresentará 

esse imbricamento forte, mas espera-se do sujeito entre línguas esse trabalho 

no texto. Isso se justifica, uma vez que o sujeito quando toma a palavra e 

instaura o espaço discursivo ao tecer a produção textual, ele (se) significa, se 

particulariza, desempenha o papel de autoria.  

 Com vistas ao nosso corpus, entendemos a produção textual em relação 

ao sujeito entre línguas como um terreno das possibilidades, é porque o sujeito 

entre línguas poderá (ou não) tomar a palavra e configurar a produção textual 

como espaço discursivo. Isso dependerá do quanto inscrito e engajado na LE o 

sujeito está, pois, estar na língua-alvo não é estar do outro lado, é estar no 

entremeio; trata-se de inscrição do sujeito histórica, social e discursivamente na 

LE em uma relação contínua. Os embates, as tensões do sujeito entre línguas 

apresentam uma espessura mais latente (ou não) a partir do quanto o sujeito 

se implica nessa língua outra. Quanto mais o sujeito se sente pertencente a 

essa língua outra e filia-se à rede de sentidos da LE, menos se percebe 

ancorado pela LM. É como se a LM se apagasse, causando a impressão no 

sujeito de autonomia, domínio, fluência e proficiência na LE – termos esses que 

perpassam o imaginário de um sujeito fortemente inscrito na LE. Se o sujeito se 

implica na LE dessa forma, espera-se dele uma tomada da palavra e uma 

produção textual configurada como espaço discursivo de maneira mais 

intricada, imbricada – ilusoriamente fechada (um texto com seu início, meio e 

fim). 
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 O sujeito entre línguas pode estar (ou não) fortemente filiado à LE, mas 

não deixará de marcar na produção de sentidos aquilo que é constitutivamente 

dele: os lapsos. Abordaremos essa questão ligada à escrita na produção 

textual em LE, uma vez que em nosso corpus foram marcados lapsos de 

sujeitos-aluno com diferentes perfis: uns extremamente inscritos na LE e outros 

que não se implicam no texto, isto é, que na produção textual imprimiam 

fragmentações e rupturas no fio discursivo. Para pensar os lapsos, recorremos 

a essa noção trabalhada por Maia (2006) para estudá-los na produção textual 

em LE. Para a maior parte dos estudos voltados à LE, os lapsos são 

considerados erros, desvios, interferência da LM na LE – são considerados o 

lixo da linguagem. Da perspectiva discursiva que assumimos, buscamos tratá-

los como um processo natural e constitutivo da relação entre o sujeito e a 

língua. A tendência pragmática da língua é higienizar os traços que abalam as 

rupturas; entretanto, nosso intento é trabalhar nessas e por essas estruturas.  

Para mobilizarmos o nosso corpus e colocá-lo em diálogo com os 

dispositivos analíticos da AD, foi preciso revisitar diferentes autores para 

instaurarmos essa dissertação como um possível espaço discursivo. Pois, ao 

comprometermos (logo, comprometer-me) em empreender uma escrita, 

buscamos ilusoriamente a sensação de ter alcançado o fim, mesmo que 

provisório. O presente trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: na 

seção 2.0 da Fundamentação Teórica, discutíamos a questão da língua a partir 

de Saussure até a AD fundada por Pêcheux (2010). Após isso, discutimos a 

noção de língua, sujeito, discurso e ideologia com foco na LE. Assim, fechamos 

mobilizando os dispositivos de análise, como espaço discursivo, tomada da 

palavra e lapso na produção textual em LE. A partir daí, na seção 3.0 partimos 

do corpus para pensar como tais dispositivos podem ser pensados e 

articulados com base nas regularidades encontradas nas produções textuais. 

Deste modo, pensamos na contribuição de nossa investigação e nos resultados 

obtidos tanto para nossa prática docente quanto para a de pesquisador.  

 Na seção 4.0, apresentamos nosso possível fechamento ao buscar 

ponderar a análise e, ao mesmo tempo, em que podemos avançar. Ali 

tentamos refletir o sujeito na LE como um potencial produtor de sentidos 

(porque dele depende do quanto inscrito na língua outra está), para que, a 
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partir do seu lugar no discurso, ele possa tomar a palavra. Além disso, com 

base em nossa pesquisa, começamos a repensar a produção textual como 

uma construção discursiva, em que o sujeito precisa inscrever-se fortemente na 

LE, ser capturado por dizeres e já-ditos, de modo a administrar esses dizeres 

em meio a tensões entre línguas e, por fim, tomar a palavra (a partir de 

diferentes dizeres, vindo de diferentes direções, o sujeito delimita um sentido 

possível que antes o capturou). 

Com este panorama desenhado até aqui, pretendemos estudar a 

produção textual imbricada com a noção de um sujeito entre línguas (porque 

sempre está atravessado pela sua LM respectiva, segundo REVUZ, 1998) é 

um caminho de contribuição para minha prática docente, uma vez que venho 

pensando a produção textual com foco em LE desde minha especialização em 

Leitura e Produção Textual. Pensar a produção textual como espaço de 

possibilidades de sentido em LE, considerar o sujeito como empreendedor e 

gerenciador de sentidos para tomar a palavra e, assim, instaurar a produção 

textual como espaço discursivo (MAINGUENEAU, 1989) significa repensar 

também o meu olhar, a minha forma de analisar e avaliar uma produção 

textual. É buscar entender a produção textual como um possível lugar de 

constituição de sentidos – o lugar em que espera-se do sujeito a 

responsabilidade para contornar o seu dizer em meio a multiplicidade de 

sentidos. 
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2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Sob um pensar e um olhar em direção à linguagem de maneira não 

naturalizada e essencializada, buscamos pesquisar o sujeito entre línguas na 

produção textual em LE, que poderá imprimir gesto interpretativo, paráfrases 

ou lapsos como frutos de seu possível empenho em tentar escrever a produção 

textual e, assim, instituí-la (in)conscientemente como um espaço discursivo. É 

importante lembrar que a tomada da palavra (DE NARDI, 2002) representa um 

lugar do sujeito no discurso, que busca imprimir seu gesto interpretativo e 

marcar sua singularidade.  

 Para pensarmos esse sujeito entre a LE e a LM, voltamo-nos à AD, pois 

nos possibilita a olhar a relação entre língua, sujeito e discurso de um modo 

peculiar. Assim, nesta seção, percorreremos nossa discussão sobre o sujeito 

entre línguas, conforme empreendido por Revuz (1998) e Celada (1998), e a 

tomada da palavra como empreendimento desse sujeito na LE ao projetar-se 

ilusoriamente como falante pleno na LE, como aprofundado por Serrani-Infante 

(1998) e De Nardi (2002). E discutiremos a noção de espaço discursivo, 

trabalhado por Maingueneau (1998), deslocando para a produção textual em 

LE. Quanto à questão do fundamento da AD de linha francesa, pensada por 

Pêcheux (1997),1 faremos primeiro uma visita historicamente a Saussure 

(2006)2 e alguns de seus recortes teóricos; assim, poderemos focalizar e 

pensar a questão da língua e sua relação com o discurso para a AD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Obra em sua 3a. edição brasileira, ano 1997, editora Unicamp, originalmente publicada em 

1969.  
2
 Obra publicada em 1916, em sua 28a. edição brasileira, ano 2006, pela editora Pensamento-

Cultrix.   
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2.1 UM PERCURSO RUMO À ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Tendo em vista nosso propósito neste percurso teórico, que tem como  

centro a relação entre língua, discurso e sujeito, nos aproximaremos de 

Saussure (2006) percorrendo algumas das correntes filosóficas e científicas 

que o influenciaram e o cercavam à época. Com isso, o percurso será da 

seguinte forma: 1) Começaremos com a noção de positivismo como prática 

investigativa no século XX, como corrente sociológica, filosófica e política 

desenvolvida por Comte (1978),3 quem fundou a ciência primariamente 

denominada física social e, mais tarde, denominou-a como sociologia; e 2) 

Chegaremos ao conceito de fato social, na sociologia, postulado por Durkheim 

(1972).4 Trabalharemos, então, o diálogo entre essas duas correntes e suas 

influências na dicotomia língua (langue) e fala (parole) e o recorte do objeto da 

linguística, conforme instituído por Saussure (2006). Faremos este recorte 

inicial para nos debruçarmos na questão, especificamente, da língua formulada 

por Saussure (2006), para que dela possamos nos distanciar e nos aprofundar 

na noção de língua instituída pela AD. 

Focando-nos no escopo da linguística como definida no Curso de 

Linguística Geral (CLG), Saussure (2006) está atravessado pelas ciências, pelo 

modo de ver o mundo nas condições sócio-históricas daquele período em meio 

ao panorama do início do século XX. Seus postulados, seus recortes, sua 

forma de pensar a ciência e o todo ao redor materializam de forma diversa e, 

principalmente, em seus manuscritos e nas anotações de seus alunos. Ao 

centrar-se nos estudos da linguagem como uma ciência piloto para, 

posteriormente, fundar a linguística como ciência moderna, foi preciso que ele, 

afetado pelo seu momento histórico, embasasse suas investigações e seus 

métodos na visão de ciência da época. Tínhamos no cenário as investigações 

científicas abalizadas pelo positivismo estabelecido e sistematizado por Comte 

(1978) desde meados do século XIX e transformado ao longo do tempo. 

O positivismo, em linhas gerais, preza pela observação, experimentação, 

delimitação e aplicação de métodos para compreender a natureza humana e a 

 
3
 Obra em sua 3a. edição, ano 1978, editora Abril Cultural, originalmente publicada em seis 

volumes entre os anos 1830-1842. 
4
 Obra em sua 6a. edição, ano 1972, Companhia Editora Nacional, primeiramente publicada em 

1895. 
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realidade social, com foco nos fatos, e não nas causas dos fenômenos. 

Principalmente a partir do Iluminismo, começam a ser prescindidas 

gradualmente as explicações da realidade humana a partir de eventos 

exteriores ao homem, antes fundamentadas em conceituações de foro 

teológico ou metafísico. A razão passa a entrar em cena como fundamento, o 

homem é considerado o centro do pensamento, e o entendimento do social 

tende a ser, aos poucos, alicerçado cientificamente em método de 

investigação.  

Em sua obra Curso de Filosofia Positiva, Comte (1978) apresenta a lei 

dos três estados, isto é, os três momentos do desenvolvimento do 

conhecimento pelo qual o indivíduo passa, que “são três estados históricos 

diferentes: estado teológico ou fictício, estado metafísico ou abstrato, estado 

científico ou positivo”. Atendo-nos ao último, vemos que o indivíduo deixa de 

colocar a razão como secundária à imaginação e inclina-se a não procurar 

mais o porquê das coisas e o absoluto. Nos termos de Comte (op.cit., p. 4), 

“Enfim, no estado positivo, o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade 

de obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do 

universo, a conhecer as causas íntimas dos fenômenos”. É importante apontar 

que essa concepção de positivismo é postulada por Comte (1978), porém, 

como o próprio autor salienta, tanto a postura quanto o sentimento positivista 

de ver o mundo já são experienciados desde Kepler na astronomia, Descartes, 

assim como desde as inspirações do racionalismo e empirismo em direção ao 

nascimento do Iluminismo. Segundo a crença positivista, não condiz à filosofia 

positiva recorrer às causas dos fenômenos, mas sim analisar com exatidão as 

circunstâncias de sua produção – é uma perspectiva voltada à investigação do 

fato em sua concretude. Vemos, aqui, a total crença no sentido de completude 

e totalidade das coisas do mundo.  

Não há como negar o lugar teórico de Comte (1978), que buscou instituir 

a sociologia como ciência; entretanto, é em Durkheim (1972) que teremos o 

campo da sociologia construído e mais delineado de modo a chancelar de vez 

a sociologia como uma disciplina científica. Entre seus estudos mais 

importantes, contamos com o conceito de fato social que permeia a noção de 

que os fatos são externos ao indivíduo, no sentido de que existem 
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independentemente da vontade do homem em sua singularidade. Durkheim 

(1972) debruça-se sobre a investigação dos fatos considerando-os como uma 

unidade capaz de manter o elo, a estabilidade e a unidade das relações sociais 

entre os indivíduos. Fatos sociais “consistem em maneiras de agir, de pensar e 

de sentir exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção em virtude 

do qual se lhe impõem” (DURKHEIM, 1972, p. 2). Isto é, dão-se por meio da 

prática social, principalmente catapultados pela educação, que para o autor é 

um meio coercitivo de levar as crianças a ver o mundo, a agir, a sentir de uma 

dada forma. Para ele, desde o nascimento, as crianças são imputadas a 

obedecer a regras e a segui-las, de maneira que paulatinamente essas 

coerções deixem de ser percebidas e sentidas e passem a ser compreendidas 

como hábitos. Todas e quaisquer atividades, regras sociais são interpretadas 

como um meio no qual o homem pode internalizá-las e pô-las em prática desde 

o seu nascimento, em níveis e demandas complexas diferentes.  

Durkheim (1972, p. 1) exemplifica os fatos sociais ao dizer: “Quando 

desempenho meus deveres de irmão, de esposo ou de cidadão, quando me 

desincumbo de encargos que contraí, pratico deveres que estão definidos fora 

de mim e de meus atos, no direito e nos costumes”. Podemos refletir que, de 

acordo com essa visão filosófica, os fatos sociais são exteriores ao indivíduo, 

mas para tais fatos existirem, é necessário haver o indivíduo, sem ele não há 

fatos sociais. Para Durkheim (1972), os fatos sociais existem em uma 

coletividade, e não na individualidade, o homem em sua particularidade perde o 

controle de sua produção; portanto, é uma prática, “que é geral ao conjunto de 

uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui existência própria, 

independente das manifestações individuais que possa ter” (op.cit., p. 5). 

Nesse ponto de vista filosófico e, sobretudo, sociológico da época, é forte essa 

divisão entre o homem e a sociedade, não há a perspectiva de que os fatos 

sociais possam dar-se, por sua vez, em uma relação constitutiva entre sujeito e 

mundo, em que tais fatos, apesar de não serem estanques, apresentem 

contradições, falhas em uma relação de constante mudança entre o sujeito e o 

mundo; portanto, uma relação não divisível. É importante destacar que, 

segundo Corrêa (2002, p. 23), por fim, “A história quase oficial a respeito da 



21 

 

constituição da linguística como ciência é a que liga Saussure a Durkheim e, 

indiretamente, a Comte”.  

É no desdobramento desse contexto epistemológico que Saussure está 

imerso e começa a lecionar linguística histórica e comparativa na Universidade 

de Genebra, como nos aponta Bouissac (2012). Suas três primeiras aulas 

nessa universidade em 1891 foram focadas na linguística geral, cadeira esta 

criada exclusivamente para ele ministrar, tornando-a um espaço de reflexão, 

ponderação e, por vezes, crítica à visão de língua vigente. Entretanto, o seu 

primeiro CLG aconteceu em 1907. Um dos seus maiores combates iniciais era 

o postulado de que a língua fosse um organismo, como se estivesse submetida 

a leis biológicas de evolução – visão naturalista da época, afetada pelo 

darwinismo –. O conceito de evolução implica uma interpretação de 

crescimento, desenvolvimento e morte da língua, Saussure (2006) empenha-se 

em derrubar essa noção ao entender que a língua é uma transmutação, 

continuidade, mobilidade e mudança por causas acidentais. Segundo Bouissac 

(2012), Saussure (2006) reprova a visão essencialista e ilusória quanto à 

evolução da língua. É nesse pensar a língua, durante os cursos ministrados de 

Linguística Geral, que se pintam os primeiros traços da abordagem de 

Saussure (2006) em direção à fundação da linguística como ciência.  

Após recortar, de algum modo, um pouco do cenário histórico ao redor 

de Saussure (2006) e, singelamente, situar-nos no ponto em que suas aulas 

efetivamente começam a abordar a língua dentro de uma disciplina 

universitária, vale retomar como se deu a constituição do CLG, para então 

centralizarmos na dicotomia de língua (langue) x fala (parole) e na noção de 

língua, que nos interessa particularmente. Como se pode ler na própria 

introdução do CLG, a obra foi postumamente organizada e publicada por dois 

amigos e alunos de Saussure (2006), Charles Bally e Albert Sechehaye. 

Ambos decidiram “por uma solução mais audaciosa” (SAUSSURE, 2006, p. 3) 

reconstituir os ecos do pensamento do teórico com base no terceiro curso 

(1910-1911), nas anotações dos cadernos de alguns alunos, uma vez que os 

dois “não estiveram presentes em nenhum dos três cursos de linguística geral 

ministrados por Saussure entre 1906 e 1911” (BOUISSAC, 2012, p. 197); além 
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disso, tiveram acesso a poucos manuscritos do teórico por ter ele o hábito de 

eliminar as próprias anotações.  

É incontestável e notório que a obra tornou-se referencial nos estudos 

de linguagem, porém, é alvo de críticas até hoje, a começar por estudiosos, 

como Godel, Tulio de Mauro e Rudolph Engler, que vinham se debruçando, já 

em meados do século XX, sobre os cadernos dos alunos e alguns dos 

manuscritos de Saussure. Posteriormente, conforme nos aponta Bouissac 

(2012), foram achados manuscritos inteiros ministrados por Saussure, em 

especial “em 1996, um verdadeiro tesouro de manuscritos foi descoberto na 

estufa da mansão da família de Saussure. Contudo, por sorte ou por azar, Bally 

e Sechehaye não puderam ter acesso a nenhum desses preciosos 

documentos” (op.cit., p. 196). Por fim, foram Simon Bouquet e Rudolph Engler 

que fizeram a edição desses manuscritos em contraste com o CLG, com 

publicação no início deste século sob o título de Escritos de Linguística Geral. 

Quando nos referimos ao CLG, estamos imersos em diferentes vozes no 

esforço ilusório de constituir uma apenas: a de Saussure (2006).5 

No CLG, a primeira grande dicotomia trabalhada por Saussure (2006) foi 

língua x fala, dualidade esta pensada de modo a entender como se dá a 

linguagem. Para isso, ele estabelece a língua como essencial e a fala como 

secundária, vejamos: 

 

O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes: uma, 
essencial, tem por objeto a língua, que é social em sua 
essência e independente do indivíduo; esse estudo é 
unicamente psíquico; outra, secundária, tem por objeto a parte 
individual da linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a fonação e 
é psico-física (SAUSSURE, 2006, p. 27).  

  

 

Propondo uma dicotomia entre língua e fala, Saussure (2006) recorta a 

língua cientificamente como seu objeto teórico de análise. À vista disso, a 

língua é entendida como um instrumento, um sistema linguístico do falante e 

 
5
 Quanto às divergências e aos embates a respeito da constituição do CLG, Arrivé (2010, p. 23) 

nos assevera, de forma clara, que “a composição adotada para a obra não corresponde 
claramente nem à composição de nenhum dos três cursos, nem, sem dúvida, à que Saussure 
teria considerado se tivesse feito o projeto de extrair um livro do curso que ministrava. Daí 
provêm as divergências não inexpressivas entre a ‘vulgata’ e aquilo que pode ser extraído das 
fontes manuscritas”. 
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ganha existência na coletividade, sendo, portanto, “social em sua essência” 

(op.cit., p. 27). O termo social, aqui, deve ser pensado à época do início do 

século XX, em que o social está relacionado com o termo-chave da sociologia, 

fato social, como postulado por Durkheim (1972). Seguindo essa concepção, 

Saussure (op.cit., p. 22) aponta que a língua “é a parte social da linguagem, 

exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la”. O 

termo exterioridade marca uma cisão entre coletividade e individualidade. Em 

sua coletividade – o que é comum a todos –, temos a língua compreendida 

como de natureza homogênea, sendo sistema e estrutura. É como se a 

coercitividade apropriasse o falante à língua de modo que ele, em sua 

individualidade, produzisse a sua singularidade por meio da fala. Esse é o 

refinamento teórico que Saussure (2006) começa a empreender para chegar 

ao seu objeto teórico: a língua.  

 O corte saussuriano representa o esforço de separar duas naturezas 

que se pressupõem – a língua e a fala –; como diz o autor, ambas são de 

naturezas diferentes, e juntas não se tornam homogêneas. É por abstração que 

as duas devem ser estudadas separadamente. Para o autor, a fala não é 

científica, pois é heterogênea, seria para ele contraproducente estudar a fala 

com todas as suas realizações e dinamicidade. A AD, proposta por Pêcheux 

(1997), referencial teórico-metodológico desta pesquisa, se desvencilha da 

noção de fala como um processo de liberdade individual, e do sujeito como um 

falante autônomo, controlador, apregoado por Saussure (2006), no qual a 

linguagem é posta como liberdade, traduzida como sendo “heteróclita”. E põe 

em discussão a inviabilidade de pensar a autonomia universal e absoluta da 

língua, como se não houvesse uma exterioridade – sócio-histórica – lhe 

imputando mudanças, sentidos e rearranjos, por assim dizer. Saussure elege a 

língua como objeto científico e teórico, pois concebe que a língua, sendo um 

fato social, faz parte da sociedade, e não concerne a um indivíduo apenas. 

Assume-se que a língua é essência e forma, tem padrões, sistematizações e, 

principalmente, é estável. Como apresentado anteriormente, essa noção de 

divisão e corte advém da prática investigativa com base na visão filosófica do 

positivismo já instituída na época, em que se pregava que o cientista tinha de 



24 

 

ser neutro, despir-se de sua subjetividade, criar e rever suas hipóteses para 

chegar a uma verdade plena.  

 Saussure (2006) levantou na língua o que era imutável: a língua é forma 

e essência, logo estrutura; a substância é elemento da fala. Desvios de 

gramática são entendidos como substância; um exemplo: a sentença “Eles viu 

as menina bonita” demonstra incongruência na concordância verbal, isto é, no 

plano da substância, enquanto no plano da forma (da língua) os elementos 

(sujeito + verbo + objeto) estão formados sem truncamento. Ao voltar-se ao 

sistema, ele busca a consistência da língua por meio da sincronia, fruto da 

dicotomia entre sincronia x diacronia. Esta última retrata a abordagem evolutiva 

e as mudanças dos elementos linguísticos com o passar do tempo. Para 

estudar apenas a língua, Saussure (2006) recorta-a em um período de tempo 

determinado, não se interessando pelo tempo anterior; logo o tempo atual, 

como a língua se mostra, é o seu corte.  

