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“A língua inglesa na atualidade é... 

A língua de um país 

A língua de um povo 

A língua de uma cultura 

A língua das pessoas inglesas 

A língua de uma música 

A língua de um aplicativo 

Um curso 

Uma escola 

Um livro 

Uma professora” 
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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem por objeto uma análise discursiva dos dizeres sobre a língua inglesa e 

o seu ensino em escolas regulares, uma vez que,.a nosso pensar, tais dizeres reverberam no 

discurso do aluno com implicações no imaginário de língua constitutivo da relação entre su-

jeito e língua. Tomamos como suporte teórico-analítico os pressupostos da Análise de discur-

so de linha francesa, na consideração de um sujeito concebido como “efeito de linguagem”, e 

uma língua constitutivamente heterogênea. Em uma desconstrução dos sentidos regularizados 

sobre a língua inglesa em nossa formação social, propomos uma reflexão sobre a língua numa 

abordagem discursiva, em atenção ao movimento simbólico no e pelo qual sujeitos e sentidos 

se constituem, em especial no que tange à passagem da língua dita materna para a língua es-

trangeira. Em atenção aos processos de interpelação/identificação/subjetivação e os seus efei-

tos no imaginário de língua para o sujeito, empreendemos um gesto analítico acerca do modo 

de funcionamento dos dizeres sobre (e para) a língua inglesa postos em circulação no discurso 

publicitário, produzindo um efeito de verdade. Considerando a escola como um lugar de re-

presentatividade em nossa formação social, buscamos uma desnaturalização dos sentidos so-

bre a língua inglesa como língua estrangeira, a partir de uma reflexão teórica sobre os efeitos 

da sua disciplinarização na regularização dos sentidos sobre esta língua frequentemente rela-

cionada à cultura. Na compreensão da língua em seu trabalho simbólico, propomos ainda uma 

reflexão teórica sobre a relação relativamente estabilizada entre língua e cultura, e suas impli-

cações nos processos de subjetivação, tendo em vista as condições sócio-histórico-ideológicas 

em que os discursos sobre o idioma são produzidos na atualidade. Em nossa investigação, 

observamos que os sentidos sobre o idioma anglo-saxão postos em circulação na mídia são 

muitas vezes legitimados pela instituição escolar, com implicações no imaginário de língua 

que se constitui para o sujeito. Na consideração dos efeitos advindos dessa (re)produção de 

sentidos, apresentamos, ainda, uma análise do discurso pedagógico, tendo em vista os dizeres 

sobre a língua inglesa e o seu ensino nas leis que gerem a Educação no país, a saber, LDBEN, 

PCN e OC.  A partir das pistas depreendidas de nosso gesto de interpretação das discursivida-

des sobre (e para) a língua inglesa em nossa formação social, realizamos, por fim, um gesto de 

interpretação do discurso do aluno sobre a língua inglesa e o seu ensino em escolares regula-

res, a fim de melhor compreendermos as implicações desses dizeres no imaginário de língua 

inglesa que se constitui para esses alunos. As reflexões teóricas e o nosso movimento de aná-

lise nos permitiram alguns questionamentos sobre o ideal de língua e representação de socie-

dade regularizados em nossa formação social e, assim, um novo olhar para as práticas sociais 

no ensino de línguas no país. 

Palavras-chave: língua inglesa; sujeito; análise do discurso; ensino. 

 

 

.
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ABSTRACT 

 

 

The present research aims at a discursive analysis of speech about the English language and 

its teaching in regular schools, since, to our thinking, such senses reverberate in the discourse 

of the student with implications in the imaginary of constitutive language of the relation be-

tween its -and language. We take as theoretical-analytical support the assumptions of French 

Line of the Discourse Analysis, in the consideration of a subject conceived as "effects of lan-

guage", and a constitutively heterogeneous language. In a deconstruction of the senses of the 

English language regularized in our social formation, we propose a reflection of the language 

in a discursive approach, in attention to the symbolic movement in and through which sub-

jects and senses are constituted, especially with regard to the passage of the named mother 

language for the foreign language. In attention to the processes of interpella-

tion/identification/subjectivation and their effects on the imaginary of language for the sub-

ject, we undertake an analytical gesture about the way of operation on the discourse (and for) 

the English language put into circulation in the advertising discourse, producing a real effect. 

Considering the school as a place of representation in our social formation, we seek a denatu-

ralization of the senses about the English language as a foreign language, starting from a theo-

retical reflection on the effects of its disciplinarization on the regularization of the senses 

about this language often related culture. In the understanding of language in its symbolic 

work, we propose a theoretical reflection on the relatively stabilized relationship between lan-

guage and culture, and its implications in the processes of subjectivation, given the socio-

historical-ideological conditions in which discourses of language are produced today. In our 

investigation, we observed that the meanings of the senses on the Anglo-Saxon language put 

into circulation in the media are often legitimized by the school institution, with implications 

in the imaginary of language that is constituted for the subject. In considering the effects of 

this (re)production of senses we also present an analysis of the pedagogical discourse, consid-

ering the way of operation about the English language and its teaching in the laws that gener-

ate Education in the country, namely LDBEN, PCN and OC. From the hints taken from our 

gesture of interpretation of the discursivities of (and for) the English language in our social 

formation, we finally make a gesture of interpretation of the student's discourse of the English 

language and its teaching in the public school, in order to better understand the implications 

of these discourses about the English-language on the imaginary that is constituted for these 

students. The theoretical reflections and our analysis movement allowed us to question the 

ideal of the language and representation of society regularized in our social formation and, 

thus, a new view at social practices in language teaching in our country. 

Keywords: English language; subject; discourse analysis; teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como professora de língua inglesa em escolas públicas e privadas em alguns estados 

do país, pude observar que durante as aulas, os alunos, em seus diferentes níveis de conheci-

mento do idioma e faixa etária diversa, frequentemente se mostravam desmotivados para a 

aprendizagem do idioma, discursivizando muitas vezes sobre uma (im)possibilidade de 

aprendê-lo no ambiente escolar.  A regularidade desses discursos, aliado ao parco desenvol-

vimento na aprendizagem dos alunos nas aulas de inglês na escola, não importando o método 

utilizado, me direcionaram para o questionamento das aparentes obviedades sobre a língua 

inglesa postas em circulação em nossa formação social.  

A partir dessa inquietação advinda da minha prática docente, neste trabalho de investi-

gação propomos uma melhor compreensão da relação que se estabelece entre o sujeito e a 

língua, tendo em vista os modos de interpelação/identificação/subjetivação constitutivos dessa 

relação. Para tanto, empreendemos uma análise do discurso dos alunos acerca da língua ingle-

sa e o seu ensino em escolas regulares.  

Na trajetória dos estudos da linguagem, a língua tem sido estudada a partir de dife-

rentes perspectivas teóricas, dentre as quais destacamos a Análise de discurso. Michel 

Pêcheux, filósofo e crítico das Ciências Sociais, discípulo de Althusser, ousou pensar a lin-

guagem sob essa diferente perspectiva, e inaugurou um novo percurso de reflexão, uma nova 

disciplina: a Análise de discurso, tendo como o seu principal eixo a tríplice aliança entre Lin-

guística – em releitura a Saussure para compreender os processos de significação – os estudos 

althusserianos – em especial no que tange a Ideologia e os aparelhos ideológicos – e a Psica-

nálise – em que o ponto nodal concerne às reflexões lacanianas acerca da noção de sujeito. 

Ao estabelecer o quadro epistemológico da disciplina nos anos de 1960, na França, 

Pêcheux toma como objeto teórico o discurso, concebido como um espaço contraditório onde 

se desenrolam as lutas de classes, e propõe uma mudança de terreno em relação ao estrutura-

lismo vigente, com vistas a uma transformação nas práticas sociais. Para o autor, essa mudan-

ça só seria possível a partir de um repensar sobre a língua descrita e analisada pelas ciências 

humanas, isto é, uma reconfiguração do objeto da Linguística, então concebida como um sim-

ples instrumento de (e para) a comunicação. 

Na Análise de discurso, a língua ganha uma nova dimensão, e passa a ser pensada a 

partir de sua heterogeneidade constitutiva, no entrecruzamento com a História. Se é 

justamente no encontro da língua com a História que os sentidos são (re)construídos, na Aná-

lise de discurso, como afirma Orlandi (1999, p.15), “procura-se compreender a língua fazendo 
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sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e 

da sua história”.  

Em meio às transformações sociopolíticas e econômicas advindas em especial da dita 

globalização, e do aperfeiçoamento das tecnologias digitais, emergem em nossa formação 

social discursividades sobre a necessidade de aprender a língua inglesa e, assim, estarmos 

“todos” inseridos num mundo dito globalizado.  

Discursivamente, os dizeres não são estruturados aleatoriamente, mas visam à regu-

larização de uma memória, produzindo a lembrança ou o esquecimento, a reiteração ou o si-

lenciamento de determinados sentidos a partir dos enunciados propostos. A memória é, assim, 

como afirma Pêcheux (1999[1983]), um “espaço móvel de disjunção, de deslocamentos e de 

retomadas, de conflitos de regularização, um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e 

contra-discursos”.  Por ela, os implícitos são restabelecidos e os sentidos são atualizados, 

sempre passíveis de se tornarem outros. Os dizeres sobre a língua inglesa na atualidade regu-

larizam uma memória sobre a língua, e o sujeito, com vistas a uma representação.   

Nesta investigação, centrada na análise do discurso dos alunos sobre a língua inglesa 

e o seu ensino, buscamos uma melhor compreensão da relação do sujeito com a língua, 

considerando os processos de interpelação/identificação/subjetivação nos e pelos quais os 

sujeitos são afetados nessa relação.   

A nosso pensar, os efeitos de sentido que circulam na mídia e na escola ressoam no 

discurso do aluno, com implicações no imaginário sobre a língua e o sujeito. Tomados pelos 

sentidos que nos afetam concernentes à Análise de discurso de linha francesa, nos apoiamos 

nos pressupostos teórico-analíticos da disciplina para pensarmos o funcionamento desses dis-

cursos na constituição do imaginário de língua inglesa para o sujeito na atualidade.  

Consideramos que, pelo questionamento da aparente obviedade dos sentidos e trans-

parência da linguagem, a Análise de discurso nos fornece subsídios para pensarmos a relação 

do sujeito com a língua a partir dos processos de interpelação pela Ideologia e seus aparelhos 

ideológicos, aqui representados pela mídia e pela escola, na medida em que compreendemos 

que estas são instituições estruturadoras na formação social, com relevância nas formações 

imaginárias do aluno sobre a língua inglesa e seu ensino e, por conseguinte, nos processos de 

interpelação/identificação/subjetivação constitutivo da relação entre o sujeito e a língua. 

Tomados pelos sentidos que nos afetam acerca da teoria desde a sua constituição, 

importa-nos dizer que a nossa tomada de posição de analista do discurso não se encerra ape-

nas nos modos de pensar a língua e o sujeito teoricamente, mas nos possibilita um repensar 
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sobre as práticas sociais, em especial no que concerne à relação do sujeito e a língua em 

aprendizagem.   

Embora os sentidos relativamente estabilizados sobre a língua inglesa sejam tidos 

como evidentes na nossa formação social, observamos a partir dos estudos de Althusser1 que 

eles se estruturam na formação social em decorrência da interpelação ideológica ao sujeito. 

Ao propor sua tese sobre Ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado, Althusser 

desloca a noção marxista de ideologia como sistema abstrato, para uma concepção de ideolo-

gia como prática. Para o autor, “a ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos” (AL-

THUSSER, 1970, p.93).  A ideologia tem uma existência material e, a partir dos aparelhos do 

Estado, opera como estruturas com uma função prático-social de prescrever “práticas materi-

ais reguladas por um ritual material, práticas estas que existem nos atos materiais de um sujei-

to” (ALTHUSSER, 1970, p.65). Sob o efeito de evidência dos sentidos, a ideologia se materi-

aliza na linguagem e convoca os sujeitos discursivos a assumirem seus lugares pré-

determinados ideologicamente no interior da esfera social. 

Tal processo se realiza pela individuação do Estado e suas instituições (ORLANDI, 

2011), a forma pela qual o sujeito responde à ideologia dominante. Em sua tese, Althusser, 

(1970) distingue os aparelhos do Estado a partir de sua função na formação social. Segundo o 

autor, o Aparelho Repressor do Estado (ARE) – Polícia, Forças armadas – opera de forma a 

assegurar a sua dominação sobre a classe operária, sob a execução da força quando necessá-

rio.  

Os aparelhos ideológicos (AIE) – Escola, Família, Religião, Informação – são desig-

nados a realidades que se apresentam na forma de instituições distintas e especializadas. Em-

bora metodologicamente separados, segundo o autor, esses aparelhos agem em conformidade 

entre si, não são compreendidos isoladamente, visto que são instrumentos determinados não 

somente pelo seu lugar jurídico na sociedade, mas também pelo seu funcionamento na práti-

ca2. Capazes de induzir os sujeitos a pensarem/agirem de forma a satisfazer os desígnios das 

formações ideológicas vigentes, os aparelhos do Estado, em suas esferas pública e privada, 

                                                           
1 Francês de origem argelina, Althusser foi um aluno brilhante e professor da Escola Normal Superior (ENS), 

Paris. Leitor e estudioso crítico de Marx, e atento às questões da Psicanálise e em especial a Lacan, ficou conhe-

cido por suas reflexões sobre a Ideologia, concebendo-a como uma relação imaginária da realidade cujos efeitos 

se materializam nas práticas dos sujeitos com vistas à reprodução das relações de produção vigentes (MARIANI, 

2010). 

2 Para o autor, enquanto há um aparelho repressivo do Estado (ARE) que atua em suas diferentes esferas, sendo, 

de um modo geral, de domínio público, os aparelhos ideológicos atuam a partir de instituições privadas, inclusi-

ve. Todavia, ambas as esferas do aparelho do Estado funcionam de forma a assegurar os interessantes da classe 

dominante, com métodos próprios e em seus diferentes níveis. 
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atuam conjuntamente com vistas à manutenção do status quo e sustentação do poder (AL-

THUSSER, 1970).  

Em nossa pesquisa, destacamos o que Althusser denomina AIE da Informação – ma-

terializado por rádio, TV, jornal – e o AIE escolar – professores, direção e demais agentes 

escolares – uma vez que, a nosso pensar, contribuem para uma memória sobre a língua inglesa 

na contemporaneidade (a ser) regularizada em nossa formação social, seja pela circula-

ção/naturalização de determinados sentidos, seja pela legitimação desses sentidos na institui-

ção escolar.  

Segundo o autor (ALTHUSSER, 1970), o AIE da Informação atua como um dos pi-

lares da formação social, sendo responsável pela circulação/naturalização dos sentidos a se-

rem regularizados. Sob o efeito de uma univocidade discursiva, determinados sentidos são 

postos em circulação em consonância com as demandas das formações ideológicas vigentes, 

regulando o que pode e deve ser lembrado na formação social.  

Dela-Silva, em seus estudos sobre sujeito e sentidos nos discursos da/na mídia (2003, 

2008, 2009, 2010, 2014, 2015), e mais propriamente sobre o acontecimento discursivo na 

imprensa, aponta para a importância da mídia na atualidade. Ao se debruçar sobre o aconte-

cimento discursivo na mídia, a autora destaca a relevância do lugar da mídia na instauração de 

posições-sujeito. A noção de posição sujeito do discurso é de suma relevância para a nossa 

pesquisa, uma vez que fornece maiores subsídios para compreender o lugar da mídia nos mo-

dos de subjetivação à língua inglesa. Ao trabalharmos esta noção, atentaremos em especial 

para o discurso publicitário, tendo em vista o seu poder de interpelação a um público consu-

midor em seus mais diferentes níveis de idade, instrução, classe social.  

Como AIE, a escola ocupa lugar fundamental na formação social, uma vez que atua 

na reprodução de determinados sentidos condizentes com as formações ideológicas vigentes. 

De acordo com Auroux (1992), pela institucionalização do saber determinados sentidos são 

legitimados no ambiente escolar, a partir de conteúdos pré-determinados e produzidos em 

condições de produção específicas. Pelo seu caráter regulador/normatizador expressos em 

suas leis, consideramos que a escola ocupa um lugar de representatividade na formação social, 

na medida em que é um lugar de estabilização de uma memória.  

No que concerne à escola, Althusser afirma que, dentre os aparelhos ideológicos do 

Estado, a escola é o que assumiu posição dominante, uma vez que ela “se encarrega das crian-

ças de todas as classes sociais, desde o maternal, e inculca-lhes, desde a mais tenra idade em 

que a criança é espremida pelo aparelho de Estado familiar e o aparelho de Estado escolar, os 

saberes contidos na ideologia dominante” (ALTHUSSER, 1970, p.79).  



19 

 

 

Amparada pela instituição do saber (AUROUX, 1992), a escola atua na legitimação 

dos sentidos postos em circulação, regularizando uma memória na formação social a partir da 

reprodução de tais sentidos, seja pelo discurso pedagógico a partir das posições de professor, 

da equipe pedagógica e dos demais agentes do conhecimento, seja pelos documentos legais – 

Leis de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN), Parâmetros curriculares nacionais 

para a língua estrangeira (PCN), Orientações curriculares (OC) – e demais materialidades 

concernentes à investigação nesta fase.  

Numa relação entre o objeto de (do) saber e o discurso disciplinar, Chiss & Puech 

(1999, p.18) afirmam que:  

 

Formuler l’hypothèse d’une reconnaissance toujours possible du discours 

disciplinaire derrière le discours sur l’objet et sur la méthode, c’est supposer 

au contraire que des conditions d’énonciation spécifique ordonnent toujours 

les savoirs savants en apparence les plus désincarnés. C’est également 

envisager des strates du discours disciplinaire où les images de la discipline 

se combinent, se superposent, se font écho en fonction de stratégies variées, 

après l’invention des connaissances jusqu’à leur socialisation la plus large3.  

 

De acordo com os autores (CHISS; PUECH, 1999), o saber produzido e disciplinari-

zado circula em condições histórico-enunciativas específicas, e é guiado por uma representa-

ção disciplinar intimamente ligada ao processo de constituição do saber, com implicações na 

relação entre os sujeitos e o saber legitimado. Sob este ponto de vista, o jogo imaginário é 

constitutivo deste processo e intrínseco à transmissão do conhecimento. Consideramos que a 

escola ocupa um papel fundamental na relação entre sujeito e sentido, tendo como uma de 

suas principais atribuições a transmissão de saberes pré-determinados, a partir de condições 

de produção específicas.   

Ao trazer a noção de condições de produção, um dos pressupostos basilares da Aná-

lise de discurso, Pêcheux coloca em jogo as relações entre sujeitos numa determinação histó-

rica específica, acenando para a questão da exterioridade como elemento constitutivo dos su-

jeitos e dos sentidos.  Para o autor (PÊCHEUX, 2004 [1981]), se é pelo entrelaçamento entre 

a língua e a história que os sentidos são atualizados, a visão reducionista da língua enquanto 

sistema lógico-formal, um instrumento para a comunicação, promove um apagamento das 

                                                           
3 “Formular a hipótese de um reconhecimento sempre possível do discurso por trás do discurso sobre o objeto e 

sobre o método, é assumir, ao contrário, que as condições específicas de enunciação sempre ordenam o conhe-

cimento acadêmico, aparentemente mais descontextualizado da realidade. É também prever estratos do discurso 

disciplinar em que as imagens da disciplina se combinam, se sobrepõem, ecoam de acordo com várias estraté-

gias, após a invenção do conhecimento até sua mais ampla socialização”. (Tradução livre da autora). 
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dissimetrias e dissimilaridades com vistas a mascarar a prática política, tornando-se uma arma 

potente para a dominação e sustentação do poder. 

Sob os efeitos destes sentidos sobre a língua inglesa regularizados na nossa formação 

social, de um modo geral os alunos chegam ao universo escolar naturalizados com o idioma, 

ainda que por um vocabulário limitado proveniente não somente da utilização dos recursos 

digitais – via celulares, computadores – mas também pela mídia.  

Segundo Eduardo Guimarães (2000), a divisão política das línguas não se estabelece 

de forma igualitária, mas se sustenta a partir de relação vertical afetada por uma hierarquiza-

ção. Nessa relação, segundo o autor, a Escola e a Mídia têm papel decisivo, visto que são ins-

tituições reguladoras dos modos de dizer a língua. 

Discursivamente, consideramos que esses sentidos regularizados na formação social 

sobre a língua inglesa reverberam no discurso do aluno, com interferências no imaginário de 

língua e, por conseguinte, nos processos de interpelação/identificação/subjetivação do aluno 

ao idioma. Tomando os efeitos de sentidos sobre (e para) a língua inglesa relativamente esta-

bilizados em nossa formação, propomos uma análise do discurso do aluno sobre a língua in-

glesa e o seu ensino, a fim de compreender o modo de funcionamento desses sentidos no ima-

ginário de  língua inglesa para o aluno. 

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar o discurso sobre a língua inglesa e 

o seu lugar em escolas públicas das cidades de Recife-PE e Niterói, à luz dos pressupostos 

teóricos da Análise do discurso.  Para atingi-lo, elencamos os seguintes objetivos específicos: 

- analisar o discurso sobre o ensino da língua inglesa, concebida como lugar de re-

presentatividade, levando em consideração o trabalho simbólico da língua; 

- realizar uma reflexão teórica sobre a relação entre língua e cultura e suas implica-

ções nos processos de subjetivação; 

- analisar documentos legais no que dizem respeito ao ensino da língua inglesa, bem 

como demais literaturas sobre o tema em questão; 

- analisar discursividades postos em circulação no discurso publicitário sobre a lín-

gua inglesa; e 

- analisar dizeres dos alunos acerca do ensino-aprendizagem de língua inglesa no ce-

nário tecnológico. 

Para melhor compreender nossa trajetória, procuramos sintetizar o percurso teórico-

metodológico a partir da figura esquemática, a seguir (Figura 1). 

 

 



21 

 

 

Figura 1 - Percurso teórico-metodológico  

 

Fonte: Figura elaborada pela autora 

 

 

Iniciamos o percurso tendo como ponto de partida uma discussão sobre a língua nu-

ma perspectiva discursiva. Assim, na segunda seção, buscamos realizar uma interface entre 

Análise de discurso e Psicanálise, que consideramos indispensável para a relação entre língua 

e sujeito . Considerando o movimento simbólico intrínseco à passagem da língua materna à 

língua.  Dentre outros autores, os estudos introduzidos por alguns estudiosos como Jacques 

Lacan (1999) acerca da noção de sujeito concebido como efeito de linguagem, ponto nodal da 
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disciplina, e seus desdobramentos a partir dos estudos de Melman (1992), em especial no que 

concerne à passagem da língua materna à língua estrangeira, constituem o nosso aporte teóri-

co-metodológico. 

Considerando que a reprodução dos sentidos sobre (e para) a língua inglesa, muitas 

vezes legitimados pela instituição escolar, regularizam uma memória do dizer sobre o idioma, 

que se materializam nas práticas sociais, ainda na seção 2 tecemos algumas considerações 

sobre o lugar da disciplinarização da língua inglesa nas escolas regulares do país. Apoiamo-

nos nos estudos de Auroux (2009); Puech & Chiss (1999); Guimarães (2002; 2007) dentre 

outros autores, a fim de melhor compreender as suas implicações no imaginário de língua 

inglesa que se constitui para os sujeitos, intrinsecamente relacionado às posições que os sujei-

tos ocupam em nossa formação social. 

Em nosso trabalho de investigação, observamos que a noção de língua utilitarista é, 

de um modo geral, associada a um vetor de transmissão de elementos concebidos como cultu-

rais – como valores, hábitos e costumes de uma determinada comunidade.  Tais dizeres,  rela-

tivamente estabilizados  em nossa formação social, podem produzir no sujeito uma relação de 

pertencimento a determinado grupo social, numa relação aparentemente transparente entre 

língua e cultura. No que tange à língua inglesa, os sentidos sobre o idioma  que frequentemen-

te são postos em circulação, promovem  um efeito de unidade do idioma, calcado numa rela-

ção de língua prêt-à-porter4, e um sujeito como fonte e origem do dizer. Sendo assim, busca-

mos ainda nesta seção compreender o modo como esses sentidos se regularizam na nossa 

formação social, trazendo algumas considerações sobre a noção de língua na atualidade, tendo 

em vista as condições de produção do discurso. Para tanto, além do legado de Pêcheux 

2010([1969]; 1999[1983]; 2000 [1977]) e Althusser (1967; 1970) no estabelecimento da dis-

ciplina, nos ancoramos ainda nos estudos de Mariani (1996; 2007), Esteves (2014), tendo em 

vista uma desconstrução dos sentidos aparentemente evidentes acerca do significante cultura 

em nossa formação social, dentre outros autores.  

Na terceira seção, debruçamo-nos sobre os dizeres acerca da língua inglesa em circu-

lação no discurso publicitário, visto que, pelo viés da repetibilidade, naturaliza sentidos relati-

vos ao idioma em detrimentos de outros possíveis. A fim de melhor compreender o lugar da 

mídia na regularização desses sentidos, propomos uma análise dessas discursividades, toman-

do cinco propagandas amplamente postas em circulação no discurso publicitário, tomando em 

                                                           
4 Trataremos mais detalhadamente destas questões a partir das pistas, na subseção 4.4 da nossa pesquisa, que as 

análises do discurso pedagógico nos permitiram depreender, que aborda o entrelaçamento entre as discursivida-

des que se marcam na mídia e na escola.  
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atenção à confluência entre os elementos linguísticos e extralinguísticos próprios do jogo pu-

blicitário na circulação dos sentidos. Como suporte para as nossas questões, dentre outros 

autores, apoiamo-nos nos estudos de Pêcheux (2010[1969]), Courtine (1999; 2009 [1981]) e 

Orlandi (2001; 2003) para melhor compreendermos o papel da memória na regularização das 

discursividades; Mariani (1996; 2010) para pensarmos os efeitos do Real na relação entre o 

sujeito e a língua; estudiosos como Dela-Silva (2008, 2010), Pereira (2008), Grigoletto (2003; 

2007) consistem nossos aporte teórico para as questões acerca ao lugar da mídia na constitui-

ção dos sentidos sobre a língua inglesa no discurso publicitário, bem como as implicações nos 

processos identitários da relação entre o sujeito e a língua em aprendizagem. A considerar que 

os sentidos sobre (e para) a língua inglesa em circulação em nossa formação social firmam-se 

de um modo geral em uma concepção de fluência da língua, trazemos algumas reflexões sobre 

os estudos de Azevedo (2000; 2006) sobre a gagueira, a partir de uma visão psicanalítica do 

sujeito, para melhor percebermos os sentidos sobre a fluência numa abordagem discursiva e 

os seus efeitos nos sujeitos discursivos. 

As análises empreendidas nesta etapa nos permitiram melhor compreender o funcio-

namento discursivo na regularização de uma memória sobre a língua inglesa e o seu ensino na 

nossa formação social, permitindo-nos avançar em nosso trabalho de investigação acerca dos 

modos de interpelação/identificação/subjetivação do sujeito à língua. Consideramos que ao 

empreender esse percurso, podemos melhor compreender a relação do sujeito com a língua, 

cerne do nosso trabalho. 

O modo como os dizeres sobre língua estrangeira se marcam nas leis da educação e 

interferem no imaginário de língua inglesa nas escolas é a temática da quarta seção. A fim de 

atender às demandas advindas das transformações sociais, a língua estrangeira é significada 

no contexto escolar como elemento essencial para a inserção do sujeito na dita “nova socieda-

de”, adquirindo “a configuração de uma disciplina tão importante quanto qualquer outra do 

ponto de vista de formação do aluno” (BRASIL, 2000, p.11). Nesse processo, alguns sentidos 

acerca da língua inglesa e seu ensino são legitimados pela institucionalização do saber (AU-

ROUX, 1992) que, a nosso pensar, reverberam no discurso do aluno. Propomos uma análise 

do discurso pedagógico – materializado na LDBEN (BRASIL, 1996), nos Parâmetros Curri-

culares Nacionais (BRASIL, 2000), nas Orientações Curriculares (SECRETARIA, 2016) e, 

ainda, na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) – sobre o ensino da língua es-

trangeira nas escolas regulares, a fim de perceber o movimento pelo qual os sentidos sobre 

sujeito e língua se regularizam na formação social. A análise de tais diretrizes que regulam o 

ensino da língua estrangeira no ambiente escolar se realiza de forma a pensar na confluência 
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com que esses sentidos sobre a língua são regularizados. Dentre os autores que darão suporte 

a nossas questões, estão os estudos de Auroux (1992; 2009), Guimarães (2002; 2005; 2007), 

Payer (2006; 2007), Mariani (2004; 2009; 2010), Serrani (1998) e Grigoletto (2003).  

A partir das pistas fornecidas neste trabalho de análise, empreendemos na seção 5 

uma análise do discurso dos alunos sobre a língua inglesa e o seu ensino, visando a uma des-

construção dos sentidos sobre (e para) a língua inglesa, relativamente estabilizados nas práti-

cas discursivas em nossa formação social. 

Consideramos que os discursos publicitário e pedagógico são alguns dos elementos 

responsáveis pela interpelação do sujeito à língua em nossa formação social, constituindo-se 

como instâncias de circulação/reprodução/legitimação de sentidos que, pensamos, reverberam 

nos dizeres do aluno, com implicações no imaginário sobre o idioma para o sujeito aprendiz. 

Um tripé discursivo, materializado na Figura 2 a seguir, nos auxilia na visualização 

de como os sentidos sobre o sujeito e a língua inglesa se constituem na formação social, bem 

como o seu poder nos processos de interpelação/identificação/subjetivação do aluno à língua 

inglesa.  

 

Figura 2 – Tripé discursivo 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora 

 

De acordo com Pêcheux (2010[1969]), a tomada de posição no discurso se realiza a 

partir de um processo de interpelação, colocando em jogo a identificação do sujeito aos senti-

dos inerentes às formações discursivas. Nesse movimento no e pelo qual os sujeitos e os sen-
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tidos se constituem, a memória discursiva opera como um espaço móvel, possibilitando uma 

reatualização na rede de sentidos a partir de disjunções, deslocamentos e deslizamentos que se 

marcam sob diferentes modos de dizer, e se materializam nas práticas dos sujeitos.  

Afetados pelas inúmeras discursividades sobre a língua inglesa e o seu ensino, relati-

vamente estabilizadas em nossa formação social, observamos em nossa prática docente que 

determinados sentidos se presentificam nos dizeres dos alunos a partir de uma ilusão de evi-

dência. 

Para analisar os efeitos desses dizeres no imaginário de língua inglesa que se consti-

tui para os alunos, em nossa quinta seção nos ocupamos do discurso dos alunos sobre a língua 

inglesa e o seu ensino, tomando por base um corpus composto por sequências discursivas 

(SD) extraídas das atividades realizadas com os alunos.  

Tomando as contribuições da Psicanálise à teoria materialista, Althusser (1979, p.14) 

afirma que “depois de Freud é que começamos a suspeitar do que quer dizer o escutar, e, por-

tanto, o falar (e o calar); e que o “quer-dizer” do falar e do escutar revela, sob a inocência do 

falar e do escutar, a profundidade de uma fala inteiramente diversa, a fala do inconsciente”.  

A pesquisa com os alunos foi realizada em duas escolas públicas, instituições de en-

sino das esferas municipal de ensino, na cidade do Recife-PE, e estadual, na cidade de Nite-

rói-RJ. A seleção das escolas a participarem desse trabalho de investigação se realizou priori-

tariamente pela pesquisadora estar também, na altura da constituição do corpus – 2014, em 

Recife-PE, e 2015, em Niterói-RJ, efetivada como docente nestas escolas e, assim, ter uma 

maior percepção das respostas dos alunos a partir das condições de produção do discurso. 

Participaram da pesquisa 140 alunos que compreendem a faixa etária de 12 a 19 anos, cursan-

do entre os 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental II, e o 3º ano do Ensino Médio, completando 

assim a escolarização formal em seu nível básico.  

A atividade proposta aos alunos, voluntários para a participação na pesquisa, se rea-

lizou a partir de proposições que visavam à compreensão da regularização dos dizeres da mí-

dia e da escola sobre (e para) a língua inglesa, a partir dos quais se marcam um imaginário de 

língua e sujeito no discurso dos alunos, bem como a compreensão dos efeitos de sentidos 

acerca do lugar para a aprendizagem da língua inglesa que reverberam nos dizeres dos alunos. 

Para tanto, nossa pesquisa estabeleceu as seguintes proposições:  

 

1 - A língua inglesa na atualidade é... 

2 - Estudar a língua inglesa na escola é... 
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Conforme afirmamos anteriormente, a língua inglesa é amplamente discursivizada 

em nossa formação social a partir de um caráter de imprescindibilidade da aprendizagem do 

idioma para a inserção na sociedade dita globalizada, perpassando os sentidos acerca de uma 

cultura unificada, com interferências no imaginário de língua inglesa para o aluno, e a sua 

materialização nas práticas sociais. A partir das proposições apresentadas, elaboramos um 

quadro demonstrativo da imbricação dos dizeres da mídia e da escola no discurso dos alunos 

e, a seguir, as formações imaginárias que se regularizam nesses dizeres sobre (e para) a língua 

inglesa na atualidade. 

Segundo Pêcheux (1988[1975]), embora o assujeitamento seja condição para ser su-

jeito, a resistência é constitutiva da sua relação com a língua, e se marca no discurso sob dife-

rentes possibilidades. Afastamo-nos de uma concepção de língua como instrumento de comu-

nicação para tomá-la em consideração ao movimento simbólico que se estabelece entre a pas-

sagem da língua materna à língua estrangeira. Buscamos, assim, trazer à cena a possibilidade, 

sempre-lá, de resistência do sujeito frente a essas discursividades relativamente estabilizadas, 

a partir de uma discussão teórica acerca dos processos de interpela-

ção/identificação/subjetivação constitutivos do sujeito na sua relação com a língua, a fim de 

possibilitar dizeres outros sobre (e para) a língua inglesa em nossa formação social. Para tan-

to, apresentamos uma abordagem analítica acerca dos sentidos relativamente estabilizados 

sobre a língua inglesa e o seu ensino em escolas regulares, buscando expor o caráter ideológi-

co desses dizeres.  

As reflexões e análises aqui empreendidas nos permitiram chegar a algumas conside-

rações sobre a relação que se estabelece entre o sujeito e a língua, cerne de nossa pesquisa, 

apresentadas como um gesto de interpretação às questões aqui propostas.  Neste gesto, obser-

vamos que a concepção de língua meramente utilitarista não dá conta das questões que envol-

vem o sujeito na sua relação com a língua, e com o outro, produzindo seus efeitos advindos 

dessa concepção. Na compreensão da língua como forma de poder, buscamos neste trabalho 

de investigação não apenas uma mudança de terreno na noção de língua, mas um repensar 

sobre o ensino de línguas em nossa formação social, enquanto uma possibilidade de transfor-

mação das práticas sociais em detrimento de uma mera reprodução de sentidos.  

Nesta trajetória, propomos a seguir um pensar sobre a língua numa abordagem dis-

cursiva, em atenção ao o movimento simbólico no e pelo qual sujeitos e sentidos se constitu-

em, em especial no que tange à passagem da língua dita materna e a língua estrangeira, tendo 

em vista as condições de produção em que os sentidos sobre (e para) a língua inglesa se regu-

larizam em nossa formação social. 
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2 ENTRE A LÍNGUA DO DESEJO E O DESEJO DA LÍNGUA: REFLEXÕES TEÓ-

RICAS SOBRE A LÍNGUA NO ENTRELAÇAMENTO ENTRE A HISTÓRIA E AS 

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO 

 

Significada como “língua franca”, a língua inglesa é amplamente utilizada em con-

venções mundiais, em comunidades científicas e é considerada a língua-padrão da internet 

(LÉVY, 1999). Tal consideração aponta uma representação de língua, cujos sentidos nos dire-

cionam a uma concepção de língua como um instrumento de comunicação: uma língua con-

cebida como um sistema integralmente autônomo, homogênea e desprovida de toda a carga 

ideológica na e pela qual os sujeitos significam na formação social.  