Pensar a língua dessa forma significa rechaçar o sujeito, o social, o 

histórico e o discursivo, é buscar apagar ou silenciar os elementos constitutivos 

da língua. Ao pensar a língua, Pêcheux (1997) se aproxima de Saussure 

(2006) e dele propõe um afastamento ao apontar que a língua não deve ser 

considerada como uma unidade homogênea, submetida a diferentes regras 

sistematicamente. Pelo contrário, a AD vê a língua como “condição de 

possibilidade do discurso” (ORLANDI, 2013, p. 22). E é neste lugar que nos 

colocamos ao entender que o sentido não se cola à palavra, mas circula pelo 

discurso em conjunto com a língua, permeada pelo meio sócio-histórico, pela 

ideologia, em diferentes posições ocupadas pelo sujeito. 

 Segundo Maldidier (2003, p. 22), “Pêcheux não invoca de forma alguma 

a ‘superação’ da dicotomia língua/fala. Saussure é, para ele, o ponto de origem 

da ciência linguística”. Pêcheux (1997), na ADD-69 (considerada o texto 

inaugural da teoria do discurso por ele proposta), propõe deslocamento a partir 

de Saussure (2006) quanto à dicotomia entre língua e fala, e critica a recusa do 

sentido que o corte saussuriano acaba por representar, quando Pêcheux 

(op.cit., 62) diz: “a partir do momento em que a língua deve ser pensada como 

um sistema, deixa de ser compreendida como tendo a função de exprimir 

sentido; ela torna-se um objeto do qual uma ciência pode descrever o 
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funcionamento”. Para a AD, segundo Orlandi (2013), a língua é relativamente 

autônoma; entretanto, nela incidem a história, o sujeito, o social, a ideologia e o 

discurso, uma vez que há entre eles uma relação intrínseca, mas, 

principalmente, constitutivas. Não existe uma separação lógica, sistemática 

entre eles, a língua na AD representa o campo da possibilidade do discurso, 

logo dos múltiplos sentidos. Em retrospectiva, a exclusão da fala no corte 

saussuriano torna-se ponto de reflexão para o que a AD não pretende ser 

exatamente. Em outras palavras, a AD, à sua maneira, retoma para si o que 

antes fora excluído por Saussure (2006), qual seja, a fala, o sujeito, a 

instituição, o histórico e o social, considerados estes como pontos 

incontornáveis na constituição da língua.  

Pêcheux (1997) deixa claro seu deslocamento de Saussure (2006) já de 

início no seu texto inaugural, ADD-69, com vistas a instituir a AD. Vale 

destacarmos dois pensamentos quanto à formulação teórica da AD no que 

tange à língua, à fala e ao discurso, segundo Maldidier (2003) e Orlandi (2011; 

2013). 

 Comecemos por Maldidier (2003, p. 22), quando aponta que “Michel 

Pêcheux constitui o discurso como uma reformulação da fala saussuriana, 

desembaraçada de suas implicações subjetivas”. Maldidier (2003) sublinha a 

importância de Saussure (2006) na formulação do discurso em AD. Ela infere o 

lugar teórico que Pêcheux (1997) pretende alçar ao dizer que é uma 

reformulação “desembaraçada de suas implicações subjetivas”, isto é, com a 

AD, passa-se a pensar que o sujeito não é dotado de todo domínio da língua e 

da fala, nas quais a história, o social e a ideologia intervêm ao produzir 

sentidos a partir do e no sujeito. Em outras palavras, enquanto a fala 

saussuriana é um ato de vontade individual e encarado “como um caminho da 

liberdade humana” (PÊUCHEUX, 1997, p. 71), o discurso para Pêcheux 

(op.cit., p. 82) é “efeito de sentidos” entre interlocutores na interseção entre 

língua e fala, como ato de subjetividade, sendo estas duas vistas não como 

dicotômicas, mas como constitutivas entre si. Logo, há um sujeito, mas não 

livre ou preso totalmente, ele tem escolhas, mas determinadas historicamente. 

A teórica brasileira Orlandi (2011, p. 60), por sua vez, traz também uma 

explicação para a relação entre língua, fala e discurso, vejamos: “A noção de 
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discurso desloca a reflexão para além da dicotomia língua/fala ou 

competência/desempenho. (...) O discurso não é geral como a língua (ou a 

competência) nem individual e a-sistemático como a fala (ou performance)”, e 

acrescenta que “não se deve confundir discurso com ‘fala’ na continuidade da 

dicotomia (língua/fala)” (ORLANDI, 2013, p. 21). Orlandi (2013) aponta que o 

discurso e a língua fazem parte do recorte teórico da AD; o discurso, 

entretanto, é condicionado pelo linguístico, pelo sócio-histórico, enquanto a 

língua tem suas rupturas, suas brechas, suas frestas. Não há uma 

dicotomização entre elementos interno e externo na linguagem, são elementos 

constitutivos, pois a “língua é assim condição de possibilidade do discurso” 

(op.cit., p. 22). 
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2.2 QUADRO TEÓRICO DA ANÁLISE DO DISCURSO 

   

 Vale compreender que “o discurso é efeito de sentidos entre locutores” 

(ORLANDI, 2013, p. 21). O discurso dá-se por uma relação constitutiva entre 

sujeito, língua e ideologia. O discurso é o que se produz nessa relação, são os 

efeitos de sentido que podem ser outros, mas não quaisquer. Outros, isto é, 

pela via da ausência, quando dizemos algo, dizemos de um modo, deixando de 

dizer outras questões e de tantas outras maneiras. Esse não dizer não implica, 

neste caso, uma censura, mas uma escolha não totalmente consciente, por 

isso, se dá pela via do inconsciente; portanto, constitutiva. Trata-se de uma 

escolha não tão livre nem aprisionada, mas sim atravessada ideologicamente, 

e só se figura como escolha por ser pela ideologia. O discurso se faz assim: no 

entremeio (ORLANDI, 2013, p. 23) – entre o sujeito recrutado pela ideologia, 

posta como o “só depois”; a língua, não pensada sistematicamente, mas como 

um campo entre escolhas, ausências e contradições, significada pela história. 

História esta entendida não como sucessão de fatos de forma cronológica, mas 

fatos que reclamam sentidos, uma vez que a materialidade é para ser 

apreendida no discurso (HENRY, 1994).  

Depois do texto da ADD-69, no qual Pêcheux (1969∕1997) busca definir 

a noção de discurso, em 1975, ele revisita algumas questões teóricas com a 

finalidade de reformular, acrescentar e, principalmente, rever as possíveis 

ambiguidades deixadas na ADD-69. De modo a evitar equívocos ou críticas 

infundadas, o teórico no início do seu texto já apresenta quais seriam as três 

regiões de conhecimento científico que compõem a AD. Ele as apresenta a fim 

de solidificar a teoria, como resposta também a algumas críticas; entre elas, as 

de “S.Fisher e E. Veron” (PÊCHEUX, 2010, p. 170). Estes criticam Pêcheux 

(2010) por testar o seu sistema de análise em um texto só, uma vez que 

Pêcheux houvera dito que excluiria a noção de análise semântica de um texto. 

O teórico, por sua vez, se empenha em advertir que uma “análise semântica”, 

em linhas gerais, não se foca em quantidade de texto em uma visada idealista 

positivista da linguística, uma vez que a noção de texto não remete à 

univocidade de sentido; em outras palavras, o esboço da análise é não 

subjetivo. Isto significa dizer que o texto não deve ser olhado apenas pela ótica 
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da análise linguística, mas, principalmente, da análise discursiva. Logo, em um 

texto, entende-se que há produção de diferentes efeitos de sentido marcando o 

sujeito como não uno nem controlador de sentidos, estes o escapam, enquanto 

o texto, para ele, não reproduz a lógica formal, mas o que há são posições 

ocupadas pelo sujeito. 

 Destarte, Pêcheux (1997, p. 163-164), meticulosamente, introduz os três 

pontos nevrálgicos da teoria e, após isso, foca-se na explicação de cada item 

integrante das três regiões. Vejamos como o autor apresenta seu quadro 

epistemológico: 

 

Ele [o quadro epistemológico] reside, a nosso ver, na 
articulação de três regiões do conhecimento científico: 1. o 
materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de 
suas transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 
2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos 
processos de enunciação ao mesmo tempo; 3. A teoria do 
discurso, como teoria da determinação histórica dos processos 
semânticos. 

 

 

 Tais regiões são atravessadas pela teoria da subjetividade de orientação 

psicanalítica. Orlandi (2012, p. 99) nos aponta que “A subjetividade pode 

interessar, discursivamente, pelo fato de que ela permite compreender como a 

língua acontece no homem”. Interessa-nos pensar que o sujeito, como efeito de 

linguagem, é quem incide sobre essas três regiões, uma vez que elas são 

constitutivamente produzidas a partir de e por ele. Ou melhor, sujeito aqui é 

articulado como posição discursiva, logo os sentidos são marcados a partir do 

lugar em que se projeta o sujeito. Por isso, os efeitos de sentido sempre podem 

ser outros, e é no deslizamento das posições ocupadas pelo sujeito que se 

produz o sentido. Precisamos pensar de antemão as três regiões atravessadas 

pelo sujeito do inconsciente na visada lacaniana. Plon (2012) nos diz que dos 

três faróis do pensamento francês, a saber, Althusser, Foucault e Lacan, o 

último é muito presente no trabalho de Michel Pêcheux. Maldidier (2003, p. 69) 

já ratificava isso ao relatar que: “É do lado da psicanálise que Michel Pêcheux 

procura uma abertura” para pensar o sujeito. Ao inserir na AD a noção desse 

sujeito de natureza psicanalítica, Pêcheux (1997) busca romper com a visão de 

um sujeito puramente intencional e passa creditá-lo como clivado e cindido. 
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Quando dizemos isso, nos referimos a um sujeito, em meio à união constitutiva 

do inconsciente e consciente na produção de sentidos, que pensa dar conta e 

fechar todos os sentidos daquilo que expressa (ou não). É preciso haver a 

ilusão do sujeito como o centralizador e criador de sentidos, isso faz parte da 

constituição do sujeito, como nos diz Brandão (2011, p. 68), “é próprio da 

constituição do sujeito a função que o eu assume de manter a ilusão de um 

centro”.  

Mas não é apenas à noção do sujeito atravessado pelo inconsciente que 

Pêcheux (1997) recorre. Ele trabalha a noção da ideologia como constitutiva 

também do sujeito via materialismo histórico. Isso porque “quando falamos 

marcam-se, simultaneamente, traços do registro inconsciente e do 

assujeitamento ideológico, funcionamento que se materializam na linguagem e 

operam se ocultando” (MARIANI; MAGALHÃES, 2011, p. 131). 

No que diz respeito ao materialismo histórico, também chamado de 

materialismo econômico, Pêcheux (1997, p. 165) nos deixa claro que a questão 

“que nos diz respeito é a da superestrutura ideológica em sua ligação com o 

modo de produção que domina a formação social considerada”. O termo 

empregado por Pêcheux (1997) – superestrutura – remonta à noção trabalhada 

por Marx e retomada por Althusser (2013, p. 109), a superestrutura “contém 

dois ‘níveis’, ou ‘instâncias’: a jurídico-política (o direito e o Estado) e a 

ideológica (as diferentes ideologias, religiosa, ética, legal, política etc.)”. Já a 

concepção de modo de produção implica na imbricação entre o sujeito e o 

efeito ideológico a partir da reprodução das relações de produção, como nos 

apontam Marx e Engels (2001, p. 11)6: 

 

A maneira como os indivíduos manifestam sua vida reflete 
exatamente o que eles são. O que eles são coincide, pois, com 
sua produção, isto é, tanto com o que eles produzem quanto 
com a maneira como produzem. O que os indivíduos são 
depende, portanto, das condições materiais de sua produção. 
 
 

Ao delimitar, a partir da superestrutura, a instância ideológica, Pêcheux 

(1997, p. 165) salienta que a interpelação é a modalidade de funcionamento da 

instância ideológica que, portanto, assegura a “reprodução das relações de 

 
6
 Obra em sua 2a. edição, ano 2001, editora Martins Fontes, originalmente publicada em 1932. 
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produção”, mas esta, em sua maior parte, é firmada pelo Aparelho de Estado e 

pelos Aparelhos Ideológicos de Estado. O primeiro funciona por via da 

repressão, e o segundo, da ideologia. A reprodução das relações de produção 

não é apenas empreendida por meio da base econômica, como nos adianta 

Pêcheux (1997), mas também entre outros, sendo a principal a escola, na 

condição de Aparelho Ideológico do Estado, na qual há maciçamente a injeção 

de diferentes saberes, ilusoriamente, apresentados como neutros, desprovidos 

de ideologia, mas que servem como uma prática na “formação social 

capitalista, isto é, as relações dos explorados pelos exploradores e dos 

exploradores com os explorados”, segundo nos assevera Althusser (2013, p. 

122).  

É por meio da interpelação que se dá origem ao sujeito entendido como 

ideológico e que tem “a impressão de estar exercendo sua livre vontade, a 

ocupar o seu lugar em uma ou outra das duas classes sociais antagonistas do 

modo de produção” (PÊCHEUX, 1997, p. 166). Assim, é na apreensão do 

materialismo histórico pela teoria das ideologias que Pêcheux (1997) baseia a 

noção de sujeito da AD, isto é, um indivíduo recrutado a ser sujeito pela 

ideologia que, ao mesmo tempo, é atravessado pela subjetividade, isto é, pelo 

inconsciente estruturado como linguagem.  

A próxima e importante região de fronteira trabalhada por Pêcheux 

(1997) é a linguística e, principalmente, no que diz respeito à enunciação. 

Maldidier (2003, p. 39) nos adverte que é no texto do autor publicado 

originalmente em 1975 – A propósito da Análise Automática do Discurso: 

atualização e perspectivas – que “aparecerá pela primeira vez aquela que foi 

deixada por conta nos textos anteriores: a enunciação”. O teórico busca, de 

algum modo, propor deslocamento das teorias de enunciação que se permitiam 

estar imersas na ilusão empirista subjetiva, isto é, na crença de um sujeito 

centrado e fonte do dizer. A ilusão do sujeito acabava por outorgar a essas 

teorias a ideia de que o sujeito enunciador fosse capaz de fazer todas as 

escolhas, manipular e controlar quaisquer adversidades do ato comunicativo. 

Para tanto, Pêcheux (1997) critica o estudo das marcas relacionadas com a 

enunciação ao apontar que a noção de léxico não pode ser considerada como 

um receptáculo das unidades lexicais sem a confluência com a sintaxe. E 



31 

 

acrescenta que a sintaxe, por sua vez, não tem um domínio neutro, mas 

constitui a organização dos traços enunciativos inerentes a uma dada língua, 

abrindo caminho para uma significação. 

A enunciação em Pêcheux (1997) não se relaciona apenas com o 

arranjo sintático, esta é uma forma da materialidade linguística. Há uma 

subjetividade que atravessa a enunciação, o autor nos diz que: “A enunciação 

equivale pois a colocar fronteiras entre o que é ‘selecionado’ e tornado preciso 

aos poucos (através do que se constitui o ‘universo do discurso’), e o que é 

rejeitado” (op.cit., p. 176). Por meio da zona do que é rejeitado, cria-se uma 

evidência ilusória de que o interlocutor escolheu dizer tudo, com a combinação 

sintática pensada, e ocultou o que desejava. É pela via da enunciação que 

Pêcheux (1997) articula as noções de esquecimento número 1 e 2. 

Como a subjetividade atravessa e permeia o discurso de forma 

constitutiva, há uma ilusão subjetiva que remete o sujeito à crença de ser 

conscientemente, em sua totalidade, formador do seu dizer. É por meio dessa 

ilusão que são formados os esquecimentos número 1 e número 2, conforme 

Pêcheux (1997) nos aponta. O esquecimento número 1 é a zona inacessível ao 

sujeito, é de natureza inconsciente, um espaço em que o sujeito, na produção 

de efeitos de sentido, pensa ser a origem do dizer. Por isso, é também 

nomeado de esquecimento ideológico, uma vez que “a ideologia é 

constitutivamente inconsciente dela mesma” (PÊCHEUX, 1997, p. 177), no 

sentido de que não há ritual ideológico sem falha, como nos afirma Pêcheux 

(2010) em seu texto de retificação em 1978, como adendo na edição brasileira 

de Semântica e Discurso. Nesse esquecimento número 1, o apagamento de 

um sentido pelo outro faz o sujeito sentir-se na posição de criador e controlador 

pleno do seu dizer. 

O esquecimento número 2, também chamado de esquecimento 

enunciativo, causa o efeito ilusório no sujeito de ter (re)eleito todas as palavras 

e as manejado de forma que pudesse significar do modo desejado por ele. 

Nesse tipo de esquecimento, o sujeito está mais próximo do consciente, ou da 

região pré-consciente, em que consegue reformular suas palavras na certeza 

de ter moldado, estruturado e adaptado seu dizer ao interlocutor da melhor 

forma possível. Portanto, quando Pêcheux (ibidem.) afirma que “As 
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construções sintáticas (...) têm, pois, uma ‘significação’ que convém destacar”, 

é porque justamente a subjetividade que incide sobre o sujeito fá-lo tanto 

formular e reformular as combinações sintáticas quanto acreditar que ele – o 

sujeito enunciador – está no pleno comando da enunciação. 

Em resumo, são esses dois esquecimentos que constituem o sujeito no 

processo de enunciação. Ao produzir sentido, o sujeito pensa ser a origem do 

dizer, a fonte única do sentido (esquecimento número 1) e quando (re)formula 

o seu querer-dizer, pensa ilusoriamente controlar todos os sentidos possíveis 

(esquecimento número 2) por meio da estrutura linguístico-enunciativa. Como 

nos assevera Orlandi (2013, p. 36), “Por isso é que dizemos que o 

esquecimento é estruturante. Ele é parte da constituição dos sujeitos e dos 

sentidos”. Não se trata, portanto, de um esquecimento voluntário, faz parte da 

produção de sentidos para e por sujeito por meio do discurso.  

Na terceira região, que diz respeito à teoria do discurso, Pêcheux (1997) 

tece alguns esclarecimentos quanto a mal-entendidos acerca do termo 

discurso. Começa por dizer que discurso não é o equivalente à fala 

saussuriana, posto que “o discurso seria então a realização em atos verbais da 

liberdade subjetiva que escapa ao sistema’ (da língua)” (op.cit., p. 178). 

Entende-se, assim, que o sentido não é produzido somente a partir do campo 

sintático, há uma injunção entre o social, o histórico e a subjetividade que 

atravessa o sujeito, a depender da sua posição discursiva ocupada; por isso, 

“escapa ao sujeito” (ibidem.), pois ali há o inconsciente. Outro equívoco é 

considerar o discurso apenas como um suplemento social do enunciado, como 

se fosse possível estratificar o discurso e analisar suas propriedades 

caracterizadoras. De acordo com Pêcheux (1997), se pensássemos o discurso 

com base nessa visão, o discurso poderia ser encarado como uma 

competência sujeita a ser medida, que variaria de sujeito a sujeito. Há, 

entretanto, uma determinação histórica que intervém na relação entre língua, 

sujeito e discurso e, principalmente, são todos estes constitutivos entre si. 

Pensar, portanto, a relação entre discurso e sujeito é compreender que 

ambos se constituem. Enquanto no discurso há a relação entre língua e 

ideologia, é a partir do sujeito e para ele que haverá produção de sentidos. Não 

há cortes ou sistematicidade lógica, “A linguagem serve para comunicar e para 
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não comunicar. As relações de linguagem são relações de sujeitos e de 

sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados” (ORLANDI, 2013, p. 21). É na 

variedade que se encontra a regularidade do discurso e em que o social, o 

histórico e o ideológico se manifestam no sujeito, pois é nessa conjuntura que 

se constitui a regularidade do discurso. O que queremos dizer é que os 

sentidos podem ser diversos, mas quando se fala (ou não), certos sentidos 

podem ser apagados, silenciados; daí, forma-se o contorno da produção dos 

efeitos de sentidos advinda de um dado lugar, sob certas condições de 

produção, e não outras. E é essa relação entre sujeito e discurso que nos 

interessa neste trabalho. Ou melhor, quando o sujeito-escrevente põe-se a 

produzir um texto, ele está imerso no campo das possibilidades de sentido, e 

dependerá dele para constituir a produção textual como um espaço discursivo. 

Para isso, será necessária dele a responsabilidade da autoria, de modo que 

possa contorna seu dizer e marcar certos sentidos, e não outros. 

  

  

2.2.1 SUJEITO, LÍNGUA, IDEOLOGIA: ASPECTOS-CHAVE DA AD 

 

Pêcheux (2010) busca desconstruir a noção de sujeito ao condenar as 

interpretações idealistas da própria ciência e ao apontar que o idealismo 

neopositivista se prende na psicologia social, dando ao analista, ao 

pesquisador a ilusão de explicar suas problematizações de maneira neutra, 

límpida e, principalmente, lógica. A essa crença ilusória de evidência e certeza 

na completude da análise em ciência, ou em qualquer natureza proveniente da 

prática social, Pêcheux (2010) nomeia de efeitos ideológicos do sujeito. O autor 

complementa dizendo que: 

 

O terreno que atingimos (terreno de uma teoria não-subjetiva 
da subjetividade) deve permitir-nos, de agora em diante, 
fundar, em seu princípio, a teoria (materialista) dos processos 
discursivos e, por essa via, indicar as posições relativas dos 
caminhos percorridos, ou, para retomar a outra imagem, unir os 
fios entre si (op.cit., p. 125). 

 

 



34 

 

Pêcheux (2010) enfatiza em considerar a estrutura e o funcionamento da 

ideologia e do inconsciente como pontos constitutivos do sujeito. Para isso, em 

primeira instância, vale-se de Althusser (2013) na questão da evidência 

espontânea do sujeito como partida para sua teoria materialista do discurso. O 

conceito de evidência dá-se no ritual ilusório da obviedade de acharmos uns 

aos outros sempre-sujeitos, possuidores da autonomia. Esse sentido de 

obviedade é constitutivo na formação de sujeito. Ou melhor: na tese de 

Althusser (2013, p. 131), é exposto que “não existe ideologia, exceto pelo 

sujeito e para sujeitos. O que significa: não existe ideologia a não ser para 

sujeitos concretos, e essa destinação de ideologia só é possível pelo sujeito”. 

Althusser (2013) afirma que os aparelhos ideológicos do estado trabalham pela 

ideologia, e ele entende a ideologia como forma geral, como uma prática – é a 

que nos interessa por ser a estrutura e o funcionamento. Segundo ele, Marx 

(2001) considera a ideologia como um sonho, algo inconcebível no mundo do 

realizável, logo imaginário, vazio. Marx (2001), em A Ideologia Alemã, diz que a 

ideologia não tem história, que a única história possível advém do indivíduo 

concreto (entendido na AD como o sujeito já interpelado). Nesta visada, a 

ideologia tem uma conotação negativa em meio a um cenário positivista. 

Althusser (2013), por sua vez, retoma essa noção acerca da inexistência 

de história na ideologia e lhe imputa um sentido outro ao acrescentar que “a 

peculiaridade da ideologia está em ela ser dotada de uma estrutura e 

funcionamento tais que a tornam uma realidade a-histórica, isto é, uma 

realidade oni-histórica” (op.cit., p. 125). Posteriormente, ao fazer uma alusão à 

proposição de Marx (2001), que parte da teoria desenvolvida sobre sonho por 

autores precedentes a Freud (quando Marx diz que a ideologia é tão imaginária 

quanto o sonho), Althusser (2013) vai além e discorre que:  

 

[...] nossa proposição de que a ideologia não tem história pode 
e deve [...] ser diretamente relacionada com a proposição 
freudiana de que o inconsciente é eterno, isto é, não tem 
história. [...] a ideologia é eterna, exatamente como o 
inconsciente (ibidem.).   
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 O sentido de eterno não se prende ao conceito de algo transcendente na 

história; pelo contrário, o eterno implica uma onipresença da ordem do 

imutável. Logo, há uma ideologia geral, assim como há o inconsciente em geral 

freudiano. Pêcheux (2010, p. 141) parte dessas teses de modo a pensar na AD 

o sujeito do discurso, que é ideológico e atravessado pelo inconsciente, e 

afirma que “Na verdade, o que a tese ‘a Ideologia interpela os indivíduos em 

sujeitos’ designa é exatamente que o ‘não sujeito’ é interpelado-constituído em 

sujeito pela Ideologia”. A noção de interpelação visa senão a constituição do 

sujeito via ideologia, sendo esta constitutiva dele e para ele. A interpelação é 

engendrada pelo aparelho repressivo do estado e pelos aparelhos ideológicos 

do estado; em outras palavras, é por via desses aparelhos que se constituem o 

sujeito de direito (consenso de que temos direitos e deveres; somos todos 

iguais) e o sujeito ideológico (você e eu somos conscientes; somos o que 

somos antes mesmo de falarmos – por projeção).  

Orlandi (2012), por sua vez, apresenta a interpelação e também a 

individu(aliz)ação como dois movimentos no processo de subjetivação. 

Expliquemos: há a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia, 

produzindo-se então uma forma-sujeito histórica. Quanto à individualização do 

sujeito em relação ao Estado, Orlandi (2012, p. 106) afirma que: 

 

(...) é agora o Estado, com suas instituições e as relações 
materializadas pela formação social que lhe corresponde, que 
individualiza a forma sujeito histórica (...). Portanto o indivíduo, 
nesse passo, não é a unidade de origem (o indivíduo 
interpelado em sujeito-I1) mas o resultado de um processo, um 
constructo, referido pelo Estado. 

 

Assim, uma vez individuado, esse sujeito se filia à noção de um sujeito 

de direitos e deveres, característica de uma prática social capitalista, por 

exemplo. Não nos esqueçamos de que, para a AD, além da interpelação do 

indivíduo pela ideologia que o torna sujeito e do Estado que o individualiza, 

esse sujeito é sempre atravessado pela subjetividade – o inconsciente 

estruturado como linguagem. 

 Articular a noção de inconsciente na AD significa deslocar a própria 

noção de sujeito nos estudos de linguagem entendido como empírico e, ao 

mesmo tempo, demarcar uma tomada de posição com vistas à construção da 



36 

 

própria teoria não subjetivista da subjetividade. É importante destacar que a 

AD, ao trabalhar a questão de sujeito, se ancora na noção do inconsciente com 

foco na vertente lacaniana. Lacan (1988, p. 25) nos aponta que “o inconsciente 

é estruturado como uma linguagem”, isso implica dizer que a estrutura do 

inconsciente é inalcançável ao sujeito, é o ponto inarticulável. Segundo Elia 

(2012, p. 57), “Aliás, inconsciente estruturado quer dizer exatamente isso: algo 

que é articulado no logos da linguagem mas que nem por isso é articulável em 

palavras na fala do sujeito”.  

 A AD trabalha a noção da não transparência do sujeito, isto é, “o sujeito, 

na análise de discurso, é posição entre outras, subjetivando-se na medida 

mesmo em que se projeta de sua situação (lugar) no mundo para sua posição 

no discurso” (ORLANDI, 2012, p. 99). Ou melhor, o sujeito está submetido a 

falhas, lapsos, deslizes, porque estes pontos são também constitutivos dele. É 

pelas falhas e pelos furos que o sujeito sempre marca ou produz sentidos. 

Orlandi (2012) nos acrescenta que enquanto a psicanálise considera o 

inconsciente como estrutura, na AD o discurso materializa a ideologia na 

língua. De todo modo, o inconsciente e a ideologia constituem o sujeito e se 

marcam como constitutivos da subjetividade. Como nos assevera Orlandi 

(2012), para subjetivar-se é preciso submeter-se à língua na história, e esse 

processo de subjetivação não é quantificável; só se é sujeito pela interpelação 

da ideologia constitutivamente. Por isso, a ideologia torna-se tão fulcral para a 

AD. Já o inconsciente é a subjetividade perpassando tanto a ideologia quanto o 

sujeito de maneira constitutiva, pois, é essa conjunção que marca um sujeito 

descentrado, dividido capaz de materializar na língua as contradições, os 

equívocos e as ambiguidades.  

Segundo Plon (2012), Pêcheux (1997) nunca se distanciará da noção do 

sujeito do inconsciente, baseado nas ideias lacanianas de um sujeito clivado 

entre o consciente e o inconsciente. Foi com esse aporte teórico que Pêcheux 

(1997) pôde se afastar da psicologia social balizada pela visão de um sujeito 

empírico e totalmente consciente de si. Entretanto, no que diz respeito à 

ideologia, Pêcheux (2010) retifica seu posicionamento em caráter de urgência 

em 1978 em seu texto, Só há causa daquilo que falha ou o inverno político 
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francês: início de uma retificação. Nesse texto, ele retoma alguns pontos, mas, 

principalmente, a ideologia, quando diz que: 

 

Só há causa daquilo que falha (J. Lacan). É nesse ponto 
preciso que ao platonismo falta radicalmente o inconsciente, 
isto é, a causa que determina o sujeito exatamente onde o 
efeito de interpelação o captura; o que falta é essa causa, na 
medida em que ela ‘se manifesta’ incessantemente e sob mil 
formas (o lapso, o ato falho etc.) no próprio sujeito [...] (op.cit., 
p. 277). 

 

 

Como Pêcheux (2010) descreve, ele reconhece que há o lapso e o ato 

falho na própria interpelação ideológica. O teórico revisita a psicanálise de 

modo a compreender e corrigir o fato de a ideologia também estar sujeita a 

lapsos, a inconsistências e, por fim, a um ritual falho. Assim, o sujeito é 

entendido como se constituindo em meio à falta, à falha, sempre em busca de 

uma dada completude. É preciso acrescentar que “a língua não funciona 

fechada sobre si mesma, ela abre para o equívoco” (ORLANDI, 2012, p. 103), 

e o equívoco se dá pelo funcionamento da ideologia com o inconsciente. O 

sujeito que se inscreve na LE – é aqui que nos interessa mais especificamente 

–, por exemplo, submete-se à produção de equívocos, falhas, lapsos também 

constitutivos da língua outra.  

 

  

2.2.2 LM E LE: UMA RELAÇÃO CONSTITUTIVA DO SUJEITO 

 

A noção de sujeito em conjunto com a LE, muitas vezes, nos estudos 

distantes da visada discursiva é pensada por uma vertente pragmática e 

comunicativa que postulam o sujeito como totalmente consciente e ciente de 

suas produções, sejam orais ou escritas. Além disso, a visão de uso da língua 

acaba por ser permeada pelo discurso de que o sujeito deve se comunicar a 

partir do “uso da língua” no contexto real. A noção de “uso da língua” implica 

que o sujeito e a língua mantêm uma relação independente, no qual poderão 

aproximar-se ou afastar-se a depender da necessidade de comunicação. Ou 

melhor, “usar uma língua” sugere entendê-la como instrumento, como algo 
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possível de nos emponderar em alguns momentos e nos deixar à mercê em 

outros. Perpassa aí, então, a visão de um sujeito que sempre está em vias de 

alcançar a língua, de buscar dominá-la. Nosso interesse subverte a essa noção 

de uso e dominação, vemos a língua e sujeito como constitutivos entre si. 

O sujeito quando se põe a produzir sentidos em uma LE, ele o faz 

também cerceado pela história que ampara os possíveis sentidos. E se ele 

tropeça, é porque também há uma história – mesmo que seja da LM – que nele 

incide e o constitui em uma dada posição discursiva. E é a partir disso que 

buscamos pensar especificamente a noção de sujeito em AD em relação à LM 

e LE.   

Estar na língua do outro é se implicar, se arriscar, se responsabilizar 

pelo próprio dizer e projetar-se no processo histórico da LE. É necessário 

entender que não é questão de domínio da língua, mas sim de produção de 

sentido atravessado por dizeres e formas de um falante que busca se inscrever 

na língua do outro e ter o sentimento de “já-lá”. O sujeito se projeta ao querer 

falar como o outro na língua do outro, isto é, “dar-se escuta ao outro lugar onde 

a segunda língua fala: lugar do desejo de falar uma outra língua, que não a 

materna” (SERRANI-INFANTE, 1998, p. 257). Ao estudar uma língua 

estrangeira, o sujeito rompe com a ilusão de um controle absoluto do dizer, 

conforme explica Revuz (1998), é como se fosse um retorno ao estágio do 

infans, em que se assujeita a uma nova experiência. Entretanto, podemos 

acrescentar que isso não acontece de forma sistemática e categórica, como se 

pudéssemos dividir em etapas a apreensão e inscrição na língua outra. É um 

processo de estilhaçamento, de ruptura e, por vezes, de trauma, pois “O eu da 

língua estrangeira não é, jamais, completamente o da língua materna” (REVUZ, 

1998, p. 236). É um sujeito que se deparará com outro recorte do real. Trata-se 

de outra ordem do simbólico. Para Lacan (1995), o simbólico traduz-se pela 

tentativa do sujeito em nomear e dar sentido ao mundo. Em se tratando de LE, 

o sujeito à medida que se inscreve na língua, poderá criar bordas para o seu 

querer-dizer, que não acontecerá sem a presença da LM, seja ela latente ou 

não.  

 A LE, como nos fala Revuz (1998, p. 216), é “uma segunda língua, 

aprendida depois e tendo como referência uma primeira língua, aquela da 
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primeira infância. [...] Essa língua chamada ‘materna’ pode não ser a da mãe, a 

língua ‘estrangeira’ pode ser familiar, mas elas não serão jamais da mesma 

ordem”. É importante situarmos, desde já, o que pensamos a respeito da LE e 

LM. Revuz (1998) nos afirma que a LM é onipresente para o sujeito, de forma 

que o sentido para ele sempre está posto. Cai-se na transparência de nunca tê-

la aprendido, pois, como sabemos, aprender uma língua é estar inscrito na 

história, no social, é mais interpelação do que indagação, por assim dizer. 

 Quando nos focamos no sujeito em relação à LE, podemos “Afirmar que 

o desejo de aprender é o verdadeiro motor da aprendizagem é forçar uma porta 

aberta. [...] chega-se a essa porta, mas ela não é transposta” (op.cit., 217). 

Perguntamo-nos: que porta é essa? Como podemos ultrapassá-la? Não 

podemos incorrer na redução da importância desse questionamento inspirado 

por Revuz (1998). Poderíamos dizer que essa porta, antes de mais nada, é 

ilusória, pois denota o vaivém requerido ao sujeito para que ele se desprenda 

da LM e se implique na LE. Esse processo de envolvimento com a língua outra 

não se dá no nível apenas sintático, de apropriação lexical e de inserção ao 

contexto; além dessas, há um processo de assujeitamento a essa língua outra 

– que é saber essa língua e saber dessa língua histórica, social e 

ideologicamente. É entender que a subjetividade que se põe ao trabalho do 

sujeito, e vice-versa, de maneira constitutiva, se dá em relação à ordem 

simbólica da LE.  

 Ordem simbólica na LE significa um furo outro do real, diferente daquele 

que nos inscrevemos e fomos inscritos em nossa LM. Em outras palavras, 

como estuda Celada (2007), no caso do sujeito em relação à LE, a ordem 

simbólica implica em assujeitamento a diferentes formas de dizer da LE. Estar 

na LE é continuar a ser um sujeito clivado entre o consciente e o inconsciente, 

condição esta própria do sujeito, em que se filia a diferentes dizeres, crendo 

estar na origem do dizer. Subjetivar-se na LE é implicar-se na LE em meio à 

articulação da língua com sua história, imersos em sua ideologia e imaginário. 

 Não podemos cair no engano em acreditar que o sujeito ao intentar 

inscrever-se na ordem simbólica da LE repete, retoma ou instaura sentidos 

outros como se não houvesse resistência com a LM. As posições que o sujeito 

ocupa na LE, a depender de como esteja inscrito e implicado nela, deixará as 
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marcas, vestígios e deslizes, que estarão mais latentes, ou não. Quando 

latentes, denunciam um sujeito marcado e filiado fortemente aos dizeres da 

LM, resistente pela própria constituição histórica. Muitas vezes, irrompem 

pistas de natureza estrutura sintática da LM, capazes de denunciar um sujeito 

fortemente atravessado pela LM. Em outros momentos, o sujeito está inscrito 

na LE a ponto de a LM não se sobressair, nem deixar vestígios no plano 

sintático. Nesse último caso, temos um sujeito que busca engajar-se estrutural 

e discursivamente na LE de forma (in)consciente. Quanto mais inscrito, mais o 

sujeito passa a entrar no jogo imaginário instituído pela LE. Isto é, assujeita-se 

a falhas, contradições, ambiguidades, esquecimentos, todos estes constitutivos 

do sujeito, conforme estabelecidos por Pêcheux (1997). Em outras palavras, o 

sujeito engajado e fortemente inscrito na LE se inscreve em outro simbólico, 

atravessado pela ideologia, pelo social e pelo histórico.  

De modo a responder à pergunta antes feita, podemos dizer que para 

passar a porta é preciso ilusoriamente tirar a couraça da resistência sendo 

resistente. Pois, ser resistente é ser sujeito; como nos diz Lagazzi (1998), 

resistência não é equivalente à oposição e não é mero confronto. Pensemos a 

resistência como ponto constitutivo no caso da LE no processo de 

subjetivação. Aprender outra língua “implica que essa outra língua e os saberes 

que ela pode supor entrarão em relações (de captura, de resistência, de 

confronto) com a malha de uma subjetividade já inscrita” (CELADA, 2008, p. 

149). Isso se dá pela onipresença da LM na produção de sentidos em LE, que 

não deve ser vista por uma perspectiva negativa ou crítica. Pelo contrário, a LM 

é o lugar em que o sujeito se reconhece como sujeito, é nesse espaço em que 

ele conhece, nomeia o mundo pela primeira vez. É o seu lugar ilusoriamente de 

origem. A LE é, por sua vez, um espaço para o sujeito (re)conhecer e 

(re)nomear o mundo sob outra perspectiva, é também o caminho em direção à 

quebra da ilusão de um mundo aparentemente estável e de sentidos unívocos. 

Inscrever-se em uma língua outra não está relacionado com mera 

memorização de palavras, expressões ou termos semi-fixos, é filiar-se à ordem 

simbólica da LE. Muito mais do que isso, como nos aponta Celada (1998), 

inscrever-se é sujeitar-se à língua outra, o sujeito é marcado pelo desejo de 

alcançar um todo e uma completude de sentido na LE, impulsionado sempre 
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pela falta que o constitui. A LM faz parte do batimento do sujeito no processo 

de inscrição com a LE, não há afastamento, distanciamento quantificável entre 

o sujeito, LM e LE. Pela ordem simbólica da LE, o sujeito, ao passo que se 

inscreve cada vez mais na LE, sente-se mais e mais controlador, manipulador 

dessa língua outra. Não percebe que, no dizer ou no querer-dizer a língua 

outra, ele está produzindo sentidos que pertencem ao jogo constitutivo entre 

aquilo que lhe parece familiar e estranho. É nesse vaivém, nessa busca ilusória 

na LE pelo dizer semelhante ou igual ao falante nativo, que se dão os avanços, 

as potenciais frustrações, as possíveis estagnações, os emaranhados 

constitutivos do sujeito que força passar a porta rumo à LE. 

Quando trabalhamos e articulamos o conceito de língua, carregamos, no 

senso-comum, a concepção de que língua é meramente instrumento de 

comunicação. A perspectiva da instrumentalidade sugere um sujeito e uma 

língua divididos e independentes, é como se o uso da língua pudesse ser 

controlado pelo sujeito. Para a AD, língua é relação entre sujeito, história e 

ideologia. Estes três pontos formam um tripé constitutivo. Podemos apontar 

que a história não é cronológica, nem temporal, a história implica fazer e 

produzir sentido. Como afirma Henry (2003, p. 51-52):  

 

[...] é ilusório colocar para a história uma questão de origem e 
esperar dela a explicação do que existe. Ao contrário, não há 
“fato” ou “evento” histórico que não faça sentido, que não peça 
interpretação, que não reclame que lhe achemos causas e 
consequências. É nisso que consiste para nós a história, nesse 
fazer sentido, mesmo que possamos divergir sobre esse 
sentido em cada caso. Isto vale para a nossa história pessoal, 
assim como para a outra, a grande História. 

 

Quando apontamos a história como participante da língua, é porque sem 

o sujeito e a língua, ela não existiria, vice-versa. Essa relação constitutiva no 

que diz respeito especialmente à produção de sentido indica que “dizer” 

significa sempre situar-se historicamente, independentemente da língua. Como 

vimos, a ideologia essencializa os sentidos como se tudo que nos cerca 

estivesse posto, e que nós teríamos a habilidade de nomear, criar sentidos e 

manipulá-los a partir de nós mesmos. E o sujeito marca seus sentidos porque 

nele há o (in)consciente, a história, a ideologia que nele incidem; em outras 

palavras, o sujeito se reconhece como tal e postula o mundo porque para ele 
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tudo está claramente óbvio – efeito ideológico da transparência dos sentidos, 

ponto este constitutivo do sujeito. 

 Um caminho possível para pensar a língua pode ser trilhado por dois 

vieses: a partir da língua imaginária e língua fluida correlacionadas com a LE e 

LM. Quando pensamos no corpus deste trabalho, temos a língua inglesa na 

condição de LE e a língua portuguesa como LM. Os alunos que produziram os 

textos em língua inglesa não se perguntaram que LE era aquela que estava, 

escrevendo, produzindo e ilusoriamente manejando em sua plenitude. Segundo 

Orlandi (2009), “língua imaginária é a língua sistema”, é aquela justamente que 

a grande mídia explora, as editoras recortam para fins “didáticos” e muitos 

alunos digerem em cursos de língua. Língua imaginária, por assim dizer, é o 

recorte de uma suposta língua, mas que passa, no caso da LE, pela 

higienização sob a perspectiva da dicotomia entre o certo e o errado. 

Precisamos entender que não se trata de ser um recorte falso de uma LE, mas 

está relacionado com um recorte da língua, que passa por diferentes mãos a 

fim de (re)afirmar o imaginário do que seja a LE. Vemos que a língua 

imaginária que perpassa os aprendizes de LE, por exemplo, são legitimados 

por livros-textos que se preocupam com a higienização estrutural, sintática e 

semântica, em que o erro não tem espaço, o lapso é condenado e a falha é 

vista como fracasso.  

 Então, quando analisamos o corpus produzidos pelos alunos, levamos 

em conta que o escrever deles está atravessado pela preocupação com a 

higienização quanto ao erro e com a reprodução estrutural de uma língua 

inglesa com um tom de livro-texto. E isso o aluno e o professor não controlam e 

nem se dão conta por completo. Orlandi (op.cit.) nos aponta que a língua 

imaginária está em alinhamento com as línguas-instituição, em que as normas, 

as coerções são vigiadas; por isso, o livro-texto em LE acaba por ser um meio 

legítimo para que a língua seja trabalhada como se apresentasse apenas uma 

perspectiva de uso e de aplicações. Uma vez a LE sendo articulada como 

língua imaginária, ela traz a mesma impressão da LM – de uma língua estável, 

com unidade e regras, levando ao aprendiz a ilusão também de que dizer é 

reproduzir o certo entendido pelo mundo linguajeiro ofertado pelos livros-texto. 
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 Fora desse viés e dessa perspectiva unificadora e unitária quanto à 

língua, a AD nos leva a pensar na língua fluida, em que nos impulsiona a 

entender que língua não é estrutura e mecanismo apenas, é o acontecimento 

ligado à história e ao social como pilares para produzir sentidos. E, além disso, 

nos convida a compreender que a língua, independentemente de qual seja, é 

incompleta, não se fecha, não se reduz a livros didáticos e livros-texto. Língua 

fluida, para Orlandi (op.cit., 18), “é a língua movimento, mudança contínua, a 

que não pode ser contida em arcabouços e fórmulas, não se deixa imobilizar, a 

que vai além das normas”. E nessa língua que a AD e este trabalho buscam 

articular e pensar, porque é a língua como é, sem limites, sem amarras, no 

sentido de que a língua não subsiste a regras e estruturas apenas, ela é mais 

do que normas. E é trabalhando dentro dessa noção com vistas à LE que 

intentamos pensar o sujeito-aluno produzindo e marcando sentidos na LE 

atravessado ideologicamente pela língua imaginária, isto é, ele crê produzir 

sentidos com estruturas e regras fechadas, dando conta de todos os sentidos. 

Nada escapa e sentido algum escapam.  

 Portanto, pensar sujeito em relação à LM e LE nos convoca a entender, 

primeiramente, que há a língua imaginária e a língua fluida atravessando a 

constituição do sujeito. Isto é, seja LM e LE, o sujeito ao produzir sentido 

entende (in)conscientemente que está em pleno controle de todos os sentidos 

e pode manobrar as interpretações a partir das construções gramaticais e 

escolhas vocabulares – isto entendido como efeito da língua imaginária. 

Esquecemos que a língua é fluida, não damos conta de todos os sentidos, 

porque não há completude de sentido, não é uma língua gramatical por si só, 

porque “(...) na realidade (língua fluida) não temos controle sobre a língua que 

falamos, ela (...) não tem os limites nos quais nos asseguramos, não a 

sabemos como imaginamos, ela é profundidade e movimento contínuo. Des-

limite” (ORLANDI, 2009, p. 18). A LM e LE em relação ao sujeito são 

constitutivamente um des-limite, pois suas relações são inacabadas e sempre 

em construção de um sentido possível.  
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2.3 UM DIÁLOGO COM O CORPUS: PENSANDO O ESPAÇO DISCURSIVO, 

A TOMADA DA PALAVRA E O LAPSO NA PRODUÇÃO TEXTUAL EM LE  

 

 

Pensar a produção textual em LE na visada discursiva significa navegar 

contra a noção de língua apenas como estrutura; implica discutir a questão de 

como os sentidos são formados em uma relação entre sujeito, história e língua. 