A nosso pensar, a naturalização desses sentidos sobre a língua inglesa produz efeitos 

no imaginário de língua inglesa que se constitui para o aluno, em especial no que tange à sua 

relação com a língua dita materna. Propomos nesta seção uma reflexão teórica acerca da rela-

ção entre língua e sujeito, em atenção o movimento simbólico que se constitui na passagem da 

língua dita materna para a língua estrangeira, nas quais se ligam a questão historicidade dos 

sentidos e suas implicações nos processos de subjetivação. 

De acordo com Pêcheux (2004[1981]), a compreensão da língua enquanto instrumen-

to visa apagar a sua historicidade e, com ela, a carga ideológica a ela inerente. Segundo o au-

tor, se é pela forma do geral do discurso que o sujeito é impelido a tomar (determinada) posi-

ção na formação social, é justamente pela língua, materialidade do discurso, que se mascaram 

os jogos de poder de que a língua é capaz. 

Essa mudança de terreno nos estudos da linguagem promove o deslocamento da con-

cepção de língua como uma forma linguística tradicionalmente (re)conhecida nos estudos da 

linguagem, para a concepção da sua forma material, comportando em si mesma o não-todo, 

um lugar de constituição de sujeitos e sentidos.  

Consideramos que tais dizeres regularizam uma memória sobre o idioma, produzindo 

efeitos no imaginário de língua que se constitui para o sujeito. A partir de algumas reflexões 

acerca da concepção de língua, em atenção ao movimento simbólico constitutivo da passagem 

da língua materna para a língua estrangeira, buscamos uma ressignificação acerca dos senti-

dos sobre (e para) a língua inglesa, com vistas a uma desnaturalização dos dizeres sobre a 

língua, e sujeito, relativamente estabilizados em nossa formação social.  

Em uma releitura de Saussure, para Pêcheux (2010[1969]) a significação não se dá 

internamente no sistema, na relação entre significante e significado no jogo da língua (SAUS-
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SURE 2003[1916]), mas está intrinsecamente ligada à exterioridade, tendo em vista as 

condições de produção do discurso.  

Ao dizer, o sujeito é assujeitado não só pela ordem própria da língua, mas é também 

afetado pela história.  O sujeito diz, mas não possui o total controle do que diz nem tampouco 

dos sentidos que circulam no seu discurso (ORLANDI, 2003), uma vez que os sentidos não 

estão nas palavras em si mesmas, mas se constituem em “relação a”, tendo em vista as 

posições que o sujeito ocupa na formação social, inscritas na história e sobredeterminadas 

ideologicamente. A língua é concebida discursivamente como um lugar privilegiado da 

manifestação da ideologia, o lugar onde ela se materializa, lugar de embate no qual sujeito e 

sentido se significam. 

Constitutivamente heterogênea, a língua não é, portanto, um ponto de concordância 

entre os sujeitos, mas é o lugar de embate dos sentidos que se estabelecem nos e entre os su-

jeitos.  Os sentidos não são fixos a priori, mas se estabelecem por uma relação histórica na 

qual se marcam as lutas intrínsecas à relação entre sujeito e língua. Ligada em sua gênese às 

questões políticas próprias do terreno em que foi delineada, a concepção de língua é nova-

mente redimensionada na Análise de discurso, colocando em jogo as questões da incompletu-

de da língua.  Ao trazer a historicidade como elemento constitutivo da língua, Pêcheux abre a 

possibilidade de trabalhar o equívoco como um fato estruturante, que irrompe como lugar de 

resistência inerente à língua e ao sujeito. 

Numa relação intrínseca entre sujeito-ideologia-inconsciente, Pêcheux toma em 

atenção as contribuições da Psicanálise, em especial no que concerne à concepção lacaniana 

de um sujeito “efeito de linguagem” (LACAN, 1999), constituindo o ponto nodal da 

disciplina. Ao subjetivar-se, o sujeito é afetado tanto pela historicidade, tendo em vista os 

processos da formação da língua em condições específicas de produção do discurso, como é 

assujeitado à (a)língua, "um real que não se transmite, não se aprende, não se ensina e que, no 

entanto, existe produzindo efeitos" (GADET; PÊCHEUX, 2004[1981], apud MARIANI, 

2010), uma vez que não é acessível ao sujeito.  

Por essa perspectiva, Lacan (1999) promove um deslocamento da relação arbitrária 

entre significante e significado, estabelecendo a supremacia do significante na relação do su-

jeito com a língua. Para o autor, enquanto alguns significantes são herdados, transmitidos ao 

infans mesmo antes do nascimento, outros vão se constituindo concomitantemente à consti-

tuição do sujeito, na sua relação com o outro e com o mundo.  Nessa relação, o real, que habi-

ta a língua e, por conseguinte, o sujeito, não se presta à formalização, uma vez que a relação 
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do sujeito com a língua não é direta, havendo sempre nela pontos de impossibilidade que es-

capam à vontade do sujeito.  

Entretanto, a língua inglesa é frequentemente discursivizada em nossa formação so-

cial, em especial no discurso publicitário, como uma língua veicular (GOBARD, 1976), neu-

tra e totalmente acessível a todos. A regularização e propagação de forma massiva desses sen-

tidos promovem um encantamento a muitos que, seduzidos pela possibilidade de aprender o 

idioma sem barreiras, passam a ter o desejo da língua do outro sob a ilusão de seu livre aces-

so. Como algumas das consequências desta concepção de língua, bem como do seu ensino em 

ambiente escolar está, como afirma Revuz (1998), uma alta taxa de insucesso no ensinoapren-

dizagem do idioma, frequementemente ocasionada por uma tomada de distância do sujeito-

aprendiz à língua, uma vez que poucos conseguem o encantamento e a liberdade de deslizar-

se por ela. 

Em contrapartida à ilusão de livre trânsito na passagem da língua dita materna à lín-

gua outra, a passagem da língua mãe à língua outra não se realiza incólume ao sujeito. Numa 

relação entre a língua materna e a língua estrangeira, Melman (1992) afirma que toda relação 

do sujeito com a língua mãe, com o saber que ela possibilita, é uma experiência inaugural e 

definitiva, uma vez que é a língua que primeiro nos introduziu na linguagem, o processo pelo 

qual o vivo é chamado à subjetividade a partir da interdição – realizada na castração simbólica 

representada por Lacan (1999) pela metáfora do “Nome-do-Pai” – a falta que advém o desejo 

de completude do sujeito. 

Para introduzir a compreensão da metáfora Lacan retoma Saussure na relação entre 

significante e significado, trazendo em consideração a primazia do significante, cuja signifi-

cação se realiza na cadeia de significantes. A metáfora paterna, por sua vez, direciona para o 

universo simbólico, onde o pai é um significante que proporciona uma ruptura à relação uní-

voca com a mãe. O pai, enquanto elemento simbólico, representa um objeto de recalque origi-

nário ao desejo constitutivo da mãe. 

Numa relação entre a língua materna e a língua estrangeira, Melman (1992, p. 44) 

afirma que 

 

A língua materna [...] é aquela na qual funcionou para o pequeno falante, pa-

ra o sujeito que a articula, o interdito de sua mãe. E a chamamos “língua ma-

terna” porque é inteiramente organizada por este interdito que, de algum 

modo, imaginariza o impossível próprio de toda língua.  
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Para o autor, a língua materna é a língua que teceu o nosso inconsciente a partir de 

uma falta constitutiva do sujeito, de uma privação, a língua do desejo na e pela qual somos 

falados desde o nascimento, ou até mesmo anteriormente a ele.  A entrada do sujeito em uma 

língua outra, no entanto, é uma experiência (des)estruturante, uma vez que exige do sujeito 

uma desterritorialização de sua língua mãe para se reterritorializar numa língua do outro, uma 

vez que se quer leal diante da língua de adaptação, dar-se à outra mãe, e a outro pai, exigindo 

assim uma nova castração. A inscrição do sujeito à língua outra está, assim, intimamente liga-

da à relação que se estabelece com a língua que primeiro o constituiu, bem como com os sen-

tidos que dela advêm, e requer esforço e flexibilidade do aprendiz (MELMAN, 1992).  

Dentre as possibilidades de aprendizagem de uma língua estrangeira, a língua inglesa 

adentra no ambiente escolar, muitas vezes como única possibilidade de aprendizagem de uma 

língua estrangeira.  Pela via da institucionalização do conhecimento, a escola produz um saber 

sobre a língua, construído sobre uma base sócio-histórico-ideológica específica, em detrimen-

to de uma experiência com o idioma.  

Segundo Melman (1992, p.17) saber a língua não é o mesmo que conhecê-la. Para o 

autor, “saber uma língua quer dizer ser falado por ela, o que ela fala em você se enuncia em 

sua boca. Conhecer uma língua quer dizer ser capaz de traduzir mentalmente, a partir da lín-

gua que se sabe, a língua que se conhece”. Entretanto, sob uma perspectiva de língua transpa-

rente e um sujeito fonte e origem do dizer, o ensino da língua inglesa em escolas regulares é 

muitas vezes concebido a partir de um automatismo de atividades com vistas tão somente aos 

elementos estruturais da língua, a partir de técnicas e métodos de aprendizagens. 

De acordo com Pêcheux (1997[1969], p.77), “um discurso é sempre pronunciado a 

partir de condições de produção dadas”, compreendidas tanto em sentido restrito, condizente 

às circunstâncias da enunciação, quanto em atenção às condições sociais, históricas e ideoló-

gicas na produção do dizer.  

Os dizeres sobre (e para) o idioma se regularizam por disputa de sentidos que se 

marca na e pela língua, a partir de diferentes designações pelas quais o idioma é discursiviza-

do em nossa formação social. Ao debruçarmos sobre as questões pertinentes à relação do su-

jeito com a língua, nosso objeto de estudo, consideramos que a escola ocupa um lugar de re-

presentatividade, na medida em que legitima determinados sentidos sobre a língua inglesa na 

formação social.  

Considerando que a naturalização dos sentidos sobre (e para) a língua inglesa, muitas 

vezes legitimados pela instituição escolar, regularizam uma memória sobre o idioma em nossa 

formação social, e direcionam as práticas dos sujeitos discursivos concernentes às posições 
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que os sujeitos ocupam na formação social, propomos a seguir uma reflexão sobre o lugar da 

disciplinarização da língua inglesa nas escolas regulares do país e suas implicações na imagi-

nação do sujeito em relação a essa língua estrangeira regularizada em nossa formação social. 

Embora na quarta seção desta pesquisa nos ocupemos de uma análise mais 

aprofundada dos documentos legais, em especial no que tange ao ensino da língua estrangeira 

no país, buscamos nesta etapa uma desnaturalização dos sentidos sobre (e para) a língua 

inglesa relativamente em nossa formação social, com vistas a uma possibilidade de (re)leitura 

desses sentidos, tomando em consideração as suas implicações para o ensino de idioma no 

país.  Para tanto, tomamos as contribuições da História das Ideias Linguísticas (HIL), nas 

quais se ligam as questões da historicidade e os seus efeitos na constituição do imaginário de 

língua para o aluno, tendo em vista a língua na sua dimensão social, para pensar o lugar da 

disciplinarização. da língua inglesa na atualidade. 

 

 

2.1 O LUGAR DA DISCIPLINARIZAÇÃO DA LÍNGUA INGLESA: UM PERCURSO 

TEÓRICO  

 

Em nossa formação social, a língua inglesa é frequentemente significada a partir de 

diferentes nominações, quer seja como língua estrangeira, seja como língua franca, direcio-

nando diferentes sentidos para esta língua. Tais designações sobre a língua inglesa se regula-

rizam na formação social a partir de disputa pelo poder que se marca na e pela língua, a fim 

de (re)direcionar os sujeitos a ocupar determinadas posições na formação social.   

Compreendemos que os sentidos relativamente estabilizados sobre a língua inglesa 

perpassam, em nossa formação social, modos de dizer sobre a língua no ambiente escolar, 

contribuindo para um imaginário de língua inglesa.   

Segundo Guimarães (2002), os diferentes espaços de enunciação operam na regulari-

zação dos sentidos, produzindo os seus efeitos. Buscamos nesta investigação expor o caráter 

ideológico inerente à língua(gem), a fim de perceber os seus efeitos na relação imaginária 

constitutiva entre o sujeito e a língua em aprendizagem. 

Sob um efeito de evidência dos sentidos advindos fortemente dos dizeres acerca da 

dita5 globalização dos povos, a entrada da língua estrangeira como uma disciplina obrigatória 

                                                           
5 Ao trazermos o termo “dita”, buscamos desconstruir o efeito de evidência acerca dos sentidos que nele se ins-

crevem, visto que são ideologicamente marcados. 
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no programa educacional é assegurada no país a partir da Lei 9394-96 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional LDBEN (BRASIL, 1996), após 35 anos (1961-1996) sendo con-

cebida como uma disciplina complementar do curriculum escolar6. 

Em seu artigo 26, parágrafo 5°, o documento oficial que gere a educação nacional do 

país (BRASIL, 1996) assegura que  

 

na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir 

da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, 

cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibili-

dades da instituição. [grifo nosso]  

 

Com presença majoritária nos estabelecimentos de ensino público no país, o ensino 

da língua inglesa sob o estatuto de uma língua estrangeira adentra o universo escolar, assegu-

rada pela lei, como uma disciplina tão importante quanto outro do curriculum. Nesse movi-

mento de legitimação desse saber a partir de sua institucionalização, o Estado opera como um 

regulador dos sentidos sobre a língua que circulam no espaço escolar. 

De acordo com Auroux (2009), a institucionalização do saber promove diferentes 

modos de significação na e da língua, na medida em que a oficializa e as legitima sob o efeito 

de unidade.  A língua inglesa é significada no contexto escolar sob a designação de uma lín-

gua estrangeira, frequentemente significada a partir de uma relação com a língua dita materna, 

na qual se marca uma hierarquização de sentidos.  Compreendemos que esses dizeres se regu-

larizam na formação social a partir de um efeito de naturalização dos sentidos, promovendo 

um apagamento da historicidade na e pela qual esses dizeres são (re)produzidos. Consideran-

do que a escola ocupa um lugar de representatividade na formação social, uma vez que ope-

ram na legitimação de determinados sentidos, buscamos expor o caráter constitutivamente 

ideológico inerente a esses modos de dizer (d)a e sobre a língua em nossa formação social. 

Para tanto, a partir dos estudos de Guimarães propomos uma desnaturalização dos sentidos 

regularizados para a língua inglesa em nossa formação social. 

Em seus estudos acerca da política de línguas no Brasil, Guimarães (2007) propõe 

uma reflexão acerca dos acerca de língua estrangeira, língua nacional e língua oficial; aten-

tando para a tensão constitutiva em que esses sentidos se regularizam na formação social. Se-

gundo o autor, a língua nacional é a língua falada por um povo, dando-lhe um efeito de unida-

                                                           
6 Ministrada com obrigatoriedade desde o Império como segunda língua estrangeira no Colégio D. Pedro II, em 

1961, a língua inglesa perdeu a sua obrigatoriedade, ficando a cargo do Conselho dos Conselhos Estaduais deci-

dir sobre o ensino de língua estrangeira (BRASIL, 1971). Disponível em 

http://www.veramenezes.com/ensino.htm. Acesso em 20 set. 2017. 
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de e pertencimento a esta comunidade, bem como uma primazia frente à diversidade linguísti-

ca. A língua oficial, por sua vez, se faz presente nas ações formais e atos legais, imposta pelo 

Estado. Por um efeito de homogeneidade, segundo o autor, os sentidos que se marcam nesses 

dizeres acerca da língua nacional e oficial remeteriam à população branca que fala o portu-

guês no Brasil, em apagamento das diversas línguas faladas pelos indígenas em território bra-

sileiro, específicas de determinada comunidade7. Tal condição aponta a fragilidade dos con-

ceitos pré-fixados, na medida em que outros efeitos de sentidos se presentificam8, intrinseca-

mente relacionados aos espaços de enunciação a que se inscrevem (GUIMARÃES, 2007). 

No que tange à língua estrangeira, por sua vez, em nossa formação social se presenti-

ficam dizeres frequentemente naturalizados em sua relação com a língua dita materna, língua 

nacional, oficializada pelo Estado (GUIMARÃES, 2007).  Em contraposição ao efeito de evi-

dência desses sentidos, o autor traz à cena alguns aspectos relevantes sobre as designações 

relativamente estabilizadas sobre (e para essas) línguas.  

Segundo o Guimarães, a língua portuguesa, língua nacional e oficial de Estados co-

mo Brasil, Portugal, Moçambique dentre outros países pertencentes às Comunidades Falantes 

de Língua Portuguesa (CLPL), e a língua materna dos falantes deste idioma quando da sua 

entrada na linguagem, possui o estatuto de língua estrangeira quando falada em território cuja 

língua nacional, oficializada pelo Estado, difere desta.  

Nesta relação, temos não apenas uma distinção material, de ordem sistêmica entre as 

línguas, mas, sobretudo, diferentes funcionamentos dessas línguas em espaços de enunciação 

específicos. Como afirma Guimarães (2000), há nessa distribuição dos espaços de enunciação 

uma hierarquização de línguas e povos, a partir da distribuição/divisão muitas vezes ligada à 

noção de civilização em uma relação de sobreposição às demais, com implicações nas políti-

cas de línguas adotadas em cada Estado/Nação.  

Em atenção aos jogos de que a língua é capaz, podemos observar que essas questões 

trazem em seu âmago uma divisão política e constitutivamente ideológica, intrinsecamente 

relacionada aos espaços de enunciação dessas línguas (sobre)determinados por uma disputa de 

poder que se marca na e pela língua. 

                                                           
7 Como exemplo podemos citar o povo Pataxó, Sul da Bahia, cuja língua falada é o patxoran; Yanomami, 

residentes em sua maior parte na região do Amazonas e na fronteira Brasil/Venezuela, e a pluralidade linguística 

de seu povo cujas línguas faladas são compostas pela família linguística Ianomans, Sanum, Ianan e Ianomamo; 

Macuxi e Wapixana7, línguas Macuxi e Wapixana, respectivamente, presentes de forma majoritária em Roraima 

e Mato Grosso; dentre outros. 

8 Não adentraremos nessas questões por não estarem no cerne da nossa questão, no entanto, em Colonização 

Linguística, Mariani (2004) faz uma relevante reflexão sobre essas questões aqui abordadas de forma sucinta. 
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Sob um efeito de unidade dos sentidos, a inserção da língua inglesa sob a forma de 

disciplina é chancelada por uma política de línguas9 na qual o Estado legisla a partir da ilusão 

de controle de quais sentidos ali podem-devem (ou não) ser (ex)postos. Em uma desconstru-

ção do efeito de obviedade dos sentidos acerca do termo disciplina, Chiss & Puech (2010) 

ressaltam a sua relação com a disciplinarização dos saberes, colocando em jogo a tensão cons-

titutiva na qual os sentidos são estabilizados na formação social. 

Segundo os autores, enquanto que na noção de disciplina é posta a questão de trans-

missão de conhecimentos como fundamental (central), a disciplinarização abarca os aspectos 

práticos da organização da transmissão do conhecimento assim como a questão da historici-

dade na qual esta organização é regularizada. Nesse processo, estão implicadas tanto uma 

representação de saberes em disciplina, que se realiza no interior dos conhecimentos acadêmi-

cos, quanto uma integração de tais saberes em um complexo de conhecimentos que se materi-

alizam nos manuais didáticos e atos enunciativos, práticas e objetivos no ambiente escolar 

(CHISS; PUECH, 1999). 

A julgar os fatores históricos decorrentes dos eventos da dita sociedade globalizada, 

a aprendizagem da língua inglesa se marca sob um caráter de urgência, devidamente funda-

mentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais para língua estrangeira – PCN (BRASIL, 

1999, p.22). De acordo com o documento, a prioridade do ensino da língua inglesa nas insti-

tuições escolares no país se realiza na medida em que 

 

Os fatores históricos estão relacionados ao papel que uma língua específica 

representa em certos momentos da história da humanidade, [...] A relevância 

é frequentemente determinada pelo papel hegemônico dessa língua nas 

trocas internacionais, gerando implicações para as trocas internacionais nos 

campos da cultura, da educação, da ciência, do trabalho etc. O caso típico é 

o papel representado pelo inglês, em função do poder e da influência da 

economia norte-americana (grifo nosso). 

 

Os PCN têm como um de seus principais objetivos a orientação aos docentes quanto 

às questões metodológicas e avaliativas, constituindo uma base a partir da qual os saberes são 

(re)produzidos na instituição escolar.  Sob a forma de pré-construídos, ou seja, sentidos já 

ditos e regularizados na formação social (COURTINE, 1999), a disciplinarização da língua 

                                                           
9 A partir de Eduardo Guimarães (2000; 2002; 2007), tomamos o termo política de línguas a fim de marcar a 

relação constitutivamente ideológica que se estabelece na relação entre as línguas, bem como as condições sócio-

histórico-ideológicas de sua regulamentação pelo Estado. Tensão esta apagada quando se pensa em política lin-

guística, cujos sentidos direcionam frequentemente à organização das línguas e sua sistematicidade. 
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inglesa se realiza na nossa formação social, tendo em conta, sobretudo, a hegemonia norte-

americana advinda das relações econômicas e comerciais no cenário global10.  

No cenário mundial, a língua inglesa é significada como a língua franca na atualida-

de. De acordo com o dicionário francês Larousse, a língua franca é uma língua auxiliar de 

relação utilizada por grupos que possuem línguas maternas diferentes, como no caso do fran-

cês e do inglês em seus usos diplomáticos 11.  

Em consideração à inter-relação que se estabelece entre as diferentes nações e as di-

versas línguas faladas por diferentes povos, a designação latina como língua franca surge co-

mo elo de comunicação comercial desde a Idade Antiga – III a.C., para a língua que prevale-

cia na relação resultante do contato e comunicação entre grupos ou membros de grupos lin-

guisticamente distintos para o comércio internacional e outras interações mais extensas 

(BARROS, 2005).  De acordo com Barros (2005), como a língua da Igreja Católica Romana, 

o latim era a língua oficial da literatura e das ciências e fixou-se em obras escritas em todo o 

Ocidente. O idioma latino, difundido entre 800 e 1700 a.C., espalhou-se por toda a Europa 

dominada pelos romanos para se tornar a língua da cultura e a língua franca em função das 

relações comerciais. A língua francesa, por sua vez, foi a língua franca utilizada nos portos do 

Mediterrâneo entre a época das cruzadas e o fim do século XIX para as relações diplomáticas 

e de cunho econômico. 

A considerar a relevância dos processos históricos em nossa formação social, traze-

mos à cena acontecimentos advindos do período do Brasil colonial, em que a língua geral era 

concebida como a língua franca, utilizada para o contato intercultural e comercial entre a corte 

e os habitantes nativos, como forma de apagamento das contradições face à diversidade ali 

constituída pelas demais línguas faladas pelos habitantes.12 Posteriormente, a língua portugue-

sa passou a figurar como língua franca, como marca e soberania da corte portuguesa nas rela-

ções comerciais advindas do processo de colonização. 

                                                           
10 A Base Nacional Curricular, em sua versão de 2017, destaca o papel determinante do cenário econômico na 

determinação da língua estrangeira ao ser ensinada-aprendida, ao definir o ensino da língua inglesa a partir do 

ensino fundamental. O documento reafirma, assim, os discursos sobre a urgência da aprendizagem do idioma na 

sociedade atual. 
11 Disponível em: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lingua_franca/47264. Acesso em 10 nov. 2017. 

12 Enciclopédia das línguas no Brasil. Laboratório de Estudos Urbanos. Disponível em 

http://www.labeurb.unicamp.br/elb/indigenas/lingua_geral.html. Acesso em 6 set 2017. 
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Alternando o papel dos estados no cenário mundial, e sob os efeitos da sociedade su-

postamente unificada, atualmente é atribuída à língua inglesa tal posição no cenário global a 

partir das possibilidades de negócios numa relação extramuros13 com demais povos e nações.  

Tal termo “língua franca” vigora ao longo da história, em consideração às possibili-

dades de inter-relações sociais, administrativas, diplomáticas e econômicas, cujos sentidos 

regularizam uma hierarquização de línguas, e povos, em detrimentos aos demais.  

Segundo Guimarães (2002, p.18), “os espaços de enunciação são espaços de funcio-

namento de línguas, que se dividem, redividem, se misturam, desfazem, transformam por uma 

disputa incessante”, uma vez que são espaços habitados por falantes, ou seja, por sujeitos di-

vididos por seus direitos ao dizer e aos modos de dizer. Tendo em conta a diversidade linguís-

tica e cultural resultantes da inter-relação entre diferentes povos no mundo contemporâneo, a 

entrada da língua inglesa no contexto escolar possibilita uma maior percepção do sujeito-

aprendiz ao cenário global na atualidade.  

Em contraposição ao estatuto de língua estrangeira, o que nos coloca frente ao nativo 

da língua e a regularização desses sentidos para o ensino da língua inglesa em nossa formação 

social, o estatuto do idioma como língua franca promove, em certa medida, uma desconstru-

ção dos discursos sobre o ensino do idioma apenas por falantes nativos do idioma, possibili-

tando aos professores uma formação bilíngue e, portanto, uma maior flexibilidade na forma-

ção dos professores para o ensino do idioma.  No entanto, a entrada do idioma anglo-saxão no 

ambiente escolar sob o discurso da imprescindibilidade de sua aprendizagem a partir de ques-

tões meramente econômicas, possibilitam uma representação de língua, conferindo-lhe um 

lugar (sobre)determinado na relação com as demais línguas.  

Em nossa formação social, o idioma anglo-saxão ocupa muitas vezes um lugar de 

destaque. Presente em esportes, informática, língua-padrão em convenções mundiais no mun-

do corporativo e/ou acadêmico, inúmeros vocábulos em inglês se presentificam em nosso co-

tidiano. Manuais de decoração e personagens importantes de telenovelas também fazem valer 

expressões no idioma, promovendo uma ilusão de refinamento aos manuais de arquitetura, 

assim como a personagens imaginariamente elegantes e/ou bem-sucedidas em novelas de am-

pla visibilidade no país. Vocábulos e frases em língua inglesa impressos em peças de vestuá-

                                                           
13 Amparadas na concepção de silêncio constitutivo de Orlandi (2001), que se realiza por uma escolha de pala-

vras a fim de possibilitar sentidos outros no dizer – modo também pelo qual se marca a posição no discurso –, 

adotamos o termo extramuros para designar os limites geográficos passíveis de serem transpostos pela virtuali-

zação de dados e informações no mundo atual, visto que o termo fronteiras é frequentemente significado à trans-

posição de barreiras linguísticas inclusive.  A partir da posição de analista de discurso, acreditamos que as fron-

teiras existentes entre os povos não se resumem à diversidade de línguas faladas no espaço virtual, mas, sobretu-

do, aos limites impostos nos e pelos sujeitos no contato com as diversas línguas ali (de)marcadas. 
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rio, muitas vezes de forma descontextualizada, também fazem parte de um repertório que vi-

sam a uma naturalização do idioma em nossa formação social.  No setor gastronômico, por 

sua vez, as cadeias de alimentação difundem não apenas a língua que se marca em seus pra-

tos, mas também diferentes hábitos e padrão alimentar, promovendo uma reprodução de um 

estilo de vida exógeno.  

A difusão de um estilo de vida outro também se marca em diversos cursos livres de 

idiomas que têm como alguns dos objetivos do ensino de línguas a propagação da cultura. 

Preocupação esta que se marca muitas vezes na própria nominalização da empresa, como no 

caso do CCAA – Centro Cultural Anglo-Americano; Cultura Inglesa dentre outros que possu-

em como missão o desenvolvimento intelectual e cultural dos sujeitos-aprendizes assim como 

da sua equipe, como o Fisk, IBEU14.  

A naturalização desses dizeres sobre a língua inglesa discursivamente ligados à cul-

tura (re)produzem uma representação de língua e sociedade, guiada por uma hierarquização 

da língua inglesa, e a cultura norte-americana. Pela transmissão de um saber sobre a língua 

inglesa que se realiza por meio dos instrumentos linguísticos (AUROUX, 2009) e seus agen-

tes de conhecimento, esses sentidos muitas vezes se materializam nas práticas escolares, regu-

larizando uma memória sobre (e para) um idioma supostamente homogêneo, bem como uma 

cultura singularizada, dita universal.  

Consideramos que esses sentidos relativamente estabilizados sobre (e para) a língua 

inglesa reverberam nos dizeres dos alunos sob o efeito de evidência, com implicações nos 

processos de interpelação/identificação/subjetivação do sujeito à língua. Propomos a seguir 

algumas reflexões sobre os efeitos de sentidos sobre a língua e cultura, em especial no que 

tange às condições de produção em que esses sentidos se entrelaçam em nossa formação soci-

al.  

 

2.2 OS EFEITOS DE SENTIDOS SOBRE O ENTRELAÇAMENTO ENTRE LÍNGUA E 

CULTURA  

 

A pensar nos dizeres dos alunos sobre a língua inglesa em nossas aulas, observamos 

que os sentidos sobre (e para) a língua inglesa estão intrinsecamente ligados aos dizeres sobre 

a cultura. A naturalização desses dizeres contribui para a regularização de uma memória sobre 

                                                           
14 CCAA. Disponível em http://www.ccaa.com.br/sobre-o-ccaa. Acesso em 15 mai. 2017. CULTURA INGLE-

SA. Disponível em http://www.culturainglesa.net/manifesto-2017/manifesto-2017.htm. Acesso em 15 mai. 2017. 

FISK. Disponível em http://www.fisk.com.br/sobre/nossa-historia. Acesso em 15 mai. 2017. IBEU. Disponível 

em http://portal.ibeu.org.br/missao-visao. Acesso em 15 mai. 2017.  
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(e para) a língua inglesa, que se materializa nas práticas sociais dos sujeitos pelo viés de uma 

cultura ilusoriamente una e globalizada.  

Tais sentidos se regularizam em nossa formação social a partir de condições de pro-

duções específicas, a partir de um entrelaçamento entre a materialidade histórica – formada 

pelas relações dos sujeitos discursivos em uma determinada formação social, nas quais formu-

lam os dizeres na ilusão constitutiva de serem “seus” – e uma materialidade simbólica, consti-

tutiva da língua. 

Considerando que é no batimento ininterrupto entre atualidade e memória que os 

sentidos para a língua inglesa se regularizam em nossa formação social, atentaremos a seguir 

para os efeitos de sentidos nos quais os significantes língua e cultura se entrelaçam, uma vez 

que, a nosso pensar, possuem implicações no imaginário de língua inglesa que se constitui 

para o alunos.  

Na esteira dessas transformações sociais, somos interpelados à utilização dos recur-

sos digitais discursivizados frequentemente como instrumentos indispensáveis aos sujeitos 

contemporâneos, capazes de reduzir distâncias espaço-geográficas e, por conseguinte, promo-

ver a aproximação dos sujeitos e união dos povos.  Pari passu às discursividades sobre uma 

língua universal e uma cultura supostamente globalizada, emerge o discurso (exacerbado) do 

uso das tecnologias digitais para a aprendizagem da língua inglesa como requisito imprescin-

dível para o estabelecimento das relações, quer pessoais quer profissionais, no mundo dito 

globalizado. Dentre as facilidades tecnológicas disponíveis para uma variedade de recursos 

para o acesso do sujeito ao idioma, encontram-se os tradutores, como Google Translate, Ba-

bylon, Word Reference, Linguee; além de cursos como Verbling, Englishtown, Open En-

glish15 e outros disponíveis na rede a fim de pôr os sujeitos discursivos em consonância com 

as demandas da dita nova sociedade. 

A partir dos estudos althusserianos sobre a Ideologia e os Aparelhos do Estado (AL-

THUSSER, 1970), compreendemos que as discursividades sobre a língua inglesa associado 

aos recursos tecnológicos promovem uma reprodução dos sentidos concernentes às formações 

ideológicas vigentes, com vistas à sustentação do poder numa sociedade capitalista. 

                                                           
15 Google translate. Disponível em https://translate.google.com.br. Acesso em 20 mai. 2017. 

Babylon. Disponível em  https://www.babylon.com . Acesso em 20 mai. 2017.  

Word Reference. Disponível em https://www.wordreference.com Acesso em 20 mai. 2017.  

Englishtown. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=9YfHkt-WNE0 Acesso em 20 mai. 2017. 

Open English. Disponível em http://www.openenglish.com.br/. Acesso em 20 mai. 2017.  
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Como efeito da interpelação ideológica a esses sentidos sobre (e para) a língua ingle-

sa acerca das tecnologias, podemos observar uma relativa16 democratização dos computadores 

e acessibilidade à internet em grande parte do país, em meados do século XX. Na Pesquisa 

nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), realizada no ano de 2014 pelo Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 75% da população brasileira possui 

celular, e 50% possuem acesso à internet (IBGE-PNAD, 2014).  

Segundo pesquisa realizada em 201617, o acesso crescente de internautas à rede 

mundial de computadores é de aproximadamente 58%, correspondendo a 39,3 milhões de 

domicílios. A acessibilidade se dá preferencialmente por meio de aparelhos de celular e outros 

dispositivos que não o computador, totalizando um percentual de 80% de brasileiros conecta-

dos à rede mundial de computadores.  

Sob os efeitos da interpelação ideológica ao uso das tecnologias sob a ilusão de o su-

jeito ter o mundo na palma das mãos, ainda segundo a pesquisa realizada pelo IBGE-PNAD 

(2015), o celular tornou-se um dos aparelhos essenciais nas residências brasileiras, sendo o 

único telefone disponível em muitas casas18.  

De acordo com o instituto de pesquisa (IBGE-PNAD, 2015), embora grande parte 

dos adeptos às tecnologias digitais, em especial computadores, celulares e tablets seja com-

posta pela geração de nativos digitais – nascidos a partir da década de 1990 inclusive; período 

em que houve a popularização dos computadores e internet em nosso país (OLIVEIRA, 

2010)19 – o nível crescente de usuários da internet se marca, dentre outros fatores, pela inser-

ção de idosos às tecnologias, em especial os celulares com acesso à rede (IBGE-PNAD, 

2015).  

As pesquisas trazem em seu cerne um caráter de cientificidade, direcionando senti-

dos inerentes à confiabilidade desses resultados aos sujeitos. Ao passo em que tais dizeres 

                                                           
16 Trazemos aqui nossa posição de questionamento acerca do discurso sobre a democratização dos computadores 

em território nacional, uma vez que democratização não nos direciona à acessibilidade. Embora estejam disponí-

veis em determinadas regiões do país, o acesso a esses aparatos é muitas vezes muito limitado aos sujeitos quer 

por residirem em localidades distantes dos grandes centros com carência dos elementos básicos para a sua utili-

zação, como luz, linha telefônica etc, quer pelo custo de obter e manter esses recursos em pleno funcionamento. 

Tais considerações se marcam em nossa dissertação de mestrado concluído em 2012 (DAROZ, 2012). 

17 http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-09/pesquisa-mostra-que-58-da-populacao-

brasileira-usam-internet. Acesso em 21 mai. 2017. 

18 Trabalhamos com os dados até o ano de 2015, visto que até o momento da conclusão deste trabalho de investi-

gação não foram disponibilizadas pelo IBGE-PNAD informações relativas ao ano de 2016. 

19 Em minha dissertação intitulada O discurso do professor sobre docência na era digital, defendida em 2012, 

trazemos maiores considerações sobre esta questão, abarcando, inclusive, pesquisa com os alunos de escola 

pública na cidade do Recife acerca dessa temática, e uma análise discursiva sobre os efeitos de sentido do dizer 

do professor sobre docência na contemporaneidade (DAROZ, 2012). 
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mensuram e demonstram o aumento no acesso dos brasileiros à internet, também aferem e 

demonstram uma parcela da população brasileira que não se encontra identificada a tais práti-

cas. Se por um lado o discurso das tecnologias emana sentidos de inclusão dos sujeitos ao 

mundo globalizado, pelo mesmo viés, esse discurso institui a falta e, por conseguinte, a exclu-

são dos sujeitos que não se inscrevem nessa posição. Tais considerações nos permitem pensar 

no poder de interpelação dos veículos midiáticos de informação em massa à identificação dos 

sujeitos aos discursos circulantes, promovendo, inclusive, uma nova tomada de posição dos 

sujeitos contemporâneos. 