A produção textual, tanto em LE quanto em LM, gira em torno da possibilidade 

de construção de sentidos e de um potencial gesto interpretativo. Por isso, 

relaciona-se ao sujeito e à autoria, dois pontos estes que se alinhavam no 

processo de escrita. Escrever em LE é estar na condição de um sujeito entre 

línguas, que investe incessantemente para sentir-se lá, isto é, na língua outra 

e, ao mesmo tempo, estar atravessado pelos sentidos produzidos pela LM. Em 

outras palavras, escrever um texto em LE – estar na posição de um produtor 

textual em LE – é configurar as bordas de sentido de um texto.  

Produzir um texto em uma língua outra é também estar em meio a 

dispersão, e cabe ao sujeito na posição de escrevente limitar e confrontar os 

sentidos que circulam o texto que ele está empreendendo em construir. Isso 

justifica por que reunimos três questões fundamentais de nossa pesquisa nesta 

seção: a tomada da palavra, o espaço discursivo e o lapso. Ao avançarmos e 

visitarmos a seção de análise, perceberemos por meio do corpus que os tratar 

de forma separada e categorizada não nos permite pensar a produção textual 

em LE, porque estaríamos fragmentando o empreendimento do sujeito na 

construção de sentidos dentro do texto. Ao escrever em LE, precisamos 

compreender que o sujeito, independentemente de quanto esteja inscrito na 

língua outra, se porá na posição de produtor textual. Isso significa que é 

esperado que ele produza sentidos, crie limites textuais, delimite o seu “querer-

dizer” e deixe rastros, (in)conscientemente, dos ecos de sua LM.  

Para o sujeito produzir sentido e criar bordas, há em jogo também as 

formações imaginárias, posto que escrever demanda virtualmente uma 

antecipação (para quem e por que escrever). Segundo Pêcheux (1997, p. 82), 

as formações imaginárias “designam o lugar que A e B se atribuem cada um a 

si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do 
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outro”. Isto é, os sujeitos-escrevente no nosso corpus são alunos universitários 

em Letras, que foram solicitados a escrever um texto em LE, com base no 

conto Old Man at the Bridge. Para tanto, (in)conscientemente, tais sujeitos na 

posição de alunos são esperados, no âmbito institucional, a realizar a tarefa e, 

possivelmente, a demonstrar ilusoriamente domínio da escrita na língua 

inglesa. Isto significa dizer que há um mecanismo de antecipação; de um lado, 

o sujeito-aluno projeta-se imaginariamente na posição do sujeito-professor para 

tentar dar conta de todos os detalhes solicitados pelo professor, ou não; por 

outro lado, o sujeito-professor antecipa-se também na posição do sujeito-aluno 

na crença de que este tenha produzido o ato de recontar de forma adequada e, 

ao mesmo tempo, abrangido a história em um todo. Ambos são atravessados 

pelo institucional, ou seja, o que se espera deles na posição em que ocupam 

socialmente. Com isso, entendemos que “As condições de produção implicam 

o que é material (a língua sujeita a equívoco e à historicidade), o que é 

institucional (a formação social, em sua ordem) e o mecanismo imaginário 

(ORLANDI, 2013, p. 40).   

Olhar o sujeito buscando construir sentidos em uma produção textual em 

LE nos faz refletir sobre três pontos fundamentais: i) a noção de espaço 

discursivo, baseado em Maingueneau (1989), (em nível autoral empreendido 

por um possível gesto interpretativo; ou em nível de paráfrase empírica ou 

formal); ii) a noção da tomada da palavra, segundo Serrani-Infante (1998), De 

Nardi (2002); e iii) a questão do lapso, de acordo com Maia (2006). 

Discutiremos esses três pontos levando em conta o sujeito entre línguas, de 

modo a construir margens textuais sob a ilusão da completude textual. 

Quando mencionamos o espaço discursivo, nesta pesquisa, relacionado 

com a produção textual em LE, consideramos o texto como um lugar de 

possibilidade de construção de sentidos, em que cabe ao sujeito-escrevente a 

responsabilidade de ilusoriamente dar conta do fechamento textual. Para 

pensarmos na noção de espaço discursivo, precisamos revisitar Maingueneau 

(1989), que passa a pensar essa questão voltada à prática do analista do 

discurso quando em face ao corpus. Para discutirmos a questão do espaço 

discursivo para propormos um deslocamento para nossa pesquisa, faz-se 
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necessário revisitarmos a posição teórica inicial de Maingueneau (1989, p. 

117), que diz: 

 

O "espaço discursivo", enfim, delimita um subconjunto do 
campo discursivo, ligando pelo menos duas formações 
discursivas que, supõe-se, mantém relações privilegiadas, 
cruciais para a compreensão dos discursos considerados. Este 
é, pois, definido a partir de uma decisão do analista, em função 
de seus objetivos de pesquisa. Não é por simples comodidade 
que determinados subconjuntos são recortados (porque seria 
difícil apreender um campo discursivo em sua totalidade), mas 
também e sobretudo porque uma formação discursiva dada 
não se opõe de forma semelhante a todas as outras que 
partilham seu campo: certas oposições são fundamentais, 
outras não desempenham diretamente um papel essencial na 
constituição e preservação da formação discursiva 
considerada. 
 

 

 

 Articular a noção de espaço discursivo sob a perspectiva de 

Maingueneau (op.cit.) é pensar estritamente na posição do analista do discurso 

na busca pela interpretação dos discursos que circulam um dado corpus. 

Espaço discursivo, em sua teoria, é quando o analista do discurso busca traçar, 

no mínimo, duas formações discursivas (FDs) que se alinhavam, de modo a 

configurar um dado sentido, apontar uma construção de sentido no texto. 

Interessante perceber que aquele que produz um texto precisa contornar 

(in)conscientemente os sentidos; como resultado, temos as FDs que precisam 

se embrenhar para que haja uma regularidade no discurso e os sentidos 

possam ser sustentados. E isso se dá quando o sujeito está na posição de 

responsabilidade em contornar o seu dizer. Para compreendermos mais 

profundamente a noção do espaço discursivo, é importante retomarmos a 

questão da FD. Quando falamos em FD, nos referimos à noção trabalhada por 

Pêcheux (2010, p. 147), que destaca:  

 

Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa 
formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada 
numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de 
classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a 
forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma 
exposição, de um programa etc.). 
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Isso quer dizer que o indivíduo interpelado em sujeito está inscrito em 

FDs que representam uma dada posição ideológica, certos discursos, e não 

outros. As FDs não são visíveis estruturalmente, estão no plano do discurso, 

isto é, está no campo da inscrição do sujeito a uma dada posição (porque toda 

posição ocupada pelo sujeito é ideológica). Elas são identificáveis a partir de 

suas regularidades no discurso, como nos diz Pêcheux (2010, p. 146-147): 

 

as palavras, expressões, proposições etc. mudam de sentido 
segundo as posições sustentadas por aqueles que as 
empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em 
referência a essas posições, isto é, em referência às formações 
ideológicas nas quais essas posições se inscrevem. 

 

 

Em outras palavras, considerar a FD é também articular a concepção de 

ideologia, porque estas juntas formam sentidos, constituem discursos e 

evidenciam a posição em que o sujeito está inscrito. Vale destacar que “cada 

formação ideológica constitui assim um conjunto complexo de atitudes e de 

representações que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’ mas se 

relacionam mais ou menos diretamente a posições de classe em conflito umas 

em relação às outras” (BRANDÃO, 2011, p. 47 apud HAROCHE et al, 1971, p. 

102). Portanto, conforme nos assevera Orlandi (2013, p. 44), “Os sentidos não 

estão assim predeterminados por propriedades da língua. Dependem das 

relações constituídas nas∕pelas formações discursivas”. Isso significa que 

quando o sujeito na produção textual em LE (ou em sua própria LM, 

independentemente) põe-se a escrever, ele o faz inscrito em uma posição 

ideológica articulada a dada(s) FD(s). Por isso, não há univocidade de sentido, 

pois pode ter diferentes sentidos a mesma palavra ao se inscrever em FDs 

distintas.  

 Tratar da questão do espaço discursivo é abordar também a FD. Porque 

pensando ainda à luz de Maingueneau (1989), o autor se preocupa em 

delimitar a noção de espaço discursivo apenas na função do analista ao 

trabalhar o corpus e as regularidades fornecidas pelas FDs.  Pêcheux (1997, p. 

314) destaca que não podemos nos esquecer de que tais FDs 
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constitutivamente são porosas, ou seja, “uma FD não é um espaço estrutural 

fechado, pois é constitutivamente ‘invadida’ por elementos que vêm de outro 

lugar (de outras FDs) que se repetem nela”. Por isso, o sentido não é uno, 

único e completo – há sempre furos, uma vez que entendemos a língua como 

um processo sempre inacabado. 

 Tomando essas considerações a respeito da FD articulada à noção de 

espaço discursivo empreendido por Maingueneau (1989), buscamos aplicar a 

noção de espaço discurso à produção textual. De um lado, para Maingueneau 

(1989) espaço discursivo refere-se apenas à prática do analista do discurso em 

traçar e ter a configuração dos discursos possíveis (com base em duas FDs) 

dentro de um dado texto; de outro lado, buscamos empreender a noção de 

espaço discursivo em uma produção textual em LE como lugar de possibilidade 

em que o sujeito é capaz de trabalhar os contornos do texto em seu início, 

meio e fim, sob a ilusão da completude de sentido. Isso não significa que todo 

sujeito-escrevente consegue instaurar o texto como espaço discursivo, porque, 

para isso, ele precisa inscrever-se na posição de autoria, traçar seu gesto 

interpretativo. 

 De modo a entender essas questões com base no corpus de nossa 

pesquisa, estudemos a sequência discursiva 5 (SD) produzida por um dos 

alunos da graduação em Letras (Português∕Inglês). Segue: 

  

(SD 5) His simplicity is the spirit of the short story, I believe, especially when is 
compared to the megalomaniac, foolish and violence of the war. 

 

Com base na SD 5, podemos analisar o empreendimento por parte do 

aluno em posição sujeito-escrevente em contornar os sentidos em LE. 

Evidencia-se uma responsabilidade do sujeito-escrevente em opinar sobre o 

personagem do conto, isto é, o sujeito-escrevente mostra filiar-se à FD ligada à 

simplicidade. O aluno diz que a simplicidade é o espírito do conto e, ao mesmo 

tempo, é capaz de configurar sua argumentação sem embaralhar o fio 

discursivo. Apesar de estar entre línguas e deixar vestígios estruturais 

ocasionados potencialmente pela presença da LM (conforme veremos na 

seção de análise), o sujeito-escrevente intenta a todo instante lutar para 

margear o texto e responsabiliza-se pelo texto ao mostrar seu ponto de vista.  
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Neste caso, podemos dizer que o aluno construiu o seu dizer em LE, 

não recorrendo a frases prontas encontradas no conto; pelo contrário, colocou-

se (in)conscientemente na posição de produtor de sentidos. Ele é capaz de 

instaurar no texto um espaço discursivo, pois inscreve-se em determinados 

sentidos, nem rompe ou estilhaça estruturalmente a linearização do discurso. 

Mesmo deixando vestígios da LM no nível estrutural na LE, o sujeito luta para 

constituir o seu querer-dizer. Na SD 5, temos o exemplo de um espaço 

discursivo no nível autoral, porque o sujeito entra na posição-autor. Ou melhor, 

nesse caso, temos a produção textual como um possível espaço discursivo, em 

que o aluno administra e contorna sentidos discursivamente, vai além da 

linearização textual. 

Cabe ressaltar que para constituir-se sujeito-autor é preciso assumir a 

responsabilidade de organizar, de particularizar e singularizar seu dizer em um 

jogo de linguagem com vistas a organizar, dar contorno e fechamento ao texto, 

como nos aponta Orlandi (2007a). Quando pensamos a autoria aqui, 

compreendemos o sujeito como produtor da linguagem, mas afetado ilusória e 

ideologicamente pelo senso de “querer-dizer” e de dar forma ao seu dizer. A 

autoria é universal, no sentido de estar para todos; entretanto, ao produzir 

sentido, espera-se que cada sujeito em posição-autor se inscreva na 

linguagem, imerso no campo do social e do discursivo, de modo a operar suas 

escolhas, de criar estratégias, de dar conta ilusoriamente de suas escolhas. 

Ser autor, ou marcar seu gesto interpretativo, em LE significa também ter 

responsabilidade para criar bordas e tecer contornos no texto. 

Vejamos outra SD para avançarmos em nosso estudo: 

 

(SD 2) He has walked twelve kilometers and he can’t walk any further and he cannot 
stop thinking about the animals, which he had to leave unattended. He is comforted by 
the thought that the cat will probably be all right, but what about the others?  

 

Se formos ao conto, notaremos que o aluno, apesar de rearranjar 

algumas estruturas, trabalha estritamente a linearização do texto, e não 

empreende um gesto interpretativo. Isso aponta que o sujeito não busca 

administrar sentidos outros, mantém-se colado ao dizer do conto apenas 

(conforme trabalharemos na seção de análise). Nesse exemplo, o espaço 

discursivo é instaurado no nível parafrástico formal e empírico, isto é, ora o 
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aluno na posição sujeito-escrevente na LE repete a estrutura do conto original, 

ora rearranja algumas estruturas sintáticas, na ilusão de demonstrar 

ilusoriamente o domínio gramatical. Com base em Orlandi (2007a, p. 70), 

entendemos paráfrase formal e empírica, respectivamente, como um exercício 

mnemônico e (re)produzir frases, sendo que ambas não historicizam o dizer. 

Elas apenas são repetições de estruturas sintáticas e de sentidos já circulados 

no conto, não há um envolvimento do sujeito-aluno em empenhar-se para dizer 

na LE seu ponto de vista, há, por assim dizer, um distanciamento. Neste caso, 

observa-se que o sujeito prefere (in)conscientemente cair na repetição, 

ilustrando um distanciamento e um recuo em face à língua outra. O sujeito 

aluno não se inscreve na língua outra, porque denuncia-se uma falta – seja ela 

de natureza de conhecimento da e sobre a LE, seja por receio de provocar 

erros gramaticais e de vocabulários, condenados por muitas metodologias de 

ensino em LE. 

Vimos até aqui que a produção textual, especificamente em LE, torna-se 

um possível espaço discursivo a partir do momento em que o sujeito põe-se a 

escrever sob a ilusão de uma completude. Essa completude para o sujeito 

pode revelar-se a nós de duas formas: i) no nível autoral: quando o sujeito 

empreende na LE uma posição de autor; e ii) no nível de paráfrase formal ou 

empírica: quando o sujeito consegue margear os sentidos, mas não inaugura 

um gesto interpretativo, cai na repetição do conto (do texto motivador, por 

exemplo) ou recombina algumas estruturas no nível sintático, mas não 

demonstra gerenciar sua argumentação, seu ponto de vista. Como destaca 

Orlandi (2013), a paráfrase não denota erro ou uma contenção de sentido em 

posição de sujeito-autor, pois precisamos retomar sentidos postos para deles 

migrar, ou não. A questão é quando o sujeito-escrevente cai na paráfrase na 

produção textual em LE e não intenta dar forma a possíveis outros sentidos, a 

sua própria interpretação em meio à dispersão textual, isso implica em um 

sujeito entre línguas que não ousa dizer de outro modo, diferentemente do que 

antes ouviu e leu, não historiciza o dizer. 

Levando em consideração a produção textual e o possível 

empreendimento do sujeito em implicar-se na língua outra de modo a construir 

sentidos, temos como caminho a noção da tomada da palavra. Esta noção é 
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trabalhada por Serrani-Infante (1998, p. 147) ao pensar a relação do sujeito 

com a aprendizagem da LE, ela diz:  

 

Entendemos que o sujeito “aprende” significativamente uma 
segunda língua quando, pronto para a experiência do próprio 
estranhamento, se inscreve, por processos identificatórios, em 
discursos, mais especificamente em  formações discursivas da 
segunda língua-cultura. 

 

 

 Isso rompe com a concepção de aquisição da língua, qual seja, a crença 

de que para falar uma LE é necessário memorizar palavras e estruturas, como 

se fosse um jogo apenas de (re)combinação. Falar de LE é também pensar o 

sujeito em relação à língua como indissociáveis, o ponto de ancoragem para a 

AD a respeito da aprendizagem da LE torna-se enriquecedor quando 

pensamos que para estar na língua outra é preciso engajar-se, implicar-se e 

inscrever-se nos dizeres dessa língua do outro, é deixar, sem se aperceber 

muitas vezes, ser capturado por dizeres que ecoam da LE, antes 

desconhecidos e remotos.  

 Com enfoque, a princípio, na questão da inscrição do sujeito na língua 

outra, é importante destacar que estar inscrito em uma LE é um processo 

contínuo e de nunca acabar, porque o sujeito em LE é um sujeito entre línguas. 

Estar entre línguas é condição fundadora do sujeito em LE, porque como nos 

diz Revuz (1998), a LM sempre estará presente no funcionamento da LE, 

porque os primeiros olhares, as primeiras perspectivas e o modo de conhecer o 

mundo foram desenhados e configurados pela LM na condição ainda de infans. 

Ao revistarmos Orlandi (2013) e pensarmos na passagem do indivíduo para 

sua forma sujeito caracterizada pela forma bio-psico-social, atravessado pelo 

inconsciente, teremos mais um caminho de possibilidade para entender que 

essa passagem deu-se pela existência dessa LM. Estar entre línguas para o 

sujeito em LE é condição constitutiva do sujeito, não há desprendimento. 

Quanto mais o sujeito envolve-se na LE, deixa-se afetar pelos dizeres dessa 

outra língua e inscrever-se em filiações de sentidos dessa LE, mais ainda na 

materialidade linguística os vestígios da LM vão se apagando. Entretanto, a LM 

sempre estará ali forçando o seu lugar de primeira, podendo ora romper no 
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nível linguístico-enunciativo, ora no nível discursivo, em que os dizeres 

replicados vêm da primeira língua. 

 Ao considerar o abalo, de maneira constitutiva, ocasionado pelo 

encontro entre duas línguas (LM e LE), Serrani-Infante (2000, p. 118) reforça 

que: 

 

A aprendizagem de segunda(s) língua(s) solicita os 
fundamentos da estruturação psíquica do sujeito e o que é 
instrumento e matéria dessa estruturação: a língua materna. 
[...] Mas essa estrutura – por ser singular – não deixa de estar 
inscrita numa rede de memórias discursivas, nas quais 
posições particulares resultam de relações contraditórias de 
poder e sentido, num determinado contexto sócio-histórico. [...] 
na enunciação em segundas línguas trata-se de muito mais do 
que uma questão de formas linguísticas e funções. Trata-se de 
sujeito e sua singularidade contraditória posta em questão pelo 
encontro com segundas-línguas. 

 

 

 Percebemos que as argumentações de Serrani-Infante (1998; 2000) 

voltam-se a considerar o sujeito entre línguas imerso no processo de ensino-

aprendizagem de uma LE. Segundo a autora, estar na língua outra é solicitar 

“os fundamentos da estruturação psíquica do sujeito”, isto é, é convocar o 

sujeito-falante a estar em um processo incessante de inscrição na LE de forma 

cada vez mais imbricada; todavia, a estrutura psíquica se amplia, se implica em 

novos recortes do real (REVUZ, 1998), mas não deixa de ser da LM. Esse é 

um ponto importante para discutirmos a noção da tomada da palavra tanto 

trabalhada por Serrani-Infante (1998) quanto por De Nardi (2002). Ambas se 

preocupam em pensar a tomada da palavra no processo de aprendizagem da 

LE em um sentido mais amplo, isto é, no processo de implicar-se e envolver-se 

nessa língua (in)conscientemente, levando em consideração os vestígios e as 

marcas da LM. 

 A teórica De Nardi (2002), a partir dos estudos de Serrani-Infante (1998; 

2007), continua a pensar a noção da tomada da palavra voltada a 

aprendizagem da LE com foco na língua e identidade. De Nardi (2002, p. 105) 

pontua que: 
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Se o que queremos é que o sujeito seja capaz de tomar a 
palavra nessa outra língua é preciso oferecer-lhe mais que um 
código, mas também a possibilidade de produzir sentidos. [...] 
Quando entra em contato com uma segunda língua o sujeito 
traz aquilo que nele se inscreve juntamente com as palavras de 
sua primeira língua. 

 

 

 De Nardi (2002) vai diretamente a Serrani-Infante (1998) para estudar a 

noção da tomada da palavra na LE. Para De Nardi (2002), tomar a palavra é 

produzir sentidos em um processo de inscrição com a LE, atravessado pela LM 

– o sujeito inscreve-se “juntamente com as palavras de sua primeira língua” 

(ibidem.). Essa investigação quanto à tomada da palavra centra-se fortemente 

na “possibilidade de que possamos conceber um ensino de segunda língua que 

possibilite ao aprendiz essa entrada na língua do outro, tarefa da qual o ensino 

de metalinguagem não pode dar conta” (op.cit., p. 143). A autora empreende 

uma discussão voltada à tomada da palavra com base no processo de 

aprendizagem desse aluno na LE, entendemos que ela busca se referir ao 

processo mais inicial de aprendizagem, em que o confronto e a resistência se 

põem de forma mais evidente nos planos enunciativo e discursivo. 

 Nossa pesquisa pretende articular a noção da tomada da palavra de 

maneira aproximada à das autoras acima, aplicando-a ao processo de 

produção textual em LE. Como sabemos, nosso corpus é constituído de 

produções textuais em LE, escritas por alunos do curso de Letras 

(Português∕Inglês) de diferentes períodos, em uma universidade pública do 

estado do Rio de Janeiro. Em início, pensar a tomada da palavra nesse 

contexto de pesquisa não se refere ao processo de aprendizagem inicial de um 

aluno em línguas. Temos o imaginário sobre os alunos, futuros professores de 

língua inglesa, de que estão inscritos de forma cada vez mais imbricada na LE 

e responsabilizam-se pelo seu dizer – produzem sentidos e estão na 

dinamicidade de um sujeito entre línguas. 

 Em linha com as autoras, consideramos, nesta pesquisa, que tomar a 

palavra não se relaciona, propriamente, à materialidade linguística, ao que está 

escrito no plano linguístico-enunciativo. Seguindo pensamento de De Nardi 

(2002, p. 143), “tomar a palavra nessa língua exige mais do que o 

reconhecimento de uma estrutura e suas intricadas relações, exige que 
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encontremos um lugar discursivo que nos possibilite dizer, que nos possibilite 

tomar a palavra”. É pensando nesse “lugar discursivo” que buscamos aplicar a 

noção da tomada da palavra em conjunto com o esforço e empreendimento do 

sujeito entre línguas ao buscar delimitar, escrever e criar margens para 

sentidos possíveis na LE. Para tanto, o sujeito entre línguas para tomar a 

palavra deve filiar-se a sentidos, a FDs, de modo que esse sujeito possa 

ocupar um lugar na língua outra e tornar-se imaginariamente esse outro.  

 Para avançarmos em nossa discussão, cabe trazer um recorte do 

corpus. Olhemos para a próxima SD: 

 

(SD 7) Unfortunately, this is the picture of the weakness and this situation is what we 
find on rural cities: people (mainly old people) who are always been told to do 
something just because they have no choice.  

 

Com base na SD 7, notamos que o sujeito-escrevente busca restringir e 

fechar os sentidos possíveis (in)conscientemente. Em meio a rastros de uma 

presença da LM na construção da LE, vê-se o imaginário relacionado com 

cidades rurais como lugares sem recursos e a imagem de pessoas mais velhas 

como impotentes. Voltando-nos à discussão sobre a tomada da palavra, foi 

preciso que o sujeito-escrevente fosse capturado por sentidos vários e fosse 

capaz de configurar um sentido possível. Em outras palavras, esse sujeito, 

além de estar entre línguas, está atravessado por diferentes dizeres e espera-

se que ele intervenha em meio à multiplicidade de sentidos. Assim, ao ser 

capaz de filiar-se a certos sentidos e de ser fisgado discursivamente, o sujeito 

na LE toma a palavra – organiza os fios discursivos sob a ilusão do fechamento 

do texto. Após isso, materializa na produção textual – no texto – o seu embate 

para construir e singularizar certos sentidos.  

Precisamos ponderar que o sujeito toma a palavra na LE, porque 

mobiliza sentidos, arca (in)conscientemente com a singularização de um 

sentido possível. Esse tomar a palavra na LE refere-se ao processo de forte 

inscrição do sujeito nessa língua outra, em que ilusoriamente busca replicar  da 

LM o domínio imaginário e a capacidade de escolher sentidos, elencar formas 

de dizer e apresentar seu ponto de vista. Se o sujeito entre línguas está sob 

essa ilusão na LE, é porque ele está implicando-se latentemente na LE. O 

sujeito em LE produz, desloca e delimita sentidos quando está atravessado por 
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diferentes dizeres e é capaz de dar forma e contorno a um possível dizer entre 

tantos. Isso acontece quando o sujeito em LE toma a palavra e tem a sensação 

de estar na origem e de reformular quantas vezes possíveis o seu “querer-

dizer”, pois tem a ilusão da autonomia. 

Os mecanismos que proporcionam essa ilusão subjetiva são os 

esquecimentos número 1 e 2, como já trabalhados na seção 2.2. Para o sujeito 

tomar a palavra e, conforme nos mostra a SD 7, particularizar seu dizer ao 

construir no fio discursivo um sentido possível, diferente do conto utilizado 

como texto âncora para interpretação, é porque esse sujeito está inscrito na 

discursividade da LE. Isso significa que ao escrever, ao formular o nosso 

“querer-dizer”, nos sentimos na origem do dizer, “quando, na realidade, 

retomamos sentidos pré-existentes” (ORLANDI, 2013, p. 35), característica do 

esquecimento número 1. O sujeito, atravessado por uma discursividade e 

fisgado por dados sentidos, busca reformular ilusoriamente no plano 

enunciativo uma forma melhor de se dizer. “Essa impressão, que é 

denominada ilusão referencial, nos faz acreditar que há uma relação direta 

entre o pensamento, a linguagem e o mundo” (ibidem.), isso é um traço 

também do sujeito entre línguas que, na tomada da palavra, tem-se a 

impressão da liberdade de reconstruir tantas vezes o seu dizer, mas sob uma 

relação parafrástica. 

Essa nossa discussão pertinente à tomada da palavra em relação ao 

sujeito entre línguas é importante para pensarmos a produção textual – a 

materialidade linguística. Nessa produção textual, há ali materializados o 

embate e a resistência do sujeito na LE que denunciam o quanto o sujeito está 

inscrito nessa língua outra e é capaz não apenas de tomar a palavra, em meio 

a diferentes discursividades, e empregar pelos fios discursivos a tessitura 

textual (tanto no plano enunciativo quanto discursivo). Isso nos leva a pensar 

na relação constitutiva da produção textual como possível espaço discursivo. 

Pensando no corpus de nosso trabalho, o sujeito que se põe a escrever em LE 

materializa o quanto inscrito está na língua outra. Além disso, esse sujeito 

imprime no texto a possibilidade de tornar a produção textual um espaço 

discursivo em um nível autoral, formal ou empírico. 
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Trabalhar uma produção textual em LE demandam do sujeito a 

articulação quanto à tomada da palavra, assim quanto a tornar a produção 

textual um espaço discursivo – isso de forma (in)consciente. Levar em 

consideração esses dois pontos é pensar que o sujeito entre línguas, em uma 

relação de constante imbricamento com a LE, pode deixar vestígios da LM no 

texto. A isso que a Linguística Aplicada nomeia como erro, desvio, 

interferência; nesta pesquisa, chamamos de lapso. O lapso entendido como 

realização e materialidade – “forma linguístico-histórica e significativa” 

(ORLANDI, 2013, p. 53) – é produzido por um sujeito entre línguas que, no 

processo de escrita, deixa marcados vestígios de um dizer e de uma estrutura 

estranhos à LE. Isso é entendido como ponto natural e constitutivo entre 

línguas, pois a LM requer a todo instante o seu lugar de origem.  

Para mobilizarmos a noção de lapso aplicada à produção textual em LE, 

recorremos ao trabalho de Maia (2006). A autora trabalha a questão do lapso 

com foco em 120 relatórios de estudos de caso relacionados a adolescentes 

infratores da lei dentro de uma instituição subordinada ao Departamento Geral 

das Ações Sócio-Educativas (DEGASE). Tais relatórios eram escritos por 

técnicos tendo como fonte as entrevistas com diferentes adolescentes e, 

posteriormente, eram enviados ao juiz para que ele decidisse quanto à 

permanência ou não no regime de internação naquela instituição. Ao analisar 

tais relatórios, Maia (2006) buscou estudar os lapsos e como se manifestava o 

olhar dos técnicos no processo de escrita a partir do relato dos adolescentes. 

Podemos a título de análise visitar um trecho de um relato trabalhado por Maia 

(2006, p. 184), em que o relatório A00 diz: “Diz ser esta a sua primeira 

apreensão”. Nesse trecho, a autora discute que no relatório o técnico, no 

processo de escrita, usa-se o discurso indireto livre. Isso levanta a questão de 

que “os lugares dos locutores não ficam tão bem definidos” (op.cit., 183).  

Ao articular sua discussão sobre o lapso a partir desse trecho, a autora 

argumenta que a expressão “primeira apreensão” apresenta um traço de lapso, 

uma vez que “aponta para outras possibilidades de significação ‘receio’, 

‘preocupação’ e ‘cisma’” (Ibidem.). Ou melhor, segundo a autora, há dois 

sentidos possíveis de circular, isto é, o garoto no relato foi apreendido 

fisicamente e levado ao confinamento, e outro sentido como “momento de 
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preocupação, dando espaço a uma manifestação subjetiva do menino” 

(Ibidem.). Há, então, a ideia de lapso aqui como possibilidade de outros 

sentidos, e não apenas aquele que o técnico busca traçar. Além disso, o 

técnico se autoriza a colher informações e linearizá-las com a sua voz, de 

algum modo intervindo no sentido também. A noção do lapso para a autora 

significa, portanto, transformar um enunciado em outro (in)conscientemente. 

Seguimos nesta pesquisa a mesma concepção de lapso empregado por 

Maia (2006, p. 161), quando diz que:  

 

[...] lapsos dizem diretamente sobre o sujeito, isto é, coloca o 
sujeito em cena e sob investigação, rompendo com a própria 
posição ideológica da ciência, em geral, e da ciência 
linguística, em particular, que busca acima de tudo neutralizar o 

sujeito. 
 

 

Pensando o lapso na produção textual em LE, há o imaginário de que o 

erro, o desvio, o engano são pontos que não devem ser levados em 

consideração. Isso está enraizado e cristalizado nas principais linhas teóricas 

ligadas ao estudo de LE, como no caso da Linguística Aplicada. Segundo Aiub 

(2014, p. 61), “A relação, portanto, entre línguas, vista sob a ótica da LA, é 

percebida, mas é trabalhada pelo viés do erro. O aprendiz erra quando ele faz 

relações entre as línguas que estão lhe constituindo: materna e estrangeira”. 

Mas a AD, por sua vez, vê no lapso a pista, o vestígio de um sujeito entre 

línguas que não se deixa vencer, e busca inscrever-se na língua outra. Tais 

lapsos na LE podem configurar-se, segundo nosso corpus, da seguinte forma: 

i) por meio da grafia (quando as palavras entre as duas línguas mantêm algum 

grau de similaridade na escrita e no sentido), como na SD que se segue: 

 

(SD 11) The old man was always sitting near a bridge, sadly, aperantly, with no hope 
and no expectation. 

 

A palavra “aperantly” (grafia padrão é “apparently”) imprime um sujeito 

que, apesar de implicar-se na LE, deixa rastros no plano linguístico-enunciativo 

de sua luta em desprender-se da LM. ii) caso de impossibilidade da língua 
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(quando o sujeito escreve na LE uma palavra inexistente na língua-alvo), 

conforme a SD que se segue: 

 

SD 12:  old man keeped his self static (…). 

 

No caso da SD 12, o verbo “to keep” deveria ser conjugado pela forma 

padrão como “kept”. Esse traço demonstra uma inserção inicial na língua 

inglesa, uma vez que esse lapso é comum em crianças nativas do inglês, por 

associarem todo verbo no passado à conjugação finalizada por –ed. 

Lapsos não têm relação, para a AD, com erro, relacionam-se àquilo que 

é naturalmente do sujeito: a busca pela completude do sentido, de dar conta de 

todos os sentidos. E, durante o percurso, o sujeito tropeça, porque o tropeçar 

faz parte de sua constituição, é um “Sujeito à falha, ao jogo, ao acaso, e 

também à regra, ao saber, à necessidade. Assim o homem (se) significa” 

(ORLANDI, 2013, p. 53). Como diz Maia (2006, p. 163), os lapsos deixam 

“transparecer um não dito, um sentido que escapa à expectativa”; por isso, o 

lapso é um caminho para pensarmos essa relação do sujeito entre línguas, 

porque pelos lapsos se imprimem a vontade, o desejo, o querer-estar em uma 

língua outra e ser o outro. Lapso materializa-se como a luta, o investimento do 

sujeito de ser ilusoriamente aquele da língua-alvo. O lapso é da constituição do 

sujeito – independentemente de em qual língua seja.  

Passear pelo corpus antes da análise é um caminho para refletirmos 

sobre os dispositivos analíticos que estamos empreendendo ao longo deste 

percurso. Buscar entender o lapso em relação à produção de sentidos de um 

sujeito entre línguas é, de alguma forma, subverter-se ao que os estudos sobre 

metodologias e abordagens de LE intentam trabalhar. Como Revuz (1998, p. 

215) nos alerta sobre o trabalho entre línguas, “as didáticas de línguas 

estrangeiras não têm se interessado nesse confronto e não têm procurado 

analisá-lo nem trabalhá-lo”. Mas colocamo-nos nesse trabalho inicial de pensar 

um sujeito entre línguas em face a uma produção textual, em que dele se 

espera: 1. construir (in)conscientemente a produção textual como um possível 

espaço discursivo em nível cada vez mais autoral; 2. ser capturado por meio da 

pluralidade de sentidos no processo de escrita, filiar a um(uns) sentido(s) 

discursivamente, de modo a trabalhar os fios discursivos e chegar a uma 



59 

 

coerência, coesão e organização textual na materialidade – configurando-se aí 

a tomada da palavra; e 3.  (in)conscientemente, crer de forma ilusória, como 

traço constitutivo do sujeito, que ao escrever não produzirá erros, e estará 

plenamente do lado da LE. Entretanto, deixará, em algum momento, impresso 

o lapso – porque isto é natural do sujeito, porque ele sempre tentará dizer o 

mesmo de outro modo, e nesse jogo haverá deslizes de sentido, rupturas, 

falhas e lapsos.  
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3.0 DO CORPUS E DAS ANÁLISES 

   

 O corpus deste trabalho é formado por produções textuais em língua 

inglesa, considerada aqui como LE. Nosso objetivo central gira em torno da 

análise do sujeito entre LM e LE que produz seu texto em LE, mas busca 

distanciar-se da LM (in)conscientemente. Assim, buscamos analisar as marcas 

de inscrição do sujeito em LE, seja quando está implicado de forma latente 

apagando os vestígios da LM e imprimindo um gesto autoral, seja quando 

deixa rastros da LM por meio de lapsos. Tais produções foram realizadas nas 

turmas do curso de graduação em Letras (Inglês∕Português) nas disciplinas 

introdutórias em tradução, em uma universidade pública do estado do Rio de 

Janeiro. Importante mencionar que nosso trabalho de pesquisa tornou-se 

possível sob a aprovação do Comitê de Ética (em anexo 1) da Universidade 

Federal Fluminense. Como apontado na seção 1.0 destinada à Introdução, a 

escolha por um corpus oriundo de um ambiente universitário deve-se a poucas 

pesquisas nesse nível acadêmico voltadas a produções textuais e, 

especialmente, à língua inglesa, com embasamento teórico filiado à AD. 

 A constituição do corpus dá-se da seguinte forma: os alunos de 

diferentes períodos e habilitações em LE foram solicitados a ler o conto Old 

Man at the Bridge, de autoria de Hemingway (1963), e a produzir um texto em 

língua inglesa sobre a representação do idoso no conto levando em 

consideração o cenário da história. Além disso, foi explicado aos alunos para 

que escrevessem o texto em prosa sem um limite determinado de linhas. Não 

foram impostos limites à extensão textual.  

 Vale acrescentar que os alunos tiveram apenas uma explicação de que 

se tratava de um conto, que o vocabulário e a linguagem remetiam ao inglês do 

início do século XX. Foi explicado que a pesquisa era sobre produção textual, 

porém em uma perspectiva discursiva. Isto é, não seriam avaliados os então 

chamados potenciais desvios ou interferências. No contato com os alunos, 

explicamos ainda que nossa preocupação era na visada discursiva. Os alunos 

foram conduzidos a ler sem se ater a um vocabulário ou outro que se figurasse 

como obstáculo para o entendimento, foram estimulados a ler o texto em sua 

forma global. Cabe destacar que não foi trabalhado o conto antes da leitura e 

escrita, de modo que a interpretação deles não fosse perspectivada a partir de 
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minhas explicações ou impressões da história. Em outras aulas posteriores, a 

professora titular da disciplina utilizou o conto, explorando o enredo, a história, 

o escritor com foco na tradução do conto. Este trabalho posterior ao conto 

tornou a atividade mais ainda significativa e, progressivamente, importante para 

prática deles na disciplina cursada 

 A escolha do conto de Hemingway (1969) não se dá de forma aleatória 

para a constituição deste corpus. Ao contrário, é pelo estilo de uma linguagem 

objetiva e por uma história desenhada a partir de sua vivência na Espanha 

como correspondente de um jornal americano que tornam o conto relevante. 

Em breves linhas, a história narrada no conto Old Man at the Bridge (em anexo 

2) reflete muito os registros e relatos que o autor fez a respeito da Guerra Civil 

Espanhola. E, especialmente, este conto foi baseado em um desses relatos.  

O conto traz como personagem principal um senhor que permanece 

próximo à ponte por onde o povo sai às pressas da cidade, que está para ser 

invadida pelos fascistas. Em toda a história, são dadas pistas de que se trata 

efetivamente de uma guerra, porém não é mencionado o nome da guerra. O 

idoso sentado à beira da ponte, que dividia duas cidades, é interrogado por um 

homem que se aproxima dele.7 O imaginário desse senhor que se projeta ao 

longo da narrativa é de desânimo, tristeza e ingenuidade. Um dos pontos altos 

da história é a preocupação que ele demonstra em seu dizer por ter 

abandonado os animais em sua cidadela, questão esta que retorna em 

diferentes momentos do conto.  

O homem que aborda o idoso tenta conversar e aconselhá-lo a ir 

embora, mas o senhor não demonstra força ou disposição, embora tenha em 

um determinado momento tentado se levantar. Há alguns questionamentos do 

homem para o idoso durante a história, por exemplo, se ele entendia algo de 

política. O senhor demonstra ignorância no assunto e, por vezes, por seus atos 

descritos na narrativa, ele dá a entender certo desconhecimento do que está 

exatamente ocorrendo ao seu redor. Isso retrata um pouco a crítica do escritor 

acerca da condição do povo como vítimas desprotegidas em meio a uma 

guerra. Por fim, o homem se retira da conversa sem sinalizar, e termina a 

 
7
 Na história cria-se a imagem de um soldado ou policial, mas não é explicitada. Porém, fora da 

história, o diálogo havia sido realizado entre Hemingway, na condição de correspondente, e 
esse desconhecido, segundo Watson (1998). 
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história com o idoso no mesmo lugar sentado. O narrador-personagem finaliza 

a história dizendo que o dia se acabava, e os fascistas se aproximavam do rio 

Ebro. Isso como prenúncio de que em breve se instalaria a invasão. 

Esse conto foi um texto de partida para que os alunos pudessem 

desenvolver a produção textual (anexo 3) e descrever o idoso, levando em 

conta a cena de guerra. A partir do trabalho empreendido por cada aluno, 

analisaremos como o aluno na posição de sujeito entre línguas buscou dar 

contorno ao seu dizer. Em outras palavras, analisaremos se intentou tomar a 

palavra ao se filiar em diferentes sentidos e administrá-los, de modo a instaurar 

na produção textual um espaço discursivo e, por fim, se ao escrever deixou 

lapsos como pistas de uma outra ordem da língua. Para tanto, para pensarmos 

em nossa análise, recorreremos a De Nardi (2002; 2007), Celada (2008; 2007), 

Serrani-Infante (1998), Revuz (1998), Orlandi (2012; 2013), entre outros. 

Para a AD, a delimitação do corpus, especificamente, sucede com a 

análise, por isso, é importante situarmos que o corpus é analisado, 

metodologicamente, nesta pesquisa, a partir de sequências discursivas, que 

são, segundo Courtine (2009, p. 55), “Sequências orais ou escritas de 

dimensão superior à frase”. Importante lembrar também que as sequências 

discursivas são extrações de um campo discursivo instituído por dadas 

condições de produção (PÊCHEUX, 1997), e não outras. Em resumo, 

condições de produção “compreendem fundamentalmente os sujeitos e a 

situação. Também a memória faz parte da produção do discurso. A maneira 

como a memória ‘aciona’, faz valer, as condições de produção é fundamental” 

(ORLANDI, 2013, p. 30).  

 A investigação volta-se ao sujeito entre línguas que está entre a 

possibilidade de inscrever-se cada vez mais na LE. Como forma de 

entendermos essa inscrição aplicada à produção textual, analisamos no corpus 

como o sujeito poderá instaurar a produção textual como espaço discurso por 

meio da tomada da palavra, quando o sujeito busca intervir, dizer, uma vez 

fisgado por sentidos múltiplos, e consegue gerenciar os fios discursivos em 

meio a possíveis tensões entre a LM e LE, materializadas também por lapsos.  
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3.1 ESPAÇO DISCURSIVO, TOMADA DA PALAVRA E LAPSOS: MARCAS 

DE MOVIMENTOS E TENSÕES DE UM SUJEITO ENTRE LÍNGUAS 

 

 Iniciamos esta seção de análise pensando, de antemão, que o sujeito se 

marca em um entre-lugar, isso está em sua constituição. É na falta que ele se 

desloca, se movimenta em meio aos dizeres, movido pela crença na 

autonomia. Ele nunca está em um só-lugar, está na luta criando bordas, 

fronteiras para seu dizer – sem que se dê conta, a todo instante. É neste 

querer-dizer em seu falso ineditismo de palavras escolhidas que se encontra o 

sujeito. O sujeito para significar está em meio a esse “sonho adâmico” 

(ORLANDI, 2013, p. 35), que é o lugar em que o esquecimento ideológico 

opera, isto é, o sujeito diz, porque ilusoriamente crê estar na origem, no início, 

no nascer das palavras. Nisso, “a evidência da existência espontânea do 

sujeito (como origem ou causa de si) é aproximada de outra evidência, que é 

da evidência do sentido (a ilusão da literalidade)” (ORLANDI, 2012, p. 101). 

Daí, podemos compreender que o sujeito, também em outra língua, quando 

escreve, produz sentidos e é capturado por diferentes dizeres, busca 

(in)conscientemente esse lugar de estabilidade, de espontaneidade e de 

literalidade, que acaba por marcá-lo como um sujeito entre línguas, 

constitutindo-se, ao mesmo tempo, entre o que lhe é estranho e familiar. Pois, 

muito embora a casa escolhida a se residir seja a LE, é na LM que encontrará 

seu lar. 

Tomar como objeto de análise as produções textuais em LE de alunos 

universitários é um caminho possível para entendermos como se produz 

sentido na língua outra nesse jogo entre o mesmo e o (possível) diferente. Em 

outras palavras, analisaremos as marcas que indiciem movimentos de 

paráfrases, ocorrências de lapsos e de gestos interpretativos de um sujeito 

entre línguas no embate para tomar a palavra, isto é, construir o seu “lugar no 

discurso” (DE NARDI, 2007, p. 75). Esse lugar não está no âmbito enunciativo, 

é por estar justamente no discurso que o sujeito, imerso na circulação de 

saberes discursivos, é esperado a entrar no fio discursivo e administrar 

ilusoriamente o seu dizer, assim caracterizando a tomada da palavra. Pelo 

caminho da tomada da palavra, chegamos à questão dos movimentos e 
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tensões de um sujeito entre língua. Pois, estar na língua outra é estar em 

movimentos (entre o repetível, reformulável e um sentido outro) e tensões. É 

importante reafirmar que a tomada da palavra não implica o sentido “palavra” 

em sua materialidade linguística, mas sim no efeito-sujeito de estar na direção 

e no comando quiméricos do próprio dizer – entre movimentos e tensões de um 

sujeito entre LM e LE.  