Tais considerações nos remetem ao que Esteves (2014) designa efeito-cultura. Para o 

autor, o efeito-cultura se realiza por uma “saturação discursiva de sentidos que poderiam ser 

outros [...] presentes na constituição da memória discursiva, que permitam que a formação 

social vá produzindo um efeito de coesão à sua organização, mesmo em suas diferenças” 

(ESTEVES, 2014, p.284). Imersos nos dizeres acerca da profusão das tecnologias, os sujeitos 

discursivos são afetados cotidianamente pelos efeitos de uma cultura tecnológica que se mar-

ca tanto nos discursos como nas práticas dos sujeitos na atualidade, proporcionando uma me-

mória do dizer sobre a língua que, pensamos, tem implicações no imaginário de língua e cul-

tura em nossa formação social.  

Tomando por base os estudos de Althusser (1967; 1970), percebemos que é a ideolo-

gia que subjaz a esses efeitos de sentidos, fornecendo, via inconsciente, um efeito de realidade 

a partir da relação imaginária constitutiva à própria condição de existência do sujeito. Em 

Marxismo e Humanismo, o autor afirma que na ideologia os homens não expressam as rela-

ções nas suas condições de existência, mas possuem com ela uma relação imaginária (AL-

THUSSER, 1967). Enquanto representação imaginária da realidade, a ideologia opera como 

estruturas, um sistema de ilusões necessárias aos sujeitos históricos, fornecendo ao sujeito 

efeito de verdade a partir da instituição do senso comum, cujos sentidos estão frequentemente 

associados a imagens, mitos, ideias ou conceitos muitas vezes discursivizados como culturais 

de determinada comunidade, determinada formação social, determinada época. 

Significados a partir de uma ilusória univocidade discursiva que se realiza na e pela 

língua do outro, assim como pela sua cultura, os sentidos acerca da dita globalização dos po-

vos, aponta para a hegemonia dos Estados Unidos da América (EUA), em favor das relações 

comerciais dela advinda.   Dentre as marcas do atravessamento da cultura norte-americana em 

diversos setores da nossa formação social, observamos como exemplo a propaganda da rede 

de alimentos Bob’s. Os sentidos inscritos nas propagandas dessa rede alimentícia direcionam 

os sujeitos a um modo de vida que se marca pelo estilo de alimentação rápida, conhecida co-
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mo fast food, importada dos Estados Unidos, e largamente difundida em nosso país pelas re-

des multinacionais, como Burger King, KFC, McDonald’s dentre outros.  

O padrão alimentar no estilo fast food, tal como o conhecemos, surge nos EUA em 

1902, trazendo na gênese de uma formação social a equação tempo e refeição20, cujo objetivo 

é de oferecer mais conveniência aos consumidores em menor tempo. Embora a empresa 

BOB’s seja uma marca genuinamente brasileira, criada em território nacional, traz em seu 

nome fantasia marcas da língua inglesa indicada pela apóstrofe, “’S”, indicativo para o caso 

possessivo em inglês, que indica o pertencimento de um sujeito a determina coisa fazendo 

menção ao seu proprietário Robert, estadunidense-brasileiro. As cores predominantes no slo-

gan também remetem à coloração das bandeiras de países que têm como língua oficial o idi-

oma anglo-saxão – vermelho, azul e branco – em apagamento ao que seriam o verde e o ama-

relo, cores nacionais predominantes no Brasil, mesmo se tratando de uma empresa essencial-

mente brasileira. 

Compreendemos que é a ideologia que subjaz a esses dizeres, promovendo uma ho-

mogeneização dos sentidos e dos sujeitos sob a ilusão de transparência da linguagem. Segun-

do Pêcheux (1990, p.33), é próprio da ideologia dissimular o seu funcionamento sob o espec-

tro de uma verdade absoluta, respondendo à necessidade do sujeito pragmático de “um mundo 

semanticamente estabilizado”. Como efeito ideológico, esses sentidos regularizados histori-

camente no seio da formação social constituem uma ilusão de verdade, que se apresenta sob o 

espectro de uma obviedade pela interpelação do indivíduo em sujeito. Intimamente relaciona-

das às transformações sociais, as discursividades acerca de uma cultura una, imaginariamente 

universal, direcionam os sentidos ao imaginário de uma representação de civilização, promo-

vendo um apagamento da contradição que se estabelece na relação de forças que se estabelece 

na relação entre sujeitos, na e pela língua.  

No movimento contínuo pelo qual os sentidos são constituídos, segundo Orlandi 

(2001), o discurso fundador é aquele que possibilita a instauração do novo, uma 

ressignificação de uma memória a partir da instauração de uma memória outra. Para a autora, 

 

é discurso fundador o que instala as condições de formação de outros, 

filiando-se à sua própria possibilidade, instituindo em seu conjunto um 

complexo de formações discursivas, uma região de sentidos, um sítio de 

significância que configura um processo de identificação para uma cultura, 

uma raça, uma nacionalidade (ORLANDI, 2001, p.24). 

 

                                                           
20 History of fast food in the world. Disponível em:  http://www.historyoffastfood.com/. Acesso em 25 jun. 2017. 
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Em contraponto a uma noção totalizante de cultura frequentemente discursivizada 

em nossa formação social, sob uma ótica psicanalítica Mariani (2009) propõe uma reflexão 

acerca do significante, apontando para uma concepção de cultura como resultante de práticas 

dos sujeitos e entre sujeitos, concernentes a uma determinada formação histórica, isto é, da 

relação que o sujeito estabelece com o exterior, revelando uma alteridade constitutiva na sua 

relação entre o “eu” que enuncia, particular e individual, e a exterioridade que o assujeita, o 

habita e o constitui. Nessa relação, a ideologia, a partir de seus aparelhos ideológicos, atua 

como fator preponderante na constituição dos sentidos. 

Os aparelhos ideológicos são importantes vetores para fixação dos sentidos no funci-

onamento discursivo. Para tanto, operam de forma articulada, conferindo a esses sentidos um 

efeito de unidade, de verdade. Para facilitar a percepção desse funcionamento, buscamos sin-

tetizar de forma esquemática na Figura 3 essa interdependência na qual os dizeres se susten-

tam, tomando em consideração a articulação entre o Estado, representado pelo Outro da estru-

tura social sob a forma da Lei, e as suas instituições, uma vez que são responsáveis por con-

duzir os sujeitos às suas posições na formação social. 

 

Figura 3 – A estrutura social na confluência entre sentidos-saberes-poderes 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora 
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Discursivamente a língua(gem) é compreendida como elemento constitutivo do sujei-

to, lugar de disputa e de poder, uma vez que nela se materializa a luta de classes, com vistas à 

regularização/naturalização dos sentidos. Nesse processo, a escola e a mídia têm papel rele-

vante nos modos de subjetivação do sujeito, na medida em que, articuladas, funcionam como 

forças centrípetas, num movimento contínuo de retroalimentação, regulando o que se deve ou 

não ser dito/lembrado sobre a língua inglesa em nossa formação social. Todavia, o que faz 

com que determinados sentidos sejam regularizados, materializando-se nas práticas dos sujei-

tos, face ao apagamento-silenciamento de sentidos outros?  

Segundo Mariani (1996), é nas práticas sociais de fixação da memória que se encon-

tram entrelaçados aquilo que deve ser lembrado ou, doutra sorte, o que deve cair no esqueci-

mento, de acordo com interesses inerentes às formações ideológicas vigentes. Segundo a auto-

ra, a memória discursiva, em contrapartida à memória social, é resultante de um processo his-

tórico de naturalização de determinados sentidos em uma formação social, responsável por 

restabelecer os implícitos constitutivos de todo discurso, concernentes ao Outro na formação 

social.  

Sob esse aspecto, a presença massiva de termos que possuem o idioma anglo-saxão 

na sua gênese são literalmente incorporados ao nosso vocabulário, como no caso do fast food 

para uma alimentação rápida, mouse para o periférico da informática, feedback para o retorno 

de informações, body para uma peça de vestuário dentre outros, ou ainda sob forma de um 

aportuguesamento da língua, como no caso de sanduíche para sandwich, X-burguer para o 

cheeseburger, proporcionam não apenas uma naturalização desses sentidos em nossa forma-

ção social, em apagamento da historicidade desses vocábulos, mas também  um efeito de ver-

dade ao discurso homogeneizante acerca da ilusória globalização dos povos amplamente di-

fundido em nossa formação social, que se sustenta sob uma imaginária univocidade discursi-

va. 

A regularização desses sentidos não se dá de forma aleatória, mas se realiza a fim de 

fomentar o consumo e atender às demandas provocadas pelo Mercado, materializando-se nas 

práticas sociais. Na contemporaneidade, de acordo com Payer (2005), o Mercado funciona 

como o Outro, a Lei, interpelando os sujeitos às condições de produção específicas a partir de 

novas práticas discursivas. Para a autora, a partir da expansão dos meios de divulgação, a mí-

dia tem papel relevante no mercado neoliberal, uma vez que na relação de produ-

ção/dominação concernente à ordem capitalista ditada, a fim de proporcionar a instituição de 
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novas práticas de reprodução/naturalização dos sentidos a serem regularizados na formação 

social (PAYER, 2005).  

A partir das questões aqui abordadas, observamos que a língua, distante de um lugar 

de neutralidade, um instrumento transparente de comunicação, é um lugar de disputa de senti-

dos que se estabelece no e pelo estabelecimento do poder.  

Na atualidade, as discursividades sobre a língua inglesa pautada, sobretudo, em fato-

res econômicos, contribuem para uma hierarquização, fomentando um imaginário de superio-

ridade do idioma sobre os demais. Sentidos esses que perpassam os discursos sobre a cultura 

norte-americana em especial, materializando-se nas práticas sociais. Muitas vezes a partir de 

um saber sobre a língua inglesa, em detrimento de uma experiência com o idioma, a língua 

inglesa, e não outra, é significada como um objeto de desejo dos sujeitos contemporâneos a 

partir de um imaginário de uma língua como passaporte para o sucesso.  

Os sentidos regularizados sobre a língua inglesa no discurso publicitário constituem 

uma memória sobre a língua e sujeito.  Nesta pesquisa, interessa lançarmos um olhar acerca 

do funcionamento discursivo das propagandas no a fim de melhor compreender os efeitos 

advindos da regularização no imaginário de língua inglesa para o sujeito. A nosso pensar, os 

dizeres que se presentificam nas propagandas reverberam no discurso dos alunos a partir de 

uma memória do dizer sobre a língua inglesa, com implicações nos processos de interpela-

ção/identificação/subjetivação inerentes à relação do sujeito-aprendiz ao idioma, em especial 

no que tange à sua relação com a sua língua dita materna. Sendo assim, apresentamos a seguir 

algumas reflexões sobre o lugar da mídia na regularização de uma memória sobre língua in-

glesa em nossa formação social e, sobretudo, na constituição de novas posições sujeito. 
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3 O IMAGINÁRIO DE LÍNGUA INGLESA NO DISCURSO PUBLICITÁRIO  

 

O discurso hegemônico sobre a língua inglesa perpassa frequentemente o discurso da 

designada globalização. Sob o imaginário de inscrição do sujeito na dita aldeia global         

(McLUHAN, 1964), a mídia traz em suas propagandas inúmeros dizeres que se marcam por 

uma urgência de aprendizagem da língua inglesa.  

A pensar no aperfeiçoamento tecnológico que possibilitou a aproximação de povos a 

partir de diferentes meios, como transporte e comunicação, o filósofo McLuhan cunhou o 

termo aldeia global21.  Para ele, as invenções tecnológicas e, com elas, a ideia de integração 

entre os povos proporciona aos sujeitos a experiência semelhante a das tribos, em que todos 

estariam, de certa forma, interligados (McLUHAN, 1964). Sob a naturalização dos efeitos de 

sentidos sobre o desenvolvimento e profusão das tecnologias digitais se fundam determinados 

sentidos sobre (e para) língua inglesa em nossa formação social.   

Segundo Dela-Silva (2011), a mídia ocupa papel relevante não apenas na regulariza-

ção de uma memória pela via da circulação-reprodução dos sentidos, como também na insti-

tuição de novas posições sujeito. Considerando que os dizeres sobre a língua inglesa, em cir-

culação em propagandas pela TV, outdoor, internet, regularizam uma memória sobre a língua 

inglesa, apresentamos a seguir uma reflexão teórica sobre o lugar da memória na 

regularização dos sentidos e direcionamento de posições-sujeito.  

Com o objetivo de captar como esse processo se realiza no funcionamento discursi-

vo, trazemos a seguir uma análise dos dizeres sobre a língua inglesa e o seu ensino amplamen-

te postos em circulação no discurso publicitário, tomando em atenção o movimento pelo qual 

os sentidos se constituem na formação social. 

O discurso, concebido como “efeito de sentidos” (PÊCHEUX, 2010 [1969]), é uma 

entidade constitutivamente heterogênea, uma vez que se mantém na relação com outros dize-

res, com o outro e com o meio sócio-histórico. Nessa relação, a memória, diretamente relaci-

                                                           
21 A interligação pensada por McLuhan se dá, em especial, na experiência de interligação em diversos níveis, 

entre as diferentes regiões dos Estados Unidos, assim como a sua dimensão geográfica no mapa-múndi. A refe-

rência sobre essas peculiaridades, segundo o autor, ocorre a partir do texto de seu amigo e escritor Wyndham 

Lewis, em America and Cosmic Man, a saber: “Se você olhar para a América do Norte em um mapa-múndi, 

você verá uma massa muito uniforme. Ela é mais concentrada do que outras regiões. Você verá uma imensa área 

de pessoas falando a mesma língua: não apenas um quadro de ‘estados unidos’ mas sim um único grande Estado. 

‘Estados Unidos’ é hoje um termo inadequado. E até mesmo a soberania do plural - agora que a Terra virou uma 

grande aldeia, com telefones ligando um canto a outro e o transporte aéreo, ambos rápidos e seguros, [...] a 

pluralidade tem implícita em si que pouco poderia ser aproveitado como um bom exemplo para o resto do 

mundo, pois os Estados Unidos tornaram-se a União Americana”. Disponível em 

https://www.marshallmcluhan.com/common-questions/. Acesso em 30 set. 2017. 
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onada à história no seu entrecruzamento com o presente, ocupa um papel estruturador no fun-

cionamento discursivo.  

Em O papel da memória, estudo apresentado no colóquio História e Linguística em 

1983, Pêcheux (1999[1983]) assevera que os discursos são estruturados na relação entre me-

mória e atualidade. Entretanto, em contrapartida a ilusão de um ponto originário pelo qual o 

sujeito se possa dizer, segundo o autor (PÊCHEUX 1999[1983], p.56), a memória é um “es-

paço móvel de disjunção, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização, um 

espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos”.  

A regularização dos sentidos se realiza no processo discursivo no batimento entre 

memória/esquecimento, na medida em que alguns sentidos são lembrados enquanto outros são 

silenciados, ou mesmo apagados, na formação social em uma dada conjuntura condizente com 

os interesses das formações ideológicas vigentes. A retomada dos sentidos pode se realizar 

por meio de pré-construídos, sentidos já-ditos anteriormente alhures relativamente estabiliza-

dos, ou ainda por atravessamento de sentidos no fio do discurso. 

O pré-construído se marca no fio do discurso por meio de referências, retomadas, ci-

tações, numa relação de identificação do sujeito a sentidos regularizados na formação social, 

intrinsecamente ligados a dominância da forma-sujeito que o constitui (PÊCHEUX 

1988[1975]).  

De acordo com Pêcheux (2010 [1969]), os discursos transversos se marcam por um 

atravessamento de discursos outros, inscritos historicamente, no discurso do sujeito. Por um 

processo de sustentação dos dizeres/sentidos já-ditos, elementos do interdiscurso se marcam 

no eixo intradiscursivo do dizer por meio de uma linearização de sentidos. 

Com base nos estudos de Pêcheux sobre memória, Courtine (1999) postula que no 

nível interdiscursivo, concebido como o eixo da constituição do dizer em que se contempla 

um “todo complexo” das formações discursivas, encontram-se uma série de formulações que 

se marcam a partir de enunciações distintas e dispersas. Ao passo que no nível intradiscursivo, 

por sua vez, compreendido como o eixo da formulação dos discursos, os dizeres são atualiza-

dos, abrindo espaço para brechas, falhas, lapsos, deslocamentos.  Embora a repetição seja 

constitutiva de todo discurso, condição fundamental para a regularização dos sentidos, a atua-

lização dos sentidos é intrínseca a este processo.  

A regularização dos sentidos se dá, assim, no nível interdiscursivo por processos pa-

rafrásticos, pela repetição do mesmo em diferentes discursividades. Trazidos à cena em con-

dições específicas de produção na formulação do dizer, os sentidos são atualizados e, assim, 

passíveis de serem transformados na verticalidade do fio intradiscursivo da formulação dizer, 
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uma vez que a memória discursiva é constituída por falhas, brechas, possibilitando os desli-

zamentos/deslocamentos dos sentidos regularizados advindos dos processos polissêmicos 

(ORLANDI, 2001).  

Em seus estudos sobre processos paráfrasticos e polissêmicos, Orlandi (2001) afirma 

que por uma rede polissêmica no fio discursivo, os sentidos são passíveis de se tornarem ou-

tros, processo passível de se realizar a partir dos deslizamentos-deslocamentos dos sentidos 

retomados em condições de produções específicas. A repetição, por sua vez, se realiza por 

processos parafrásticos, a partir de retomadas dos sentidos. Articulando-se a partir de formas 

linguísticas determinadas sob a forma de citações/repetições, parafraseando, opondo-se entre 

si e transformando-se, os sentidos são atualizados por um processo de reprodu-

ção/transformação numa relação entre atualidade e memória.  

Nesse processo, a memória discursiva opera em uma dupla articulação, enquanto al-

guns sentidos são reproduzidos sob a forma de retomadas, citações, pré-construídos, discursos 

transversos, sendo sempre reconstruídas na enunciação a partir das tomadas de posição do 

sujeito. Localizada no entrecruzamento entre os níveis da constituição e formulação dos senti-

dos, a memória discursiva é um elemento determinante nos processos discursivos, uma vez 

que se relaciona com as filiações ideológicas dos sujeitos em consonância com a formação 

discursiva a que se inscreve na tomada de posição no discurso. 

O discurso publicitário, com sua “língua de vento” (GADET; PÊCHEUX, 

2004[1981], p.24) a jogar com as possibilidades inerentes à língua, coloca em circulação sen-

tidos a serem regularizados na formação social. Sob a localização de uma falta, que é constitu-

tiva do sujeito, a mídia tem como uma de suas finalidades a instituição de novos padrões de 

comportamento que, uma vez relativamente estabilizados a partir de uma memória do dizer, 

são muitas vezes concebidos como culturais em nossa formação social.  

Tais considerações nos lançam à questão da alteridade constitutiva do sujeito e sua 

relação com a exterioridade. A partir dos estudos de Pereira (2008) acerca da relação entre os 

processos de identificação e alteridade pela propaganda brasileira, podemos compreender esse 

funcionamento pelo qual os sentidos são relativamente estabilizados no discurso publicitário. 

Segundo a autora, o discurso publicitário, sob o invólucro de um pragmatismo da combinação 

binária compra-venda/mercado-consumidor, utiliza-se de estratégias de sedução que masca-

ram a categoria de produtos, sob uma ilusão de transparência da informação sob o efeito de 

literalidade dos sentidos com vistas à universalização de ideias/sentidos a fim de homogenei-

zá-los (PEREIRA, 2008).  
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Advindos dos estudos antropológicos sobre a sociedade atual, alguns estudiosos 

(HALL, 2003, 2006; BAUMANN, 2001, 2007, 2009, 2012) apontam como alguns dos efeitos 

produzidos pelas transformações sociais a constituição do que designam um sujeito pós-

moderno, volátil e que não possui uma identidade fixa, passando a assumir identidades frag-

mentadas que se (re/de)formam no compartilhar das experiências de um mundo imaginaria-

mente globalizado.  

Embora tal consideração aponte para a questão da exterioridade na constituição do 

sujeito, ela é concebida como responsável por influenciar as relações dos (e entre) sujeitos, 

direcionando os sentidos relativamente estabilizados inerentes ao discurso da Antropologia 

Cultural (BOAS, 2011). Para Boas (2011), um dos seus principais representantes, a noção de 

cultura está intimamente ligada à relação do sujeito na sociedade, cujas identidades são her-

dadas por uma transmissão de valores e acordos sociais. 

Numa abordagem discursiva, a exterioridade é concebida como fator preponderante 

na constituição dos sujeitos, que se constituem no e pelo movimento contínuo e ininterrupto 

dos sentidos, na e pela lingua(gem), a partir de processos de identificação a determinadas 

formações ideológicas em condições sócio-históricas e ideológicas específicas.  

A noção de identidade é pensada discursivamente, assim como afirma Eckert-Hoff 

(2016, p.215), na sua provisionabilidade, como “um feixe instável de traços”, pressupondo 

nessa relação um processo de assujeitamento à determinada formação discursiva, num 

movimento concomitante, e contínuo, de interpelação/individuação/identificação do indivíduo 

a (ser) sujeito. Efeito esse produzido no e pelo jogo da interpelação ideológica, na medida em 

que “o que está em jogo é a identificação pela qual todo sujeito se reconhece como homem 

[...] e como é organizada sua relação com aquilo que o representa” (PÊCHEUX, 2010 [1969], 

p.247).  

Segundo Pereira (2008), é próprio do discurso publicitário anunciar produtos e servi-

ços sob estratégias de sedução e encantamento nos sujeitos. Em especial no mundo 

contemporâneo, a mídia exerce grande poder interpelatório aos sujeitos discursivos, não 

apenas pelas diferentes formas de interpelação, mas também pela velocidade com que as 

informações/dados circulam pela internet, possibilitando um escamoteamento dos sentidos 

(PAYER, 2005).   

Devido à velocidade com que as informações são veiculadas, o ambiente virtual tor-

na-se um espaço profícuo para a mídia no direcionamento dos sentidos. A partir de uma ilusão 

de origem do dizer, um ponto de referência pelo qual os sujeitos discursivos se possam dizer, 
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os dizeres sobre a língua inglesa são postos em circulação em diferentes espaços de enuncia-

ção22 no discurso publicitário sob um efeito de verdade. 

Discursivamente, a referencialização é concebida como um efeito ideológico, um 

ponto de estabilização dos sentidos, resultante das tensões constitutivas do processo de signi-

ficação, com vistas à regularização de uma memória do dizer. A noção de referencialidade, 

assim, não está centrada numa relação de evidência entre língua(gem) e mundo, mas no traba-

lho simbólico da língua, atravessado pelo real que lhe é constitutivo. Ao problematizar essa 

questão, Pêcheux 2010 ([1969]) promove um deslocamento da noção de referenciação  

relacionada à língua em si mesma na teoria benvenisteana, para a compreensão do movimento 

dos sentidos a partir de condições específicas de produção do discurso.  

Nesta fase da pesquisa, interessa-nos melhor compreender o funcionamento dos efei-

tos de sentidos postos em circulação no discurso publicitário, na medida em que, pensamos, a 

mídia ocupa papel prepondenterante na regularização de uma memória sobre (e para) a língua 

inglesa na atualidade. 

Com uma abordagem discursiva, compreendemos que a memória ocupa um papel 

preponderante na regularização dos sentidos reproduzidos historicamente no e pelo discurso. 

A partir de uma memória do dizer, consideramos que os sentidos relativamente estabilizados 

sobre (e para) a língua inglesa reverberam no discurso dos alunos, nos processos de interpela-

ção/identificação/subjetivação intrínsecos à relação que se estabelece entre o sujeito e a língua 

em aprendizagem, bem como as suas implicações no imaginário de língua inglesa que se 

constitui para o aluno. Para pensarmos a relação do sujeito com a língua, propomos uma aná-

lise discursiva dos dizeres sobre a língua inglesa e o seu ensino, postos em circulação no dis-

curso publicitário, tendo em vista o movimento simbólico dos sentidos.  

 

 

3.1 A LÍNGUA INGLESA NO MOVIMENTO DOS SENTIDOS: UMA ABORDAGEM 

ANALÍTICA DO DISCURSO PUBLICITÁRIO  

 

Afetados pela velocidade com que as informações são postas em circulação na atua-

lidade, e ao ritmo de trabalho imposto na sociedade tecnológica, os sujeitos discursivos são 

                                                           
22 Visto que os sentidos não são postos em circulação de forma aleatória, apoiamo-nos nos estudos de Guimarães 

(2000) acerca de políticas de línguas para pensarmos a circulação dos dizeres sobre a língua no discurso publici-

tário, tendo em vista a distribuição dos espaços de enunciação. 
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atravessados por discursividades sobre a língua inglesa que se marcam no discurso publicitá-

rio, e se materializam nas práticas dos sujeitos.  

Como afirma Orlandi (2009, p.26), na Análise de discurso procura-se compreender 

como um objeto simbólico produz sentidos, ou seja, “como ele está investido de significância 

para e por sujeitos”. Nesses termos, para empreender o seu gesto de interpretação, ao analista 

do discurso cabe uma investigação pautada na sobredeterminação do sujeito do discurso aos 

processos sócio-ideológicos a fim de uma desnaturalização dos sentidos relativamente estabi-

lizados na formação social.  Para tanto, ao instituir o seu corpus de análise a partir de recortes 

dos discursos a que pretende trabalhar, o analista busca um mapeamento das regularidades do 

processo de produção discursiva num batimento contínuo entre descrição e interpretação, to-

mamos em atenção as condições de produção em que esses discursos foram regularizados na 

formação social.  

Segundo Orlandi (2001), as condições de produção, em seu sentido estrito, dão conta 

do contexto imediato da enunciação, enquanto que em seu sentido amplo tais condições tra-

zem à cena o contexto sócio-histórico e ideológico relacionados à prática discursiva em análi-

se. No que tange aos dizeres sobre a língua inglesa regularizados no discurso publicitário, as 

propagandas emanam sentidos sobre a língua inglesa na contemporaneidade numa dupla arti-

culação dos seus elementos linguísticos e extralinguísticos. Estratégias utilizadas para que 

determinados sentidos sejam regularizados a partir de uma rede parafrástica de sentidos (OR-

LANDI, 2001), a fim de regularizar uma memória sobre a língua na atualidade.  

Tendo o questionamento da obviedade dos sentidos e a transparência da linguagem 

como um dos pressupostos basilares da disciplina, apoiamo-nos no dispositivo teórico-

analítico da disciplina para uma desnaturalização dos sentidos sobre (e para) a língua inglesa, 

uma vez que, a nosso pensar, possuem implicações na relação do sujeito com a língua, foco da 

nossa pesquisa. Em nosso gesto de interpretação, realizamos uma análise de materialidades 

discursivas, amplamente propagadas em nossa formação social, tomando em consideração a 

confluência entre a materialidade linguística inerente a todo discurso, e a língua no seu traba-

lho simbólico, ou seja, imersa numa rede de significantes na e pela qual os sentidos sempre 

escapam ao sujeito.  Para tanto, o nosso corpus analítico é composto por cinco propagandas 

sobre a língua inglesa e o seu ensino, em circulação em mídias de ampla divulgação – ônibus, 

TV, internet, outdoor, uma vez que abarcam um maior número de sujeitos de diferentes con-

dições sócio-econômicas. 
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Tomando como base as materialidades discursivas dispostas nas figuras a seguir, nos 

atemos às condições de produção em que esses dizeres foram postos em circulação, bem co-

mo a constituição do nosso corpus analítico.  

Das materialidades discursivas: 

 

Figura 4 – Publicidade do Centro de Ensino 

Fisk:eventos esportivos 

 
Fonte: https://www.caderno7.com/2013/02/prepare-se-

para-os-eventos-esportivos.html 

Figura 5 – Publicidade do Centro de Ensi-

no Fisk 

  
Fonte: 

http://fiskpraiagrandesp.blogspot.com.br/2013/12/c

ampanha-2014-falou-fisk-falou-tudo.html 
 

Figura 6 – Capa do livro eletrônico 

Iesde Kids 

 
Fonte: https://www.saraiva.com.br/livro-

eletronico-ingles-iesde-kids-profissoes-

roupas-meu-corpo-e-meus-brinquedos-

3414297.html 

Figura 7 – Publicidade do curso online Verbling 

 
Fonte: https://pt-br.verbling.com/ 
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Figura 8 – Publicidade Halloween Kids da Cultura Inglesa 

 

Fonte: http://www.agenciala.com.br/portfolio-item/cultura-inglesa-6/ 

 

Considerando que os sentidos são históricos e se regularizam a partir de condições 

sócio-histórico-ideológicas específicas. Tomando em atenção as condição de produção em 

que esses dizeres foram veiculados em nossa formação social, a seguir trazemos uma maior 

explanação acerca do contexto sócio-histórico-ideológico em que esses dizeres sobre (e para) 

a língua inglesa foram postos em circulação em nossa formação social. 

O recorte discursivo que se presentifica na Figura 4 advém de propagandas sobre a 

língua inglesa, largamente postas em circulação em outdoors, ônibus e TV. entre os anos de 

2014 a 2016, período no qual a pesquisadora realiza a constituição do corpus. 

Nesse período, o país se preparava para promover os jogos mundiais, Olimpíadas e a 

Copa do Mundo de futebol, e a sua efetivação, bem como a recepção de um público seleto, 

fomentando as relações comerciais em seus diferentes níveis, quer internacionais com empre-

sas multinacionais, quer pessoais, a partir da relação entre os sujeitos de nacionalidades distin-

tas. 

Ao tomarmos o termo seleto, buscamos levar em consideração que tais eventos es-

portivos possuem um altíssimo custo para os espectadores e, no Brasil, promoveram um au-

mento de preços nos diferentes setores de prestação de serviços nos lugares em que foram 

sediados os jogos, bem como os seus arredores, gerando um alto custo para a subsistência dos 

que vieram aos eventos. Dessa forma, há necessariamente uma seleção do público, quer naci-
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onal ou internacional, a participar dos eventos, e imaginariamente a antecipação de uma gama 

de serviços e produtos que pudessem satisfazê-lo.  

Os dizeres que se presentificam na Figura 5, por sua vez, circularam também em di-

ferentes objetos discursivos (DELA-SILVA, 2008), quais sejam TV, outdoor, ônibus e, ainda, 

na rede mundial de computadores. 

A Figura 6 foi extraída a partir de um link, na rede mundial de computadores, como 

propaganda de um curso de inglês a distância que abarca as faixas etárias de crianças a adul-

tos, cujo objetivo primeiro é, segundo a empresa, atender às demandas do mercado quanto à 

formação de profissionais bilíngües.23  

A propaganda, na Figura 7, foi posta em circulação via e-mail, pelo qual a pesquisa-

dora tomou conhecimento do referido curso de idiomas. 

Na Figura 8, por sua vez, encontra-se uma propaganda posta em circulação na inter-

net, utilizando-se da temática do Dia das Bruxas, comemorado nos países anglófonos, como 

atrativo para a inscrição no curso de idiomas. 

Consideramos a relevância desses recortes discursivos expressos nas propagandas 

supracitadas, na medida em que, como falamos anteriormente, foram amplamente postas em 

circulação por meio da rede mundial de computadores e demais objetos discursivos (DELA-

SILVA, 2008), com uma grande abrangência a um imaginário público alvo.  

A considerar as materialidades apresentadas, uma análise dos efeitos de sentidos foi 

realizada a fim de melhor compreender os sentidos que emanam dessas propagandas, tendo 

em vista: o imaginário de língua e sujeito que se materializam nesses dizeres; os efeitos de 

tais sentidos nos processos identitários constitutivos dos sujeitos; e, ainda as condições de 

produção nas quais os sentidos sobre (e para) a língua inglesa se regularizam no discurso pu-

blicitário. Por uma questão metodológica, as materialidades serão retomadas no decorrer das 

análises para uma melhor explanação do nosso gesto analítico, em atenção às marcas que se 

presentificam nos dizeres expressos nas propagandas.  

Para o estabelecimento da Análise de discurso, Pêcheux toma em atenção os lacana-

nianos, em especial no que concerne à noção de sujeito como efeito de linguagem (LACAN, 

1999), ponto nodal da disciplina. Para Lacan, o sujeito clivado se marca a partir de três regis-

tros: o simbólico representa o universo de significantes no e pelo qual o homem é chamado à 

subjetividade-movimento esse que se realiza na e pela entrada do sujeito faltoso na lingua-

gem, em busca (inconsciente) da completude. O Real, como a impossibilidade de formaliza-

                                                           
23 Disponível em http://www.iesdecursos.com.br/cursos/idiomas/ingles-basic-i/6352/. Acesso em 10 jan. 2018. 
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ção da língua, na medida em que há sempre algo que escapa na relação do sujeito com a lín-

gua(gem). O imaginário, por sua vez, concebido como a representação que possibilita dar 

sentido(s) ao que escapa ao simbólico (MELMAN, 1992).  

Para Lacan (1999), um significante está sempre relacionado a outro significante, 

formando uma cadeia. O entrelaçamento dos três registros na cadeia de significantes é o que o 

autor designa como “ponto de estofo”, como veremos na nossa subseção 4.3 deste trabalho de 

investigação. Tais considerações permitem pensar na relevância do imaginário na relação do 

sujeito com a língua(gem), tendo em atenção as condições de produção em que os discursos 

são produzidos. Nesta fase do nosso trabalho de investigação, pensamos que um olhar mais 

apurado acerca do imaginário sobre a língua inglesa, e sujeito, que se marca nos dizeres pu-

blicitários nos possibilita uma melhor compreensão acerca da relação do sujeito com a língua, 

e em especial, do lugar da mídia no imaginário de língua inglesa e o seu ensino que se consti-

tui para o aluno. 

 

3.1.1 O imaginário de língua e sujeito nos dizeres publicitários  

 

Sob o efeito de naturalização da língua inglesa em nossa formação social está a ilu-

são de evidência da necessidade de aprender o idioma, calcada no discurso de que “todos de-

vemos aprender/saber inglês”. Em um contraposto ao que é natural, a naturalização é resultan-

te da interpelação ideológica, a fim de persuadir os sujeitos a ocuparem seus lugares pré-

determinados na estrutura social.  

Em seus estudos acerca do processo de interpelação-individuação, Orlandi (2011) 

afirma que é pela interpelação do Estado e suas instituições que o sujeito moderno, individua-

do à forma-sujeito que o constitui – isto é, a forma-sujeito histórica capitalista vigente – se 

identifica à determinada posição-sujeito ideologicamente marcada na formação social. Segun-

do a autora, esse processo pelo qual o sujeito é submisso se realiza em nível simbólico, por 

uma teia de discursividades sobre as novas formas de ser sujeito na atualidade, como no nível 

político por meio das instituições governamentais. Como efeito dessa interpelação ideológica, 

o sujeito-de-direito é afetado por uma ilusão subjetiva de estar no centro do poder, da decisão 

de suas ações, “livre” e “determinador” do que diz, sendo essa a condição de sua responsabi-

lidade (ORLANDI, 2011). 

De acordo com Lévy (1999), como alguns dos efeitos dos avanços tecnológicos que 

propiciaram a dita globalização está a língua inglesa significada como uma língua universal, a 

língua-padrão da internet e, segundo o autor, a mais utilizada em convenções mundiais.  
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Sob o efeito da interpelação ideológica, os sujeitos contemporâneos são convocados 

à aprendizagem do idioma cujo comando se sobressai a partir de uma voz anônima, ilusoria-

mente indeterminada, como podemos observar na Figura 4, a seguir.  