Retomaremos em nossas análises outro ponto já discutido em nossa 

fundamentação teórica, que são os então chamados desvios, erros gramaticais 

e interferências da LM na LE. Vimos até aqui que, neste trabalho, na visada 

discursiva, consideramos tais terminologias como manifestação da 

subjetividade do sujeito descentrado em meio à (in)consciência de suas 

múltiplas posições ocupadas no discurso. Os lapsos provocados na LE (ou LM 

independentemente) são constitutivos do sujeito, é da natureza daquilo que lhe 

escapa, ou seja, do que ele não pode controlar. Sendo a língua falha, faltante, 

o lapso denuncia-se como vestígio do que o sujeito é: incompleto, sempre em 

busca da completude. É, assim, no trabalho de preencher ilusoriamente as 

lacunas do seu dizer que o sujeito vai deixando suas marcas, seus rastros – 

seus lapsos –. Portanto, como nos diz Orlandi (2013, p. 10) sobre o sujeito, a 

palavra e o discurso: “Movimento dos sentidos, errância dos sujeitos, lugares 

provisórios de conjunção e dispersão, de unidade e de diversidade, de 

indistinção, de incerteza, de trajetos, de ancoragem e de vestígios: isto é 

discurso, isto é o ritual da palavra”. Acrescentamos ainda: isto é o sujeito em 

meio a falhas, a faltas e a lapsos ao produzir sentidos em uma língua outra, 

mas sempre atravessado pela LM. E é nesse processo de constituir sentidos 

na produção textual em LE que o sujeito luta para resistir à pressão da 

pluralidade de sentidos e para criar bordas de sentidos a partir das formações 

discursivas (FDs) com as quais se identifica. Assim, teremos na materialidade a 

formação ilusória de uma produção textual como um (possível) espaço 

discursivo trabalhado e contornado, não apenas na esfera linguístico-

enunciativa, mas também no plano do discurso. 

 Uma vez inicialmente trilhados os primeiros passos para nossa análise, 

sigamos com as produções textuais tomadas como espaço discursivo 

(MAINGUENEAU, 1989), recortadas em sequências discursivas, que sinalizam 
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regularidades no discurso como um norte para entendermos a produção de 

sentidos na língua outra. Isto é, como indícios da disputa com os sentidos para 

tomar a palavra, vamos buscar, nos movimentos e nas tensões entre línguas, 

as marcas daquilo que: i) o sujeito ora escreve, instalando um gesto 

interpretativo em direção a uma possível autoria; ii) ora busca dizer, mas cai na 

rede da paráfrase, entendida como sintoma da vontade pela estabilidade, pelo 

lugar seguro; iii) e, por fim, ora produz sentidos outros, provocados pelos 

lapsos, abrindo espaço para os sentidos que fogem e dele escapam. Com isso 

em vista, sigamos para a leitura das SDs e para uma∕a análise. 

 

 

(SD 1) Then there’s the Old Man. He’s just sitting down in the middle of the 
“chaos”: He says he has no family and he looks worried anyway, but he doesn’t 
move.The Old Man explains that he’s worried about his animals and, by the way 
he talks about them, they’re the only thing he’s got left. (PRODUÇÃO TEXTUAL 
2.) 

(SD 2) He has walked twelve kilometers and he can’t walk any further and he 
cannot stop thinking about the animals, which he had to leave unattended. He is 
comforted by the thought that the cat will probably be all right, but what about the 
others? (PRODUÇÃO TEXTUAL 3.) 

(SD 3) As we understand it we can see that he only concerns about the animals 
he used to take care of. Probably he has lost all this family (or he didn’t have it 
at first place) and all he had during the war time were the animals. (PRODUÇÃO 
TEXTUAL 6.) 

(SD 4)  The old man is represented as sad and lonely after having to leave 
behind the animals he was taking care of. He is very worried about what’s going 
to happen with the animals now they are alone. (PRODUÇÃO TEXTUAL 10) 

 

Nessas quatro sequências discursivas apresentadas, podemos ver de 

início a forte descrição da relação entre o velho senhor e seus animais de 

criação, misturada à sensação de impotência por parte dele em vista à cena de 

guerra que se instala no conto. Para constituir tais sentidos dentro da produção 

textual, esses alunos em posição sujeito-escrevente aparentemente contornam 

seus dizeres e elegem ilusoriamente o que dizer, como dizer e de que forma 

organizar sua resposta quanto à representação do senhor na história, levando 

em conta o cenário. Tomando a noção de produção textual, é importante 

revisitarmos, por um momento, a fundamentação teórica. Consideramos a 
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produção textual como possível espaço discursivo; para tanto, propomos um 

deslocamento do conceito de “espaço discursivo” introduzido por Maingueneau 

(1989). Em retrospecto, diz que um espaço discursivo é quando há duas ou 

mais FDs que mantêm relações e imbricações de sentido que levam o analista 

à compreensão dos discursos a ser investigados. Isto é, Maingueneau (1989) 

apresenta essa explicação pensando no gesto do analista ao lidar tanto com o 

corpus quanto com a apreensão dos discursos ali em circulação. 

 Fomos um pouco adiante nesse conceito defendendo que a produção 

textual na LE (assim como na LM) não deve ser considerada apenas como um 

terreno de construções linguístico-enunciativas, de estruturações variadas 

desde as mais simples até as mais complexas. Isto é, não recorremos à noção 

de uma produção textual caracterizada e vista normativamente como uma fonte 

apenas de correções por parte do professor, em que o vermelho da caneta 

marca a falsa crença dicotômica pelo certo e errado daquele que ilusoriamente 

autoriza-se por corrigir. Fomos por um outro caminho; das não marcas da 

caneta vermelha, direcionamos nosso olhar ao espaço discursivo, ao plano do 

sentido a ser produzido (ou não) pelo sujeito. Por isso, nomeamos produção 

textual como possível espaço discursivo, pois do sujeito na LE, neste caso, 

espera-se a construção de fios discursivos que marquem sua filiação a dizeres 

e a FDs capazes de constituir sentidos em meio à sua multiplicidade. 

Consideramos que tudo isso se dá em meio ao jogo do risco, das tentativas, 

dos lapsos... entre movimentos e tensões (trata-se de um sujeito entre línguas: 

entre o estrangeiro e o familiar). 

Com isso em mente, vemos que essas quatro primeiras SDs, à primeira 

vista, apresentam regularidades de sentido constituindo a produção textual 

como espaço discurso, pois são demarcados os efeitos de sentidos que os 

sujeitos buscam mobilizar. Conforme apontamos no início, tais sentidos estão 

em diálogo com o idoso, a sua relação com os animais e a cena de guerra que 

o impede de estar junto aos seus animais. O que precisamos nos ater nessas 

sequências é que, apesar de se ter instalado uma regularidade no fio 

discursivo, a produção de sentidos do sujeito na língua inglesa parece não fugir 

do campo da estabilidade de um já-dito no texto, no conto. Os sentidos 

marcados estão fortemente ligados a dizeres já postos dentro do conto e 
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rearranjados sintaticamente de modo diferente e, em alguns momentos, similar, 

apontando para uma prática de dizer o mesmo de outra forma.  

O espaço discursivo, nessas SDs, é trabalhado mais em sua 

materialidade linguístico-enunciativa; há pouco deslocamento de sentidos, 

capaz de marcar gestos interpretativos em direção a uma autoria e caracterizar 

uma efetiva tomada da palavra na LE –; em outras palavras, uma mobilização 

de sentidos. Vejamos como se configuram efeitos de sentidos possíveis a partir 

das posições ocupadas pelos sujeitos em diferentes produções textuais. Nas 

SDs 1, 3 e 4, temos respectivamente a constituição de imagens para o senhor: 

 

(SD 1)“The Old Man explains that he’s worried about his animals”;  

(SD 3) “he only concerns about the animals he used to take care of”; e  

(SD 4) “He is very worried about what’s going to happen with the animals now they are 

alone”.  

 

Notamos que o discurso materializado pelo verbo “worried” circula essas 

produções textuais, marcando exatamente a preocupação repetida do 

personagem idoso por meio da frase “I was taking care of the animals” em 

diferentes momentos do conto. O discurso da preocupação junto com a 

impotência desse homem captura de início esses alunos em posição sujeito-

escrevente; entretanto, precisamos destacar que há mais um rearranjo sintático 

e lexical do que exatamente um gesto interpretativo em direção a uma autoria. 

O sentido da preocupação marca-se no texto de forma latente, mesmo não 

havendo o termo “worried” no conto. O discurso do abandono dos animais 

devido à guerra e a solidão do homem à beira da ponte fazem-se presentes no 

conto constantemente.  

Na tentativa de configurar a representação do idoso na história, os 

alunos em posição sujeito-escrevente articularam na língua inglesa o já-dito no 

texto em um movimento mais parafrástico do que polissêmico; não se 

arriscaram no jogo entre a paráfrase e a polissemia. Isso marca dois pontos 

cruciais: quanto ao primeiro ponto, essas posições sinalizam que escrever em 

LE, assim como estar na LM, é retornar ao já-dito, mas também buscar se 

implicar no jogo constitutivo da língua entre a paráfrase e a polissemia. Se não 

o faz (in)conscientemente de forma implicada, é porque o sujeito, pela ilusão da 
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estabilidade do já-dito, prefere não se responsabilizar, não se arriscar. Mesmo 

assim são deixadas pistas discursivas ou linguísticas, pois “todo o 

funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre processos 

parafrásticos e processos polissêmicos”, como nos lembra Orlandi (2013, p. 

36). Por um lado, a posição-sujeito ocupada por esses alunos demonstra essa 

ilusão (in)consciente pelo rigor gramatical: de estar na LE por inteiro, sentir-se 

escrevendo, mas intervindo, rearranjando estruturas como demonstração de 

um domínio linguístico, mesmo que utópico. Por outro lado, há uma filiação a 

um sentido já-posto no texto, não se ousa dizer o contrário, o sujeito não quer 

se comprometer. Em outras palavras: cai-se na paráfrase formal (ORLANDI, 

2007a), repete-se um já dito no texto gramaticalmente diferente do texto-fonte. 

As estruturas são rearranjadas a partir da captura de certos sentidos por esses 

sujeitos, isto é, o de abandono, impotência e guerra. 

Quanto ao segundo ponto, observamos que essas posições também 

denunciam a tomada da palavra na LE de forma frágil e fragmentada, pois o 

tomar a palavra é ocupar mais um lugar na rede de discursos do que apenas 

reproduzi-la. Deslocando essa explicação para essas SDs, a tomada da 

palavra torna-se fragmentada porque a posição ocupada por esses sujeitos 

movimenta-se em torno do que é posto discursivamente, do já-lá. Não há uma 

implicação, comprometimento em ousar jogar com a língua outra. Há uma 

retração do sujeito perante esse Outro – essa língua outra –.  

Ao se alojar no movimento parafrástico formal, o sujeito encontra seu 

porto seguro, o lugar da certeza ilusória de não se expor tanto. Toma a palavra 

de maneira fragmentada ao dizer “he’s worried”; “he only concerns about”; “He 

is very worried”. O sujeito começa a desenhar seu gesto interpretativo para 

firmar a tomada da palavra, mas acaba se estagnando no meio do caminho ao 

não sustentar ou dar suporte à sua interpretação. Ele cai no repetível e traz 

para o texto em LE a retomada da estrutura sintática já apontada no conto de 

Hemingway (1969), como podemos ver em: “He was too tired”, rearranjando 

para o presente do indicativo e, em alguns momentos, recorrendo a sentidos 

similares, como em “he only concerns about”. Há, nessas posições, um sujeito 

que não quer se arriscar na língua outra, coloca-se a dizer de uma maneira 
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singela que não venha a ruir as estruturas linguístico-enunciativas que, para ele 

ilusoriamente, são o eixo das significações e do seu querer-dizer. 

Devemos assinalar que no percurso dessa empreitada do sujeito ao 

estar na língua estrangeira∕estranha, ele deixa rastros que (in)conscientemente 

não queria expor. A retração do sujeito é latente, algo lhe escapa nessa tensão 

entre línguas. Orlandi (2013, p. 37) reforça isso, quando diz que “nem os 

sujeitos nem os sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e acabados”. 

Trata-se sempre de uma construção de sentidos constitutiva entre o sujeito, a 

língua e o discurso. É do sujeito na posição-autor a responsabilidade de 

confrontar os sentidos e criar ilusoriamente as cercaduras do seu querer-dizer. 

Um exemplo do que escapa ao sujeito no processo de construção de sentidos 

pode ser tipificado na SD 4, em: “He is very worried about what’s going to 

happen with the animals now they are alone”. Dizemos que mesmo tentando 

interpretar e, simultaneamente, combinar diferentes estruturas sintáticas, algo 

irrompe na LE de natureza originalmente da LM. O verbo e sua regência “to 

happen with” escapam em meio a esse imaginário de uma língua única, padrão 

e unívoca – a língua da gramática –. Há uma forte marca do esquecimento 

enunciativo, isto é, do esquecimento número 2 (PÊCHEUX, 1997) nesse 

momento, pois o sujeito em LE aqui diz como se fosse a única forma de se 

dizer. Ele está sob a impressão de que há “uma relação direta entre o 

pensamento, a linguagem e mundo” (ORLANDI, 2013, p. 35). Quando escolhe 

uma palavra por outra em LE, fica no terreno das possibilidades, mas também 

inevitavelmente do risco. Entretanto, quando o faz em LE, tem a sensação de 

dizer exatamente o que quer; contudo, comparece o funcionamento sintático da 

LM na materialidade em LE, que não causa um estranhamento, mas leva a um 

sentido outro possível.  

O sujeito em LE, na SD 4, ao forçar a construção de sentidos no 

batimento entre o que lhe é estranho e familiar, deixa escapar aquilo que tem a 

plena certeza de corresponder ao seu pensamento (regido também pela LM). 

Quando diz “to happen with”, ele cai no engano da falsa reprodução de 

sentidos; para ele, é transparente e óbvio que “acontecer com os animais” é o 

mesmo que dizer “to happen with the animals”, e não “to happen to”. Neste 

corpus, a singela diferença reside no fato de que “happen to”, por ser 
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classificado como phrasal verb8, traz um sentido mais idiomático, como afetar, 

impactar direto e focadamente o outro. Já “happen with the animals”, apesar de 

não apresentar os mesmos efeitos de sentido, mostra-se ser uma construção 

possível na língua inglesa, ainda que menos corrente. Com a construção da SD 

4, “to happen with” evoca outros sentidos, torna-se outro, escapa ao sujeito-

escrevente na LE esse sentido outro. O sujeito crê ilusoriamente ter dado conta 

do sentido. “To happen with the animals” implica mais no que está acontecendo 

ao redor dos animais (capaz de afetá-los) ou em qual será a atitude dos 

animais do que exatamente o que se sucederá a esses animais no conto.  

Sabemos que o corpus deste trabalho é constituído por produções 

textuais de alunos universitários de Letras com habilitação em língua inglesa, 

de diversos períodos. Espera-se deles (ou eles mesmos esperam de si), 

imaginariamente, uma utópica capacidade de apagar vestígios da LM que 

potencialmente podem vir a irromper, ainda que não o façam de maneira 

totalmente consciente. Há praticamente uma política de vigilância exercida por 

parte da maioria dos alunos em não cometer então os chamados erros – seja 

de natureza ortográfica, lexical, estrutural. Isso advém de uma realidade 

escolar da própria LM, que historicamente se volta à ilusória forma padrão da 

língua como lugar da segurança e da perfeição gramatical. Não é por menos 

que tal prática se reproduz entre muitos professores e futuros professores de 

LE. Ao vermos, em SD 4, o exagero no policiamento e na preocupação com o 

plano linguístico-enunciativo, percebemos que o plano discursivo (o dos 

sentidos) deixa de ser melhor alinhavado. Buscando outras palavras, podemos 

dizer que não se configura um gesto interpretativo, porque a atenção está mais 

na combinação estrutural do que no sentido que esta combinação pode evocar. 

É o embarreiramento provocado pela língua imaginária (ORLANDI, 2009), que 

é a noção ilusória de uma língua como sistema, capaz de acorrentar os sujeitos 

a uma língua vista puramente como conjunto de normas e sistematizações a 

ser seguido. 

 
8Verbos idiomáticos, seguidos de partículas, como preposição e/ou advérbio, que dão origem a 
novo significado aos verbos, diferente de quando estes não estão acompanhados de partícula. 
Possuem diferentes níveis idiomáticos, alguns são de mais fácil inferência (ex. sit down = 
sentar-se), chamados de semi-idiomatic phrasal verbs.  
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 Notamos até aqui que, nessas SDs, o sujeito pouco tende a se implicar 

na língua outra, se retrai e se esconde atrás de um gesto interpretativo 

fragmentado, assegurando-se ilusoriamente na paráfrase formal. Isto é, as SDs 

1, 3 e 4 têm uma forte tendência à paráfrase formal em direção a um gesto 

interpretativo ainda embrionário. O sujeito entre línguas forçosamente limita o 

próprio dizer, não porque o deseja, mas porque lhe falta o dizer na língua outra. 

Como diz Leandro-Ferreira (2000, p. 24) ao comentar sobre a língua: 

 

Os enunciados da língua podem sempre escapar à 
organização da língua, ao trabalho da razão e da lógica sobre a 
linguagem. É neste espaço que se localizam os “furos” e as 
“faltas” que são estruturantes e próprios à ordem da língua. É o 
lugar enfim da incompletude da linguagem, onde tudo e tanto 
acontecem... 

 

Não há como escapar também pelo fato de o recorte do real ser 

diferente em cada língua, e de que o sujeito em LE sempre estará em uma 

relação com o funcionamento da LM. Ele se sentirá em uma corda ora bamba, 

ora segura. Como diz Revuz (1998), “O ‘eu’ da língua estrangeira não é, 

jamais, completamente o da língua materna”. A posição-sujeito, neste corpus, 

indicia um sujeito seguro quando recorre à paráfrase formal ou empírica para 

dizer algo, mantendo-se próximo ao que leu ou ouviu na LE. Há poucos 

rearranjos e movimentos sintáticos diferentes. Vemos isso acontecer na SD 2, 

nas seguintes passagens: “He has walked twelve kilometers” (parafraseia-se do 

conto “I have come twelve kilometers); “The cat will probably be all right” 

(repete-se toda a estrutura e desloca-se “probably” para essa frase, sendo 

originalmente da frase “They’ll probably come through it all right”); e, por fim, 

“but what about the others” (faz-se uma fusão das frases do conto “But the 

others. Now what do you think about the others?”). Tais repetições 

praticamente figuradas como exercício mnemônico e de encaixes sintáticos 

marcam uma posição-sujeito não muito confortável, como se o sujeito estivesse 

tomando distância da LE, não se responsabilizando pelo dizer, buscando a 

estabilidade semântica já-posta. 

Estar na paráfrase significa estar no eixo do repetível, ponto este natural 

e constitutivo da língua. A paráfrase não implica apenas repetição na 

materialidade linguístico-enunciativa, mas também aponta para identificações e 
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filiações de sentidos já-postos em circulação, neste caso, no conto. Queremos 

dizer que, nessas quatro SDs ora analisadas, os alunos em posição sujeito-

escrevente recombinam e jogam constantemente com o nível estrutural da 

língua, crendo que estão produzindo sentidos novos e, ao mesmo tempo, 

marcando seu ponto de vista. As pistas anunciam o contrário, essas posições-

sujeito permanecem em uma relação estreita com as filiações de sentido no 

conto. Essa tensão de estar na língua outra traz uma desestabilidade ao 

sujeito, que, por medo de ousar, somente rearranja, recombina os elementos 

sintáticos, na crença de mostrar que domina estruturalmente a língua inglesa. É 

importante ressaltar que se trata de futuros professores dessa LE.  

Além do já-dito marcado pela língua imaginária (ORLANDI, 2009), há 

também o já-dito de que o professor de línguas tem de dominar a estrutura e 

não pode errar. Há um jogo interessante nesse imaginário quanto à língua 

inglesa neste corpus: há o imaginário do aluno universitário em Letras que não 

se permite errar, simultaneamente, atravessando o imaginário de um professor 

que deverá saber e dominar a LE para corrigir o outro (aluno, amigo etc.). 

Como nos diz Orlandi (2009, p. 18), “Em nosso imaginário (a língua imaginária) 

temos a impressão de uma língua estável, com unidade, regrada, sobre a qual, 

através do conhecimento de especialistas, podemos aprender, termos 

controle”. Esse futuro professor quer (in)conscientemente se legitimar e se 

autorizar para na sua prática pedagógica corrigir e detectar erros do outro. 

Como vimos, o sujeito-escrevente pouco se arriscou, não houve 

praticamente “a simultaneidade de movimentos distintos de sentido no mesmo 

objeto simbólico” (ORLANDI, 2013, p. 38), ou seja, não houve um jogo 

polissêmico na escrita, não se descolou do conto. Podemos dizer, com base 

neste corpus, que não se instaurou a produção textual como espaço discursivo 

no nível autoral (do gesto interpretativo), que acontece quando o sujeito na LE 

se autoriza a dizer, se responsabiliza pelo dizer, entra no efeito da função-autor 

(cf. ORLANDI, 2007a), para então filiar-se a sentidos e encontrar o seu lugar no 

discurso, de modo a inaugurar sua tomada da palavra. E, nessas SDs 

analisadas, “O que se estilhaça ao contato com a língua estrangeira é a ilusão 

de que existe um ponto de vista único sobre as coisas, é a ilusão de uma 



73 

 

possível tradução termo a termo” (REVUZ, 1998, p. 224); e é aí que o sujeito 

entre línguas reside – em um movimento tensionado. 

Veremos, nas SDs apresentadas a seguir, como o sujeito tenta 

trapacear a multiplicidade de sentidos para se implicar na LE, configurando um 

possível gesto autoral. 

 

 

(SD 5)  His simplicity is the spirit of the short story, I believe, especially when is 
compared to the megalomaniac, foolish and violence of the war. And the fact that he 
is devastated, much more because of his loss itself, is even deeper. (PRODUÇÃO 
TEXTUAL 1.) 

(SD 6) Finally, the soldier∕narrator gives up on helping or talking to the man, as 
he is completely consumed by his worry, which ends up making him unaware of 
the danger surrounding him at that moment. (PRODUÇÃO TEXTUAL 3.) 

(SD 7)  Unfortunately, this is the picture of the weakness and this situation is 
what we find on rural cities: people (mainly old people) who are always been 
told to do something just because they have no choice. (PRODUÇÃO TEXTUAL 
4.) 

(SD 8) We might imply that he saw the animals being killed, and other people as 
well, and felt guilty about it, and then, probably, went mad. (PRODUÇÃO 
TEXTUAL 5.) 

(SD 9) In times of war is totally easy to understand how a man could trust and 
start liking so much his animals. (PRODUÇÃO TEXTUAL 6.) 

 

Como estudamos na fundamentação teórica, tendo em vista nosso 

corpus de pesquisa, pensamos a escrita em LE , dentre vários funcionamentos 

possíveis, a partir de dois terrenos: a noção de espaço discursivo e a tomada 

da palavra. Pensamos que ambos, na escrita em LE, compõem um 

funcionamento discursivo, que não há como sistematizar, dicotomizar; falar de 

um funcionamento é buscar diálogo no outro, tendo em vista o sujeito entre 

línguas, contornado por tensões. Dito isso, vamos pensar, com base nessas 

SDs, como o sujeito se implica, se envolve nessa língua outra permeada 

constitutivamente pela LM. 

Antes de partirmos para análise, revisitemos as noções de espaço 

discursivo e de tomada da palavra. Considerando a construção da produção 

textual como espaço discursivo, passamos a compreender duas posições-

sujeito: 1. Na primeira posição, quando o sujeito em posição-escrevente tece 
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um texto em LE submetido ao imaginário da completude textual, ele se 

encontra no campo das possibilidades, no embate para forjar limites aos 

dizeres e administrar os discursos que o capturaram. Nesse caso, o sujeito 

entra na posição-autor, busca responsabilizar pelo dizer e se arrisca na LE – há 

traços de gestos de interpretação; 2. Quanto à segunda posição, o sujeito na 

posição-escrevente busca na LE criar e tecer contornos ao seu querer-dizer; 

entretanto, cai na paráfrase empírica ou formal, não historiciza o dizer. O 

sujeito trabalha e administra mais o plano enunciativo, não mobiliza sentidos, 

repete o já-lá do que ouviu ou leu. Nesse caso, o sujeito pode 

(in)conscientemente criar e recombinar estruturas sintático-lexicais. Por não 

estar em um movimento forte de inscrição na LE, o sujeito na posição-

escrevente poderá vir a não produzir ou marcar sentidos ao provocar fios 

discursivos embaralhados, estilhaçados, ruídos e desencontrados. Desse 

modo, rompe com a possibilidade de constituir um efeito de produção textual 

como espaço discursivo. É o caso de uma posição-sujeito em que a LM incide 

fortemente na escrita em LE.  

Ainda no âmbito da escrita em LE, pensar a noção de espaço discursivo 

junto à tomada da palavra marcada pelo sujeito é pensar em um funcionamento 

constitutivo do processo de escrita em LE. Retornando às palavras de De Nardi 

(2002), tomar a palavra é estar no lugar do discurso. Estar no discurso é, 

também, lutar para se singularizar como sujeito por meio de seu gesto 

interpretativo em LE – estar na posição-autor de maneira tensionada, entre o 

estranho e o familiar. Além disso, Serrani-Infante (1998, p. 247) já nos 

apontava que: “Quando se toma a palavra [...] ‘toma-se’ a língua, que tem um 

real específico, uma ordem própria”. E ela acrescenta em nota: “ao tomar a 

palavra, somos tomados pela língua” (ibidem.). Aplicando essas noções para o 

nosso corpus, tomar a palavra na língua outra é, imaginariamente, ter a ilusão 

de domínio e de uso da LE, mas ser tomado por ela, filiando-se a dizeres (ou 

não) em meio ao movimento entre o já-dito e o outro possível a se dizer. Cai-se 

no esquecimento número um (PÊCHEUX, 1997), quando pensamos ser a 

origem do dizer. Dessa forma, ao dizer de uma forma (e não de outra), uma vez 

inscrito de maneira latente na LE, o sujeito ocupa a posição-autor e, no fio 

discursivo, empreende a produção textual como um espaço discursivo. Tal 
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espaço discursivo se instala em nível autoral pelas marcas do esforço do 

sujeito em posição-escrevente ao cercar, limitar os dizeres possíveis. 

 Notamos nas SDs 5, 6 e 8, respectivamente, uma movência em direção 

a gestos interpretativos na LE em meio a certas tensões entre línguas. 

Vejamos:  

 

(SD 5) “His simplicity is the spirit of the short story, I believe, especially when is 

compared to the megalomaniac, foolish and violence of the war”;  

(SD 6) “he saw the animals being killed, and other people as well, […] and then, 

probably, went mad”; e  

(SD 8) “the soldier∕narrator gives up on helping or talking to the man, as he is 

completely consumed by his worry, which ends up making him unaware of the danger 

surrounding him at that moment”. 

 

Em SD 5, o sujeito na posição-escrevente é fisgado pelo imaginário da 

simplicidade, da abnegação na representação do homem idoso no conto. Ao 

dizer: “His simplicity is the spirit of the short story, I believe, especially when is 

compared to the megalomaniac, foolish and violence of the war”, o sujeito 

produz um efeito de sentido de moral da história, buscando ilusoriamente o 

cerne do conto. Em outras palavras, liga a cena de guerra à postura do 

homem, justificando que no momento de guerra há violência, megalomaníacos. 

Nessa SD 5, o sujeito interpreta, é capturado por um sentido possível, 

argumenta e cria contornos, configurando uma tomada da palavra, pois, ao 

filiar-se a um sentido, ousa escrever, arrisca-se nesse vaivém entre a LM e a 

LE (REVUZ, 1998). Nessa pista, encontramos esse gesto interpretativo, logo 

esse gesto de autoria, porque, como nos assevera Pfeiffer (1995, p. 76),  

 

Para que o sujeito se coloque na posição de autor é preciso 
que ele crie um espaço de interpretação (a possibilidade do 
gesto interpretativo que vem do outro-virtual). [...] Neste, a 
memória do dizer está em funcionamento, movimentando a teia 
de relação das diversas FDs existentes: os “sentidos outros” 
em confluência. 

 

 O aluno em posição sujeito-autor, constitutivamente, traz à baila em seu 

texto a preocupação em explicar, resumir, ou melhor, perspectivar seu ponto de 
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vista a partir da noção de simplicidade. Ao fazer isso, configura-se uma tomada 

da palavra, pois se autoriza, em meio à rede de sentidos outros, a descolar do 

plano enunciativo do conto e produzir sentidos na escrita. Isso se dá nesse 

jogo imaginário, ao se antecipar, colocando-se “no lugar em que o seu 

interlocutor ‘ouve’ suas palavras” (ORLANDI, 2013, p. 39). Mas, nesse jogo de 

um sujeito entre línguas, a tensão torna-se latente em alguns momentos. Ao 

buscar (re)significar no nível intradiscursivo, isto é, na linearização do dizer, o 

sujeito-escrevente no embate em contornar o seu querer-dizer faz romper a 

LM. Ao linearizar, na SD 5, “when is compared to the megalomaniac, foolish 

and violence of war”, percebemos que há a falta do pronome pessoal “it” em 

“when it is” para retomar a palavra “simplicity” da oração anterior. No 

português, em muitos casos, não há necessidade do pronome pessoal “it” (ele), 

usado para retomada de assuntos, objetos ou para verbos que em LM seriam 

impessoais. Há, então, uma correspondência quase direta da LM na 

construção sintática em LE em “when is compared to” [quando é comparado a]. 

Em português, pode-se manter a estrutura com o sujeito elíptico, em inglês não 

é comum e não se aplica essa forma. O adjetivo “foolish” (qualidade do que é 

tolo, insensato e absurdo) emaranha-se no fio discursivo, uma vez que não há 

um substantivo posposto, apenas “and violence of war”, em que o sintagma 

nominal “violence of”  inviabiliza o paralelismo de “foolish” com “war”. 

 Essa presença da LM em forma de tensão, sendo esta constitutiva da 

ordem da língua, aponta para o fato de que, embora o sujeito tenha produzido 

gestos de autoria, configurando uma tomada da palavra na língua outra, isso 

não ocorre de forma confortável e sem resistência. Ao contrário, incide aí um 

sujeito que se arrisca a dizer fora do já-lá no conto e, ao mesmo tempo, costura 

o seu querer-dizer na fronteira tensionada entre línguas. Não se rui e não se 

desgasta o espaço discursivo em nível autoral, há, constitutivamente, a 

presença da LM forçando recuperar o seu próprio lugar de origem, porque 

“Esse estar-já-aí da primeira língua é um dado includível” (REVUZ, 1998, p. 

216). E não é diferente na materialidade na produção textual em LE como 

possível espaço discursivo, quando Orlandi (2013, p. 125) pontua que: “o texto 

mostra como o sujeito, por sua função-autor, resiste à dispersão sem limites e 



77 

 

à pressão da multiplicidade de formulações possíveis, confrontando com 

diferentes formações discursivas”.  

Na SD 8, há um funcionamento diferente, quando lemos: “he saw the 

animals being killed, and other people as well, […] and then, probably, went 

mad”. Ao equiparar a morte tanto dos animais quanto das pessoas, o aluno em 

posição-sujeito escrevente desenha um personagem que valoriza a vida dos 

dois no mesmo patamar, independentemente. Vale perceber que no conto o 

foco do idoso é a preocupação com os animais, que simbolicamente desliza 

para um sentido outro – que significa os próprios seres humanos na posição de 

vítimas nessa história. O sujeito entre línguas mobiliza esse sentido de maneira 

que a LM mostra-se ilusoriamente apagada, porque não há no nível 

intradiscursivo lapsos e vestígios da LM. Não é apenas no nível sintático-

enunciativo que o sujeito, em sua posição discursiva, denuncia estar 

ilusoriamente apagando todas as marcas da LM. A sua posição é marca de um 

sujeito que não se assenta nas fronteiras do dizer do próprio conto. Sob a 

ilusão de domínio da língua outra, busca ir além, correr riscos ao dizer que 

“probably, went mad”. O aluno na posição-autor (re)significa a postura e atitude 

do idoso em toda a história como um homem louco, afetado e traumatizado 

pelo que havia visto antes mesmo de chegar ali à ponte. Ao jogar com a 

polissemia e a paráfrase, o aluno retoma a narrativa do conto, porém, traz um 

sentido outro possível, marcando seu gesto de interpretação. Nas palavras de 

Orlandi (2007a, p. 46), “o gesto interpretativo é o lugar em que se tem relação 

do sujeito com a língua. Esta é a marca de ‘subjetivação’, o traço da relação da 

língua com a exterioridade”. Essa relação do sujeito com a língua dá-se na LE, 

em que o sujeito permanece constitutivamente ligado à LM. Porque a LM é o 

caminho para se chegar à LE, isto é, é entre o jogo do familiar e desconhecido 

que esse sujeito na língua outra vai sendo constituído – em uma relação de 

nunca acabar.   

Ao configurar seu gesto interpretativo em direção autoral, o sujeito 

marca uma posição constitutiva dele mesmo, que é acreditar que apagou 

plenamente a LM. Isso se dá porque no nível enunciativo não há vestígio da 

LM, mas no discursivo o sujeito traça um gesto interpretativo a partir dos 

dizeres que o constituíram desde sempre. Então, ao afirmar que tanto animais 
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e seres humanos mortos levaram o idoso à loucura, o aluno na posição-autor 

joga, por fim, com sentidos de estagnação traumática, perplexidade, 

impotência, descontrole emocional e psicológico como consequência da 

loucura do idoso. É construindo esses sentidos, responsabilizando pelos 

contornos e lutando para delimitar e dar fechamento ao seu ponto de vista que, 

na SD 8, há uma regularidade no nível autoral marcando essa passagem na 

produção textual como um espaço discursivo. Em meio a tantos dizeres, o 

sujeito foi capturado por uns, e não outros, e ilusoriamente buscou administrá-

los. E é nessa administração que o sujeito toma a posição para firmar seu lugar 

no discurso, pois mobiliza sentidos, coloca-se entre a paráfrase e a polissemia 

na língua outra. Pelo assujeitamento à ordem da LE em movimento com a LM, 

o sujeito se arrisca em meio a sentidos possíveis, é capturado por um sentido 

entre vários, traçando e configurando a tomada da palavra na LE. Por isso, 

analisar o sujeito instituindo sentidos na produção textual em LE é pensar no 

caminho para a tomada da palavra, que não se dá sem embate, resistência, 

força. É também reconhecer na materialidade linguística marcas de um sujeito 

que, submetido à LE e atravessado pela LM constitutivamente, historiciza o 

dizer e joga com as possibilidades de sentidos na LE que ilusoriamente 

acredita dominar em sua plenitude.  

Um outro exemplo de possível gesto interpretativo na LE marca-se na 

SD 6, “the soldier∕narrator gives up on helping or talking to the man, as he is 

completely consumed by his worry, which ends up making him unaware of the 

danger surrounding him at that moment”. Há, nessa SD, um entre-lugar 

instalado quanto à característica do próprio narrador, isto é, o sujeito-aluno vê-

se no jogo da dubiedade de sentidos, ao buscar nomear dentro das 

possibilidades do conto. Isso se deve ao fato de, no próprio conto, o narrador 

também se apresentar como o personagem que conversa com o idoso. 

Interessante observar que, segundo Watson (1998), estudioso do escritor 

Hemingway, o conto é atravessado por uma experiência de vida do escritor 

como correspondente da Guerra Civil Espanhola. O escritor conversa com um 

senhor de idade que está próximo à ponte rapidamente, enquanto analisa o 

cenário de uma iminente invasão dos fascistas. Essa situação em específico e 

esse cenário tornam-se, então, um conto em vez de ser um entre outros 
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informes antes enviados a um jornal americano. Retomando a questão dessa 

busca por nomear o narrador como soldado, encontramos um empenho e uma 

implicação por parte do sujeito-aluno em entender e interpretar o conto, 

deixando assim essa marca de interpretação. Mesmo entre línguas, o sujeito 

põe-se a significar, não se retrai.  

Ao contrário, o sujeito-aluno busca significar a ideia de preocupação 

extrema do idoso como causador da sua aparente postura alheia ao perigo da 

guerra. O sujeito-aluno imprime um gesto interpretativo em LE em direção a 

uma autoria, porque é fisgado por um sentido sob a ilusão de que o havia 

escolhido. E o gesto de interpretação só se marca quando o sujeito crê 

administrar um sentido dentre as possibilidades que circulam a rede de 

sentidos. Estamos observando uma plurivocidade de dizeres, que não são 

instituídos gratuitamente; neles incidem o ideológico, o social e o histórico – a 

língua é permeada por eles de forma constitutiva. Quando pensamos em LE, 

temos de considerar que o sujeito entre línguas é aquele que lida 

constitutivamente com a resistência e a tensão causadas entre as línguas. 

Cada uma se manifesta de formas diferentes perante uma ordem simbólica; 

como já apontamos, com base em Revuz (1998), cada língua apresenta seu 

recorte de real distinto. Quando na LE institui-se um gesto interpretativo, 

significa que o sujeito, além de deixar marcas de autoria, imprime também sua 

luta quanto à escolha de um sentido, e não outro, em meio a vários sentidos. 

Estar na língua outra de maneira implicada e inscrita latentemente é um ato 

ilusório de delegar à LE, que implica na mesma dinamicidade de escolhas 

(in)conscientes constitutiva da LM. 

O sujeito-aluno, nessa SD 6, marca um movimento de autoria e, ao 

mesmo tempo, instala na passagem dessa produção textual um espaço 

discursivo em nível autoral. Em outras palavras, temos nesse momento um 

sujeito-aluno que não apenas apresenta um sentido possível, como também 

singulariza sua posição-sujeito na LE, ao articular o sentido e significar em 

meio à ambiguidade constitutiva da ordem da língua. Como nos assevera 

Leandro-Ferreira (2000, p. 27), “Os sentidos ambíguos, a apreensão dos 

equívocos na fala não podem ser imputados a problemas episódicos de 

interpretação, mas sim a condições estruturantes da própria língua”. Isto é, 
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nesse caso, são as línguas no seu próprio modo de ser constituindo um sujeito, 

que, por sua vez, busca dizer e se posicionar na LE sob a crença de apagar 

qualquer movência originária da LM. No caso do nosso corpus, vemos que 

esse sujeito-aluno apresenta-se inscrito e fortemente implicado na LE; o seu 

gesto interpretativo denuncia uma posição determinada em atribuir, delimitar e 

afunilar sentidos. Isso se trata de uma tomada da palavra, uma vez que o 

sujeito-aluno, ao posicionar-se como enunciador, (re)diz afetado pelo saber 

interdiscursivo e pelo funcionamento da LE. Esse movimento de autoria 

denuncia um assujeitamento e uma forte identificação com a LE, pontos estes 

constitutivos na formação de um sujeito em LE. Como nos diz Celada (2007, p. 

359), um dos indícios do processo de assujeitamento à LE são os efeitos de 

um saber essa língua e dessa língua.  

Às vezes, é nesse saber a língua ilusoriamente que o sujeito em LE, na 

luta por estabelecer sentidos na produção textual e tomar a palavra, faz 

deslizar sentidos, provocando estranhamento nessa outra língua. Trata-se 

também do excesso de preocupação e vigilância por uma escrita em LE plena 

– quimericamente higienizada de erros e inadequações. Desta forma, partamos 

em direção às SDs 7 e 9, transcritas a seguir, respectivamente:  

 

(SD 7) “this is the picture of the weakness and this situation is what we find on rural 

cities: people (mainly old people) who are always been told to do something just 

because they have no choice”; e  

(SD 9) “In times of war is totally easy to understand how a man could trust and start 

liking so much his animals”. 

 

Há uma regularidade que norteia essas duas SDs: a mobilização de sentidos 

capazes de configurar um gesto interpretativo e, ao mesmo tempo, há indícios 

nesse gesto interpretativo de uma outra ordem, que ocasiona certo 

estranhamento na LE.  

Na SD 7, o sujeito-aluno tende a configurar e contornar a própria 

interpretação, ao justificar que o cenário centra-se na condição de fraqueza. 

Além disso, aponta que pessoas idosas, principalmente, acabam fazendo algo 

sob o comando de alguém e por não terem autonomia em cidades mais rurais. 

Percebemos um dizer afetado por um imaginário da estrutura e cenário de uma 
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cidade rural, ou seja, o sujeito-aluno em LE mobiliza o sentido da estagnação e 

da inoperância do próprio idoso por estar em uma cidade, hipoteticamente, com 

menos recursos. Entra aí um discurso a respeito da região rural como um 

cenário isolador, distante daquilo que uma metrópole pode oferecer. Isso reflete 

um discurso banhado pelo imaginário de uma região mais fácil de ser 

controlada, manipulada e fora dos olhares da grande população e da mídia.   

Desta forma, há um deslocamento de sentido feito pelo sujeito-aluno, ao 

traçar a imagem do idoso como vítima da guerra, como também da própria 

idade – tendo de se submeter a ordens e demandas dos mais jovens e dos que 

estão no poder. Ao fazer isso, o sujeito-aluno toma a posição de autoria em LE, 

porque não permanece no repetível formal, mas sai da zona de conforto, ao ser 

capturado por sentidos circulantes no interdiscurso, promovendo um gesto 

interpretativo. Como nos diz Pfeiffer (1995, p. 121), “Se estiver entrando no 

interdiscurso, aí, então, poderemos dizer que sua reestrutura é sim indício de 

autoria já que o sujeito busca a melhor forma de se representar autor”. Esse 

gesto interpretativo que se configura em autoria dá-se em meio a um sujeito 

entre línguas, que luta por estar na LE e afastar-se da LM. Vemos na 

materialidade inguística, “people (mainly old people) who are always been told 

to do something”, que a hipercorreção e a preocupação do sujeito-aluno 

formando em Letras, na habilitação em Língua Inglesa, baseia-se na retomada 

de um já-dito sobre essa língua imaginária. Há uma repetição na estrutura 

passiva de dois verbos “been e told”, que permanecem de forma conflituosa, 

disputando o funcionamento da forma verbal passiva. Podemos dizer que 

“people (mainly old people) who are always told” [... foram avisados(as)], isto é, 

instala-se antes um conflito entre duas formas de passivas – o present perfect 

em estrutura passiva (to have been told ou to be told).  

Essa preocupação no rigor gramatical extrapola o nível da ordem da LE, 

porque, em ambientes universitários, há um imaginário, engendrado pela 

educação e legitimado na instrução aos professorandos em LE, que a eles são 

delegadas as responsabilidades de corrigir e higienizar todas as imperfeições e 

inadequações tantos suas quanto dos futuros alunos. É a noção de uma língua 

baseada no recorte ilusório de uma língua bem falada e estruturada, que é 

reproduzida em livros didáticos e teóricos e, assim, legitimada para e por 
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muitos professores de LE. Ao escrever, esse imaginário do bem escrever e 

falar transcorre a escrita e faz escapulir o lapso como marca forte de 

inquietação quanto à melhor escolha de elementos gramaticais. Entretanto, não 

compromete o gesto interpretativo em LE ou torna-o fragmentado; ao contrário, 

marca um sujeito entre línguas na busca para dizer o melhor e da melhor forma 

na LE, em sua busca por construir um texto coeso, coerente e acabado. Como 

nos diz Orlandi (2012, p. 125), “O acréscimo é um vestígio da ruptura do 

próprio sujeito que tem de se estruturar submetido a injunções da 

espacialização da linguagem”. 

Assim, na SD 7, em meio ao acréscimo ou excesso na materialidade 

linguística, o sujeito não se retrai ou se reduz perante a LE, mas desloca 

sentidos possíveis, instituindo no fio discursivo tessituras de modo a construir 

essa passagem da produção textual em um espaço discursivo em nível autoral. 

E, ao marcar seu gesto interpretativo, o sujeito-aluno ocupa a posição-autor, 

imprimindo sentidos outros em LE e, constitutivamente, firmando sua tomada 

da palavra. Porque, ao tomar a palavra na língua outra, o sujeito trabalha o 

texto em relação aos sentidos possíveis, responsabilizando-se por eles ao 

impor (in)conscientemente limites ilusórios no dizer. 

Na SD 9, segue-se, praticamente, com a mesma regularidade da SD 

anterior. Temos em: “In times of war is totally easy to understand how a man 

could trust and start liking so much his animals” um gesto interpretativo que 

denuncia um sujeito-aluno que escreve na LE, mas que no plano linguístico-

enunciativo na língua outra deixa surgir rastros e vestígios da LM. Ou melhor, 

quando lineariza o próprio dizer, o sujeito-aluno deixar escapar estruturas como 

“In times of war is totally easy...” e a inversão “start like so much his animals” 

em vez de “his animals so much”, causando, nesse caso, um estranhamento na 

LE. Embora haja essas pistas da ordem simbólica da LM fazendo imergir no 

texto, o sujeito-aluno, atravessado pela ilusão da autonomia e domínio na LE, 

sinaliza um gesto interpretativo ao dizer que na guerra é totalmente fácil 

entender o fato de o homem passar a gostar muito dos animais. Esse traço 

interpretativo inaugura uma movência autoral, porque, de vários dizeres 

possíveis que circulam no conto, o sujeito-aluno não apenas é capturado por 

um sentido, como também ancora a sua crítica e o seu ponto de vista, tomando 
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como base o cenário de guerra. Em outras palavras, o sujeito-aluno, por meio 

de um sentido possível, trabalha a crítica no plano discursivo ao limitar e 

administrar os sentidos. O sujeito-aluno toma a palavra porque seu trabalho 

não se limita a rearranjar estruturas, mas sim mobilizar sentidos 

discursivamente. O sujeito se inscreve na LE nesse processo de querer ser o 

estrangeiro (in)conscientemente, mas que, por vezes, deixa vestígios de LM no 

caminho. É, por assim dizer, um sujeito que toma a palavra porque se filia à 

discursividade da LE de forma constitutiva, uma vez que se assujeita a ela sem 

se dar conta em completude, para então produzir sentidos e marcar gestos 

interpretativos. 