 

Figura 4 – Publicidade do Centro de Ensino Fisk:eventos esportivos 

 
Fonte: https://www.caderno7.com/2013/02/prepare-se-para-os-eventos-esportivos.html 

 

Na propaganda supracitada, observamos que esta convocação se realiza sob o discur-

so da urgência de aprendizagem da língua, que se marca pelos verbos no imperativo, “Domine 

o conhecimento”, “Prepare-se”, a fim de atender às demandas do mercado frente à iminência 

dos eventos esportivos: Copa do Mundo e as Olimpíadas, sediados no país em 2014 e 2016, 

respectivamente.   

Os dizeres no discurso publicitário se estruturam a partir de uma obviedade de senti-

dos acerca da inclusão do sujeito contemporâneo à dita nova sociedade. No entanto, de acordo 

com Pêcheux (2000[1977]), todo discurso é constitutivamente contraditório, operando pela 

modalidade de divisão. A partir de tais dizeres podemos observar a tensão que se estabelece 

na língua pela luta dos sentidos acerca da língua inglesa na atualidade. Concomitante às dis-

cursividades acerca da inscrição do sujeito na língua inglesa, mediada pelos recursos tecnoló-

gicos para a sua inserção no mundo contemporâneo, tais dizeres se marcam, ainda, por uma 

exclusão de todos aqueles que não têm acesso ao ensino do idioma em cursos privados.  

Esses efeitos de sentidos se encontram na ordem do repetível, direcionando os sujei-

tos à homogeneização dos sentidos constituídos acerca do binômio sucesso/inserção, pelo 
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qual o sucesso do sujeito na atualidade está intrinsecamente ligado à inserção do sujeito na era 

digital, na e pela língua inglesa. Operando em regime de complementaridade a tais sentidos, a 

exclusão do sujeito na dita nova sociedade e, por conseguinte o seu fracasso, se encerra àque-

les que não se inserem nesse padrão de comportamento.  

A partir da materialidade imagética expressa nas propagandas, observamos um dire-

cionamento dos sentidos a um público imaginário, marcando a materialização das relações de 

força presentes nas relações sociais inscritas constitutivamente na língua. Embora uma rápida 

leitura possa direcionar os sentidos a uma determinada faixa etária, quer seja para jovens ou 

crianças, quer seja para os adultos (pais ou responsáveis por educar-instruir), a propaganda, 

posta em circulação em rede nacional e horário nobre, além de circular amplamente na rede 

mundial de computadores, nos permite inferir que “todos” devem aprender inglês.  

Para Davallon, “a imagem é utilizada em complementaridade ao enunciado linguísti-

co para tornar presentes as qualidades e conduzir o leitor não só a se recordar, mas se posicio-

nar em meio ao grupo social dos consumidores” (DAVALLON, 2010, p.28). A tomada de 

posição sujeito à aprendizagem da língua inglesa se realiza, assim, a partir de um jogo de 

identificações, no qual o sujeito aprendiz projeta em si a imagem do outro expresso na propa-

ganda, a fim de tomar parte do mundo ilusoriamente globalizado. 

A responsabilização sobre esta aprendizagem se marca na propaganda pelo pronome 

reflexivo “se”, lançando o sujeito a um empreendimento solitário frente à necessidade de se 

preparar para o mercado de trabalho que se abre no país e, assim, estar ilusoriamente apto a 

desfrutar das novas possibilidades que os eventos esportivos podem proporcionar aos sujeitos. 

Sob o direcionamento de uma voz aparentemente uníssona, os sujeitos discursivos são insta-

dos a tomar posição frente à língua inglesa, colocando em jogo questões de ordem premente, 

muitas vezes relacionada à sua inserção no mercado de trabalho, estabilidade ou progressão 

profissional; sentidos esses intrinsecamente ligados à qualidade de vida e bem-estar do sujeito 

na atualidade.  

Afetado pela interpelação ideológica do discurso publicitário, o sujeito é movido pela 

angústia de ilusoriamente dominar a língua outra em sua totalidade a partir de uma ilusória 

transposição direta da língua primeira à língua estrangeira. Tais sentidos se marcam no 

discurso publicitário sobre a língua inglesa pelo enunciado “FALOU FISK, FALOU TUDO”, 

na Figura 5.  
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Figura 5 – Publicidade do Centro de Ensino Fisk 

 

Fonte: http://fiskpraiagrandesp.blogspot.com.br/2013/12/campanha-2014-falou-fisk-falou-tudo.html 

 

Por uma rede polissêmica de sentidos marcados no discurso (ORLANDI, 2001), falar 

tudo nos faz deslizar por sentidos inversamente proporcionais relativos a falar nada. Sob a 

ilusão de uma livre escolha, o sujeito discursivo é interpelado à aprendizagem da língua ingle-

sa no curso de idiomas Fisk, como única possibilidade de aprendizagem do idioma. Na propa-

ganda, falar “tudo” em inglês, a partir de uma aprendizagem mediada pelo curso de idiomas, 

possibilita um direcionamento de sentidos a falar “nada” no idioma, caso esta aprendizagem 

não seja mediada pelo curso. Em nosso gesto de análise, compreendemos que o curso possibi-

litaria, assim, a inserção do sujeito à sociedade dita globalizada e, por conseguinte, no seu 

sucesso profissional e pessoal. Doutra forma, seria a exclusão do sujeito do mundo imaginari-

amente uno.  

A partir deste enunciado, observamos uma concepção de língua totalmente apreensí-

vel, concebida como instrumento de comunicação pelo qual o sujeito se significa. A conside-

rar que o discurso da publicidade tem, sobretudo, o objetivo de persuadir os sujeitos projeta-

dos como o seu público-alvo, a fim de despertar-lhe o interesse pelo produto (PEREIRA, 

2008), tais sentidos remetem ao anseio de completude constitutivo do sujeito frente ao 

imaginário de língua como ferramenta perfeita.  

Segundo Ferreira (2000), a concepção de língua como ferramenta perfeita é uma das 

características das tendências logicistas, consistindo em equívoco basilar nos estudos de lin-
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guagem. Por essa via, os sentidos são concebidos sob um caráter de exclusão a partir da fór-

mula “ou, ou”, numa perspectiva de completude da linguagem. Sob essa ótica, a língua é 

concebida como sistema fechado, cujos sentidos encerram em si mesmos, em apagamento do 

sujeito e das contradições provenientes da tensão constitutiva do discurso na disputa de senti-

dos, e de poder. 

A língua inglesa é, assim, muitas vezes discursivizada em nossa formação social co-

mo uma língua de fácil aprendizagem, a considerar as conjugações verbais teoricamente esta-

belecidas de forma mais elementar, a sistematicidade na estrutura da língua marcada com re-

lativamente poucas exceções e uma ilusão de pobreza vocabular; especificidades estas consti-

tuídas a partir dos efeitos de evidência de um imaginário de língua inglesa posta em analogia 

à língua portuguesa.  

Sob essa memória do dizer sobre a língua inglesa, a aprendizagem do idioma se rea-

liza, de um modo geral, por uma perspectiva de ensino voltado a métodos práticos tendo em 

vista um modelo pré-estabelecido. Esses sentidos se marcam em especial na Figura 4, a partir 

do enunciado “curso prático de conversação em inglês” (grifo nosso), remetendo-nos ao ensi-

no voltado para memorização da estrutura oracional, sob uma visão comportamentalista do 

ensino de línguas. 

Embora os cursos de idiomas tragam em geral propostas de um processo de ensino 

aprendizagem significado como moderno, dinâmico e voltado para as necessidades da “nova 

sociedade”, muitas vezes marcado no material didático como livros físicos ou virtuais contex-

tualizados com simulação de situações ditas reais de conversação, como também audiovisual 

etc, observamos que a prática docente é frequentemente pautada em atividades de memoriza-

ção vocabular e/ou oracional a partir de atividades designadas em alguns cursos de Drill24, 

que em sua forma verbal em português, nos remete a jogos de decorar, treinar e/ou adestrar25, 

ou ainda aos jogos de memorização designados memory games que vêm frequentemente 

acompanhados de bônus para quem alcança um rendimento considerado aceitável para os 

objetivos da atividade. Em turmas de crianças e adolescentes, de um modo geral essas bonifi-

                                                           
24 O termo Drill, do holandês Drillen, é significado a partir de um comando para a execução da “ordem unida”, 

uma manobra militar criada por Maurício de Nassau, na Holanda do século XVII. Consistia na execução dos 

movimentos por todos os soldados a partir de uma repetição simultânea sob a voz de um comando. Com a pro-

fissionalização dos exércitos e a eficiência desta técnica, este comando passou a ser adotado por todos os exérci-

tos no mundo até os dias de hoje. (SANTOS, 1998). 

25 Traduções contidas em dicionários online, frequentemente visitados entre os estudantes de língua inglesa, 

como Linguee, disponível em http://www.linguee.pt/portugues-ingles/search?source=ingles&query=drill; Wor-

dreference, disponível em http://www.wordreference.com/enpt/drill; Babylon, disponível em 

http://tradutor.babylon-software.com/ingles/portugues/drill/; Bab.la disponível em 

http://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/drills.  

http://www.linguee.pt/portugues-ingles/search?source=ingles&query=drill
http://www.wordreference.com/enpt/drill
http://tradutor.babylon-software.com/ingles/portugues/drill/
http://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/drills
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cações se materializam em doces e/ou surpresas diversas a gosto dessa faixa etária. No caso 

das turmas compostas por adultos, muitas vezes o prêmio de bom rendimento se marca por 

pontos a serem acrescidos na média de notas26. 

Firmado em um modelo behaviorista do qual Skinner (1993) é um de seus principais 

representantes, esta perspectiva de aprendizagem se pauta por um esquema reacional do mo-

delo referencial de estímulo-resposta S-O-R. Para o autor, a aprendizagem está diretamente 

relacionada à fórmula estímulo/resposta, como resultante do processo de memorizações de-

correntes de ações realizadas sob o princípio da repetibilidade (SKINNER,1993).  

O processo de ensinoaprendizagem de língua inglesa nesta perspectiva se realiza por 

um modelo reprodutivista dos sentidos a ela inerentes. No discurso publicitário, o êxito se 

marca na ilusória aquisição do sujeito à língua em aprendizagem, tendo como garantia a in-

serção do sujeito no mercado de trabalho, em detrimento de uma aprendizagem crítica e trans-

formadora, que se realiza por sujeitos autônomos e preparados para os desafios de um mundo 

ilusoriamente sem fronteiras. 

De acordo com Moscovici & Plon (1996, p.720),  

 
a atitude skinneriana resulta em excluir no exame do comportamento huma-

no, em geral, e do comportamento linguístico, em particular, as ações das re-

gras, das normas que os indivíduos estabelecem entre si. Por essa via, ela 

chega também a minimizar a dimensão simbólica que a linguagem adquire, a 

par de sua associação com essas regras, e o papel não-negligenciável que ela 

desempenha na sua constituição. 

 

Essa perspectiva de ensino aprendizagem está calcada em uma concepção de língua 

transparente, cujo sentido está já posto na língua e um falante ideal a partir de uma represen-

tação de língua e sujeito. 

Em contrapartida à abordagem essencialmente estruturalista do ensino de línguas, 

outra perspectiva de ensino de língua estrangeira frequentemente utilizada em cursos de lín-

guas é a abordagem comunicativa. Nesta, o desenvolvimento do domínio das quatro habilida-

des comunicativas – leitura, escrita, compreensão e fala – tem como um dos principais objeti-

vos a capacidade de interação dos sujeitos aprendizes em diferentes situações comunicativas a 

partir da língua outra. 

Compreendemos que tal concepção está pautada numa ilusão de transparência da 

(língua)gem pela qual a comunicação é sempre bem-sucedida. No entanto, esse é um efeito 

                                                           
26 Tais considerações sobre os cursos se pautam em minha prática docente e convivência com demais colegas em 

cursos livres de idiomas do país, nas posições quer de aprendiz de língua inglesa quer de professora do idioma. 
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ideológico, proporcionando ao sujeito a ilusão de uma relação unívoca entre lingua-

gem/pensamento/mundo. 

Em contrapartida à concepção de língua enquanto sistema abstrato, Pêcheux (2010 

[1969]) afirma que a língua deve ser compreendida em seu funcionamento, considerando o 

sujeito na história, os processos e as condições de produção da linguagem. Discursivamente 

concebida como um lugar privilegiado da manifestação da ideologia, o lugar onde ela se ma-

terializa, a língua não deve, assim, ser compreendida como um lugar de concordância, mas, 

sobretudo, um lugar de embate entre sujeito e sentido.  

Discursivamente, a língua é concebida na sua dimensão simbólica, sujeita a falhas, a 

dúvidas e a equívocos, tendo em vista a sua falta constitutiva. Entretanto, os sentidos materia-

lizados na propaganda nos remetem a uma noção de uma língua totalmente transparente, co-

mo um caminho seguro pelo qual o sujeito pode navegar em águas tranquilas e, assim, relaci-

onar-se com o outro e com o mundo.  

Para entender o caráter de mutabilidade da língua, Saussure recorre à metáfora do 

“barco lançado ao mar” (SAUSSURE, 2004, p. 248), trazendo à cena dos estudos da lingua-

gem o movimento contínuo e ininterrupto da língua sobre si mesma, uma vez que os sentidos 

estejam sempre no jogo.  

Em releitura aos estudos saussureanos, Pêcheux (2010[1969]) toma como objeto de 

estudo o discurso, e concebe a língua como a sua condição de possibilidade. Indissociável do 

sujeito, para Pêcheux (2010[1969]), a língua é constitutivamente heterogênea, uma vez que a 

exterioridade é seu elemento constitutivo. 

Se para a compreensão das dobraduras do discurso Pêcheux recorre ao materialismo 

histórico de Althusser, para o qual a ideologia opera nos sujeitos sem lhes passar pelo consci-

ente, são também de suma importância as contribuições da Psicanálise, e em especial os estu-

dos lacanianos, para o estabelecimento da disciplina. Para Lacan, o sujeito é um “efeito de 

linguagem”.  

Ao conceber o sujeito efeito de linguagem, clivado pelo inconsciente, Lacan (1985) 

toma em atenção a “alíngua”, lalangue como assim designa. Numa relação entre lín-

gua/sujeito/sentido, para o autor toda linguagem comporta a “alíngua”, um Real que, não sen-

do totalmente apreensível, atravessa o sujeito, fazendo com que haja sempre algo que lhe es-

cape. Corroborando com Lacan, Mariani aponta para as consequências da lalangue sobre o 

sujeito. Para a autora, ao dizer o sujeito é afetado por "um real que não se transmite, não se 

aprende, não se ensina e que, no entanto, existe produzindo efeitos" (MARIANI, 2010, 

p.124).   
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Na concepção de língua como instrumento, tende-se a reduzir a comunicação a uma 

mera transmissão de informações. Nessa perspectiva, o seu ensino se realiza com o privilégio 

das estruturas morfossintáticas, num processo de decodificação de mensagem, em apagamen-

to dos efeitos de produção de sentidos que nela se encerram. 

Como vimos afirmando anteriormente, a partir de nossos estudos verificamos que o 

aprendizado de uma língua, em especial uma língua estrangeira, não é um processo simples, 

uma vez que envolve fatores extralinguísticos e se realiza por processos de interpela-

ção/identificação /subjetivação constitutivos da relação do sujeito com a língua em aprendiza-

gem.  

Discursivamente, concebemos a relação do sujeito com a língua como um movimento 

de captura no e pelo qual sujeitos e sentidos se ressignificam, tendo em conta o trabalho sim-

bólico da língua. Para tanto, é preciso que o sujeito tenha uma experiência com (a)língua, se 

deixe ser tomado por ela, lançando-se num vazio para reinscrever-se na e pela língua(gem) do 

outro e, assim, deixar-se falar nela e por ela.  

No entanto, afetado por dizeres acerca de uma ilusão de aprendizagem rápida, que se 

marcam em especial no discurso publicitário, ao se deparar com o estranho da língua do outro, 

que lhe é estrangeira, sente-se à deriva daqueles (não) sentidos outros que o interpelam, expe-

rimentando um sentimento de frustração e repulsa, muitas vezes evidenciado na resistência ao 

aprendizado da língua alvo27.  

De acordo com Pêcheux (1995 [1967]), todo discurso se constitui a partir de discursos 

outros, já-ditos relativamente estabilizados pela história, fazendo ressoar os sentidos em outro 

lugar e independentemente. Compreendemos que o desejo da língua inglesa que muitas vezes 

se marca nos dizeres dos alunos, ocorre a partir da relação do sujeito com o interdiscurso que, 

sob o efeito de pré-construídos, se presentifica por uma reprodução dos sentidos sobre o idi-

oma no discurso publicitário. 

Os dizeres sobre (e para) a língua inglesa discursivizados no discurso publicitário se 

marcam por meio de uma hierarquização de línguas, regularizando uma memória sobre o idi-

oma em nossa formação social.  A nosso pensar, a reprodução desses sentidos possuem impli-

cações nos processos de identificação do sujeito à língua em aprendizagem, em especial no 

que concerne à relação com a língua que o constituiu primeiro, dita materna.   

Em seus estudos acerca dos dizeres sobre a língua inglesa, trazendo como foco as re-

presentações do idioma construídas no discurso da mídia impressa, Grigoletto (2007, p.215) 

                                                           
27 Na seção 5 deste trabalho de investigação poderemos melhor explicitar essa afirmação a partir de uma análise 

do discurso dos alunos sobre a língua inglesa e o seu ensino em escolas regulares. 
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aponta para uma espetacularização sobre os acontecimentos envolvendo a língua inglesa, em 

um processo que afeta o imaginário nacional e, por consequência, a constituição da identidade 

nacional brasileira hoje.  

Para a autora (GRIGOLETTO, 2007), pelo discurso de constituição de identidades 

globalizadas como consequência de um mundo sem restrições, os sujeitos são convocados a 

concordar com a necessidade de aprendizagem do idioma.  Segundo a autora, a forma como a 

língua inglesa é significada na mídia em suas variadas formas de interpelação, “influencia, ou 

até mesmo determina, o modo como somos convocados a nos relacionar com as línguas, com 

implicações nas formações discursivas às quais os sujeitos se identificam” (GRIGOLETTO, 

2007, p.225).  

Em consideração à produção de sentidos relacionada aos eventos internacionais sedi-

ados no país, dentre outras marcas, observamos a presença do mapa-múndi como pano de 

fundo na propaganda que se materializa na Figura 4.  

 

Figura 4 – Publicidade do Centro de Ensino Fisk: eventos esportivos 

 

Fonte: https://www.caderno7.com/2013/02/prepare-se-para-os-eventos-esportivos.html 

 

A presença do mapa-múndi coloca em destaque a América do Norte, e em completo 

apagamento do mapa dos países da América Central e do Sul, dentre eles o Brasil, país sede 

dos eventos internacionais. Os dizeres sobre os eventos esportivos sobrepostos na região da 

Europa e Ásia em especial nos remetem a uma subserviência do anfitrião em relação ao seu 

visitante.  
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A naturalização do discurso sobre a urgência de aprendizagem da língua inglesa se 

marca pelo enunciado, em inglês, em silenciamento à oferta de aprendizagem do Espanhol no 

curso de idiomas. O enunciado “May I help you?”, que em tradução livre da autora em portu-

guês nos remete a “Posso ajudá-lo?”, direciona a uma posição de hospitalidade e acolhimento 

aos estrangeiros que se avizinham em função das festividades esportivas sediadas no Brasil 

em 2014.  Se por um lado, esses dizeres trazem à memória algumas das especificidades dis-

cursivizadas sobre o brasileiro, a sua mera reprodução também direciona os sentidos a uma 

supervalorização da língua inglesa, bem como dos sujeitos falantes do idioma, em desapego à 

língua materna.  

Um dos pressupostos basilares da Análise de Discurso de linha francesa é a noção de 

interdiscurso – já-ditos relativamente regularizados ao longo dos tempos, e sua relação com o 

eixo intradiscursivo do dizer, compreendido na horizontalidade do processo discursivo, isto é, 

na formulação do dizer (COURTINE, 2009[1981]).  

É intrínseca ao processo discursivo está a relação entre atualidade-memória-

esquecimento, na medida em que os ditos anteriores se tornam uma base para os discursos 

vindouros por meio de uma memória do dizer, materializando-se nas formações discursivas 

intrinsecamente ligadas às formações ideológicas vigentes.  Distante de um espaço estrutural 

fechado, como afirma Courtine (1999), a formação discursiva possui fronteiras maleáveis, 

pois é constitutivamente "invadida" por dizeres (e sentidos) advindos de formações discursi-

vas outras que se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais sob 

a forma de pré-construídos e/ou discursos transversos. 

Em seus estudos sobre língua, identidade e modos de subjetivação, Grigoletto (2011, 

p.290) afirma que “no processo de interpelação ideológica, ao sujeito “oferece-se” uma posi-

ção a ocupar, lugar de identificação com a forma-sujeito da formação discursiva dominante 

em um discurso deter”. Os processos identitários constitutivos do sujeito na inscrição na lín-

gua se constituem a partir de uma identificação simbólica, identificação com um significante, 

um traço diferencial no Outro. Para a autora, no caso da construção imaginária da “identida-

de” de brasileiro, é possível perceber um atravessamento dessa posição identitária pelo que 

designa mito do estrangeiro.  

A reprodução dos sentidos sobre a língua inglesa no discurso publicitário promove a 

regularização de uma memória sobre o idioma em nossa formação social, com implicações no 

imaginário de língua que se constitui para o sujeito. Para Grigoletto (2007), o discurso midiá-

tico constrói-se discursivamente um lugar de brasileiro frente à língua inglesa a partir de uma 

falta do brasileiro em relação ao outro, cujos sentidos perpassam os processos de identificação 
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do sujeito, intrinsecamente ligados à relação entre a língua materna e a língua estrangeira. A 

partir destes estudos, procuramos compreender os efeitos de sentidos que se inscrevem no 

discurso publicitário, tendo em vista os modos de funcionamento desses dizeres nos processos 

identitários do sujeito à língua em constituição. 

 

3.1.2 Os efeitos de sentidos que se inscrevem no discurso publicitário  

 

Em nossa formação social, os dizeres sobre a língua inglesa se marcam no discurso 

publicitário sob a ilusão de um livre acesso na passagem de uma língua à outra. Consideramos 

que tais sentidos possuem implicações não apenas na relação do sujeito à língua em aprendi-

zagem, mas também na questão identitária do brasileiro concernente à sua própria língua. 

Os dizeres em circulação acerca da língua inglesa falada pelo brasileiro são frequen-

temente discursivizados a partir de sentidos concernentes a uma inaptidão do brasileiro ao 

falar a língua inglesa, que se marca por traços da língua materna no idioma outro, significados 

como sotaques. Em maior ou menor grau a depender da região em que a língua é falada, de 

um modo geral a presença de sotaques na língua inglesa funciona como uma medida de fluên-

cia à língua estrangeira.28  Para entendermos os sentidos sobre a fluência num abordagem dis-

cursiva, trazemos algumas considerações sobre os estudos de Azevedo (2000; 2006), sobre a 

gagueira, a partir de um ponto de vista discursivo a partir de uma visão psicanalítica do sujei-

to. 

Para Azevedo (2006), a gagueira é frequentemente concebida como uma falha, a par-

tir da qual o sujeito é interpelado a “falar direito”, posta em relação a “falar errado”. Sentidos 

esses que colocam, em uma aparente evidência, os sentidos sobre a gagueira (e o sujeito-

gago) em contraposição à noção de fluência, na qual a gagueira está relacionada ao erro, ao 

tempo em que a fluência é compreendida como o correto, o desejado, o esperado. 

Segundo a autora, pautados em um juízo de valor pelo qual o gago é subjugado,  tais 

sentidos se regularizam ancorados nas questões lingüísticas da língua, como fonemas, as pa-

lavras etc, em detrimento da posição que o sujeito ocupa no discurso, produzindo efeitos “so-

bre a identidade e os relacionamentos pessoais dos gagos, levando o sujeito a identificar as 

condições de produção do discurso gaguejado e do discurso fluente”  (AZEVEDO, 2007, p.7). 

                                                           
28 Embora uma maior discussão sobre fluência no processo de ensinoaprendizagem da língua estrangeira, consi-

deramos que compreendê-la numa abordagem discursiva nos auxilia a melhor compreender os efeitos dos senti-

dos sobre a língua inglesa, relativamente estabilizados em nossa formação social, no imaginário de língua, e 

sujeito, que se constitui para o aluno. 
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Intrinsecamente ligada à relação do sujeito com a língua, para Azevedo (2006) a ga-

gueira se marca no espaço intervalar, entre o sujeito e o ouvinte, tendo em vista as regras de 

antecipação constitutivas dessa relação. Em um deslocamento dos estudos de Scarpa (1995) a 

fluência, por sua vez, é  uma abstração, na medida em que a linguagem é constitutivamente 

falha.   

Como vimos observando no decorrer do nosso trabalho de investigação, a nosso pen-

sar, os sentidos aparentemente evidentes sobre (e para) a língua inglesa postos em circulação 

no discurso publicitário se pautam em uma ilusória padronização do idioma, produzindo im-

plicações no imaginário de língua inglesa, e de sujeito, em nossa formação social. A padroni-

zação se presentifica na Figura 7, a seguir, cujos dizeres que se materializam na propaganda 

direcionam os sentidos acerca da aprendizagem da língua inglesa com vistas a falar como um 

nativo. 

 

Figura 7 – Publicidade do curso online Verbling 

 
Fonte: https://pt-br.verbling.com/ 

 

A partir do enunciado “Rethinking your language learning experience”, que em tra-

dução livre da autora remete a “Repense sua experiência de aprendizagem de língua”, obser-

vamos um direcionamento de sentidos a um público específico, àqueles que já tiveram contato 

com a aprendizagem de língua inglesa e possuem algum conhecimento do idioma.   

Sob essa ótica, o método de aprendizagem é significado como uma inovação no pro-

cesso de ensino aprendizagem de língua inglesa, que se marca também pelo enunciado na 

mesma propaganda: “New on ‘Speak like a Native’ Blog”, que em tradução livre da autora 
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remete a “Novo (ou novidade) em falar como um nativo” ou, ainda, “Sucesso em falar como 

um nativo”. 

Atreladas ao discurso sobre a sociedade dita globaliza, estão as discursividades acer-

ca da inovação como preponderante para estar em consonância com as necessidades de uma 

chamada nova era. De acordo com Schumpeter (1982), a inovação sempre esteve no âmago 

do processo de desenvolvimento capitalista, como forma de colocar em funcionamento o no-

vo. Na sociedade tecnológica, a pensar nos diferentes e talvez não tão distintos tipos, marcas e 

funcionalidades de objetos criados e aperfeiçoados, compreendemos que os sentidos para o 

termo inovação sejam uma tentativa de fidelizar uma clientela ávida por consumir novidades.  

As formas de ensinar-aprender a língua inglesa e o seu ensino, por sua vez, sofreram 

alterações advindas do uso do computador e da internet. O discurso do uso das tecnologias 

como fundamental para o aprendizado de línguas remete ao que Grigoletto, tomando os estu-

dos de Foucault (1988), designa como auto-subjetivação, como resultante de um processo 

independente, e individual, pelo qual o sujeito, responsabilizado por suas escolhas, passa “a 

agir e pensar sobre si mesmo” em função da construção de sua própria identidade (GRIGO-

LETTO, 2007, p.219). 

Em termos de ensino de línguas, as tecnologias digitais surgem como ferramentas in-

dispensáveis ao ensino do idioma estrangeiro, tendo em vista as suas diferentes possibilidades 

de exercitar as ditas competências linguísticas, a fim de que o sujeito possa falar bem, se co-

municar bem na língua estrangeira.  

A partir dos dizeres que se presentificam na propaganda que se materializa na Figura 

7, observamos que não basta saber falar o idioma, é “preciso falar como um nativo. Por essa 

via,  o sujeito é convocado a falar como um nativo, ou seja, a tomar o lugar do outro na pro-

dução do seu discurso, em outra língua, em apagamento das marcas de sua própria constitui-

ção, e da constituição da história da língua que primeiro o constituiu.  

Os sentidos ali inerentes apontam um caminho árduo e solitário para os que tomam 

posição frente à aprendizagem da língua inglesa, mas que oferece como recompensa o pro-

gresso, o sucesso, materializado na imagem pelos edifícios a brilharem pelo reflexo do sol. 

Embora longo, o caminho é sinalizado por uma faixa branca que direciona o sujeito a uma 

direção segura. Por uma rede parafrástica, tais sentidos apontam para o curso de idiomas co-

mo o caminho seguro, e sem barreiras, como alvo a ser alcançado.  

Imersos em uma rede de discursividades relativamente estabilizadas ao longo dos 

tempos, os sentidos expressos no discurso publicitário produzem efeitos no sujeito que se 

marcam não apenas na materialidade da língua, em consideração à sua ordem própria, mas 
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também a partir dos sentidos inscritos historicamente condizentes com cada formação social, 

em atenção à sua organização. 

Segundo Pêcheux (1999[1983]), a produção do dizer em uma língua implica na mo-

bilização de uma memória do dizer como  

 

estruturação de materialidade discursiva complexa, estendida em uma dialé-

tica da repetição e da regularização: a memória discursiva seria aquilo que, 

face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os 

“implícitos” [...] de que sua leitura necessita: a condição do legível em rela-

ção ao próprio legível. (PÊCHEUX, 1999[1983], p.52) 

 

A tomada da palavra em uma língua outra, estrangeira ao falante, não é um processo 

simples, uma vez que se relaciona à inserção do sujeito em uma organização outra inerente à 

língua em aprendizagem a tomar as condições de sócio-históricas e ideológicas de formação 

do idioma.  

Retomamos Melman (1992), discutido em nossa segunda seção, para destacar que a 

inscrição do sujeito à língua outra requer do sujeito um esforço, na medida em que ele se ins-

creve em uma rede de sentidos, no e pelo qual o sujeito toma a posição de sujeito discursivo. 

Considerando que o discurso é “efeito de sentidos” (PÊCHEUX, 2010 [1969]), visto que pos-

sui dobraduras históricas e ideologicamente marcadas, ao inscrever-se numa língua 

estrangeira o sujeito é submetido a um processo complexo de assujeitamento, a partir de con-

dições de produção específicas e diversas da sua constituição primeira.  

A concepção do discurso como efeito de sentidos como condição elementar para uma 

análise do discurso, em consonância com os estudos lacanianos acerca da concepção de sujei-

to como efeito de linguagem (LACAN, 1999), permite compreender que as dobraduras do 

dizer são constitutivas do discurso, tendo em seu reverso as paráfrases, os deslizamentos, des-

locamentos que se marcam no discurso sem mesmo que o sujeito tenha plena consciência.  

Em um contraponto aos discursos de uma aprendizagem fácil e rápida da língua in-

glesa mediada pelas tecnologias, trazemos a equivocidade dos sentidos aparentemente eviden-

tes no que concerne à sua relação com o ensino e aprendizagem de línguas, a partir da dobra 

dura do dizer a língua do outro, que se marca não apenas por fatores históricos inerentes à 

formação da língua em aprendizagem, como também aos entraves com que o sujeito se depara 

nesse processo de identificação à língua para a pretensa, e incerta, aprendizagem.  

Zoppi Fontana (2009), em seus estudos sobre a língua transnacional, afirma que a 

inscrição de uma língua em um espaço territorialmente delimitado produz efeitos de rupturas 
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e deslocamentos, uma vez que as línguas funcionam segundo o modo de distribuição dos fa-

lantes a partir de processos históricos específicos de cada povo, de cada nação.  Por mais que 

haja algo familiar ao sujeito na língua estrangeira, como a sistematicidade, a entoação caracte-

rística de cada língua etc, haverá sempre um “outro”, estranho e estrangeiro, historicamente 

estabelecido a ressoar no discurso, produzindo um estranhamento à língua, condicionado a 

condições histórico-ideológicas, que inquieta o sujeito. Ao dizer, o sujeito é atravessado por 

ruídos, inerentes à língua, que falam – e não calam na língua outra – deixando traços, ideolo-

gicamente (de)marcados da língua primeira na língua do outro, como uma forma de resistên-

cia.29  

A inscrição do sujeito em uma língua outra está, assim, distante de uma apropriação 

de um instrumento de comunicação, mas relaciona-se a uma tomada de posição numa língua 

outra. Ao tomar posição de sujeito discursivo em uma língua outra, o sujeito aciona a memó-

ria do dizer sobre a língua estrangeira não apenas por meio de vocábulos advindos muitas 

vezes da naturalização do idioma, como também sentidos inerentes a esta língua. Ao fazê-lo, 

o sujeito é inscrito em relações de poder, intrinsecamente ligadas à questão identitária em re-

lação à língua que primeiro o constituiu, dita materna, bem como à língua estrangeira, que se 

marca no discurso face ao acontecimento que se estrutura no sujeito na e pela sua tomada de 

posição.  

Em contrapartida a uma língua vernacular, os sentidos expressos no discurso publici-

tário sobre a língua inglesa trazem à memória o que Gobard (1976) designa como “língua vei-

cular”. Segundo o autor, a língua veicular 

 

se prétend neutre, comme appartenant à “tout le monde”, c’est-à-dire à cha-

cun pris individuellement, à la masse des individus dé pouillés de leurs spé-

cificités ethniques, au mépris de leur communauté d’origine et donc accessi-

ble à n’importe qui comme le marchand dans sa boutique doit être acces-

sible à n’importe qui, sans aucune discrimination autre que celle, bien 

entendu, de l’argent qui n’a pas plus d’odeur que de langage30 (grifo 

nosso) (GOBARD, 1976, p.36)  

 

 

                                                           
29 Em nossa quinta seção, veremos as marcas dessa resistência, que é constitutiva do sujeito, nos dizeres dos 

alunos sobre a língua inglesa e o seu ensino em escolas regulares. 

30 Em nossa tradução em português, compreendemos que o autor afirma acerca da língua veicular que: “se pre-

tende neutra, como pertencente a ‘todos’, isto é, para todos, individualmente, para a massa de indivíduos mergu-

lhados em suas especificidades étnicas, desafiando sua comunidade de origem e, portanto, acessíveis a  indepen-

dentemente quem, como  o comerciante em sua loja deve ser acessível a qualquer pessoa, sem qualquer discri-

minação além disso, é claro, dinheiro que não tem mais cheiro do que linguagem” (tradução livre da autora). 
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A língua designada por Gobard está em consonância com os anseios da sociedade 

contemporânea, na medida em que se pretende totalmente acessível, pronta a servir a “todos”, 

cujo valor se assemelha ao de uma mercadoria.  

Os diferentes espaços de enunciação em que a língua inglesa é falada na sociedade 

contemporânea, em especial pelo advento da dita globalização, assim como a expansão e cir-

culação das tecnologias digitais com acesso à internet, possibilitaram um imaginário de sujei-

to e língua com implicações nos modos de subjetivação ao idioma.  

Pela via da reprodução/reiteração dos sentidos regularizam efeitos de sentidos sobre 

(e para) a língua inglesa em nossa formação social em consonância com as formações ideoló-

gicas condizentes com o Mercado, fazendo com que determinados sentidos sejam retomados 

em detrimento de sentidos outros silenciados. 

Em nosso gesto de interpretação a seguir, apresentamos as condições de produção em 

que esses sentidos se regularizaram, como subsídio para uma compreensão das implicações da 

naturalização desses dizeres nas práticas dos sujeitos em suas posições que ocupam em nossa 

formação social. 

 

3.1.3 As condições de produção em que os sentidos sobre a língua inglesa são (a)pagados 

no discurso publicitário  

 

Vivemos em uma sociedade capitalista, marcada pela dicotomia entre o que pode e 

deve ser dito, e o que pode e deve ser lembrado ou esquecido, cujas bases estão firmadas nas 

relações de produção/dominação.  Por esta lógica, os sentidos sobre a língua inglesa e o seu 

ensino postos em circulação no discurso publicitário visam a (a)pagar sentidos outros, confe-

rindo ao idioma um valor sobre as demais línguas posto em relação às demais línguas.  

Sob o efeito de evidência dos sentidos acerca de uma língua universal, a língua ingle-

sa, discursivizada nas propagandas, é muitas vezes difundida a partir de um discurso hegemô-

nico acerca da aprendizagem do idioma em território nacional, frequentemente associado à 

utilização dos recursos digitais. Pelo viés da reprodução dos sentidos nas propagandas sobre a 

língua inglesa e o seu ensino na nossa formação social, podemos observar tais sentidos a par-

tir do enunciado “Espanhol, Português (para Brasileiros), Inglês... Informática” (grifo nosso), 

que se materializam na Figura 5.  
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Figura 5 – Publicidade do Centro de Ensino Fisk 

 
Fonte: http://fiskpraiagrandesp.blogspot.com.br/2013/12/campanha-2014-falou-fisk-falou-tudo.html 

 

A presença do termo “Informática”, em um encadeamento semântico na relação com 

as línguas, traz à memória uma concepção de língua como maquinaria discursiva, cujos senti-

dos remetem à combinação binária da informática, intrinsecamente ligados à expansão do 

capitalismo mundial integrado pelo advento da dita globalização, em consonância com as de-

mandas do Mercado.  

A noção de máquina nos estudos de linguagem proporciona a exclusão da alteridade 

constitutiva do sujeito, em sua relação com a exterioridade, a noção de sujeito ideológico, 

clivado pelo inconsciente, bem como o estatuto de equivocidade da língua; pontos nodais na 

disciplina. Para Ferreira (2000), o equívoco e a ambiguidade se constituem como fatos estru-

turais incontornáveis. Pelo seu reconhecimento, rompemos com a maquinaria linguística, tra-

zendo à cena do discurso o lugar do sujeito, da história e da ideologia na relação com a língua. 

Como marcas dos efeitos de uma cultura tecnológica no discurso da publicidade so-

bre a língua inglesa observamos, nas figuras supracitadas 4, 5, 7 e 8, a presença do uso das 

tecnologias que se marcam de diferentes formas: 

Nas figuras 4 e 5, a utilização das tecnologias digitais e, em especial da internet, se 

presentifica tanto pelo site do curso de idiomas Fisk expresso na propaganda, como pelas re-

des sociais (Facebook e Twitter) expressas no discurso, assim como pelo Cyber Fisk. O Cyber 

Fisk é um ambiente de estudo virtual desenvolvido pelo curso, voltado para a prática das lín-

guas e aprendizagem, propondo-se uma metodologia “divertida” a partir de jogos e desafios 
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que atestam o conhecimento do aluno.  Dentre os recursos disponíveis neste ambiente virtual 

está a presença de avatares que evoluem de acordo com o progresso do aluno, indicando uma 

via para a interação com o imaginário público-alvo a partir dos recursos tecnológicos.  

Discursivamente, compreendemos que os sentidos não se estabelecem de forma alea-

tória, mas advém da relação de forças que se estabelece entre o sujeito e a língua, em condi-

ções específicas de produção do discurso. Na Figura 7, a propaganda põe em circulação via 

email, um curso de língua inglesa que se realiza na modalidade online, direcionando os senti-

dos aos efeitos de evidência de uma aprendizagem da língua inglesa via tecnologias digitais, e 

um curso de idiomas afinado com as demandas de uma sociedade digital. 

Apoiamo-nos na noção de efeito-cultura, desenvolvida por Esteves (2004) e discutida 

na subseção 2.2 deste trabalho de investigação, concernente aos efeitos de sentidos sobre o 

entrelaçamento entre língua e cultura relativamente estabilizados em nossa formação social, 

para pensarmos a naturalização dos dizeres acerca de língua e tecnologia que, em geral, se 

marca na atualidade, como a única via possível para a aprendizagem de língua inglesa de for-

ma eficaz. 

A exacerbação dos dizeres acerca da utilização dos recursos digitais para uma apren-

dizagem de língua inglesa rápida e eficaz possibilita a regularização de uma memória de lín-

gua transparente, intrinsecamente ligada aos efeitos de uma cultura tecnológica que se marca 

na língua e, muitas vezes, se materializa nas práticas dos sujeitos. Sentidos esses que se mar-

cam por um ideal de cultura e civilização una, concebida como parte de uma evolução social 

(e cultural) de uma comunidade. Regularizados em nossa formação social, tais sentidos dire-

cionam a um imaginário de língua como um instrumento de comunicação que se presta inte-

gralmente à integração de grupos de sujeitos e demais comunidades.  

Em A interpretação das culturas, Geertz (1973, p.8) aponta para a opacidade do sig-

nificante cultura no interior dos estudos antropológicos, que se marca por meio de discussões 

sobre as diferentes conceituações do termo, tendo em vista as diferentes perspectivas. No en-

tanto, de acordo com o autor, “devemos indagar qual é a sua importância: o que está sendo 

transmitido com a sua ocorrência através da sua agência, seja ela um ridículo ou um desafio, 

uma ironia ou uma zanga, um deboche ou insulto ou orgulho”. O autor defende a compreen-

são de cultura como um modelo de controle social aos sujeitos, cujo “significado não está 

intrínseco aos objetos, mas é imposto aos sujeitos” (GEERTZ, 1973, p.178). 

Tal condição nos coloca face à língua posta em jogo na produção do discurso, indi-

cando-nos a movência na e pela qual os sujeitos e sentidos se constituem.  
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Sob o efeito ideológico aparentemente inequívoca acerca da relação intrínseca entre 

língua e cultura, os dizeres sobre (e para) a língua inglesa se regularizam em nossa formação 

social, proporcionando ao sujeito o imaginário de língua inglesa como elo cultural na atuali-

dade, a partir do qual todos devem (ou deveriam) se comunicar, frequentemente discursiviza-

do no discurso publicitário.31  

Embora os estudos antropológicos muito contribuam para uma compreensão do su-

jeito, bem como a sua relação na sociedade, compreendemos que tais concepções estão dire-

tamente relacionadas à dimensão histórico-social, pautadas numa concepção de sujeito cog-

noscente e fonte do dizer. 

 Em contribuições de alguns conceitos da Psicanálise à Análise de Discurso de linha 

pecheutiana, como vimos anteriormente, a noção de sujeito clivado promove um deslocamen-

to na concepção de sujeito que, até então vinha sendo compreendido como “o ser da razão” do 

sujeito cartesiano, passando a ser concebido como um efeito da linguagem, atravessado pelas 

formações do inconsciente que se marcam no discurso por lapsos, atos falhos, chistes. Tais 

considerações são primordiais para a compreensão dos efeitos que a naturalização dos dizeres 

sobre (e para) a língua inglesa em nossa formação social produz no imaginário de língua, e 

sujeito, que se constitui para o sujeito, foco da nossa pesquisa  

Como vimos na nossa subseção 3.1.1, as discursividades regularizadas no discurso 

publicitário não são postas em circulação de forma aleatória, mas sob uma aparente dispersão, 

direcionam os sentidos a um público imaginário a fim de alcançar os seus objetivos propostos. 

Em contrapartida às demais propagandas voltadas para o público jovem, em que se marcam 

figuras de pessoas e uma linguagem direcionada a este público, os que se presentificam na 

Figura 7 direcionam os sentidos a um público mais experiente ou, ao menos, a um público que 

já tenha tido alguma experiência com a língua inglesa, e voltado para o mercado de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Em nossa quinta seção, apresentamos as implicações da naturalização desses sentidos no imaginário de língua 

e sujeito que se constitui para o aluno, em especial no que tange ao apagamento dos processos identitários 

inerentes à relação entre sujeito e língua  
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Figura 7 – Publicidade do curso online Verbling 

 
Fonte: https://pt-br.verbling.com/ 

 

Em formato de Blogue32, o curso tem como proposta um dinamismo para o aperfei-

çoamento do inglês por meio de conversas com nativos. Para a rede de cursos de idiomas, esta 

é uma ferramenta fundamental para que o aluno aperfeiçoe o seu aprendizado da língua e pas-

se a “falar como um nativo”. Sob essa ótica, falar bem inglês é falar como um nativo. Por uma 

rede parafrástica de sentidos, a propaganda opera, assim, uma reprodução dos sentidos acerca 

da exacerbação do uso das tecnologias para uma aprendizagem eficaz, como também uma 

sobreposição da língua inglesa sobre a língua dita materna.  

No curso IESDE, na Figura 6, sob o efeito de evidência de sentidos acerca da neces-

sidade de aprender a língua inglesa na atualidade, é proposta uma metodologia de ensino vol-

tada às aulas que são produzidas em computação gráfica sob os padrões 2D e 3D33.  

 

 

 

 

 

                                                           
32 O termo Blogue, em português, traz em sua gênese a justaposição dos termos em inglês, web e log, significado 

como um diário online, conhecido por seus conteúdos variados e de rápido acesso. 

33 Informações disponíveis em http://www.iesdecursos.com.br/. Acesso em 17 jun. 2017. 
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Figura 6 – Capa do livro eletrônico Iesde Kids 

 
Fonte: https://www.saraiva.com.br/livro-eletronico-ingles-iesde-kids-profissoes-roupas-meu-corpo-e-meus-

brinquedos-3414297.html 
 

 

Ministrado em ambiente virtual de aprendizagem, com garantia de certificação, o 

curso é direcionado a um público infantil, de aproximadamente 5 a 7 anos. A partir da tela de 

computador com o rosto afável de um boneco, bem como a de um boneco que se avizinha à 

tela em exemplificação de uma aula virtual, tais sentidos inerentes à propaganda remetem à 

utilização de uma linguagem supostamente adequada às necessidades do público infantil.  

As marcas linguísticas expostas no enunciado “para aprender brincando”, bem como 

a imagem de uma criança sorridente, ainda na Figura 6, direcionam os sentidos a uma apren-

dizagem divertida e segura, que se realiza por materiais audiovisuais, como DVD e CD, que 

se marcam por vídeo-livro e livro digital. Numa confluência entre os elementos linguísticos e 

extralinguísticos, as imagens expressas nas propagandas colocam em jogo o imaginário no e 

pelo qual o sujeito projeta em si a imagem do outro expresso na propaganda, assim como da 

língua em aprendizagem.  

Nessa dimensão o que entra no jogo das formações imaginárias (PÊCHEUX, 

2010[1969]) é a concepção de língua como instrumento, um veículo para “O” acesso ao mun-

do globalizado. As formações imaginárias designam os lugares dos sujeitos do discurso, na 

formação social, isto é, a imagem que o sujeito faz de si, do seu interlocutor e do objeto para a 

sua tomada de posição no discurso.  Em atenção aos sentidos regularizados no discurso publi-



75 

 

 

citário sobre a língua inglesa, observamos que a tomada de posição do sujeito frente à inscri-

ção na língua se realiza ilusoriamente por uma relação do sujeito estabelecida por recursos 

tecnológicos para apropriação de uma língua como ferramenta para a inserção no mundo atu-

al. 

Por meio de um jogo de identificações, o sujeito é convocado a uma tomada de posi-

ção sujeito frente à aprendizagem da língua inglesa, cujos sentidos direcionam a um processo 

independente, mas que se realiza pela interação entre sujeito-máquina. Esses sentidos direcio-

nam a uma ilusória produção de subjetividade maquínica, nas palavras de Guatarri (1986, 

p.39), “fabricada e consumida” a atender às demandas do Mercado. Sob um efeito de homo-

geneização dos sujeitos, assim como da língua em aprendizagem, consideramos que há um 

apagamento da relação sujeito-sujeito no processo de ensinoaprendizagem da língua que se dá 

em condições de produção específicas. A reprodução desses sentidos promove uma banaliza-

ção da aprendizagem da língua inglesa, em apagamento das implicações no sujeito discursivo, 

como observamos no enunciado que segue ainda na Figura 6. O enunciado “Occupations, 

clothes, my body and my toys”, remete à aprendizagem da língua inglesa a partir das ocupa-

ções/afazeres diários, roupas/vestuário, ensino das partes do corpo e brinquedos. Esses ter-

mos, tal como significados, direcionam os sentidos acerca da inscrição do sujeito à língua 

outra como uma atividade banal, corriqueira, sem entraves, e prazerosa desde que com a utili-

zação das novas tecnologias.  

De acordo com Freud (1996[1929], p.101), “a força motivadora de todas as ativida-

des humanas é um esforço desenvolvido no sentido de duas metas confluentes, a de utilidade 

e a de obtenção de prazer”.  Como efeito de naturalização do uso das tecnologias, as materia-

lidades trazem à memória o centro de ensino em consonância com as “inovações” de uma 

sociedade tecnológica, tendo em vista um público imaginário específico.  

Em estudos acerca dos efeitos da internet aos sujeitos, alguns autores (PRENSKY, 

(2004; BAUMAN, 2009; OLIVEIRA, 2010) afirmam que a difusão dos recursos tecnológicos 

digitais promoveu uma ressignificação tanto nos discursos como nas práticas dos sujeitos, e 

em especial das gerações que cresceram sob a influência desses recursos na vida cotidiana. 

Dentre algumas características dessas gerações, segundo os autores, está o anseio pela visibi-

lidade proporcionada pela rede, a fim de sentirem-se imersos na dita aldeia global34.  A cone-

                                                           
34 No que concerne à projeção da rede social no cenário mundial, o Facebook figura entre as redes sociais de 

maior popularidade atingindo, em 2012, cerca de um bilhão de usuários ativos e, dentre eles, aproximadamente 

65% dos brasileiros (SERASA, 2013).  Nesse sentido, a presença de jovens na propaganda nos remete a um 

imaginário de curso que tem como imaginária clientela uma parte da população que se identifica com essa for-

mação discursiva.  
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xão e utilização da internet são, assim, para os nativos digitais, um lugar de visibilidade e pos-

sibilidades inesgotáveis, produzindo novas expectativas a partir de um imaginário de serem 

cidadãos do mundo.35  

Em conformidade com os dizeres sobre os recursos tecnológicos, e as transformações 

advindas de chamada nova era, estão as discursividades sobre a língua inglesa sob a ilusão de 

pertencimento a um novo mundo. Nessa relação, a língua inglesa é, imaginariamente, a única 

via possível para o encontro do sujeito a essas possibilidades, a partir de uma ilusão de apren-

dizagem, via recursos tecnológicos, como um momento de lazer. 

Como podemos observar a seguir, a descontração no rosto da criança na Figura 6, as-

sim como nas expressões que se marcam nas propagandas que se materializam nas figuras 4 e 

5, direcionam os sentidos para um imaginário de aprendizagem de língua inglesa sem 

empecilhos para o aprendiz do idioma.  

 

 

Figura 4 – Publicidade do Centro de Ensino 

Fisk :eventos esportivos 

 
Fonte: https://www.caderno7.com/2013/02/prepare-se-

para-os-eventos-esportivos.html 

Figura 5 – Publicidade do Centro de Ensi-

no Fisk  

  
Fonte: 

http://fiskpraiagrandesp.blogspot.com.br/2013/12/c

ampanha-2014-falou-fisk-falou-tudo.html 
 

 

                                                           
35 Em meus estudos acerca do discurso do professor de línguas, foi empreendida uma discussão sobre o binômio 

inclusão/exclusão que se marca nos dizeres acerca da era digital. A nosso pensar, paradoxalmente às discursivi-

dades acerca da inserção de “todos” na “aldeia global”, compreendemos que tais sentidos relativamente estabili-

zados em nossa formação social promovem a exclusão daqueles que não se inscrevem nessa condição. Nesse 

sentido, os alunos de escola pública, de um modo geral, não possuem esses requisitos necessários, estando à 

margem dessa perspectiva de aprendizagem (DARÓZ, 2012).  
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Com forte apelo ao sujeito contemporâneo, os dizeres inerentes ao discurso da publi-

cidade suportam os interesses da sociedade capitalista, sob um imaginário de língua como 

objeto do conhecimento, uma moeda altamente precificada no mercado de investimentos, di-

recionando os sentidos para o que Zoppi Fontana (2009) designa capitalização linguística.  

Para a autora, tal processo se caracteriza pelo investimento em uma língua, agregan-

do ao seu valor simbólico, um valor de mercado. Nesse processo, segundo a autora, a mídia, 

caracterizada pela sua dispersão e onipresença na contemporaneidade, se torna um lugar de 

representatividade desses sentidos. Nessa nova ordem, o enunciado funciona como lugar má-

ximo de interpelação com vistas à submissão do sujeito às suas demandas. Ao valer-se dos 

jogos que a língua permite, a ambiguidade nos sentidos é um recurso profícuo para o discurso 

publicitário que se circunscreve numa tensão na e pela língua, inscrita historicamente, para 

atender a propósitos específicos do Mercado.  

Como afirma Pêcheux (GADET; PÊCHEUX, 2004[1981], p.24), 

 

o capitalismo contemporâneo, por seu lado, compreendeu que tinha interesse 

em quebrar as estátuas. Dominação mais sutil, que consiste em reforçar as 

marcas pelo jogo interno de sua diferença, pelo logro publicitário da lingua-

gem comercial e política: “a língua de vento” permite à classe no poder 

exercer sua maestria, sem mestre aparente. 

 

Sob uma voz aparentemente anônima de comando, os efeitos de sentido sobre a lín-

gua inglesa perpassam pela sobredeterminação do poder econômico, com implicações nos 

modos de subjetivação, regularizando uma memória sobre a língua, e sobre o sujeito, na atua-

lidade.  

De acordo com Dela-Silva (2010), a mídia tem grande responsabilidade na formação 

imaginária do sujeito moderno, na medida em que coloca em circulação ideologias diversas, 

assumindo um lugar de constituição de sentidos, e, por conseguinte, de posições-sujeito. Pela 

instauração de demandas de consumo a partir da falta inerente ao sujeito, constitui-se uma 

nova posição sujeito na contemporaneidade, a posição de sujeito-consumidor. 

Afetados pela instauração das demandas de consumo acerca do uso das tecnologias 

digitais em constante aperfeiçoamento, aliadas às discursividades sobre a urgência de apren-

dizagem da língua inglesa, que se marcam nas propagandas, os sujeitos discursivos são inter-

pelados ao consumo tanto das tecnologias digitais quanto da língua. Uma língua, objeto de 

desejo que se marca na e pela língua do outro, assim como pela cultura do outro.   
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Na propaganda do curso de idiomas Cultura Inglesa, na Figura 8, observamos a re-

produção da comemoração da festa de Halloween, amplamente difundida nos países anglófo-

nos, em que a língua inglesa é a língua nacional (GUIMARÃES, 2007) desses povos.  

 

Figura 8 – Publicidade Halloween Kids da Cultura Inglesa 

 

Fonte: http://www.agenciala.com.br/portfolio-item/cultura-inglesa-6/ 

 

A tomar em consideração as condições de produção em que o Halloween, ou Dia das 

Bruxas, é comemorado nesses países, tendo como possível gênese o antigo festival celta da 

colheita, Samhain, conhecido também como a festa dos mortos. Trazida para o inglês, a festa 

passou a ser chamada All Hallow’s Eve36, ou Vigília de todos os Santos, na medida em que os 

preparativos para a festa eram realizados com vigílias, e às vésperas da festa cristã ocidental 

Todos os Santos. Numa reprodução dos sentidos da festa no discurso publicitário, observamos 

que de um modo geral, há um apagamento das condições sócio-históricas em que a celebração 

é realizada, passando a ser uma possibilidade de compra e venda de produtos como fantasias, 

luzes-velas dentre outros apetrechos utilizados para a simulação dos mortos. 

Acompanhando a oportunidade que viabiliza um público consumidor, frequentemen-

te os cursos de idiomas se oportunizam da data para a venda do seu produto, a língua estran-

                                                           
36 Em suas variações ao longo dos tempos, a festa passou também a ser chamada “All Hallowed Eve”, a seguir 

"All Hallow Een", chegando ao termo atual "Halloween". Disponível em 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/halloween. Acesso em 29 set. 2017. 
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geira e, em especial, a língua inglesa. Em consonância com as novas tecnologias, essa inscri-

ção na língua e na cultura do outro é passível de ser realizada também via internet, ou por 

telefone.  

A urgência da aprendizagem da língua inglesa a partir de um processo de ensinoa-

prendizagem “rápido e prático” direciona os sentidos inerentes a um ideal de cultura norte-

americana firmada na concepção de que “Time is Money”, cujos sentidos direcionam à rela-

ção de produção/dominação sob os efeitos de evidência de que é preciso trabalhar mais para 

gerar mais lucros.  Nessa perspectiva, os dizeres sobre a língua inglesa no discurso publicitá-

rio se regularizam a partir de uma ilusão da relação direta entre tempo-trabalho-lucro, sendo o 

imaginário de aprendizagem rápida e eficaz também uma estratégia frequentemente utilizada 

como fator de sedução ao cliente imaginário. 

 

3.1.4 Algumas pistas 

 

As análises que se seguiram nos forneceram algumas pistas para melhor compreen-

der o modo de funcionamento do discurso publicitário na regularização de uma memória so-

bre a língua inglesa e suas implicações nos processos de interpela-

ção/identificação/subjetivação do sujeito à língua inglesa. Apresentamos algumas considera-

ções sobre a regularização-naturalização dos sentidos em circulação nas propagandas que, 

pensamos, relaciona-se diretamente ao imaginário de língua inglesa na atualidade. 

Os dizeres postos em circulação na formação social emanam efeitos de uma cultura 

tecnológica, una e homogênea. A aprendizagem da língua inglesa é, assim, frequentemente 

significada como uma necessidade para a continuidade de progresso na dita nova sociedade. 

Pelo viés da repetibilidade, os sentidos acerca de uma língua transparente e totalmente acessí-

vel a partir dos recursos tecnológicos são reiterados, tendo os cursos livres de idiomas como a 

via de acesso segura para que essa aprendizagem se realize, devidamente aferida por meio de 

certificações internacionais. 

A exacerbação de propagandas de cursos livres como O lugar para se aprender a lín-

gua inglesa, remete a um processo de capitalização linguística, como afirma Zoppi-Fontana, 

(2009), conferindo ao curso de idiomas o lugar de legitimidade para o aprendizado do idioma, 

assegurado, inclusive, por exames a nível internacional e certificação da aprendizagem, como 



80 

 

 

FCE – First Certificate English37 – certificado pela Universidade de Cambridge, TOEFL – 

Test of English as a Foreign Language, certificado pela organização estadunidense Educatio-

nal Testing Service (ETS)38, dentre outros voltados para um público economicamente privile-

giado, com valores específicos e elevados para a realização da prova de proficiência. No que 

tange aos demais cursos livres, em sua maioria as aulas são realizadas com turmas pequenas e 

imaginariamente homogêneas quanto ao nível do aprendizado.  

Compreendida discursivamente, a certificação é um instrumento linguístico pelo qual 

se opera um controle do sujeito no processo de aprendizagem, produzindo, segundo Auroux 

(1992), espaços imaginários de identificação diretamente relacionados às relações que ele 

estabelece com as diferentes línguas praticadas em um determinado espaço de enunciação. A 

naturalização desses sentidos em nossa formação social promove uma regularização de uma 

memória sobre a língua, a partir de uma homogeneização do sujeito, com vistas a um ideal de 

sujeito e civilização por meio de uma massificação da cultura do outro que se marca na língua 

e se materializa nas práticas dos sujeitos. 

O significante cultura, por sua vez, é discursivizado a partir de um caráter imaginari-

amente universal, impelindo sujeitos e determinando sentidos, ao mesmo tempo em que ocul-

ta a contradição que se estabelece na relação de forças inerente que se estabelece na relação 

do sujeito à língua. 

A profusão de propagandas de cursos livres de língua inglesa como única via de 

acesso do sujeito ao cenário mundial contribui para um imaginário elitista do idioma, favore-

cendo a capitalização da língua inglesa. Os diferentes espaços de enunciação em que esses 

dizeres circulam – outdoors, TV, internet, ônibus – abarcam um largo número de consumido-

res em potencial, em consonância às demandas do Mercado, o Outro na sociedade de classes, 

interpelando os sujeitos à tomada de posição concernente a esses sentidos relativamente esta-

bilizados na formação social sobre a aprendizagem da língua inglesa.  

                                                           
37 O First Certificate in English (FCE) é uma prova elaborada pela Universidade de Cambridge, que atesta o 

nível do conhecimento de falantes não-nativos da língua inglesa. Nesta fase, a organização oferece o certificado 

de fluência básica, cujo objetivo é que os alunos que o obtenham sejam capazes de viver em países anglófonos 

ou estudar em cursos ministrados em inglês. Para níveis avançados de conhecimento da língua inglesa, a univer-

sidade disponibiliza testes de CAE – Certificate Advanced in English – e o CPE – Certificate Proficency in En-

glish. Disponível em http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/ . Acesso em 10 jan 2018. 
38 De acordo com a organização, o TOEFL é um teste de língua inglesa, disponível pela internet, que tem como 

objetivo medir a habilidade do sujeito de usar e compreender o inglês a um nível considerado universitário se-

gundo os padrões requeridos. Ele avalia quão bem o sujeito aprendiz combina as habilidades de falar, escutar e 

escrever em inglês para realizar atividades acadêmicas. Disponível em https://www.ets.org/toefl/ibt/about Aces-

so em 14 out. 2017. 
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A noção de língua transparente se torna uma “fórmula viável” para a comercialização 

de um produto, uma concepção cômoda à sociedade capitalista, na medida em que é imagina-

riamente capaz de satisfazer às “demandas” dos sujeitos nela inseridos. Os sentidos que se 

marcam nas propagandas regularizam uma memória de língua inglesa não apenas como um 

objeto de desejo para que os sujeitos discursivos tenham acesso a novas possibilidades no 

mundo atual, mas, sobretudo, um objeto com valor de mercado, pronto a ser consumida. 

No entanto, ao lançar-se ao aprendizado de língua inglesa, em especial no que tange 

aos cursos de idiomas, o sujeito discursivo é atravessado por sentidos que se deslocam entre o 

cômodo de uma ferramenta ilusoriamente inequívoca, pronta a servir, ao tempo em que é afe-

tado pelo incômodo de não conseguir abarcá-la como um todo, uma vez que os sentidos lhe 

escapam.  

Observamos também que os sentidos acerca da língua inglesa e seu ensino que se 

marcam no discurso publicitário regularizam uma sobreposição do idioma em detrimento da 

língua dita materna. Com Grigoletto (2003; 2007; 2011), compreendemos que tais sentidos 

promovem interferências nos processos identitários do sujeito brasileiro, tendo em vista o 

imaginário sobre o idioma em aprendizagem, bem como sobre si e sobre a língua que primei-

ro o constituiu. 

Podemos observar uma relação hierárquica da língua inglesa sobre a língua portu-

guesa não apenas na entrada da língua inglesa em nossa formação social, frequentemente sig-

nificada como símbolo de status, como também por uma exacerbação do modus vivendi rela-

cionado ao povo norte-americano.  

A mera reprodução desses sentidos regulariza uma memória do dizer sobre a língua e 

cultura norte-americana, operando no sujeito pragmático a instauração do desejo do outro que 

se marca por uma mimese comportamental, direciona os sentidos a uma antropofagia cultural 

intrinsecamente relacionada à exacerbação do consumo de bens e valores associados à cultura 

do outro. A noção de antropofagia cultural é fundada por Oswald de Andrade, cujos sentidos 

se relacionam ao processo de “ingestão” e “digestão” das diferentes matrizes culturais exis-

tentes no território nacional (portuguesa, africana e indígena), com vistas à produção de uma 

cultura contemporânea “genuinamente” brasileira. Dessa noção emerge o movimento antropo-

fágico relacionado à Semana da Arte Moderna de 1922.  

Ao articularmos essa concepção ao nosso trabalho de investigação, propomos pensar, 

então, um movimento antropofágico às avessas, visto que a antropofagia cultural de Oswald 

de Andrade não previa uma sobreposição dessas matrizes, como a supervalorização da língua 

e cultura inglesa em nosso território nacional, que se marca por um silêncio constitutivo da 
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nossa cultura a partir de sentidos relativos a uma univocidade discursiva e uma cultura univer-

sal como formas de sustentação do poder.   

De acordo com Orlandi (2010), em “As formas do silêncio”, o silêncio constitutivo 

se realiza na escolha das palavras a serem ditas e os sentidos a serem regularizados. Segunda a 

autora, por aí se apagam os sentidos que se quer evitar, gerando uma (im)possibilidade no 

“trabalho significativo de uma “outra” formação discursiva, uma “outra” região de sentidos” 

(ORLANDI, 2010, p. 74).  

No discurso publicitário, os dizeres naturalizados sobre a urgência de aprendizagem 

da língua inglesa, bem como a perspectiva de ensino do idioma de forma rápida e ilusoria-

mente eficaz, nos remetem à propagação da língua inglesa no cenário mundial como forma de 

dominação a povos e culturas considerados “inferiores”. Segundo Lagazzi (1987), esse pro-

cesso de supervalorização do outro em relação a si mesmo se realiza a fim de submeter o su-

jeito a uma relação hierárquica de autoridade, buscando eliminar as contradições por um ilu-

sório dizer de verdade. 

De acordo com Orlandi (2008), atrelado ao discurso da cultura está o discurso colo-

nialista que se perpetua, criando condições para que essa relação histórica entre colonizador e 

colonizado retorne, e funcione em essência, como uma “marca de nascença”. Ainda segundo a 

autora, tal discurso constitui um imaginário que se constrói para a significação desse povo 

(ORLANDI, 2008, p.55).  Para Orlandi, a relação histórica entre Brasil e Portugal é retomada 

a partir do apagamento sobre o(s) brasileiro(s) em nossas singularidades, predominando o 

discurso sobre o Brasil contado por europeus (portugueses, italianos, alemães). 

Atualmente, face à “interdependência” da língua/cultura norte-americana em nossa 

formação social, tal como é significada, uma questão nos interpõe: Seríamos nós conquistado-

res de um “novo mundo” dito globalizado, ou somos colonizados por uma nação cuja cultura 

se dissemina nos países com menor poderio econômico?  

A partir dos efeitos de sentidos aqui apresentados por meio de nosso gesto de inter-

pretação, poderíamos pensar que estamos face a um processo de uma colonização linguística. 

Segundo Mariani (2004, p. 28),  

 

a colonização linguística é da ordem de um acontecimento, produz modifica-

ções em sistemas lingüísticos que vinham se constituindo em separado, ou 

ainda, provoca reorganizações no funcionamento linguístico das línguas e 

rupturas em processos semânticos estabilizados. Colonização lingüística re-

sulta de um processo histórico de encontro entre pelo menos dois imaginá-

rios lingüísticos constitutivos de povos culturalmente distintos – línguas com 
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memórias, histórias e políticas de sentidos desiguais, em condições de pro-

dução tais que uma dessas línguas – chamada de língua colonizadora – visa 

impor-se sobre a(s) outra(s), colonizada(s).  

 

 

Ainda segundo a autora, os efeitos desse processo de colonização lingüística se pre-

sentificam de diferentes formas, abrindo possibilidades de deslocamentos, rupturas, resistên-

cia aos sentidos (e posições) ideologicamente sobredeterminados(as) que se marcam na e pela  

língua. Isto porque, na abordagem discursiva, os sentidos se fixam a partir de um jogo de for-

ças que se inscreve na língua, tendo em vista as condições sócio-histórico-ideológicas nas 

quais os sujeitos estão envolvidos na produção do seu dizer. 

A aprendizagem ilusoriamente rápida e eficaz a partir de métodos práticos discursi-

vizada no discurso publicitário traz à memória o processo de propagação mundial do idioma 

em consequência da ascensão do poderio militar e econômico da hegemonia norte-americana. 

Em sua obra Colonização linguística, Mariani (2004) apresenta um panorama dos 

processos de formação da língua portuguesa no Brasil e o papel desempenhado pelo idioma 

anglo-saxão enquanto língua colonizadora no Novo Mundo, diretamente relacionado à propa-

gação da língua no cenário mundial.  Segundo a autora (MARIANI, 2004), o ensino e a difu-

são da língua inglesa eram voltados para um logicismo com fins pragmáticos, respondendo às 

necessidades de consolidação da nova terra e impulsionado pelo mercantilismo decorrente no 

século XVII. A instituição de manuais de inglês para viajantes, como a criação de “phrase 

books” e a dicionarização do idioma tornaram-se essenciais para promover a acessibilidade do 

idioma, e mais tarde da cultura anglo-saxônica. Esses instrumentos linguísticos funcionaram 

primariamente como política linguística na metade do século XVI e XVII. Com a criação de 

escolas, essa política foi consolidada a partir de 1783, com vistas não apenas a catequizar os 

nativos indígenas e, posteriormente os africanos, mas, sobretudo, a fim de alfabetizá-los em 

inglês e reproduzir, na e pela língua(gem), o modo de vida inglês na nova terra (MARIANI, 

2004). 

Os dizeres expressos que analisamos nas propagandas direcionam os sentidos a um 

ideal de progresso, intrinsecamente ligado a uma representação de civilização. Como efeito 

ideológico desses sentidos relativamente estabilizados sob uma aparente obviedade, os sujei-

tos discursivos são impelidos a responderem às demandas do mercado capitalista. Para tanto, 

tais dizeres são firmados em uma política de silenciamento (ORLANDI, 2007), regularizando 

uma memória sobre a língua inglesa a partir de uma série de exclusões e idealizações.  
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Com Eni Orlandi (2007), compreendemos os efeitos do silêncio no jogo simbólico 

que se estabelece na relação entre sujeito-língua-história. No movimento no e pelo qual os 

sentidos se constituem, de acordo com Orlandi (2007), o silêncio constitutivo surge a partir da 

escolha das palavras em que para se dizer X, silenciam-se sentidos outros ali possíveis.  

A exacerbação das propagandas de cursos de idiomas para a aprendizagem da língua 

inglesa silencia sentidos outros concernentes à aprendizagem do idioma nas escolas regulares, 

em seus diferentes níveis, particular ou público. Em seus diferentes modos de subjetivação à 

língua inglesa, os dizeres sobre a urgência de aprender o idioma anglo-saxão também silenci-

am possibilidades de aprendizagem de uma outra língua estrangeira na qual o sujeito-aprendiz 

possa melhor se identificar.  

A noção de competência linguística em voga nos dizeres da publicidade para uma 

aprendizagem sem traços da língua materna promove um apagamento das condições de pro-

dução – seja em contexto imediato, a julgar pelos espaços de enunciação, seja em seu contex-

to sócio-histórico e ideológico em que essa língua é falada, promovendo uma ilusão de homo-

geneidade e transparência da língua em aprendizagem. Tais dizeres proporcionam, ainda, um 

apagamento de nossa língua dita materna em nosso próprio território nacional marcado por 

uma tensão constitutiva no discurso que se estabelece na e pela relação do sujeito com a lín-

gua.  

Os efeitos de sentidos expressos nas propagandas proporcionam, ainda, efeitos de um 

sujeito dono e origem de si, localizado no centro do conhecimento, em apagamento da incom-

pletude constitutiva no sujeito, localizando-o frente a uma falta, uma dívida de aprendizagem 

na qual ele ilusoriamente precisa reparar. 

A mera reprodução dos saberes acerca de uma cultura universal proporciona ao sujei-

to uma ilusão de verdade inquestionável e, portanto, intransformável, a partir de uma realida-

de a-histórica. Tais sentidos promovem um movimento de alienação/assujeitamento do sujeito 

às formações ideológicas vigentes sob o espectro de convenções culturais, em apagamento da 

relação de forças constitutiva da luta de classes que se estabelece na e pela língua(gem), no 

discurso, portanto.   

Sob o efeito de evidência dos sentidos, sujeitos e sentidos são sobredeterminados no 

discurso publicitário. Trazemos a seguir um quadro esquemático acerca dos sentidos sobre (e 

para) a língua inglesa naturalizados em propagandas sobre o idioma em nossa formação soci-

al, a fim de expor o caráter ideológico desses dizeres. 
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Quadro 1 – Sujeitos e sentidos no discurso publicitário 

MÍDIA: DISCURSO PUBLICITÁRIO 

CONHECIMENTO Lugar: curso de idiomas 

ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 

Domínio da língua 

Apreensão totalizante do idioma 

Preparação para o trabalho 

APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA 
Memorização e apreensão da sintaxe: 

fluência 

INSTRUMENTO LINGUISTICO REGU-

LADOR 

Recursos tecnológicos 

Livro didático 

Memória de língua utilitarista com valor de mercado 

Instituição de nova posição-sujeito: consumidor 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

De acordo com Pereira (2008), a propaganda pode ser concebida como uma forma 

paga por cliente-anunciante/patrocinador, com apresentação impessoal, por meio de multimí-

dia, impressos e outros, cuja função é de persuadir (incutir na mente de) um público imaginá-

rio, potencialmente consumidor, uma realidade idealizada.  A regularização de uma concep-

ção de língua veicular, totalmente transparente e concebida como vetor de comunicação, ocu-

pa papel preponderante na sociedade capitalista, na medida em que é um produto “fiável” para 

o consumo, em apagamento da heterogeneidade constitutiva da língua, o lugar privilegiado da 

manifestação da ideologia.  