 Mesmo que a falta do pronome pessoal “it” na estrutura “In times of war 

is totally easy” e a inversão do advérbio “so much his animals” causem certo 

estranhamento na LE, não fazem ruir o fio discursivo e os sentidos ancorados e 

empreendidos pelo sujeito-aluno. Ainda que o sujeito-aluno esteja atravessado 

ilusoriamente por um domínio e autonomia na LE, ele será um sujeito entre 

línguas, em um batimento constitutivo entre se distanciar e se aproximar da 

LM. Esta língua é a que o primeiro constituiu, é a do primeiro encontro com o 

campo da possibilidade de significar. Este sujeito é entremeado pela LM. Cabe 

a ele o exercício dinâmico entre o vaivém entre línguas, como afirmado por 

Revuz (1998). 

Passemos, então, a analisar outras produções textuais que marcam o 

lapso como resultado do processo de escrita de um sujeito entre línguas.  

 

(SD 11) The old man was always sitting near a bridge, sadly, aperantly, with no 
hope and no expectation. 

(SD 12) The first paragraph of the text shows that the old man keeped his self 
static, although the scenario was in a absolutely movement. 

(SD 13) Because the animals were just an apologise for this man to forget who 
he doesn’t has anymore: his family, his animals, his personality, his life. 

(SD 14) An old man lost in the middle of a caotic place that moves forward, going 
right after the caos scenario that moves. 

 

 As SDs de 11 a 14 apresentam uma regularidade no que diz respeito a 

inadequações ortográficas, denominadas pelos estudos da linguística aplicada 
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como erros, desvios e interferências. O ensino de LE pelo viés da linguística 

aplicada tende ainda a pensar o erro como um entrave constante, como se a 

LM fosse o eixo responsável pelos insucessos do sujeito na inscrição em LE. 

Precisamos perceber que, na visada discursiva, o erro não denota barragem, 

limite e entrave, mas sim a luta de um sujeito que deseja estar na LE. Em 

outras palavras, o sujeito, para produzir sentidos, precisa antecipar, sentir-se 

na LE ilusoriamente comunicando suas ideias de forma plena. Entretanto, é 

nesse empreendimento na língua outra que o sujeito deixa escapulir, sair, 

exceder aquilo que natural, original e constitutivamente faz parte de si: a LM. 

Creditar à LM um lugar negativo, improdutivo é esquecer que o sujeito pode 

estar inscrito de forma implicada na LE, ser capaz de posicionar-se como 

sujeito-autor e produzir sentidos ao sentir-se no lugar, imaginariamente, de um 

nativo dessa língua outra. Porém, se ele o faz é justamente porque há uma 

língua que o constitui primeiro e o possibilitou constitutivamente a embrenhar-

se em outro real possível, isto é, o da LE. A LE é a continuação da LM, pois o 

sujeito estará constituído a todo instante nesse lugar de flexibilização e de 

produção de sentidos entre línguas. 

Temos exemplos desse funcionamento contínuo entre LM e LE nas SDs 

11, 13 e 14, em que se vê, respectivamente:  

 

(SD 11) “The old man was always sitting near a bridge, sadly, aperantly, with no hope 

and no expectation”;  

(SD 13) “Because the animals were just an apologise for this man to forget who he 

doesn’t has anymore”;  

(SD 14) “An old man lost in the middle of a caotic place that moves forward, going right 

after the caos scenario that moves”. 

 

De cada SD, temos “aperantly”, “doesn’t has” e “caotic” considerados em 

algumas abordagens, que não consideram a língua em sua historicidade, como 

erros e desvios. Orlandi (2013, p. 25) nos diz que “a linguagem é linguagem 

porque faz sentido. E a linguagem só faz sentido porque se inscreve na 

história”. Essas SDs denunciam não um erro, mas um lapso de um sujeito entre 

línguas que busca estar na LE, mas em quem incide o movimento mais forte da 

LM. Ao pensarmos nas SDs 11 e 14, temos o tão conhecido erro ortográfico, 
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em que se marca um sujeito ainda tentando escrever na LE, enquanto a forma 

ortográfica na LM se faz presente de forma latente. A essa marca chamamos 

de lapso na AD, porque o sujeito quando quer dizer algo, ele diz, mas sem se 

dar conta dos vestígios de sua posição-sujeito ao produzir sentidos.  

 Partindo do trabalho desenvolvido por Maia (2006) quando pensa a 

escrita permeada por lapsos, conforme apresentamos e abordamos na 

fundamentação teórica, compreendemos que “As formas de lapso de escrita 

podem ser variadas: há casos de repetição ou esquecimento de palavras, de 

distorção de nomes, de supostos erros tipográficos ou ortográficos” (op.cit., p. 

162). Aplicamos esse conceito ao sujeito em LE porque entendemos que o 

lapso é constitutivo do sujeito, independentemente de qual língua ele estiver 

produzindo sentidos. Se ele tropeça, isso forma uma marca de que a relação 

da língua com a história produz um sentido na LM diferente da LE, isso mostra 

que a historicidade não é transferida. Cada língua constituiu sua historicidade 

com e para o sujeito perpassado pelo inconsciente e pela ideologia. Portanto, 

se o sujeito-aluno escreve “aperantly” em vez de “apparentely”; “doesn’t has” 

no lugar de “doesn’t have”; ou caotic e caos” em vez de “chaotic, marca um 

sujeito que ainda mantém (in)conscientemente essa relação mais latente com a 

historicidade da LM. O lapso na LE, assim como o lapso na escrita como 

trabalhado por Maia (2006, p. 163), “pode ser encarado como uma ideia 

recalcada ou silenciada do que retorna, enviesada, por causa de uma censura 

de ordem consciente”. Isso cai na questão do policiamento e na vigilância 

quanto à ortografia na LE que fazem o sujeito-aluno professorando de língua 

inglesa, ser compelido a não errar, porque dele é esperado o certo, a 

completude, a certeza para todas as dúvidas.  

 Isso abre um caminho para pensar que apontar os lapsos na língua 

outra como um erro é ignorar que o sujeito, além de ser atravessado por uma 

ordem inconsciente, está em todo momento lutando para se estabelecer 

ilusoriamente na LE. Entretanto, o sujeito luta para dizer seja em qual língua for 

e a todo instante, porque dizer é escolher, deixar de dizer e (não) dizer. Pensar 

a LE como um caminho, pelo qual há barragem de sentido porque o sujeito 

está aprendendo uma língua nova, é cair na ilusão pragmática de que o sujeito 

vê-se impedido de falar somente quando está na LE, e não na LM também. 
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Produzir sentidos na LE ou LM é jogar com e no campo das possibilidades de 

sentido. Os lapsos, quando olhados longe do sentido de negatividade, são 

vestígios para compreendermos como o sujeito tende a produzir sentidos em 

um dado momento histórico. Tais lapsos não foram impeditivos a esses 

sujeitos-aluno a configurar uma tomada da palavra e expressar seus pontos de 

vista, quando em SD 13, por exemplo, aponta que os animais foram apenas 

uma desculpa para o homem não pensar na própria família. Isso nos convoca a 

perceber que o lapso imprime rastros de um sujeito que se sente à vontade em 

expressar-se na língua outra, põe o seu dizer em circulação na LE, porém, em 

seu dizer a LM ainda incide no nível da materialidade linguística. Isso mostra 

um sujeito que à medida que se implica na LE, desenvolve um imaginário 

constitutivo com a LE da qual diz e escreve com plenitude e controle total.  

 Consideremos a SD 12 a seguir,  

 

 (SD 12) “The first paragraph of the text shows that the old man keeped”.  

 

 

Vemos na SD 13, “old man keeped his self static”, que “keeped” é 

considerado, conforme a gramática normativa de língua inglesa, um erro de 

conjugação verbal. Tal lapso é cometido por crianças quando estão se 

inscrevendo na língua inglesa e trocam a forma padrão do verbo “kept” por 

“keeped”. Casos semelhantes acontecem em português, quando a criança 

troca o verbo “eu fiz” na primeira pessoa do singular pela forma não padrão “eu 

fazi”. Isso demonstra que o sujeito, embora se expresse escrevendo na LE de 

forma a constituir sentidos, deixa escapar por meio de lapsos o seu senso de 

vigilância e sua preocupação em não errar e de ter todos os tempos verbais 

corretamente memorizados. É um desejo que permanece tão recalcado que se 

irrompe na materialidade linguística. A princípio, causa estranhamento, mas 

não embaralha, estilhaça ou compromete o sujeito-aluno de se expressar. 

Como diz Bertoldo (2003, p. 102), 

 

O desejo pelas línguas estrangeiras não advém do desejo de 
aprendê-las enquanto sistemas estruturados gramaticalmente, 
mas sim do desejo de adentrar e aderir a uma outra 
discursividade em que o sujeito busca um lugar onde vê 
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satisfeita a sua ânsia de poder escolher uma ordem na qual 
possa exprimir. 

 

Em todas estas SDs de 11 a 14, vemos que o sujeito não se deixa 

vencer pelos embates que a língua outra impõe. Como diz Pêcheux (2010, p. 

281), “não há dominação sem resistência”. Isto é, ser dominado por um outro 

recorte de real (REVUZ, 1998) é (in)conscientemente se indagar, se revoltar, 

pois isto é natural do sujeito. Mas é nessa relação de dominação que o sujeito 

passa a buscar querer se apagar da LM para dizer da melhor forma, ainda que 

ilusoriamente, em LE. A dominação, aqui, não implica um sentido imperialista 

sobre a língua – é constitutiva da língua, independentemente de qual seja, essa 

relação de resistência do e com o sujeito. No caso dessas SDs, os sujeitos-

aluno deixam marcas de lapso, mas configuram o seu espaço discursivo 

nessas passagens da produção textual. Tomam a palavra no nível discursivo 

porque há sentidos possíveis do conto e os perspectivam com o saber que 

trazem na língua. Isso mostra que produzir sentido é possível na língua outra, 

apesar de ou por causa dos lapsos, que, por sua vez, precisam ser levados em 

conta, já que a subjetividade do sujeito está posta a todo instante e 

constantemente na produção de sentidos. Entendemos, assim, que lapsos são 

também marcas para detectar a inscrição do sujeito entre línguas e perceber 

suas lacunas, suas faltas na língua outra – um funcionamento tão natural e 

constitutivo quanto a sua ocorrência na LM.  
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4.0 UM POSSÍVEL FECHAMENTO  

 

 

 Fechar um texto traz, na maior parte das vezes, o sentido de completude 

e de plenitude, e isso faz parte da vontade e do desejo do sujeito. Fechar os 

sentidos, lutar, resistir em meios a diferentes sentidos é ilusão necessária, 

quimérica, mas constitutiva daquele que o escreve. É o alívio materializado no 

ponto final. Escrever em LE, ou em sua LM, impõe ao sujeito-escrevente não 

apenas a caneta e o papel (simbolizados em diferentes formas), é preciso dele 

esforço, força, não no sentido físico, mas discursivamente marcar e produzir 

sentidos. Estar em LE é uma relação de constante imbricação e envolvimento, 

é, por vezes, imaginar-se lá na outra língua. Significa também esquecer-se da 

LM, mas ela não se desprende ou descola do sujeito, porque ela sempre está 

na sua formação, pois foi o dela seu primeiro olhar para o mundo. Não se mede 

o quanto se está implicado em uma LE; pelo contrário, para a AD, inscreve-se 

em um processo de nunca acabar. É na flexibilização, no vaivém entre línguas 

que o sujeito se permite, se deixa estar (in)conscientemente na autonomia 

ilusória. 

 Nesta pesquisa, não tivemos a pretensão de fechar ou de chegar a um 

caminho final, mas de abrir inicialmente um pensar a respeito da manifestação 

do sujeito ao configurar sentidos para construir possivelmente uma produção 

textual como espaço discursivo. Para tanto, buscamos pensar o texto sob a 

perspectiva da AD como um espaço inacabado, com início, meio e fim ilusórios 

(GALLO, 1992), mas que devem ser construídos assim imaginariamente pelo 

sujeito. E, para que o sujeito possa escrever seu texto ilusoriamente acabado, 

dele esperamos o seu engajamento como autor e administrador de sentidos, 

como nos aponta Orlandi (2012). Fomos pelo caminho inverso ao considerar a 

produção textual primeiramente como um espaço possível a ser construído, e 

isso para a AD é pertinente e operacional. O sujeito pode (ou não) empregar 

esforços para dar margens ao seu dizer, e isso dependerá, no caso de nossa 

pesquisa, do quanto ele está implicado na LE. Porque se o sujeito não se 

envolve na língua outra a ponto de contornar sentidos, é porque possivelmente 

encontra-se no estágio inicial de aprendizagem e não é capaz de materializar 
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os sentidos. Não consegue administrar sentidos porque ainda nem está inscrito 

fortemente na LE.  

 Em nosso corpus, os alunos universitários, na condição de futuros 

professores de LE, foram capazes de criar ilusoriamente o início, meio e fim, 

além de responsabilizarem-se, em alguns casos, como autores, como podemos 

ver principalmente nas SDs 5 a 10. Esses sujeitos-aluno não apenas 

rearranjaram o seu dizer ao dar sua opinião sobre o conto, mas opinaram, 

argumentaram, isto é, conseguiram marcar seu gesto interpretativo, assim 

como materializar isso no plano linguístico-enunciativo e mobilizar no plano 

discursivo. E isso nos leva a pensar que produção textual não deve ser olhada 

e considerada como uma construção semântica e linguístico-enunciativo. 

Analisar um processo de escrita de uma produção textual não se restringe a 

averiguar as regras gramaticais e normas, tem a ver, na visada discursiva, com 

sentidos mobilizados e administrados durante todo o texto. E tal administração 

se dá imaginariamente também, pois quando o sujeito escreve de maneira 

responsável para dar início e fechamento ao texto, ele antecipa, verifica como o 

texto poderá ficar. E isso faz parte da constituição do sujeito, ou seja, o sujeito 

precisa ter a noção da completude desejada para que possa alcançar o final do 

seu texto. 

 Articular o corpus pensando a noção de produção textual em LE faz-nos 

refletir e também querer avançar mais no que tange ao empreendimento 

complexo da tarefa do sujeito na escrita. Ao escrever em LE uma produção 

textual, o sujeito tem, por seu turno, grandes desafios a enfrentar: buscar ser 

autor para construir a produção textual no nível autoral e, constitutivamente e 

sem ordem de prioridade, embrenhar-se nos dizeres possíveis na LE a respeito 

do assunto sobre o qual escreve para filiar-se a determinados sentidos e 

administrá-los e então tomar a palavra. Isso sugere que para tomar a palavra, o 

sujeito cada vez mais precisa inscrever-se na língua outra, a fim de filiar-se a 

FDs e ocupar o seu lugar no discurso (cf. DE NARDI, 2007). 

 Em alguns momentos, o sujeito pode configurar seu texto com início, 

meio e fim, retomando os dizeres já postos, e não buscar inaugurar outros. Isso 

pode ser porque o sujeito sente-se retraído na LE ou não desenvolveu 

ilusoriamente o sentimento de autonomia nessa língua outra. Vemos isso 
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recorrente nas SDs 1 a 4, trechos que mostram que o sujeito-aluno não ousa ir 

além dos dizeres postos no conto. Muitas vezes, recorre à paráfrase. É 

importante notar que, apesar de recorrer à repetição das palavras, a produção 

textual continua tendo o início e o fechamento, porém evidencia-se uma 

produção textual em nível parafrástico. Importante perceber que mesmo 

havendo, em vários momentos, estruturas de paráfrase, o sujeito consegue 

dissimular a estrutura da produção textual com início, meio e fim. Isso se deve 

ao fato talvez de serem alunos de graduação e terem já prática de escrever 

tanto na LE quanto na LM textos longos e, imaginariamente, reproduzem essa 

estrutura. Isso denuncia que mesmo havendo início e fechamento, nesses 

textos os sujeitos-aluno não se implicam e não se envolvem na LE de forma 

imbricada. Isso nos faz pensar talvez em um engajamento e inscrição fracos na 

LE, uma vez que se mantêm recuados e retraídos. Porque não se implicar 

fortemente na LE também tem um sentido possível: porque não se sente 

confiante na LE, não desenvolveu ilusoriamente a autonomia na LE ou está 

(in)conscientemente preso às estruturas da LM. 

 Durante nossa análise, não houve casos de sujeito-aluno que não 

conseguisse empreender a produção textual como espaço discursivo, houve 

fragmentações, rupturas em alguns momentos, como na SD 5, por exemplo. 

Entretanto, como foi apresentado em nossa análise, a produção textual 

trabalhada como espaço discursivo apontou para dois níveis: o nível autoral, 

quando o sujeito consegue administrar discursivamente os sentidos e organizá-

los no plano enunciativo; o nível parafrástico formal ou empírico, quando o 

sujeito rearranja o texto, faz algumas recombinações, mas continua filiado ao 

sentido estrito do conto – não ousa jogar com a língua. 

 Vimos que pensar o sujeito entre línguas no nosso trabalho é sinônimo 

de estudar o sujeito buscando implicar-se na LE ora de maneira mais latente, 

ora de forma menos arriscada. Estudamos a condição do sujeito de estar entre 

línguas com foco na tomada da palavra, na produção textual como possível 

espaço discursivo em meio a tensões, como os lapsos, por exemplo. Por isso, 

pensar no ato da produção textual em LE sem levar em contar a tomada da 

palavra e os embates, que são as tensões entre as duas línguas em dados 
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momentos, é pensar a escrita de forma estrutural e pragmática. Não dá para 

desassociá-los, pois todos trabalham de forma constitutiva.  

 Escolhemos dizer a produção textual como “possível” espaço discursivo, 

porque senão estaríamos entendendo que todo sujeito (seja em LE ou LM) que 

escreve uma produção textual instaura um espaço discursivo. Pelo contrário, 

ocorre de o sujeito não conseguir exercer sua função de autoria ao produzir fios 

discursivos embaralhados e desencontrados. Colocamos a produção textual 

como possível espaço discursivo, porque espera-se que o sujeito consiga ser 

fisgado por certos sentidos, de modo a filiar-se a redes de sentidos e inaugurar 

a produção textual como espaço discursivo, em que os sentidos circulem de 

forma imbricada. É um trabalho tanto no nível do discurso quanto do 

intradiscurso. Não podemos cair no engano que o trabalho do sujeito em 

delimitar, administrar e gerenciar sentidos dá-se de forma plenamente 

consciente. O processo de inscrição na LE é contínuo e dependerá do sujeito 

em forçar sempre ultrapassar a zona de conforto, para que possa lutar para 

marcar seu “querer-dizer” na LE. Quanto mais o sujeito inscreve-se e ousa 

estar imaginariamente na língua outra, mais ele se implica de forma a se sentir 

pertencente à LE. Isso abre portas para que o sujeito desenvolva a crença da 

autonomia e da liberdade na LE, assim como ele já a tem em sua LM. 

 E todo esforço de se dizer na LE não é de forma consciente, o 

inconsciente também trabalha a todo instante como parte da constituição do 

sujeito. Isso indica que o sujeito se põe a dizer algo em LE em meio a tensões 

entre LM e LE que são mais evidentes ou menos a depender de quanto o 

sujeito estiver inscrito na língua. Assim como na LM, quanto mais sentir-se no 

controle e na ordem da reformulação dos sentidos na LE, mais poderá produzir 

marcas de lapsos de diferentes naturezas, que evidenciarão o envolvimento do 

sujeito nessa língua outra. 

 Ter o nosso corpus produzido por alunos universitários em Letras, de 

alguma forma, nos motiva a avançar em estudos que pensam esses sujeitos e 

sua formação, tendo por base a manutenção de uma escrita mais autoral, uma 

produção textual em LE mais trabalhada em seus contornos. Ao mesmo tempo, 

nos impulsiona a pensar nesses alunos na condição de sujeito entre línguas: 

qual o motivo de haver fragmentações (fios discursivos não fortemente 
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embrenhados) e a LM se irromper na textualidade algumas vezes em algumas 

SDs? É preciso buscar caminhos para que o sujeito-universitário em Letras em 

língua inglesa possa escrever de forma mais implicada; para isso nos demanda 

considerar, à luz da AD, atividades que ampliem e ajudem o sujeito a envolver-

se nessa língua outra. 

 Com isso em vista, desenvolver esta pesquisa é, de certo modo, uma 

subversão às práticas de ensino em LE atuais, mas também é uma tentativa de 

pensar o sujeito entre línguas que falha, avança, estagna, repete, não diz, 

retrai, se esconde, mas que não deixa de ser menos sujeito por isso. Porque 

todos esses aspectos são partes constitutivas do sujeito, e esta pesquisa leva 

em conta a luta e o embate do sujeito para construir sentidos discursivamente, 

mas com um olhar para a materialidade linguística. Repensar a produção 

textual com base em recortes como demonstração do esforço (ou não) do 

sujeito em filiar-se a sentidos outros, e não aqueles do conto, é ver acontecer a 

construção de sentidos – e é nisso que se traça o espaço discursivo: dizeres 

que circulam uma dada posição ideológica ocupada pelo sujeito. Além disso, 

entender que a tomada da palavra pode ir além da aplicação no âmbito do 

ensino-aprendizagem e, assim, ser deslocada como um ato do sujeito-

escrevente em filiar-se a sentidos no processo da produção textual é perceber 

a riqueza dos dispositivos analíticos da AD contra a versão estruturalista e 

pragmática da língua. Por fim, conceber lapsos como um aspecto importante e 

analisável, enquanto a maior parte da ciência da linguagem entende como 

resto e lixo, é pôr em prática o que a nossa relação com a AD vem nos 

ensinando: entender o sujeito como inacabado porque a língua em si é 

inacabada, daí os sentidos poderem ser outros, porque não há univocidade de 

sentido. Produzir um texto é imaginariamente achar-se o dono das palavras e 

controlador dos sentidos, mas tornar-se responsável pelos sentidos que 

ilusoriamente contorna – porque aí há o engajamento do sujeito em dizer de 

um modo, e não de outro.   
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