A partir de nosso gesto de interpretação das materialidades discursivas, observamos 

que a mídia cumpre o papel de reguladora de uma memória sobre a língua inglesa na nossa 

formação social, convocando os sujeitos a tomarem uma posição específica, de sujeito-

consumidor de uma língua ilusoriamente homogênea. Sob diferentes formas de subjetivação, 

tais sentidos se marcam nas propagandas a fim de atender aos anseios do sujeito contemporâ-

neo à ilusão de completude que se presentifica na e pela língua e cultura do outro, frequente-

mente associado à hegemonia norte-americana. No movimento contínuo em que sujeitos e 

sentidos se constituem, observamos que a regularização dos sentidos sobre (e para) a língua 

com valor de mercado, possui implicações nos processos de identifica-

ção/identificação/subjetivação ao idioma, fazendo deslocar os sentidos de um sujeito desejan-

te (LACAN, 1999) para um sujeito consumidor.   

Observamos que os discursos que se marcam nas propagandas regularizam uma me-

mória sobre (e para) a língua inglesa, e se materializam nas práticas dos sujeitos. Considera-

mos que tais sentidos são, muitas vezes, reproduzidos na escola, seja pelas leis que gerem a 
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Educação do país seja pelos materiais didáticos e atos enunciativos inerentes à posição do 

professor no ambiente escolar que, a nosso pensar, reverberam nos dizeres do aluno, com im-

plicações no imaginário sobre o idioma para o sujeito aprendiz. 

Compreendemos que os discursos publicitário e pedagógico são alguns dos elemen-

tos responsáveis pela interpelação do sujeito à língua em nossa formação social, constituindo-

se como instâncias de circulação/reprodução/legitimação de sentidos sobre (e para) a língua 

inglesa, conferindo um lugar para ela na formação social.  Sendo assim, a análise de das dire-

trizes que regulam o ensino da língua estrangeira no ambiente escolar se realiza de forma a 

pensar na confluência com que esses sentidos sobre a língua são regularizados e suas implica-

ções no imaginário de língua inglesa que se constitui para o aluno. Tomando como suporte 

para este gesto de interpretação, propomos uma reflexão dos dizeres que se marcam nas leis 

da Educação sobre a língua estrangeira com vistas à desnaturalização desses sentidos. 
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4. O DISCURSO PEDAGÓGICO E OS SABERES (SOBRE) A LÍNGUA INGLESA 

 

O espaço escolar é frequentemente discursivizado como um espaço aberto, a ser 

construído por professor, comunidade, alunos, família, supostamente buscando reflexões e 

críticas para uma melhor formação do sujeito.  Nessa configuração, as disciplinas são estrutu-

radas, de um modo geral, a partir de saberes pré-estabelecidos, a pensar nas condições sócio-

históricas nas quais se encerram o país e a comunidade escolar.  Nessa perspectiva são pauta-

das as aulas de História, Geografia, Língua Portuguesa. 

Efeitos aparentemente evidentes dessa distribuição no espaço escolar no país denun-

ciam o caráter ideológico em que se fundam as políticas de línguas, promovendo uma hierar-

quização de saberes que se marca pela quantidade mínima/máxima de aulas de cada disciplina 

por semana, a distribuição dos tempos no quadro de horários (se casados ou fragmentados) e 

até mesmo pelos dias e horários na semana em que determinadas disciplinas serão oferecidas, 

em detrimento de outras. 

Consideramos que essa relação hierarquizada se presentifica por processos históri-

cos, ideologicamente marcados, constituindo, portanto, uma memória da e sobre a língua, com 

implicações nas políticas de línguas e, por conseguinte nos modos de subjetivação do aluno à 

língua em aprendizagem. Como nos afirma Guimarães (2002), há nessa distribuição dos espa-

ços de enunciação uma hierarquização de línguas, e povos, a partir da distribuição/divisão 

muitas vezes ligada à noção de civilização numa relação de sobreposição às demais.  

Na compreensão da língua(gem) a partir do seu trabalho simbólico, consideramos 

que o discurso sobre a língua inglesa assegura a ela um lugar, um espaço de enunciação cujos 

efeitos se marcam na subjetivação dos falantes a essa língua a partir de uma memória na e 

pela língua. Nesta disputa de e pelos sentidos a serem fixados sobre a língua, nela é retida a 

tensão constitutiva das relações sociais diretamente relacionadas tanto às posições que os su-

jeitos ocupam na formação social, quanto às condições específicas de produção do discurso. 

Segundo Auroux (1992), é possível compreender o processo de gramatização como o 

movimento pelo qual se aprender, compreendendo nessa aprendizagem o falar ou ler em uma 

determinada língua a partir de instrumentos lingüísticos. Na passagem do saber epilinguístico 

para o metalinguístico39 advindo desse movimento de gramatização, além da descrição da 

                                                           
39 Para Auroux (1992) O processo do “saber linguístico” compreende dois aspectos: o saber epilinguístico, que 

diz respeito à atividade de reflexão sobre a língua em contexto de uso, isto é, em situações reais de interação 

comunicativa, enquanto que o saber metalinguístico concerne aos métodos e processos relativos às atividades-

métodos-processos na descrição das línguas. Segundo o autor, nessa passagem ocorre um processo de consciên-

cia linguística na qual se funda as ciências da linguagem. 
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linguagem natural implica-se também uma representação de língua pautada em regras e de-

mais formalizações. Nesse processo, como afirma o autor, emerge a necessidade de tentativa 

de homogeneização das línguas, ilusoriamente sempre idênticas a si mesmas, independente-

mente dos sujeitos, assim como do espaço e das circunstâncias em que se inscrevem esse pro-

cesso. Compreendemos que a tecnologia é significada como um instrumento linguístico na 

atualidade com vista ao processo de gramatização da língua estrangeira, extrapolando os limi-

tes temporais das gramáticas e dicionários pelo seu poder de reinvenção e ilusão de inesgota-

bilidade com vistas à regularização de uma representação de língua e um ideal de sociedade. 

A inserção da língua inglesa na instituição escolar, assegurada pelos documentos ba-

silares da Educação nacional, produziu novas formas de significação acerca do idioma e, por 

conseguinte, novos modos de subjetivação. Por meio dos instrumentos linguísticos como ma-

nuais, dicionários, gramáticas, assim como pelos atos enunciativos daqueles que são respon-

sáveis por esse processo, como professor, diretor, comunidade escolar e mesmo os alunos, a 

escola regular transmite um saber sobre o idioma anglo-saxão que, embora com presença ma-

joritária nos estabelecimentos de ensino, de um modo geral possui uma defasagem em relação 

à carga horária de disciplinas consideradas historicamente mais importantes, como veremos a 

seguir em nossa subseção 4.3 deste trabalho de investigação.  

Os documentos basilares da Educação Nacional operam no sentido de assegurar “no-

vas” práticas e, sobretudo, garantir o estabelecimento de uma memória sobre a língua inglesa 

e o seu ensino, bem como sua legitimação na formação social, produzindo um efeito de obje-

tividade e neutralidade dos sentidos ali inscritos, funcionando como uma memória institucio-

nalizada. Inscritos numa rede parafrástica de sentidos, esses documentos são produzidos a 

partir de uma memória do dizer sobre o objeto, constituindo o que Orlandi (2006) designa 

uma memória de arquivo.  

Segundo a autora (ORLANDI, 2006, p.3)40, 

 

a memória de arquivo é aquela que não esquece, ou seja, a que as Institui-

ções (Escola, Museu, eventos etc.) praticam, alimentam, normatizando o 

processo de significação, sustentando-o em uma textualidade documental, 

contribuindo na individualização dos sujeitos pelo Estado.  

 

Como uma memória de arquivo, o documento possui uma historicização na qual se 

inscrevem sentidos que são marcados por uma rede de formulações resultante de uma disputa 
                                                           
40 Recorte extraído de entrevista realizada com Eni Orlandi, intitulada Teias: conversa com Eni Orlandi. 

Disponível em https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/Analise%20do%20Discurso%20-

%20Eni%20Orlandi.pdf. Acesso em 27 out 2017. 
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ideológica.  Os documentos, assim, são instrumentos reguladores desta memória, ao mesmo 

tempo em que são regulados pelo Estado e suas instituições, na medida em que, a partir de 

uma ilusão de controle dos saberes pré-estabelecidos, determinados sentidos são legitimados 

pela institucionalização do saber, tendo em vista os interesses das formações ideológicas vi-

gentes.  

De acordo com Auroux (2009), a invenção da escrita, primeira revolução tecnológi-

ca, instaura novas demandas; novos modos de produzir a história e reproduzir os sentidos.  O 

surgimento da imprensa promove uma espécie de padronização da língua, que passa a funcio-

nar como um espaço de comunicação supostamente homogêneo, o que promove implicações 

na relação do sujeito com a língua. Ainda segundo o autor (AUROUX, 2009, p.43), a instru-

mentalização da língua relaciona-se a um processo de “pedagogização linguística” impulsio-

nada pela criação e desenvolvimento de gramáticas, dicionários, livros didáticos, dentre ou-

tros instrumentos linguísticos decorrentes desse processo, proporcionando uma regularização 

dos sentidos sobre a língua a partir de uma padronização. 

Por esse processo, a língua fluida falada por habitantes nativos dá lugar à língua ima-

ginária (ORLANDI, 2009), constituída a partir de uma sistematicidade com vistas a uma pa-

dronização, geralmente associada à elite, legitimada pela institucionalização do saber.  Em 

uma distinção entre língua imaginária e língua fluida, Orlandi (1988, p. 30) afirma que “a 

língua imaginária obriga a passar pelas coerções, coloca paradigmas e controla o uso e a for-

ma da língua”. Por outro lado, a língua fluida se marca no cotidiano dos sujeitos, falada colo-

quialmente pelos seus falantes (ORLANDI, 1988). Consideramos que esse embate entre a 

língua fluida, do cotidiano, e a língua imaginariamente estável e homogênea que se presentifi-

ca nas instituições escolares se realiza por uma relação de forças constitutiva da língua, visto 

que é heterogênea, com seus efeitos na relação do sujeito com a língua41.  

A considerar a necessidade de difusão e regularização do idioma para fins comerci-

ais, a língua tornou-se assim uma questão de Estado, que provê a sua regulamentação, norma-

tização, por suas leis, mas também regula a sua relativa estabilização a partir de manuais, 

gramáticas e dicionários. A sistematização e, por conseguinte, a gramatização da língua ingle-

sa promoveu efeitos de sentidos para a língua a partir de uma representação que, materializada 

nos documentos legais que gerem a Educação Nacional, adentram o ambiente educacional 

com vistas à estabilização desses sentidos, a partir de uma ilusória equivalência entre lín-

                                                           
41 Acerca desses efeitos, em especial no que tange ao imaginário de língua inglesa que se constitui para o aluno, 

podemos tecer algumas considerações a partir da análise dos dizeres dos alunos realizada em nossa quinta seção,. 



90 

 

 

gua/coisa, sobredeterminando tanto os sujeitos que se inscrevem nesse espaço enunciativo, 

quanto os sentidos postos ali em circulação, materializados nas práticas na e pela língua(gem). 

Em seus estudos acerca dos efeitos que a organização do espaço tem na produção de 

sentidos de um povo, de um país, de uma língua, Fedatto (2011) afirma que o espaço como 

uma forma que se constitui historicamente ocupa papel determinante na formulação dos senti-

dos, contribuindo para o imaginário de língua, interferindo nos processos de interpela-

ção/identificação/subjetivação do sujeito a essa língua. 

Em atenção às condições de produção nas quais os sentidos sobre (e para) a língua 

são legitimados em nossa formação social, trazemos a seguir algumas considerações acerca do 

movimento de elaboração e estabilização das leis que gerem a Educação no país, quais sejam 

LDBEN, PCN, OC e demais literaturas concernentes ao nosso trabalho de investigação. 

A partir da consideração das condições sócio-histórico-ideológicas, realizamos uma 

análise dos efeitos de sentidos sobre a língua inglesa e o seu ensino, que se marcam no discur-

so pedagógico que se materializa nos documentos supracitados, próxima etapa de nosso traba-

lho de investigação, tomando em atenção à imbricação entre sujeito, língua e cultura, e seu 

lugar nos processos de interpelação/identificação/subjetivação do aluno à língua em aprendi-

zagem.  

Consideramos que a relevância deste recorte discursivo se dá na medida em que a 

Lei de Diretrizes e Bases é uma lei orgânica incumbida de ditar as diretrizes e bases da orga-

nização do sistema educacional, a serem seguidas pelos poderes municipais e estaduais, tendo 

em vista as estratégias para adequação do currículo às realidades regionais e locais. A nosso 

pensar, a compreensão dos sentidos que se marcam nestes documentos legais visto que, 

materializados nos livros didáticos, orientações curriculares e, até mesmo pela posição do 

professor, interferem no imaginário do aluno sobre a língua e seu ensino e, por conseguinte, 

na sua aprendizagem. 

 

 

4.1 DAS LEIS DA EDUCAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO: DO DISCURSO 

(SOBRE) O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA EM ESCOLAS REGULARES  

 

Sob um efeito de objetividade e neutralidade dos sentidos ali inscritos, os documen-

tos oficiais que gerem a educação no país atuam como espaço regulador de uma memória so-

bre a língua e o seu ensino, e se materializam nas práticas docentes. A partir de um breve pa-

norama das condições de produção em que os documentos oficiais que gerem a educação na-
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cional acerca da língua estrangeira nas escolas regulares foram produzidos, a saber LDBEN 

(BRASIL, 1996), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000), nas Orientações 

Curriculares (SECRETARIA, 2016) e, ainda, na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2017), buscamos melhor compreender o movimento em que os sentidos sobre a língua inglesa 

são relativamente estabilizados em nossa formação social, e suas interferências no imaginário 

do idioma que se constitui para o aluno.  

Dentre os documentos norteadores da educação nacional encontra-se a Lei de Dire-

trizes de Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei 9394/96). Reformulada em 1996, a 

LDBEN é a legislação que regulamenta o sistema educacional do Brasil, subdividido em Edu-

cação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. Nela são estabelecidos 

os princípios da Educação e os deveres do Estado concernente à educação escolar pública e 

privada, atuando em regime de responsabilidades e colaboração entre as esferas federal, esta-

dual e municipal.  

Ao longo dos 56 anos de existência, desde a sua primeira implementação, em 1961 – 

designada lei 4.024/61 – a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – atual Lei 

9.394/96 – sofreu algumas alterações, marcando um possível aperfeiçoamento do processo 

educacional no país. 

Das alterações sofridas na lei nessa trajetória, podemos destacar a lei de 5.540/68, 

que teve como alguns de seus objetivos o ajuste da organização do ensino ao novo quadro 

político e econômico. A fim de dinamizar a nova ordem socioeconômica concernente ao perí-

odo da ditadura militar, a lei foi reformulada em especial no que tange à estrutura do ensino 

superior, sendo por isso, chamada de lei da reforma universitária42. Numa visão global, a lei 

se manteve com uma estrutura tradicional do ensino sem, no entanto, prever um currículo 

fixo, em seus diferentes níveis, em todo o território nacional. 

Em 1971, três anos mais tarde, a lei de 5.692/71 visava à reforma na estrutura dos 

ensinos de 1º e 2º graus, relativas aos níveis primário, médio e superior previstas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 (nº 4.024/61). Dentre as reformas na lei, 

destacamos a obrigatoriedade do ensino profissional, a fim de atender às necessidades de for-

                                                           
42 Segundo Martins (1988; 2006), a reforma universitária se realizou sob dois eixos fundamentais: modernização 

e expansão das instituições públicas, em especial as federais, e a abertura para o ensino superior privado a fim de 

suprir as demandas de matrículas em déficit nas instituições públicas do país, devido à crescente demanda de 

acesso ao nível superior. Nessa fase, as matrículas saltaram de 21 mil para 182 mil nas universidades públicas. 

Com a privatização das universidades, no entanto, esse percentual subiu para 885 mil alunos, o que, a nosso 

pensar, não significa necessariamente condições de equidade a todos. Para maior aprofundamento sobre essas 

questões, sugerimos as leituras de Vasconcelos (2007); Cunha (2004); Sampaio (2000), dentre outros. 
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mação de mão-de-obra advindas da industrialização acelerada e expectativa de crescimento no 

setor. 

Face à promulgação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), novas emen-

das e projetos foram consolidados na LDB, prevendo uma ampliação de recursos financeiros 

para a educação no país a fim de fixar as diretrizes e bases da educação nacional. Tais altera-

ções na lei de diretrizes e bases possibilitaram uma ampliação do sistema educacional concer-

nentes ao currículo do ensino médio e à regulamentação da educação infantil, em consonância 

com os parâmetros da Carta Magna e a nova ordem sócio-político-econômica vigente.  

Com diversas oposições do setor educacional na iniciativa privada, e com o apoio de 

parte do parlamento, novas alterações foram realizadas em 1993, culminando em duas versões 

da Lei. A última versão, três anos após, foi votada na Comissão Educação, Cultura e Desporto 

da Câmara dos Deputados, onde obteve a aprovação final, com o texto final sancionado pelo 

presidente da República, sob o nº 9.394/96.  

Dentre as alterações significativas na nova LDBEN43, Alves (2002) destaca a criação 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), assim como a instituição do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e Programa Universidade Para Todos (PROUNI), uma vez que viabilizam a promo-

ção do acesso ao ensino superior. Segundo o autor, a atual lei 9.394/96 é a mais completa lei 

já redigida em prol da educação no país (ALVES, 2002). Em consonância com os moldes do 

ideário neoliberal, para o autor, a legislação se configura como um marco simbólico de uma 

guinada do movimento neoconservador no país. 

Diante desta nova composição da lei, surge a necessidade de adequação do sistema 

educacional, por meio da instituição de novos parâmetros educacionais, a fim de promover 

um modelo condizente com a nova realidade política e econômica no país.  

                                                           
43 De acordo com nossas pesquisas nesse processo de investigação e análise do nosso objeto de estudo, não en-

contramos literaturas que nos apontem o momento em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) pas-

sou a ser significada como LDBEN, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, demonstrando assim a 

opacidade com que os sentidos se regularizam na formação social. No entanto, num gesto de interpretação, ob-

servamos que a nova nomeação é concomitante às transformações na própria lei, que passou a encarar a educa-

ção em nível global, envolvendo todas as etapas da educação nacional. Nessa concepção de Educação global, 

estão dentre outras alterações em sua última versão, Lei 9394/96, no que concerne a atual distribuição das esferas 

administrativas concernentes às responsabilidades acerca da Educação, a lei assevera que a Educação Infantil é 

de responsabilidade dos municípios, como prioridade, e de forma gradativa também o Ensino Fundamental 

ficaria a cargo dessa esfera; o que, de um modo geral, acontece apenas com os anos iniciais, referentes a etapa 

que compreende do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental. A segunda etapa do ensino fundamental, do 6º ao 9º 

anos, encontra-se, em sua maioria, a cargo dos estados, sendo reestruturados gradativamente para a 

responsabilidade dos municípios. Nesse sistema, o Ensino Médio é de responsabilidade da esfera estadual, e o 

Ensino Superior, por sua vez, de um modo geral fica sob a responsabilidade da União, contando com os estados 

e municípios em regime de colaboração.  



93 

 

 

Em meio à crise na economia brasileira nos anos 1990, e sem contar com um projeto 

conciso que abrangesse a educação nacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais foram 

elaborados a fim de prover a sociedade de estratégias para um novo modelo de comportamen-

to e atitudes exigidos no contexto. Subsidiados pelo Banco Mundial, os PCN foram concebi-

dos como um incentivo ao desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos.  Como 

contrapartida de tal gesto está a exigência do cumprimento das novas diretrizes (im)postas 

pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional no combate ao analfabetismo no 

mundo (NAGEL, 1992). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais surgiram em sua versão para 1ª a 4ª séries. 

Atualmente, compõem uma coletânea de livros, abrangendo as diversas áreas do conhecimen-

to em seus diferentes níveis de ensino.  Como um conjunto de saberes e fazeres concernentes 

à prática pedagógica na instituição escolar, o documento é significado como um suporte ao 

projeto da escola na elaboração do seu programa curricular, e uma referência aos professores, 

a fim de orientá-los na busca de novas abordagens e metodologias para a construção de um 

currículo pautado nas matrizes de referência. Dentre os parâmetros, que compreendemos neste 

trabalho de investigação como padrões, estão os temas transversais, a noção de avaliação que 

tem como um dos seus objetivos, fornecerem ao professor uma reflexão crítica sobre a sua 

prática.  

Acerca dos temas transversais44, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), 

são temas voltados para a compreensão da realidade social e cidadania que, segundo o Minis-

tério da Educação, englobam Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Trabalho e 

Consumo e Pluralidade Cultural, e devem ser trabalhados de forma “transversal”, ou seja, 

atravessando todas as disciplinas.  

As orientações curriculares, por sua vez, são uma ferramenta elaborada pela Secreta-

ria Estadual de Educação que provê o corpo docente de um conjunto de conteúdos mínimos a 

serem ministrados no ambiente escolar. Segundo a SEEDUC-RJ (2016), o documento é dis-

ponível “a todas as nossas escolas, apresentando as competências e habilidades básicas que 

devem estar contidas nos planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é orientar, de forma clara 

e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-aprendizagem, em cada disci-

plina, ano de escolaridade e bimestre” 45, com material de consulta disponível no site da rede 

de educação, de acordo com as disciplinas de base nacional comum. Elaborado em 2012, o 

                                                           
44 Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf. Acesso em 14 out. 2017. 

45 Disponível em http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820. Acesso em 14 out. 2017. 
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Currículo mínimo possui como uma de suas funções o auxílio ao professor no seu planeja-

mento escolar, respeitando cada disciplina e etapa de aprendizagem, com vistas a “atender às 

necessidades da atual sociedade”. 

Embora não entre no escopo da nossa investigação por considerarmos uma lei recen-

te e, portanto, em fase de construção, cabe-nos assinalar a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), firmada nos princípios de que, segundo o documento, “EDUCAÇÃO É A BASE”.  

A primeira versão do documento foi publicada em 2015, contando pareceres analíti-

cos de especialistas, associações científicas e membros da comunidade acadêmica. Publicada 

em sua segunda versão maio de 2016, a BNCC é fruto de um debate institucional em seminá-

rios realizados pelas Secretarias Estaduais de Educação em todas as Unidades da Federação, 

sob a coordenação do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME)46. Como uma de suas principais 

funções, segundo o Ministério da Educação, é indicar conhecimentos e competências que se 

espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade, tendo como base “os 

princípios éticos políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Edu-

cação Básica (DCN) e outros órgãos que direcionam a educação nacional no país”. Sob a ilu-

são de transparência da linguagem, o documento propõe uma ilusória clareza das diretrizes a 

serem seguidas, desde o ingresso na Creche até o final do Ensino Médio (BRASIL, 2016, 

p.30), compreendendo o processo de ensino-aprendizagem como uma forma de “apropriação 

do conhecimento”, como assegura o documento (BRASIL, 2016, p.30)47. 

A partir dos enunciados propostos pelas instâncias responsáveis pela elaboração das 

leis, observamos que o ensino no Brasil é pautado sob a premissa de uma consolidação de 

uma Base de conteúdos elementares, enquanto básicos, que norteiam a educação nacional a 

fim de indicar as competências que os professores devem trabalhar na prática docente. O en-

sino, assim, é norteado por uma via de mão única, pela qual os alunos são significados como 

todos, em um silenciamento das diferentes condições de produção em que esse ensino se rea-

                                                           
46 A primeira versão do documento foi publicada em 2015, contando pareceres analíticos de especialistas, 

associações científicas e membros da comunidade acadêmica. Disponível em 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf. Acesso em 14 out. 2017. 

47 No que concerne ao ensino-aprendizagem da língua inglesa, vale destacar que em sua versão de 2017, a 

BNCC promove um deslocamento do significante língua estrangeira para língua inglesa, ressaltando a relevância 

do idioma em nossa formação social. Segundo o documento, o ensino da língua inglesa nos anos finais do fun-

damental tem por alguns dos seus objetivos, o engajamento dos estudantes na sociedade globalizada, abrindo 

novas possibilidades “de interação e percursos de construção do conhecimento”. (BRASIL, 2017, p. 237).  
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liza em nossa formação social, que se marca em sua diversidade territorial, cultural, linguísti-

ca. 

As políticas de ensino no país atuam de forma descontextualizada, com base em dife-

rentes metodologias, tendo em vista os conhecimentos a serem adquiridos sob princípios su-

postamente éticos e políticos, mas que visam responder às demandas sócio-econômicas, e 

imposições financeiras exteriores condizentes com cada época na qual se inscrevem tais dis-

cursos.  

Como viemos afirmando, observamos que os documentos regularizam uma memória 

sobre a língua intrinsecamente ligada à noção de UMA cultura singularizada e supostamente 

homogênea. Sentidos esses que muitas vezes se materializam nos atos enunciativos dos agen-

tes do conhecimento e reverberam nos dizeres dos alunos, quer sob a forma de pré-

construídos ou discursos transversos (COURTINE, 1999), com implicações na relação do 

sujeito aprendiz com a língua em aprendizagem.  

A partir de um gesto analítico acerca das leis que gerem a educação nacional, assim 

como literaturas, disponíveis na internet a serviço do professor, que se presentificam inclusive 

em sites governamentais, buscamos compreender o funcionamento desses dizeres no movi-

mento dos sentidos e os seus efeitos no imaginário de língua inglesa para o aluno, em especial 

no que tange à relação aparentemente inequívoca entre língua e cultura. 

 

 

4.2  UM PERCURSO ANALÍTICO ACERCA DO ENTRELAÇAMENTO ENTRE LÍNGUA 

E CULTURA NO DISCURSO LEGAL 

 

Tomando de Courtine (2009 [1981]) a noção de sequência discursiva (SD), passamos 

à análise dos excertos dos documentos legais supracitados, em especial no que tange aos dis-

cursos sobre o ensino da língua estrangeira nos documentos oficiais do Estado.  Segundo o 

autor (COURTINE, 2009 [1981] , p.107-108), “convém, para começar, determinar a escolha 

de uma sequência discursiva como ponto de referência, a partir do qual o conjunto dos ele-

mentos do corpus receberá sua organização”. Para tanto, apresentamos num primeiro momen-

to um gesto de interpretação sobre a educação a ser oferecida aos sujeitos, e, a seguir, ao ensi-

no da língua estrangeira. 

Em consideração à divisão de deveres/poderes do Estado e seus municípios no que 

concerne a um dos presssupostos fundamentais impressos na Constituição Federal, o direito à 

Educação a todos, a Carta Magna (BRASIL, 1988) assegura em seu Art. 205 que 



96 

 

 

 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promo-

vida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno de-

senvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. (grifo nosso) 

 

Etimologicamente, o termo Educação, associado à cultura da terra e criação de ani-

mais, a partir do século XVI, passou a ser empregado com o sentido de formação e, assim, a 

Educação é significada como cultivo do ser humano, com vistas ao desenvolvimento de suas 

potencialidades (NÉRICI, 1965). Nesse sentido, à luz da Carta Magna, a educação passa a ser 

compreendida em seus múltiplos aspectos, com implicações não só nos processos de ensinoa-

prendizagem, como também nas posições dos professores e alunos.  

O aluno chega à sala de aula com um currículo pré-estabelecido a cumprir, um con-

junto de “coisas-a-saber” (PÊCHEUX, 1990 [1983], p.54-55) sob as formas de disciplinas, 

pré-determinadas histórica e ideologicamente marcadas, cujo “sucesso”, compreendido muitas 

vezes pela sua aprovação nessas disciplinas, é condição “natural” para prosseguir em sua vida 

profissional. Tais sentidos são marcados no discurso pedagógico por uma rede parafrástica de 

sentidos, em retomada aos sentidos inscritos na Constituição Federal (BRASIL, 1988) que, 

em seu parágrafo segundo, dos Princípios e fins da Educação Nacional, assegura que 

 

SD1 

a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de li-

berdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidada-

nia e sua qualificação para o trabalho. (grifo nosso) 

 

Discursivamente, consideramos que as palavras não são postas ao acaso nem por 

acaso, mas inerentes a elas estão sua ordem e organização. De acordo com Orlandi (2001), os 

processos parafrásticos representam o retorno, ainda que sob diferentes formulações do mes-

mo dizer sedimentado, aos mesmos espaços do dizer. Os sentidos relativamente estabilizados 

no eixo do interdiscurso se marcam em dizeres outros muitas vezes sob a forma de uma atua-

lização de memória.  Segundo a autora (ORLANDI, 2001), o fato de haver na língua uma 

organização, não exclui dela sua ordem própria referente ao Real que nela habita, fazendo 

intervir sentidos outros. 

Trazendo à cena as contribuições dos estudos lacanianos acerca da forma como os 

sentidos se constituem na rede de significantes (LACAN, 1999), discursivamente compreen-
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demos que os sentidos significam na relação entre o simbólico, histórico e o ideológico, mar-

cados por uma rede de discursividades que se entrelaçam na relação entre memória e atuali-

dade. 

Neste artigo concernente à Educação como direito de todos, podemos observar um 

deslocamento de sentidos em relação à hierarquização dos deveres de assegurar essa educa-

ção. Embora esteja a família em primeira instância na responsabilidade de garantir a educação 

formal aos filhos, o Estado continua a atuar como principal provedor desse direito, muitas 

vezes assegurado por políticas de governo que garantem o benefício social às famílias econo-

micamente carentes, cujos filhos menores de idade estejam vinculados à instituição escolar, 

tendo a presença aferida na escola a partir das chamadas nominais diárias em cada disciplina e 

devidamente registradas, como comprovante dessa institucionalização. 

A partir das condições de produção do discurso pedagógico na contemporaneidade, 

consideramos que ao trazer em sua gênese os sentidos inerentes à Lei Magna (BRASIL, 1988) 

marcados pelo discurso de “desenvolvimento” do sujeito com vistas a inseri-lo no mercado de 

trabalho, expresso na Constituição Federal, compreendemos que esses sentidos nos remetem a 

uma hierarquização do saber/poder legitimado pela escola. 

A escola se institui por ações regidas por regulamentos, normas e leis pautadas em 

modelos estanques com vistas a uma padronização de comportamentos e ações educacionais, 

conferindo aos sentidos ali inscritos um efeito de unidade. Todavia, quais os sentidos que 

emanam desses documentos acerca do ensino e, em especial do ensino de língua inglesa na 

instituição escolar? 

De acordo com a LDBEN, em seu Art 1º,  

 

SD2 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. (grifo nosso) 

 

A educação formal, discursivizada no documento na relação com o mundo do traba-

lho, é considerada a partir dos processos formativos, ou seja, deliberação de ações continua-

das e supostamente coordenadas a fim de prover a educação e/ou a formação do cidadão, in-

trinsecamente ligados aos movimentos sociais e às manifestações culturais como práticas dos 

sujeitos. Nessa perspectiva, a prever tais ações educacionais, observamos que na utilização do 
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termo manifestações culturais, o significante cultura é utilizado no plural, trazendo à memória 

a heterogeneidade que lhe é constitutiva. 

No entanto, no que tange aos princípios e fins da Educação Nacional, o mesmo do-

cumento (LDBEN), no seu Art 3º assevera que  

 

SD3 

o ensino ministrado com base nos seguintes princípios [...] liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 

o saber. (grifo nosso) 

 

Embora o caráter formador da educação tenha sua gênese no século XVI, ainda hoje 

podemos observar suas marcas no discurso do documento legal, marcado por alguns dos prin-

cípios norteadores da educação, tendo a escola como algumas das suas principais funções: 

“transmitir e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”. Embora nesse mesmo artigo a 

lei assegure, em seu inciso X do artigo 3º, a “valorização da experiência extra-escolar”, a par-

tir da SD3, observamos que a escola atua como “detentora” do conhecimento, sendo a respon-

sável pela circulação desses saberes, em detrimento do saber empírico do aluno.  

Em uma análise das instituições a partir dos saberes e poderes, Foucault afirma que a 

Escola não visa apenas o desenvolvimento das habilidades do sujeito, mas também a “forma-

ção de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto mais útil, e 

inversamente” (FOUCAULT, 1979, p.119). Assim pensado, o estabelecimento disciplinar é 

um mecanismo de dominação com vistas ao controle das condutas a partir de uma homoge-

neização dos sentidos e dos sujeitos, não apenas pelos conteúdos abordados, como também 

pelo padrão de comportamento previamente estabelecido. Tal mecanismo se realiza em um 

emaranhado de discursividades que, sob um efeito ideológico, se marcam aparentemente line-

ares.  

A transmissão do conhecimento pela via única e exclusivamente escolar é significada 

a partir de uma hierarquização do saber que se realiza sob a forma de um currículo mínimo 

como resultante de uma seleção de conteúdos a serem ensinados em determinadas disciplinas 

previamente estabelecidas e cuidadosamente dispostas em uma grade de horas, consideradas a 

partir de sua relevância social. Sendo assim, a escola atua como um espaço regulador de uma 

memória, como condição fundamental para a manutenção do poder. 

Dentre as funções da escola de promover a pesquisa, está também a função de divul-

gar “a cultura”, “o pensamento”, e “o saber”. Notamos que pela presença do artigo definido 
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o(a), a transmissão do conhecimento escolar não pressupõe uma formação crítica a partir de 

ideias plurais e culturas diversas, como apresentado em seu Art. 1º, supracitado.  

Ao trazermos como uma das responsabilidades da escola a transmissão de uma cultu-

ra, tais sentidos remetem à memória de uma cultura singularizada, como trouxemos na seção 

2.2 deste trabalho de investigação. No entanto, considerando cultura enquanto um conjunto de 

discursividades relativamente estabilizadas numa formação social, nas e pelas quais os sujei-

tos dessa comunidade norteiam seus valores e suas ações, podemos observar nela uma hetero-

geneidade constitutiva, visto que é fruto de relações entre os sujeitos em condições de produ-

ção específicas.  

Em consideração às condições de produção da formação de um país como o Brasil, 

no qual a diversidade cultural é intrínseca a esse processo, a transmissão e divulgação de uma 

cultura direciona a um sentido único e exterior a essa formação social, promovendo um silen-

ciamento/apagamento da história da formação do povo brasileiro, composta, em especial, pe-

las matrizes culturais – europeia, africana e indígena – e suas heterogeneidades constitutivas. 

Compreendemos que no deslizamento de sentidos de culturais para cultura se marca 

a tensão constitutiva na língua, presente nas relações de força que se estabelece na regulariza-

ção de uma memória. Tal posicionamento traz à memória a concepção antropológica de soci-

edade, concebida como uma unidade sistematicamente organizada e coerente, cujos sentidos 

nos remetem à universalização dos sentidos de “povo”, “língua” e “cultura” (BOAS, 2011). 

Em atenção às condições de produção em que esses dizeres se regularizaram na formação 

social, cabe que, como afirma Levi Strauss (1990)48 a Antropologia é uma disciplina fundada 

a partir das necessidades de expansão do império britânico no século XVIII (PHILIPSON, 

1992), trazendo em sua gênese a compreensão neopositivista de “progresso” a partir de uma 

padronização de valores e comportamento a partir de uma realidade idealizada, cujos valores 

são plenos de um elitismo europeu calcados no binômio dominação/exploração. Nessa con-

cepção, à noção de cultura relaciona-se o ideal de progresso, visto que os povos considerados 

civilizados eram o que detinham um maior conhecimento de técnicas. 

Discursivamente, a língua é concebida na sua heterogeneidade constitutiva. Distante 

de um lugar de neutralidade, ela é compreendida como o lugar privilegiado da manifestação 

da ideologia, no qual se materializa um embate entre sujeito e sentido, que se realiza na rela-

ção de forças que se marca na e pela língua se materializa também nas práticas sociais. 

                                                           
48 Esse é um recorte discursivo da entrevista de Levi-Strauss a Viveiros de Castro, com o título Levi-Straus nos 

90: a antropologia de cabeça para baixo. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

93131998000200006&script=sci_arttext . Acesso em 2 mai. 2015. 
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Os dizeres que se materializam nas propagandas regularizam sentidos sobre (e para) 

a língua inglesa acerca de um instrumento, uma ferramenta que os sujeitos discursivos devem 

dominar a partir de técnicas de aprendizagens, agregando um valor mercadológico ao idioma, 

como vimos anteriormente na seção 3. 

Sob os efeitos de uma cultura-tecnológica49, os sujeitos discursivos são, assim, impe-

lidos à aprendizagem do idioma, frequentemente significado a partir de ilusórias facilidades 

de aprendizagem do idioma via recursos digitais, tendo em vista um suposto domínio do idi-

oma é concebido, assim, como uma evolução do sujeito, como condição primordial para a 

inserção na atual sociedade. Sentidos esses inerentes à Lei de Diretrizes e Bases que gere a 

educação nacional, e se presentificam em SD2, relativo aos processos formativos que visam à 

preparação para o trabalho, com vistas a capacitar o sujeito às exigências atuais.   

A partir de um binarismo inerente à informática como resultante da interpelação ide-

ológica desde sempre-lá (ALTHUSSER, 1970)., os dizeres sobre (e para) a língua inglesa se 

regularizam a partir de uma ilusão de inequivocidade dos sentidos, numa relação aparente-

mente evidente entre língua-pensamento-mundo. Tal binarismo se inscreve, inclusive, na or-

dem do memorável a partir de que “todos utilizam” (ou deveriam utilizar) os recursos tecno-

lógicos, bem como “todos sabem” (ou deveriam saber) a língua inglesa; sentidos esses que se 

marcam não apenas no discurso publicitário, como vimos na terceira seção, mas que ressoam 

no discurso pedagógico, em especial nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a língua 

estrangeira (BRASIL, 1999), também discutido na subseção 2.1 desta pesquisa, acerca da 

importância de aprender o inglês tendo em vista a hegemonia norte-americana.  

Compreendemos que a reprodução dos sentidos sobre uma cultura universal promove 

um apagamento da historicidade fundamental para a construção da(s) identidade(s) do sujeito 

na atualidade, proporcionando-lhe uma ilusão de volatilidade, onipotência e fluidez resultante 

de um “sujeito que não se implica na cena” (MARIANI, 2009). Um sujeito-de-direito que não 

se responsabiliza por seus atos, tampouco se lança a novos desafios na aprendizagem, mas 

que está excessivamente exposto à dominação, uma vez que se torna um sujeito acrítico, ho-

mogeneizado aos demais. 

Sob o efeito ideológico de objetividade, podemos observar que a lei educacional se 

inscreve numa perspectiva de língua relacionada ao imaginário de uma relação direta entre as 

palavras e as coisas. Sobre essa possibilidade de apagamento da historicidade dos sentidos a 

                                                           
49 Para pensarmos nesse caminho, amparamo-nos no que Esteves (2014) designa como efeito-cultura, discutido 

na subseção 2.2. 
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partir dessa ilusória relação direta, de acordo com Gadet & Pêcheux (2004[1981]), em A lín-

gua inatingível, a presença da história na língua faz emergir o equívoco, o impossível linguís-

tico, apontando o movimento pelo qual sujeitos e sentidos percorrem no processo de signifi-

cação. Para os autores (GADET & PÊCHEUX, 2004[1981], p. 64) 

 

a irrupção do equívoco afeta o real da língua, o que se manifesta pelo fato de 

que todo processo revolucionário atinge também o espaço da língua: 1789, 

1870, 1917[...] essas datas históricas correspondem na linguagem a momen-

tos privilegiados: a instauração do francês nacional, a mudança da forma de 

métrica francesa tradicional introduzida por Rimbaud, e o surgimento das 

vanguardas literárias, poéticas e lingüísticas, no campo do outubro russo. 

Toda desordem social é acompanhada de uma espécie de ‘dispersão anagra-

mática’ (Baudrillard), que constitui um emprego espontâneo das leis lingüís-

ticas do valor: as massas ‘tomam a palavra’, e uma profusão de neologismos 

e transcategorizações sintáticas induzem na língua uma gigantesca mexida, 

comparável, em menor proporção, àquela que os poetas realizam.  

 

As palavras não são transparentes, e os sentidos não estão nela enclausurados, visto 

que não há um lugar fixo para as idéias a fim de que possa repousar na língua. A jogar com as 

possibilidades da língua, os documentos são produzidos por uma escolha de palavras previa-

mente selecionadas em consonância às formações ideológicas vigentes.  

Pelo viés da repetibilidade, os sentidos são reproduzidos, regularizando uma memó-

ria do dizer. Muitas vezes tidos como culturais, tais sentidos se materializam nas práticas so-

ciais, tornando os sujeitos prontos a atender a interpelação da ideologia dominante. Sob os 

efeitos da interpelação ideológica, esses elementos culturais – valores, padrões e costumes – 

se fixam nas malhas do discurso a partir da memória discursiva, materializando-se nas práti-

cas sociais. Observamos, então, em contraposição a uma noção de cultura desprovida do cará-

ter ideológico, que a cultura é um construto social, intrinsecamente ligado às formações ideo-

lógicas vigentes. 

Afetados pelos dizeres concernentes à união dos povos em torno de uma cultura uni-

versal decorrentes em especial da dita globalização, podemos observar que os sentidos de 

língua e cultura entrelaçam-se, em consonância aos interesses neoliberais. Embora a lei deixe 

a cargo da comunidade escolar a escolha da língua estrangeira moderna a ser inserida, obser-

vamos que a língua inglesa predomina nas escolas públicas, havendo casos raros em que é 

ofertada também uma segunda língua estrangeira. Consideramos que tal situação se realiza a 

partir de uma tomada de posição do poder público como um efeito de evidência da suprema-

cia dos Estados Unidos no cenário mundial.   
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Quanto às formas de inserção do idioma estrangeiro no currículo escolar, em seu ar-

tigo 4º, concernente ao Título III – Do direito à Educação e do Dever de Educar – a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) assegura que  

 

SD5 

o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de [...] padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como 

a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis 

ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem (grifo nosso).  

 

Como podemos observar na lei, um dos atributos do Estado perante a sociedade é o 

dever com a educação escolar pública. Para as possibilidades de leitura, em diferentes dicio-

nários o termo “dever” é frequentemente associado a uma obrigação.50 De acordo com Au-

roux (2009), os dicionários, primariamente com uma função mnemônica, passam a ser conce-

bidos como um instrumento linguístico com função pedagógica, a fim de instruir o povo acer-

ca dos sentidos inscritos na língua. 

Na luta pela estabilização dos sentidos na formação social, os dicionários podem ser 

compreendidos, assim, como um espaço regulador de sentidos. Em seus estudos sobre os di-

cionários no Brasil, Nunes (2006, p.99), afirma que  

 

Enquanto construção imaginária da língua, o dicionário busca fixar seus sen-

tidos e apresentá-los como estabilizados, como representativos da língua e 

dos falantes. Mas, ao fazer isto, sempre há um resto não contemplado, uma 

alteridade que lhe escapa. 

 

Podemos observar que inerente aos sentidos da e na língua está a questão da alterida-

de constitutiva do sujeito, na sua busca para fixar (determinados) sentidos com vistas à regula-

rização de uma memória. Como aponta o autor (NUNES, 2006), há sempre algo que escapa, 

visto que há um resto constitutivo da língua e do sujeito. Na posição de analista, buscamos as 

                                                           
50 Os dicionários foram consultados em sua forma online, a pensar na abrangência em que esses sentidos alcan-

çam, tendo em vista a acessibilidade da rede mundial de computadores a diferentes públicos, com implicações na 

regularização de uma memória sobre tais sentidos.  Eles foram acessados em 6 out. 2017,  e  estão disponíveis 

em: 

MICHAELIS DICIONÁRIO ONLINE. http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/DEVER/;    

PRIBERAM DICIONÁRIO ONLINE. https://www.priberam.pt/dlpo/DEVER;  

AURELIO DICIONÁRIO ONLINE. https://dicionariodoaurelio.com/dever;  

CALDAS AULETE. Disponível em http://www.aulete.com.br/DEVER.  
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marcas desses dizeres em discursos outros, a partir de possibilidades de leituras outras em 

diferentes buscas pela internet, tomando as que mais se aproximam à nossa questão51. 

A partir desses sentidos inscritos nos dicionários, observamos uma aparente simetria 

entre os termos dever e obrigação. A considerar a opacidade constitutiva da língua(gem), ob-

servamos que nessa relação quase evidente entre dever e obrigação está um deslizamento de 

sentidos. Enquanto o dever é algo que escapa à vontade, mas pode (ou não) ser realizado, uma 

vez que é imposto pela consciência em consideração às questões morais e éticas, perante o 

outro ou perante uma comunidade; o termo obrigação é significado como uma situação forço-

sa que não se pode deixar de cumprir, uma vez que imposta pela lei sob pena de punição.  

A pensar no título que tal dever se inscreve, observamos que há também o direito à 

Educação. Ao estabelecer os padrões mínimos de qualidade e quantidade para o ensino no 

país, algo que lhe escapa ao desejo de fazê-lo, o Estado se exime da sua obrigação, da respon-

sabilização, de um ensino de qualidade perante os cidadãos que pagam os seus impostos como 

uma obrigação, e na expectativa de seu retorno em benefícios à comunidade.  No que seria 

uma relação contígua de direitos e deveres assegurados pelo estado de direito, estabelece-se 

uma relação desigual de forças. 

Em consideração ao estatuto de equivocidade da língua (FERREIRA, 2011), a ambi-

guidade é um dos seus elementos estruturais, remetendo-nos aos jogos de poder inerentes à 

língua que se marcam nos dizeres materializados no documento oficial. A partir da SD5, po-

demos observar que se por um lado a língua estrangeira se configura como uma disciplina 

importante à formação do sujeito contemporâneo, a sua oferta nas instituições de ensino regu-

lar no país deve ser efetivada “a partir de padrões mínimos de qualidade”52.  

De acordo com Pêcheux (2000 [1977]), o discurso é em si mesmo contraditório, uma 

vez que se marca por uma divisão que lhe é constitutiva. Podemos observar essa especificida-

de do discurso, como objeto de estudo, nas discursividades sobre a língua inglesa que se mar-

cam no discurso das leis. Contraditoriamente ao discurso de urgência do ensino do inglês no 

ambiente escolar, que se marca na lei da educação (LDBEN), o documento assinala um pa-

drão mínimo do ensino do idioma nas escolas regulares. 

Observamos que a lei assegura uma quantidade mínima de insumos, por aluno, in-

dispensáveis à aprendizagem, em contrapartida ao que, para um ensino de qualidade, deveri-

                                                           
51 APRECIANDO A FILOSIFIA. Disponível em  http://rmarfilosofia.blogspot.fr/2008/10/dever-e-obrigao.html; 

QUE CONCEITO. Disponível em http://queconceito.com.br/deveres Acesso em 9 out 2017. 

52 Ao definir os padrões de qualidade e quantidade para o ensino no país, como um todo, consideramos que a 

LDBEN, em seu Art 4º, também aponta as diretrizes para o ensino da língua estrangeira enquanto disciplina do 

currículo escolar.  
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am ser insumos indispensáveis a uma quantidade mínima de alunos, visto que a quantidade de 

alunos presentes em sala de aula fica a cargo das políticas públicas educacionais para constru-

ção de escolas e viabilização de espaços adequados como uma das condições mínimas para 

que se efetive o processo de ensinoaprendizagem no contexto educacional. 

A partir de nossa experiência de ensino do idioma em escolas públicas e privadas de 

diferentes regiões do país e níveis de ensino, observamos que as aulas de língua inglesa têm 

duração de 40 a 50 minutos, ministrados em um ou dois tempos de aulas por semana. Quando 

são ofertados em dois tempos de aula, geralmente são oferecidas aulas partilhadas, que fre-

quentemente intercalam com outra disciplina, ou com o recreio. Fato esse que se presentifica 

na maioria dos estabelecimentos de ensino do país, regularizando, assim, uma padronização 

para o ensino do idioma no país.  

Em especial nas instituições públicas, acresce-se a esse padrão de ensino de classes 

numerosas com aproximadamente 40 alunos que possuem diferentes níveis de conhecimento 

da língua e faixa etária. O material didático, por sua vez, é de um modo geral descontextuali-

zado, sendo algumas vezes compartilhado entre os alunos quando não há em número suficien-

te a atender a todos , como no caso de muitas escolas públicas. As salas de multimídia, que 

adentraram nas instituições escolares sob o discurso de prover o aluno de condições de se in-

serir na sociedade dita tecnológica, funcionam geralmente de forma precária, visto que de 

maneira recorrente não há um projeto político pedagógico nas escolas que privilegie o uso das 

tecnologias nos projetos de ensinoaprendizagem . A precariedade dos laboratórios de informá-

tica nas instituições escolares, em especial públicas, ocorre por razões como: reduzido número 

de computadores em relação à quantidade de alunos, aparelhos com problemas de funciona-

mento, falta de ar condicionada na sala, comprometendo a qualidade de ensino assim como o 

bom funcionamento dos aparelhos, ausência de técnicos de informática para suporte aos pro-

fessores e, ainda, pouca qualificação dos professores ao manuseio dos equipamentos e meto-

dologia de ensino em ambientes virtuais. 

Ainda a partir de nossas experiências como professora de língua inglesa em escolas 

regulares, no caso das escolas particulares, observamos que de um modo geral os livros são 

mais atualizados e voltam-se para atividades cotidianas, em uma suposta reprodução das ati-

vidades cotidianas.. No entanto, quando primam para uma abordagem mais reflexiva do ensi-

no da língua estrangeira, observamos os conteúdos não são explorados numa vertente crítica, 

visto que demandam mais tempo de explanação, constrastando com as parcas condições de 

ensino em virtude, inclusive, da quantidade hora-aula para tal discussão. 
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Consideramos que essas condições sócio-histórico-ideológicas pelas quais o ensino 

de língua estrangeira é ofertado em nosso país coaduna com os interesses das formações ideo-

lógicas vigentes acerca de uma reprodução de sentidos sobre a língua inglesa em especial, que 

se materializam nos atos enunciativos dos professores e demais agentes do conhecimento. 

No que concerne à prática pedagógica, Chiss & Puech (1999) asseveram a importân-

cia dos atos enunciativos na relação de ensino e aprendizagem. Para os autores, a escola 

transmite um saber sobre a língua, guiado por representação disciplinar que circula em condi-

ções históricas-enunciativas específicas, que se marca por uma política de línguas que guia 

não apenas o saber no contexto escolar, mas também regulariza uma memória sobre a língua e 

o sujeito. 

Em nossa formação social, os professores de língua estrangeira de um modo geral 

possuem defasagem de conhecimento da língua que, a nosso pensar, pode ser assinalado como 

uma das consequências da sobrecarga de trabalho desses professores como forma de garanti-

rem a sua subsistência devido aos baixos salários. Agregada às parcas condições de trabalho 

acima mencionadas, a transmissão do conhecimento é frequentemente guiada por métodos 

que se pretendem práticos a partir de uma reprodução dos sentidos relativamente estabilizados 

no discurso publicitário e, como vimos, legitimado nos documentos legais.  

A fim de supostamente auxiliar o professor na elaboração e desenvolvimento de suas 

atividades, foi instituído o Currículo Mínimo de conteúdos a serem ensinados nos diferentes 

níveis de ensino da Educação básica, no sentido de garantir os “insumos indispensáveis para o 

processo de ensino aprendizagem”, como vimos na subseção 4.1 deste trabalho de investiga-

ção.  Sob o discurso de suporte ao corpo docente, o Estado regula, assim, o que pode e deve 

ser dito (ou lembrado) sobre a língua estrangeira, provendo o corpo docente de “itens” sob a 

forma de conteúdos a serem apreendidos pelos alunos, a fim de atender às demandas da soci-

edade. 

Acerca da finalidade do documento, é assinalado em sua informação preambular que  

 

SD6 

sua finalidade é orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não po-

dem faltar no processo de ensinoaprendizagem, em cada disciplina, ano de 

escolaridade e bimestre. Com isso, pode-se garantir uma essência básica 

comum a todos e que esteja alinhada com as atuais necessidades de en-

sino. (grifo nosso) 
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Pautado na ilusão de obviedade dos sentidos e numa concepção de sujeito como fon-

te e origem do dizer, o ensino da língua estrangeira é, assim, elaborado a partir de uma orga-

nização, que também pode ser compreendida como um agrupamento de conhecimentos tidos 

como essenciais a atender às necessidades de ensino no mundo contemporâneo. 

Observamos que, embora o documento sinalize uma troca de conhecimentos, como 

uma via de reversibilidade (ORLANDI, 2006 [1983]) que se marca pelo termo ensinoaprendi-

zagem, a seguir o documento desloca tais sentidos para as “atuais necessidades de ensino”, 

em apagamento às necessidades dos alunos, da heterogeneidade que compõe à sala de aula 

com alunos de diferentes realidades e níveis de conhecimento e, ainda, das condições sócio-

históricas nas quais esse ensino (e aprendizagem) se realizam.   

De acordo com Althusser (1970), a ideologia tem como função ordenar os sujeitos 

em suas posições a fim de colocá-los em condições de atender às demandas das formações 

ideológicas vigentes.  Tomando em consideração a presença massiva da língua inglesa nas 

instituições de ensino regular, compreendemos que a transmissão da língua e da cultura norte-

americana de forma não reflexiva nos coloca numa posição de sujeição frente à formação ide-

ologicamente dominante em detrimento da nossa história, da nossa língua e da nossa cultura, 

trazendo-nos à memória um ideal de língua e cultura comumente materializado nas práticas 

dos sujeitos a partir da reprodução de comportamento muitas vezes estereotipados. 

A nosso pensar, esta perspectiva de ensino promove um apagamento do sujeito, com 

vistas ao seu assujeitamento ao Estado e a ordem vigente, na tentativa de tornar o sujeito to-

talmente previsível e intercambiável.  Ao tomar os processos parafrásticos e polissêmicos 

constitutivos do discurso, Orlandi atenta para a tipologia discursiva em função de sua circula-

ridade.  Dentre os três tipos de discurso que a autora apresenta em seu livro A linguaguem e 

seu funcionamento (ORLANDI, 2006), atentaremos para o funcionamento do discurso peda-

gógico. Segundo a autora, em contrapartida ao discurso polêmico, que mantém a presença do 

seu referente, no discurso pedagógico, prima-se pela ausência do seu referente, o interlocutor, 

caracterizando-se como um discurso autoritário; um discurso do poder que, a partir de uma 

voz segura e autossuficiente, “cria a noção de erro e, portanto, o sentimento de culpa” (OR-

LANDI, 2006, p.17). 

Numa relação entre atualidade e memória, Courtine (1982) formula que, no nível da 

constituição dos discursos encontram-se os sentidos já-ditos com relativa estabilização. Como 

vimos afirmando, a nosso pensar o discurso pedagógico, materializado nas leis da educação, 

se estrutura a partir de uma rede de sentidos relativamente estabilizados sob o efeito de uma 

aparente unidade, trazendo sentidos homogeneizantes em especial no que tange aos sentidos 
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de língua e cultura, diretamente relacionadas às formações ideológicas condizentes com a 

sociedade capitalista. 

A partir de uma retomada de sentidos que se realiza por processos parafrásticos 

(ORLANDI, 2001), observamos uma linearidade de sentidos em relação à LDBEN no que 

concerne ao ensino de língua estrangeira. Em consonância com a lei magna da educação naci-

onal, nos Parâmetros Curriculares Nacionais a língua estrangeira assume uma posição rele-

vante na grade curricular, sendo integrada à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.  

De acordo com o documento (BRASIL, 1998),  

 

SD7 

o ensino de uma língua estrangeira na escola tem um papel importante à 

medida que permite aos alunos entrar em contato com outras culturas, 

com modos diferentes de ver e interpretar a realidade. (grifo nosso) 

 

De acordo com a sequência discursiva supracitada (SD7), o ensino da língua estran-

geira é, assim, concebido sob a ilusão de transparência, com privilégio à função utilitarista do 

idioma, como uma ferramenta que ilusoriamente possibilita ao aluno ver e interpretar diferen-

tes culturas.  Como nos estudos antropológicos, a língua tem, assim, a função de classificar o 

mundo, ferramenta indispensável para que o aluno interprete a realidade. A escola, por sua 

vez, assume como algumas das suas funções, levar o aluno a “conhecer” a língua, sem que 

para isso ele tenha uma experiência com ela.   

Por uma rede parafrástica de sentidos (ORLANDI, 2001), os dizeres expressos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais atuam em consonância com os dizeres marcados na 

LDBEN, numa reprodução de sentidos acerca da relevância do ensino da língua estrangeira na 

contemporaneidade a fim de atender às demandas da sociedade.  

Entretanto, podemos observar nessa sequência discursiva – SD7 – concernente aos 

dizeres expressos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999), um deslizamento 

de sentido à noção de cultura que, marcada de forma plural, culturas, passa a ser compreendi-

da com vistas à heterogeneidade linguística e cultural a que estamos imersos; o que não ocorre 

na SD3, no que se refere aos princípios e fins da Educação Nacional no artigo 3º da LDBEN.  

Embora na SD7 se marque uma consideração das diferentes culturas, compreende-

mos que a língua inglesa em escolas regulares é firmada por um ensino reprodutivista, que se 

materializa, em especial, a partir da reiteração dos elementos do folclore tradicionalmente 

transmitidos em condições de produção específicas do espaço enunciativo em que a língua 

inglesa se consolidou – como é o caso do Thanksgiving Day e o Halloween, este último mais 
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fortemente propagado em cursos de idiomas como incentivo à aprendizagem da língua inglesa 

de forma lúdica, trazendo em seu cerne a reprodução dos elementos culturais de países angló-

fonos sem que haja uma reflexão sobre esses elementos e as condições sócio-histórico-

ideológicos em que foram consolidados. Atualmente, muitas escolas, particulares e públicas, 

possuem em seu calendário tal festividade, legitimada até mesmo pelas orientações curricula-

res como um dos componentes indispensáveis a serem transmitidos aos alunos na educação 

básica, em seus variados níveis de ensino e faixa etária. 

Tal reprodução de sentidos em diferentes tipos de atividades-modelo disponíveis na 

rede mundial de computadores, como suporte aos professores em complemento inclusive aos 

livros didáticos. É o que podemos observar na Figura 9.53 

 

Figura 9 – o Halloween na atividade escolar  

  

Fonte: Blogue Ler com prazer 

 

                                                           
53 Disponível em http://ler-com-prazer.blogspot.com. Acesso em 8 out. 2017.  
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De acordo com Puech (1998), na passagem do conhecimento acadêmico para o saber 

disciplinarizado pela instituição escolar, os materiais didáticos bem como os atos enunciativos 

possuem papel relevante na reatualização dos sentidos sobre a língua, na sua relação com ou-

tros produtos socioculturais do mundo aprendido. A manualização ocupa papel preponderan-

te, assim, na regularização de uma memória sobre a língua, na medida em que coloca em jogo 

diferentes possibilidades de leituras, estabelecidas a partir das relações de aproxima-

ção/confronto os sentidos relativamente estabilizados.  

Considerando que os recursos digitais constituem na atualidade diferentes modos de 

significar a língua inglesa, tomamos a atividade supracitada na Figura 9, disponibilizada na 

rede mundial de computador por um blogue pedagógico. Sob a designação “ler com prazer” o 

blogue divulga atividades a serem realizadas no ensino da língua inglesa que, compreende-

mos, visam a despertar o prazer dos alunos à aprendizagem do idioma.  

O blogue54 é um registro frequente postado em uma página específica na internet, a 

depender do centro de interesses do público imaginário. Sob a configuração de uma atividade 

a ser realizada em ambiente escolar, o blogue disponibilizou como sugestão para o mês de 

outubro, a atividade com a temática Halloween. Embora seja uma atividade disponibilizada na 

internet, pelos elementos textuais que se marcam no cabeçalho, no qual são identificados os 

nomes da escola, do professor e do aluno, podemos observar que a tarefa é realizada sob a 

configuração de um ambiente escolar, como um auxílio aos professores. 

No decorrer da atividade, em especial a partir do enunciado “Não se esqueça de co-

locar o título da poção”, observamos que a preocupação que se marca na atividade é com a 

forma específica, os elementos-padrão do texto a ser elaborado, sem levar em conta a carga 

ideológica inerente aos sentidos (a serem) reproduzidos sobre a língua inglesa no ambiente 

escolar, e suas implicações nos processos de identificação/subjetivação ao idioma. Nesse con-

texto, os sentidos sobre (e para) a língua inglesa no ambiente escolar, se regularizam a partir 

de uma reprodução dos dizeres sobre a língua no discurso publicitário, frequentemente postos 

em relação com a cultura. 

Em consonância com essas atividades supostamente aleatórias disponibilizadas na in-

ternet, podemos observar pela Figura 10 que também estão disponíveis, em rede, planos de 

aula que abordam o tema Halloween55, como auxílio para professores.  

                                                           
54 Embora tenhamos assinalado esse sentido para o termo blogue na subseção 3.1.3, retomamo-lo nesta etapa 

para pensarmos o seu funcionamento nas condições de produção de sugestões de atividades voltadas específicas 

para professores. 

55 Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=8572. Acesso em 8 out. 2017. 
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Figura 10 – No plano de aula: Halloween como temática 

 

Fonte: Portal do Professor - MEC 

 

A motivação para que seja ministrada uma aula com este tema específico encontra-se 

logo no início, com uma informação de que o “Halloween é uma festividade que atrai os alu-

nos”. A seguir, a sugestão de aula prossegue com questões sobre medos e fantasmas, e a indi-

cação de um vídeo que visa o lúdico e/ou a comicidade. 

Poderíamos estar vivendo o que Kachru (1989) designa como assimilação cultural de 

forma natural, devido às possibilidades de troca de conhecimentos que se estabelece em espe-

cial no mundo virtualizado por meio da rede mundial de computadores. Segundo o autor, tal 

processo se realiza por um biculturalismo, ou pluriculturalismo, que ocorre quando um deter-

minado grupo faz empréstimos de traços culturais oriundos de povos outros, integrando-os à 

sua cultura.  

Podemos observar que se marca nestas atividades, voltadas para o ensino da língua 

inglesa em ambiente escolar, uma supervalorização dos sentidos inerentes ao Halloween, co-

mo festividade relativa à formação social de um povo outro, em apagamento aos traços cultu-

rais inerentes à formação das diversas culturas que compõem o país. Observamos que se mar-

ca em nossa formação social o que o autor designa como uma assimilação cultural forçada, 

que se realiza por meio de motivações a fatores políticos e econômicos.  
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Como observamos na subseção 2.1, os sentidos sobre (e para) a língua inglesa se 

marcam a partir de um viés reprodutivista, tendo em vista o “papel hegemônico representado 

pelo inglês, em função do poder e da influência da economia norte-americana”, como afir-

mam os Parâmetros Curriculares para a língua estrangeira (BRASIL, 1999, p.22). Ancorados 

aos sentidos regularizados para a língua inglesa apontam uma língua com o valor de mercado, 

como discutido em nossa terceira seção, estão os sentidos sobre uma cultura hierarquizada, 

que se marca pela hegemonia norte-americana em detrimento das demais. A nosso pensar, tal 

reprodução remete a uma mimese comportamental, com implicações nos processos de inter-

pelação/identificação /subjetivação inerentes à tomada de posição em relação à língua em 

aprendizagem. 

Para Mariani (1998, p.38), “pensar discursivamente a memória é analisar as formas 

conflituosas de inscrição da historicidade nos processos de significação da linguagem”, tendo 

em vista a “reatualização de acontecimentos e práticas passadas em um momento presente, 

sob os diferentes modos de textualização [...] na história de uma formação ou grupo social”.  

Firmado nessa ilusão de completude do sujeito, os Parâmetros Curriculares Nacio-

nais para a língua estrangeira asseguram o acesso a um conjunto aparentemente homogêneo 

de conhecimentos a serem apreendidos pelo aluno, prevendo como algumas de suas finalida-

des a compreensão das diferentes culturas. No entanto, o que se marca na prática pedagógica, 

em consonância com a lei magna da Educação e os portais de educação do governo disponí-

veis na internet são os sentidos concernentes a uma cultura imaginariamente homogênea e 

universal.  

Pautados numa concepção de língua utilitarista e exterior ao indivíduo, os Parâme-

tros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental – PCN-EF – (BRASIL, 1998, p. 20) afir-

mam que 

 

SD8 

a inclusão de uma área no currículo deve ser determinada, entre outros fato-

res, pela função que desempenha na sociedade [...] no Brasil, o uso de uma 

língua estrangeira parece estar, em geral, mais vinculado à leitura de litera-

tura técnica ou de lazer [...] Portanto, a leitura atende, por um lado, às neces-

sidades da educação formal, e, por outro, é a habilidade que o aluno pode 

usar em seu contexto social imediato [...] visto que somente uma pequena 

parcela da população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras 

como instrumento de comunicação oral, dentro ou fora do país. (grifo nos-

so). 
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A fim de atender às demandas da sociedade, de acordo com o documento, o foco na 

leitura pode ser justificado pela função social das línguas estrangeiras no país e também pelos 

objetivos realizáveis. 

Podemos observar que o ensino da língua estrangeira no ensino fundamental é com-

preendido em seu caráter unilateral, com foco na leitura como a competência básica necessá-

ria ao aluno. Sob o viés pragmático do ensino de línguas, o seu ensino é pautado essencial-

mente com vistas à sistematicidade da língua, e focalizado em um contexto social imediato, 

tendo em vista uma realidade idealizada e um sujeito neutro.  

No entanto, discursivamente a língua é compreendida na sua opacidade, tendo em 

vista seu trabalho simbólico no jogo dos sentidos, lugar no qual o imaginário e o ideológico se 

entrelaçam, através do qual o sujeito se relaciona com o mundo.  

A partir dos estudos de Jackobson (1986), para  Lacan (1999) a produção do dizer se 

realiza a partir de uma tentativa de “metalinguajar”, na qual os sentidos se constituem por 

processos metafóricos e metonímicos numa cadeia de significantes. Sendo assim, como vimos 

na subseção 3.1 do nosso trabalho de investigação, para o autor não há uma correspondência 

exata entre um termo e outro, mas cada elemento da cadeia, representado pelos registros 

simbólico, imaginário e o Real, se entrelaçam na cadeia de significantes, constituindo para o 

sujeito o que o autor designa “ponto de estofo” (LACAN, 1999), lugar em que os três 

registros se tocam, fazendo sentido para o sujeito. Dessa forma, como afirma Lacan, o ponto 

de estofo é um laço essencial na relação do sujeito com a língua(gem), na medida em que é 

constitutivo da sua relação com a língua(gem). 

Como vimos afirmando, os sentidos relativamente estabilizados sobre (e para) a lín-

gua inglesa, discursivizada no discurso publicitário como um objeto de consumo, regulariza 

uma memória sobre o idioma em nossa formação social.  Como resultante da interpelação 

ideológica, intrínseca à relação do sujeito com a língua, a reprodução desses sentidos produ-

zem uma ilusão de verdade, significando de diferentes formas para o sujeito discursivo a par-

tir das posições que o sujeito ocupa no discurso.  

De acordo com Pêcheux (2010 [1969]), tanto a posição do sujeito no processo dis-

cursivo quanto o objeto do discurso são lugares de representação imaginária. Advindas dessa 

relação estão as representações, os mecanismos de projeção e as formações imaginárias ine-

rentes a todo processo discursivo, condizentes com as formações ideológicas vigentes em de-

terminada formação social, em determinada época, intrinsecamente ligadas aos lugares que os 

sujeitos ocupam na formação social.  
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Consideramos que a escola ocupa um lugar de representatividade na formação social, 

na medida em que os dizeres muitas vezes sobre a língua inglesa regularizados no discurso 

publicitário são muitas vezes legitimados no ambiente escolar pelo viés da repetibilidade, 

constituindo assim um dos pilares para a produção do discurso do aluno como vimos na Figu-

ra 2. Nesses termos, o processo de significação está intimamente relacionado à posição que o 

sujeito ocupa no discurso, sua função social, sobredeterminada pela ideologia e inscrita na 

história. Como vimos no início da nossa seção, os documentos legais, como uma memória de 

arquivo, operam na regularização de uma memória sobre a língua inglesa, normatizando o 

processo de significação por meio da sustentação de uma materialidade textual.  

No que tange aos sentidos acerca das supostas necessidades do aluno para a aprendi-

zagem da língua inglesa no Ensino Médio, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio – PCN-EM – (BRASIL, 1999, p. 30),  

 

SD9 

[...] o estudante precisa possuir um bom domínio da competência gra-

matical, sociolinguística, da competência discursiva e da competência es-

tratégica. Esses constituem, ao nosso entender, os propósitos maiores do en-

sino de Línguas Estrangeiras no Ensino Médio. (grifo nosso) 

 

Nesse nível de aprendizagem, o documento aponta o ensino da língua com foco à 

preparação do jovem para o mercado de trabalho, em consideração a uma dimensão global do 

ensino da língua estrangeira.  Concebido supostamente na sua “integralidade” (BRASIL, 

1999, p.78), nesta fase o documento privilegia as habilidades oral, escrita, de compreensão e 

auditiva, por meio de estratégias verbais e não verbais a fim de atender ilusoriamente às exi-

gências da nova sociedade dita globalizada. Nessa perspectiva, o ensino de língua inglesa por 

meio das competências se pauta numa abordagem de ensino de língua estrangeira a partir de 

fins específicos. Em especial no ensino do inglês, ela se realiza por English for Specific Pur-

poses (ESP), numa concepção de língua instrumental. 

De acordo com Bloor (1997), nos anos 40 do século XX, o enfoque era dado à leitura 

cuja metodologia primava pelo ensino da gramática e técnicas de tradução. Após a Segunda 

Guerra Mundial, com o surgimento do método audiolingual, privilegiou-se a abordagem co-

municativa e o desenvolvimento das competências.  No Brasil, o inglês para fins específicos 

se consagrou a partir da década de 1970, como consequência do aperfeiçoamento tecnológico 

e a necessidade de traduções em tempo hábil. Com início nas universidades do país, atual-

mente ela abrange os diferentes níveis de ensino da Educação Nacional (CELANI, 1988). 
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Com vistas a atender as supostas demandas do mercado acerca de uma sociedade ilu-

soriamente globalizada os documentos que normatizam o ensino da língua estrangeira no país 

reproduzem sentidos acerca do ensino da língua inglesa no país, pautados numa concepção de 

ensino do idioma sob uma ilusão de completude. 

Sob o viés de uma língua utilitarista, significada como ferramenta mercadológica, 

como vimos em nossa subseção 3.1.4 a partir das pistas depreendidas das análises que reali-

zamos das propagandas, esses sentidos sobre (e para) a língua inglesa relativamente estabili-

zados em nossa formação são, assim, legitimados nesses documentos legais e se materializam 

na instituição escolar sob uma ilusão de transparência da língua(gem), e um efeito de obvie-

dade dos sentidos.  

Consideramos que esse efeito de evidência dos sentidos é produzido pela interpela-

ção ideológica, responsável pelo assujeietamento dos sujeitos à formação ideológica vigente, 

a partir de uma linearização dos sentidos acerca do idioma.  

Em contrapartida a essa suposta evidência dos sentidos sobre (e para) a língua ingle-

sa que se marca nos documentos legais, observamos nos recortes discursivos analisados que 

há um desacordo entre o ensino da língua nos seus diferentes níveis de ensino, Fundamental e 

Médio. Compreendemos que esse desacordo que se marca nos documentos é fruto do jogo 

constitutivo da língua, fazendo com que o discurso seja constitutivamente contraditório.  

(PÊCHEUX, 2000 [1977]).  

Segundo Pêcheux (2000 [1977], p.11), “uma ideologia não é idêntica a si mesma, ela 

só existe sob a modalidade da divisão, e não se realiza a não ser na contradição que com ela 

organiza a unidade e a luta dos contrários”, uma vez que no interior de uma mesma formação 

discursiva  coabitam em uma mesma formação discursiva vozes dissonantes que se cruzam,  

entrecruzam, dialogam, opõem-se,  aproximam-se,  existindo espaço para as  diferenças. 

Embora os Parâmetros Curriculares Nacionais componham um conjunto de leis rela-

tivamente novas em nossa formação social, datado da década de 1990, e é concebido como 

uma inovação no que tange ao aperfeiçoamento do processo educativo em seus diferentes 

níveis e áreas, o documento assegura para o Ensino Fundamental, o desenvolvimento da capa-

cidade da leitura, método utilizado para o ensino de línguas nos anos de 1940. 

Por outro lado, no Ensino Médio, etapa seguinte no processo educativo, é requerido o 

que se considera no documento o “bom domínio” das “competências discursiva e estratégica”, 

dentre outras. Com uma metodologia de ensino voltada para a abordagem difundida no perío-

do pós-guerra, privilegiam-se as habilidades voltadas imaginariamente à comunicação, su-

pondo que ela ocorra por diversos meios, inclusive gestos, expressões faciais e demais recur-
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sos inerentes ao que o documento designa como competência estratégica. 

Compreendemos que há, assim, um desacordo no discurso pedagógico no que tange 

ao ensino da língua estrangeira, concebido a partir de uma descontinuidade de ações pedagó-

gicas, prevendo um currículo compartimentado entre os ensinos Fundamental e Médio que, 

extrapolando os documentos legais, incide sobre as metodologias de ensino em escolas regu-

lares e, em especial, as escolas públicas de ensino regular, com implicações no aprendizado da 

língua.  

O ensino da língua estrangeira no Brasil é pautado numa teoria de cunho racionalista, 

no qual o sujeito possui total domínio do dizer, bem como uma ilusão de língua transparente e 

totalmente acessível.  Entendemos que os documentos legais aqui analisados – LDBEN, PCN, 

OC – atuam como provedores de diretrizes basilares, regulando uma memória sobre a língua, 

e em especial a língua estrangeira, a partir de dizeres que, ao serem reproduzidos no contexto 

escolar, emanam sentidos que se materializam nas práticas dos sujeitos.  

Em especial no que tange à relação entre língua e cultura, verificamos que a tomada 

de posição institucional, calcada na reprodução/legitimação desses sentidos regularizados, se 

marca por pontos de silêncio na relação do simbólico e o imaginário, intrinsecamente ligado 

aos processos de subjetivação do aluno à língua em aprendizagem. 

Embora a noção de subjetividade esteja em Benveniste (1995 [1963]) apresentada a 

partir de uma questão linguística, suas reflexões apontam para a inserção do sujeito aos estu-

dos de linguagem, assim como a compreensão de língua como seu elemento constitutivo; 

concepções fundamentais para uma abordagem discursiva.  

Extrapolando as questões linguísticas referentes à apropriação do sujeito quanto às 

marcas de pessoa inscritas na língua a partir das quais o sujeito se diz de si (BENVENISTE, 

1995 [1963]), de acordo com Serrani (1998), a subjetividade constitui um lugar pelo qual o 

sujeito, na e pela língua(gem), se constitui sujeito do discurso. Tal processo se realiza a partir 

de um movimento contíguo à sua inscrição “em traços significantes, interdiscursivos, incons-

cientes, que se realizam fundamentalmente por metáforas e metonímia” (SERRANI, 1998, 

p.46); ou seja, há sentidos relativamente estabilizados que circulam na e sobre a língua, ine-

rentes a saberes interdiscursivos produzidos na língua em aprendizagem aos quais o sujeito se 

identifica para tornar-se sujeito na e pela língua(gem).  

Como fizemos na terceira seção deste trabalho de investigação, apresentamos, a se-

guir, algumas pistas que nos auxiliam na compreensão da relação do aluno à língua em apren-

dizagem em escolas regulares, resultante das pesquisas até aqui empreendidas, assim como o 

nosso gesto analítico nos permitiu elaborar a partir das formações discursivas analisadas. 
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4.3 ALGUMAS PISTAS  

 

Tomando como base os estudos althusserianos, para Pêcheux a ideologia é o que tor-

na possível a relação entre pensamento, linguagem e o mundo, operando sob o efeito de uma 

obviedade dos sentidos. A partir do conceito de interpelação ideológica (ALTHUSSER, 

1970), Pêcheux afirma que, ao enunciar, todo sujeito fala a partir de uma formação discursiva 

em que se inscreve uma formação ideológica a que ele se filia ao produzir o seu discurso 

(PÊCHEUX, 2010 [1969]), marcando, assim, uma posição de sujeito e conferindo-lhe uma 

identidade enunciativa. 

Por uma relação parafrástica, os sentidos são retomados por um processo de 

(re)significação dos sentidos regularizados por uma memória do dizer. Como um espaço cons-

titutivamente heterogêneo, a formação discursiva possui fronteiras maleáveis, as formações 

discursivas se tocam, fazendo ressoar sentidos inerentes às formações ideológicas vigentes, 

intrinsecamente relacionadas à forma-sujeito que a constituem. 

Compreendemos que a mídia e a escola são instituições estruturadoras na formação 

social, com relevância nas formações imaginárias do aluno sobre a língua inglesa e seu ensino 

e, por conseguinte, nos processos de interpelação/identificação/subjetivação constitutivo da 

relação entre o sujeito e a língua.  

A partir das considerações até aqui apresentadas, verificamos os sentidos acerca da 

noção de uma cultura supostamente totalizante, homogênea e singularizada, que se marca 

tanto nos dizeres da publicidade quanto documentos oficiais da Educação Nacional, possuem 

implicações nos processos de identificação/identificação/subjetivação, conferindo ao sujeito 

um imaginário sobre àquela cultura determinada, relacionado a um desejo de pertencimento às 

condições sócio-histórico-ideológicas de formação desse lugar e seu povo, em sobreposição 

às demais. Como vimos em nossa subseção 3.1.1, as formações discursivas possuem frontei-

ras maleáveis, possibilitando retomadas de determinados sentidos em detrimento de apaga-

mento sentidos outros possíveis. 

Como podemos observar, os dizeres concernentes à língua inglesa em nossa forma-

ção social acerca de uma língua supostamente homogênea e concebida a partir de um valor de 

mercado, que se presentifica nos dizeres da publicidade, ressoam no discurso pedagógico, 

operando assim numa confluência de dizeres inerentes às formações ideológicas vigentes, 

materializa na Figura 3, como vimos em nossa subseção 2.2 deste trabalho de investigação. 
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Por uma rede parafrástica de sentidos, esses saberes naturalizados em nossa forma-

ção social regularizam uma memória sobre o idioma em nossa formação social, e se materiali-

zam nas práticas.  

Ao buscarmos estas materialidades distintas, nos apoiamos no trabalho de Serrani, 

sobre as ressonâncias interdiscursivas, uma vez que trazem à cena sentidos regularizados que 

se marcam nestas discursividades a partir de uma linearidade. Para a autora (SERRANI, 

1993), as paráfrases ressoam significativamente na verticalidade do discurso, materializando-

se na horizontalidade da cadeia por meio de diferentes realizações linguísticas. Em considera-

ção da família parafrástica como matriz de sentidos que nascem da reiteração de processos 

regularizados pelas instituições, Serrani (1993) propõe a noção de ressonância de significação, 

tomada como a estabilização de um sentido num corpus.  

De acordo com Serrani (1993, p.103), “há paráfrase quando podemos estabelecer en-

tre as unidades envolvidas uma ressonância interdiscursiva de significação, que tende a cons-

truir uma realidade (imaginária) de um sentido”. A significação, assim, é produzida por meio 

de um efeito de eco entre as unidades; elas soam de novo, ressoando significativamente na 

verticalidade do discurso e se concretiza na horizontalidade da cadeia, através de diferentes 

realizações linguísticas por meio de uma vibração semântica mútua. 

Segundo a autora, a ressonância de significação se realiza tanto em torno de unidades 

específicas, referente ao funcionamento parafrástico em itens lexicais, bem como em torno de 

modos de dizer, que se marca no nível interdiscursivo, na estruturação de um discurso deter-

minado, concernente aos efeitos de sentido produzidos pelo viés da repetibilidade. Nesse sen-

tido, a paráfrase enquanto ressonância interdiscursiva de significação tende a construir uma 

realidade (imaginária) de um sentido na e pela reprodução no fio do discursivo.  

As ressonâncias, assim, são compreendidas a partir da relativa estabilização de um 

sentido num corpus, que se marca por um processo parafrástico, concebido não na ordem da 

língua em si mesma com vistas aos elementos sintagmáticos, mas no funcionamento discursi-

vo, a partir de condições de produção específicas.  

Embora os recortes discursivos apresentados em nosso gesto de interpretação sejam 

compostas por diferentes materialidades discursivas, compreendemos que esses dizeres, estru-

turados no eixo interdiscursivo, se presentificam no nível intradiscursivo do funcionamento 

discursivo cujos sentidos sobre a língua inglesa e o seu ensino se marcam a partir de regiões 

do conhecimento relacionados às formações ideológicas vigentes.  

Em ambas as materialidades, observamos sentidos inerentes a um aprendizado de 

língua voltado para a sua sistematicidade, com vistas à memorização, numa concepção da 
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língua enquanto uma estrutura fechada e homogênea, numa imaginária relação direta entre 

língua-pensamento-mundo. O ensinoaprendizagem é concebido, assim, numa perspectiva 

comportamentalista e um sujeito-falante ideal, pronto a apreender a língua como um todo.  

A partir de um quadro esquemático, propomos em nosso gesto analítico uma lineari-

zação dos dizeres que circulam no discurso publicitário, por meio de uma análise de propa-

gandas sobre a língua inglesa e seu ensino, bem como do discurso pedagógico, num gesto de 

interpretação dos sentidos para o ensino da língua estrangeira inscritos nos documentos legais, 

a fim de melhor compreendermos o funcionamento desses sentidos  sobre (e para) a língua 

inglesa e o seu ensino.  

Como afirma Serrani (1993), a noção de esquema é utilizada para representar as rela-

ções entre as formas que tendem a construção da realidade imaginária de um sentido e seus 

funcionamentos discursivos. Assim, vale ressaltar que nesta elaboração esquemática não cabe 

uma fragmentação da língua nem tampouco dos discursos em análises, mas buscamos desali-

nhavar as costuras que unem esses efeitos de sentidos para apontarmos os pontos e os nós 

que, aparentemente bem coesos, proporcionam a essas discursividades um efeito de evidência 

desses sentidos. 

Os dizeres que se presentificam nas formações discursivas analisadas, sobre a língua 

inglesa e o seu ensino, apresentamos a seguir uma elaboração esquemática em torno de unida-

des específicas de significação que se marcam pelo viés da repetibilidade, a partir de frases 

nominais colhidas no processo analítico. 

 

Quadro 2 – Escola e mídia: os dizeres sobre a língua inglesa e o seu ensino 

Os dizeres regularizados sobre a língua inglesa e seu ensino 

 DISCURSO PEDAGÓGICO DISCURSO MIDIÁTICO 

CONHECIMENTO Escola Curso de idiomas 

ENSINO DA LÍN-

GUA INGLESA 

Transmissão Domínio 

Padrão mínimo e particionado 
Apreensão do idioma como um 

todo: tudo 

INSTIUCIONALIZADO PARA A PREPARAÇÃO PARA O 

TRABALHO 

APRENDIZAGEM 

DA LÍNGUA IN-

GLESA 

Ensino fundamental: leitura 

Ensino médio: competências 

Memorização e apreensão da sin-

taxe: fluência 
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INSTRUMENTO 

LINGUISTICO RE-

GULADOR 

LDB – PCN – OC 

Livros didáticos 

Recursos tecnológicos 

Livro didático 

 
NOÇÃO DE LÍNGUA TRANSPARENTE E UTILITARISTA  

LÍNGUA COM VALOR DE MERCADO - OBJETO DE CONSUMO  

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

A partir das análises apresentadas acerca dos dizeres sobre a língua inglesa e o seu 

ensino, postos em circulação nas propagandas, observamos que o idioma anglo-saxão é am-

plamente discursivizado no discurso publicitário como um objeto de consumo, totalmente 

transparente e acessível ao sujeito sempre pronto a dela se servir.  Os dizeres acerca da supos-

ta emergência de aprendizagem do idioma, por sua vez, se marcam de forma massiva, tendo 

os sentidos concernentes a uma cultura ilusoriamente globalizada, operando assim numa re-

produção da cultura norte-americana, sem reflexão, em nossa formação social.  

O silenciamento que se marca no discurso publicitário no que concerne à possibili-

dade de aprendizagem da língua inglesa em ambiente escolar legitima um imaginário de lín-

gua como objeto de consumo, no estilo prêt-à-porter, totalmente acessível e pronta a ser utili-

zada. Tais dizeres contribuem para um imaginário do idioma como o Oráculo que leva sujei-

tos discursivos à chave do sucesso, fomentando no sujeito o desejo da língua do outro, da lín-

gua inglesa em especial. Os silenciamentos, assim como os ecos, que se marcam nos dizeres 

sobre (e para) a língua inglesa em nossa formação social estão destacados em nossa quinta 

seção, levando em consideração as reflexões e análises empreendidas nesse trabalho de inves-

tigação.  

No cenário escolar a aprendizagem da aprendizagem da língua inglesa se presentifica 

nas leis da educação, privilegiando o ensino do idioma com base na hegemonia norte-

americana. Numa mera reprodução dos sentidos acerca de língua/cultura amplamente postos 

em circulação no discurso publicitário, a transmissão de saberes acerca da língua inglesa no 

ambiente escolar se marca, na e pela língua(gem), pela sustentação do poderio americano.  

No discurso pedagógico, por sua vez, os sentidos sobre (e para) a língua inglesa se 

marcam a partir de uma concepção de língua supostamente apreendida em sua plenitude, con-

comitante a um ensino particionado e firmado nos padrões mínimos de qualidade que, como 

vimos na seção 4, direcionam um lugar no qual o ensinoaprendizagem do idioma, o curso de 

idiomas, legitimando assim os sentidos sobre (e para) a língua inglesa com valor mercadoló-

gico.  
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Conforme postula Pêcheux (1988[1975]), todo o dizer se constitui a partir de forma-

ções discursivas, concebidas como matriz de sentidos regularizados concernentes às forma-

ções ideológicas a que se filia na produção do dizer. A noção de formação discursiva é, assim, 

compreendida como um “todo complexo com dominante”, tendo como algumas de suas espe-

cificidades regular o que pode e/ou deve ser dito a partir de uma conjuntura sócio-histórico-

ideológica dada (PÊCHEUX, 1988 [1975], p.162).  

Como observamos, por essas instâncias de cirulação-reprodução-legitimação inerente 

que operam na confluência de sentidos sobre (e para) o idioma anglo-saxão, os dizeres sobre 

(e para) a língua inglesa se regularizam em nossa formação social a fim de atender às supostas 

às formações ideológicas vigentes.. Numa relação aparentemente evidente de tempo-trabalho-

lucro, os sentidos acerca da aprendizagem do idioma rápida e prazerosa se marcam nas propa-

gandas, que legitimados pela instituição escolar, regularizando uma memória (sobre) e para a 

língua inglesa como um objeto de consumo.  Logo, depreendemos que a formação discursiva 

predominante acerca dos sentidos sobre (e para) a língua inglesa é a de Mercado, na qual o 

idioma é precificado como um investimento na atual sociedade. 

A profusão de tecnologias digitais opera no sentido de prover aos sujeitos mecanis-

mos de aprendizagem da língua, por meio de softwares online e off-line disponíveis para a 

aprendizagem da língua inglesa sob o discurso de uma aprendizagem do idioma em um curto 

tempo de duração. A nosso pensar, esses sentidos postos em circulação por meio de uma rede 

de ampla divulgação, reverberam no discurso do aluno Sob um efeito de evidência dos senti-

dos como fruto do assujeitamento do sujeito às formações ideológicas vigentes, com interfe-

rências no nos processos de identificação/identificação/subjetivação do aluno ao idioma.  

Nas reflexões e análises aqui apresentadas, buscamos uma compreensão do modo 

como os sentidos sobre (e para) a língua inglesa se regularizam em nossa formação, conferin-

do-lhe um lugar para ela. A tomar a relação do sujeito com a língua, tendo em conta os pro-

cessos de interpelação/identificação/subjetivação, nosso objeto de estudo, empreendemos uma 

análise discursiva dos dizeres dos alunos sobre a língua inglesa e o seu ensino em escolas re-

gulares, a fim de melhor compreender das implicações desses sentidos sobre (e para) o idioma 

anglo-saxão em nossa formação social no imaginário de língua inglesa, e sujeito, que se cons-

titui para o aluno. 
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5  UMA TEORIA E(M) PRÁTICA: ANÁLISE DO DISCURSO DO ALUNO SOBRE A 

LÍNGUA INGLESA E O SEU ENSINO EM ESCOLAS REGULARES  

 

Em sua estreita relação com os estudos da Psicanálise, e em contrapartida a uma lei-

tura intratextual automatizada, Althusser (1979, p.22) propõe uma leitura sintomal de Marx, 

pela qual é possível reconhecer as ausências, as falhas, as faltas constitutivas do discurso, a 

partir da confluência entre “o visível e não visível”, entre o dizível e o indizível do discurso 

do outro.  

Numa relação entre ideologia e inconsciente, para Althusser, a ideologia expressa  

um efeito de realidade a partir da relação imaginária constitutiva à própria condição de exis-

tência do sujeito. Nesta fase do nosso trabalho de investigação, buscamos uma melhor com-

preensão acerca da relação que se estabelece entre sujeito e língua, em especial no que con-

cerne aos alunos de escolas regulares e o imaginário de língua inglesa que se constitui para 

esses sujeitos. 

Os sentidos sobre a língua inglesa regularizados em nossa formação social operam 

numa hierarquização do idioma anglo-saxão sobre a língua dita materna, fazendo o sujeito 

discursivo oscilar entre a língua do desejo que primeiro o constitui (MELMAN, 1992), e a 

língua outra precificada com valor de mercado.  Consideramos que a reprodução desses senti-

dos relativamente estabilizados contribui para uma memória sobre (e para) a língua inglesa e, 

por conseguinte, um lugar para ela na formação social. 

No jogo dos e pelos sentidos movimento no e pelo qual sujeitos e sentidos se consti-

tuem, de acordo com Mariani (1996), a memória discursiva exerce uma função organizadora 

dos sentidos na relação constitutiva que se estabelece entre o sujeito e a língua. Possibilidade 

esta inscrita a partir dos esquecimentos constitutivos necessários à tomada de posição do su-

jeito no discurso, em decorrência da interpelação ideológica na qual o indivíduo se constitui 

sujeito do e no discurso. 

Segundo a autora (MARIANI,1996) o esquecimento se configura como uma fissura 

na rede de sentidos, fazendo emergir a possibilidade de uma reatualização de acontecimentos 

e práticas, sob diferentes modos de textualização (MARIANI, 1996). A retomada de sentidos 

relativamente estabilizados historicamente possibilita que tais sentidos ecoem em discursivi-

dades outras, ao passo em que sentidos outros são silenciados, de acordo com os interesses 

das formações ideológicas vigentes. 

De acordo com Pêcheux (1988 [1975]), nesta relação o que entra é a identificação 

dos sujeitos a determinados sentidos. Segundo o autor, a identificação do sujeito se realiza a 
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partir de uma superposição do sujeito enunciador e sua forma-sujeito, corroborando os senti-

dos inscritos no sujeito universal por uma reprodução dos sentidos. Em contrapartida, a desi-

dentificação se marca por uma ruptura dos saberes-sentidos expressos no sujeito universal, 

derivando uma nova forma-sujeito.  A contraidentificação, por sua vez, se dá por meio do 

confronto de determinados saberes, promovendo deslizamentos/deslocamentos para sentidos 

outros possíveis de acordo com diferentes posições. 

A tomada de posição do sujeito no discurso se dá, assim, a partir de uma rede de fili-

ações de sentidos inscritos historicamente, que se marcam no discurso a partir dos discursos 

transversos e pré-construídos em suas diferentes modalidades, possibilitando aos sujeitos se 

identificarem, ou não, a sentidos relativamente estabilizados a partir das relações que se esta-

belecem entre o “sujeito da enunciação” e o “sujeito universal na qual implicam as imagens 

dos sujeitos, que se marcam no discurso por mecanismos de antecipações e regras de proje-

ções acerca de si mesmo (sujeito enunciador), do objeto do discurso e do interlocutor. 

As análises até aqui empreendidas nos permitiram compreender que os sentidos rela-

tivamente estabilizados sobre (e para) a língua inglesa na formação social se regularizam a 

partir de uma idealização de língua significada como objeto de consumo, fazendo deslocar os 

sentidos de um desejo da língua inglesa por um processo de inscrição ao idioma para a posi-

ção de sujeito consumidor dessa língua. Sob o efeito de evidência desses sentidos, os dizeres 

sobre o idioma colocam em jogo a questão identitária do brasileiro constituído a partir de um 

lugar de falta, produzido a partir de ecos e silenciamentos concernentes com os interesses das 

formações ideológicas vigentes. 

Tomando por base um corpus composto por sequências discursivas extraídas das ati-

vidades realizadas com os alunos, nos ocupamos da análise do discurso dos alunos sobre a 

língua inglesa e o seu ensino, a fim de melhor compreender o funcionamento desses dizeres 

na constituição do imaginário de língua inglesa para o aluno, tendo em vista os processos de 

interpelação/identificação/subjetivação intrínsecos a relação do sujeito com a língua. 

 

 

5.1 SUPORTE METODOLÓGICO-ANALÍTICO 

 

De acordo com Althusser (1970), a ideologia é um mecanismo de produzir “verda-

des”.  Como vimos afirmando, os dizeres sobre (e para) a língua inglesa circulam em nossa 

formação social sob uma aparente inequivocidade acerca de tais sentidos. Consideramos ser 
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este um efeito resultante da interpelação ideológica constitutiva da relação do sujeito com a 

língua,   

Ao analisar o funcionamento dos modos de interpelação/identificação/subjetivação 

no imaginário de língua inglesa para o aluno, pretendemos trazer à cena as condições de pro-

dução em que a pesquisa foi realizada. Para a pesquisa, selecionamos duas escolas públicas, 

sendo uma na rede municipal da cidade do Recife-PE, Escola Municipal Oswaldo Lima Filho, 

e a outra na rede estadual da cidade de Niterói-RJ, Escola Estadual Raul Vidal, visto que a 

pesquisadora residiu nessas cidades com trabalho efetivo como docente nessas escolas durante 

o período de doutoramento.  

Em ambas as instituições escolares, a investigação compreendeu os 6º e 9º anos do 

Ensino Fundamental II, uma vez que abarcam o primeiro ano de contato com a língua inglesa 

em ambiente escolar na rede pública, bem como o ano final deste segundo ciclo de aprendiza-

gem. Nesta fase, a pesquisa foi realizada em ambas as redes de ensino, compreendendo o ano 

de 2014, na cidade do Recife e, no ano de 2016, em Niterói. No decorrer da investigação, a 

pesquisadora sentiu necessidade de englobar o 3º ano do Ensino Médio, a fim de melhor iden-

tificar o imaginário de língua inglesa para o aluno até a última etapa do processo educacional 

na Educação Básica nacional.   

A pesquisa foi realizada com 140 alunos que compreendem a faixa etária de 13 a 19 

anos, considerando que alguns desses alunos se encontravam em defasagem na relação previs-

ta entre idade e ano escolar. Conforme descrito no Termo de Consentimento Livre e Esclare-

cido (TCLE), constante do Anexo I do nosso trabalho de investigação, destacamos que a ati-

vidade foi realizada de forma individual e anônima, com o devido consentimento da direção 

escolar, dos alunos e seus representantes legais.  

Para a nossa análise, nos apoiamos na noção de corpus trazida por Courtine (2009).  

Em seus estudos acerca do discurso comunista dirigido aos cristãos, o autor (COURTINE 

2009) define corpus como um conjunto de sequências discursivas (SD), orais ou escritas, cuja 

análise deve buscar a compreensão do efeito das contradições ideológicas de classe inscritas 

em todo discurso.  

Para tanto, a constituição do corpus deve privilegiar o princípio da representativida-

de, isto é, as regularidades encontradas a fim de não tomar como forma geral um funciona-

mento pontual no discurso. A exaustividade, por sua vez, é outro critério a ser levado em con-

ta, atentando para uma escuta do corpus a partir de análise cuidadosa das sequências discursi-

vas (SD) a fim de expor o caráter ideológico inerente a todo discurso. 
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Dessa forma, o autor (COURTINE, 2009) se contrapõe a uma noção de formação dis-

cursiva, e sem qualquer relação com outros discursos, abrindo possibilidades de leitura do 

corpus a partir de uma organização das SD em atenção às posições ideológicas que nelas se 

inscrevem. 

A partir dos (efeitos de) sentidos que ressoam das discursividades regularizadas so-

bre a língua inglesa e o seu ensino na formação social, buscamos na seleção do corpus os di-

zeres que se marcaram pelo viés da repetibilidade nos dizeres dos alunos, apresentando uma 

regularidade nos sentidos sobre a língua. Para tanto, tomamos em atenção a passagem do cor-

pus na sua dimensão empírica para a discursiva, tendo em atenção o movimento ininterrupto 

em que sujeito e sentidos se constituem. 

Na passagem do corpus empírico para o corpus discursivo, conforme postula Orlan-

di, temos como ponto de partida uma análise do discurso que visa “compreender como um 

objeto simbólico produz sentidos” (ORLANDI, 2007, p.66), visto que a produção de sentidos 

é inerente ao sujeito sócio-histórico, na sua relação constitutiva entre língua e ideologia. Em 

um movimento contínuo entre teoria, corpus e análise, entre a descrição e interpretação, cabe 

ao analista do discurso uma investigação, levando em consideração as relações de força e as 

regras de projeção presentes nos dizeres regularizados na formação social (ORLANDI, 2007). 

Em contrapartida a uma noção de sujeito empírico, individualizado e ilusoriamente 

neutro, cabe-nos ressaltar que nesta etapa importou-nos os dizeres produzidos por sujeitos 

discursivos desde sempre interpelados ideologicamente a uma tomada de posição em condi-

ções de produção específicas. Tomamos para o nosso corpus empírico algumas materialidades 

textuais a partir de diferentes formações discursivas cuja temática centra-se na língua inglesa 

e o seu ensino na contemporaneidade.  

Como apresentamos, inicialmente fizeram parte da nossa pesquisa as seguintes pro-

posições aos alunos:  

 

1 - A língua inglesa na atualidade é... 

2 - Estudar a língua inglesa na escola é... 

 

Nesta atividade, ministrada logo na primeira aula de inglês do ano letivo, os alunos 

completavam os enunciados propostos, produzindo um texto sobre a temática em questão. Ao 

notar inquietação e(ou) dúvida dos alunos na realização da atividade, visto que fugiu ao ritmo 

esperado das aulas, a pesquisadora (e também professora) questionou os alunos acerca da lín-

gua inglesa na atualidade.   
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A transcrição das respostas dos alunos se realizou por meio de uma reprodução dos 

textos elaborados pelos alunos, sobre os quais procuramos manter o maior grau de fidelidade 

possível das respostas56, para que houvesse o mínimo de interferências possíveis nos resulta-

dos das análises por parte da pesquisadora.  

A partir do recorte das sequências discursivas extraídas da atividade, realizamos uma 

análise dos dizeres dos alunos acerca da língua inglesa e o seu ensino em escolas regulares, 

tendo em vista o imaginário de língua inglesa que se constitui para esses alunos.  

Embora a análise tenha sido realizada prioritariamente ocupando-se da linguagem 

verbal, consideramos que os elementos extraverbais que comparecem no processo têm a sua 

relevância e devem ser considerados numa abordagem discursiva. Dessa forma, em nosso 

gesto de interpretação atentamos não só para as marcas textuais presentes no discurso dos 

alunos, mas também os gestos e expressões dos alunos no decorrer da atividade, visto que 

também significam em nosso trabalho de investigação. 

Cabe ressaltar que, ao serem convidados a participar da atividade em contribuição à 

pesquisa em andamento até então, todos os alunos prontamente se volutariaram, demonstran-

do euforia por poderem falar sobre a língua inglesa, utilizando a sua língua dita materna57. 

Consideramos essa reação na medida em que ao serem estimulados durante as aulas a realiza-

rem atividades em língua inglesa, sentiam-se desafiados e, portanto, estimulados à realização 

da tarefa, mas logo ao primeiro contato com a língua, queixavam-se em sua maioria do grande 

incômodo de falar/escrever em idioma a eles estrangeiro, o que para muitos persistiu até o 

final do ano letivo.  

Embora tenhamos como principal objetivo a compreensão da relação entre o sujeito e 

a língua, em especial no que tange ao imaginário do idioma em aprendizagem para o aluno, 

consideramos que uma investigação acerca dos modos de interpelação à língua inglesa é rele-

vante para a nossa pesquisa.   

Como fruto da interpelação ideológica, a tomada de posição do sujeito no discurso se 

realiza a partir de esquecimentos necessários, que o proporcionam tanto a ilusão de origem e 

fonte do dizer, quanto de evidência dos sentidos. 

Em sua tese sobre a ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado, Althusser (1970) 

afirma que a ideologia é responsável por inculcar nos sujeitos determinados sentidos. Segun-

do Althusser (1967, p.242), “a ideologia é o cimento da sociedade, indispensável para trans-

                                                           
56 No Anexo II encontram-se as respostas dos alunos colhidas em sala de aula, após a realização da atividade. 
57 De um modo geral, os alunos possuíam aulas de língua inglesa ministradas em inglês, como um acordo entre 

professor e aluno, possibilitando que o aluno, ao se dispor à aprendizagem, tomasse parte ao máximo possível 

desta língua. 
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formar os homens e pô-los em condições de responder às exigências de suas condições de 

existência”, cuja função é de organizar – por meio de normas e regras essenciais à conduta 

social – e induzir os membros da sociedade a aceitarem, sem resistências, as tarefas que lhes 

são atribuídas. Para tanto, segundo o autor, a ideologia não expressa as condições reais de 

existência, mas uma representação da realidade sob uma ilusão de evidência dos sentidos e 

transparência da linguagem. A ideologia é, assim, a responsável pelo efeito de evidência, fa-

zendo com que os sujeitos estabeleçam uma relação imaginária às condições de existência.  

Neste gesto de interpretação, importa-nos expor o caráter ideológico no funciona-

mento dos dizeres relativamente estabilizados sobre a língua inglesa e o seu ensino, que se 

marcam nas discursividades postas em circulação no discurso publicitário, e legitimados pela 

Escola, a fim de melhor compreender o imaginário de língua inglesa na atualidade para os 

alunos que participaram da atividade, em seus diferentes níveis de idade e escolaridade. Para 

tanto, as análises foram reunidas de acordo com as especificidades presentes nos discursos 

dos alunos, tendo em vista:  

a) Regularização dos dizeres da mídia e da escola quanto à importância da língua in-

glesa na atualidade a partir dos quais se marcam um imaginário de língua e sujeito no discurso 

dos alunos; 

b) compreensão dos efeitos de sentidos acerca do lugar para a aprendizagem da lín-

gua inglesa que reverberam nos dizeres dos alunos.  

 

A partir das sequências discursivas extraídas da atividade com os alunos, aqui meto-

dologicamente enumeradas de 1 a 12, apresentamos a seguir os (efeitos de) sentidos para a 

língua inglesa e o seu ensino que ressoam no discurso do aluno, tendo em vista os modos de 

interpelação/identificação constitutivos dos processos de interpela-

ção/identificação/subjetivação no e pelo qual os sujeitos são envolvidos na produção do dizer. 

Vale destacar que as SD dispostas em nosso movimento de análise, estão dispostas em ordem 

numérica conforme apresentadas no anexo 2 deste trabalho de investigação, acerca da ativida-

de desenvolvida com os alunos. 

Considerando que os dizeres trazem em seu cerne uma multiplicidade de sentidos 

concernentes às condições de produção em que são produzidos, cabe ressaltar que os excertos 

destacados em negrito nas sequências discursivas correspondem aos recortes em análise, em-

bora o discurso como um texto seja considerado.   
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5.2 A CONCEPÇÃO DE LÍNGUA E SUJEITO 

 

O aperfeiçoamento e difusão das tecnologias em meados do século XX (LEVY, 

1999) contribuiu para o estreitamento das relações comerciais entre os países, pautado sob o 

discurso de uma sociedade dita globalizada. A língua inglesa é, assim, frequentemente signifi-

cada como a possibilidade de inserção do sujeito na atual sociedade. Consideramos que tais 

sentidos têm implicações no imaginário sobre esta língua para o sujeito, com interferências no 

processo de interpelação/identificação/subjetivação à língua em aprendizagem. 

Seguindo os caminhos trilhados por Althusser e atento aos estudos lacanianos na 

concepção de um sujeito efeito de linguagem, Pêcheux (2010 [1969]) afirma que tanto a posi-

ção do sujeito quanto os objetos do discurso são considerados um lugar de representação ima-

ginária. Para o autor neste processo constitutivo de interpelação ideológica, “o que está em 

jogo é a identificação pela qual todo sujeito se reconhece como homem [...] e como é organi-

zada sua relação com aquilo que o representa” (PÊCHEUX, 2010 [1969], p.247). A identifi-

cação, assim, é intrínseca ao processo de interpelação ideológica que se realiza na forma co-

mo o sujeito lida com os saberes/sentidos inerentes à forma-sujeito universal, o Outro que o 

constitui, ressignificando tanto sentidos quanto sujeitos em seus lugares sociais, compreendi-

dos como posições-sujeito.  

A partir da análise do discurso dos alunos sobre a língua inglesa e o seu ensino na 

atualidade, observamos que reverberam no discurso dos alunos já-ditos sobre a língua inglesa 

regularizados no discurso publicitário. 

Os sentidos relativamente estabilizados em nossa formação social acerca da impres-

cindibilidade da aprendizagem da língua inglesa reverberam no discurso dos alunos quer por 

meio de pré-construídos, quer por atravessamento dos sentidos compreendidos a partir das 

condições de produção em que os dizeres foram produzidos. 

Para o aluno que se marca discursivamente pela SD7, aluno do 3º ano do Ensino Mé-

dio, a imprescindibilidade da aprendizagem do idioma se marca pelo termo “fundamental” 

expresso em seu discurso. Para o aluno, a língua inglesa é 

 

SD7 

Legal. Hoje em dia o Inglês é fundamental antigamente você dizia que fala 

Inglês e era tipo nossa que legal show de bola; hoje em dia é fundamental 

[...] é tudo para arrumar um bom emprego e ter oportunidades de até sair do 

país. (grifo nosso) 
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A partir dos termos “legal” e “fundamental”, postos em relação com a língua inglesa, 

compreendemos que o imaginário de língua inglesa se constitui a partir de supostos benefícios 

da aprendizagem do inglês na atualidade, como: bom emprego, oportunidades de emprego e 

de sair do país.   

Os sentidos regularizados em nossa formação social acerca da relevância da aprendi-

zagem da língua inglesa para os sujeitos contemporâneos reverberam também no discurso do 

aluno que se presentifica em SD2. Para ele,  

 

SD2 

[...] é fundamental porque o inglês é uma língua universal precisamos fi-

car a parte do que rola pelo mundo e precisamos começar de algum lugar 

e nada melhor de que começar pela escola só acho que deveria ser mais “pu-

xado” cobrar mais. (grifo nosso) 

 

Ancorados dizeres acerca de uma sociedade supostamente globalizada, os sentidos 

para a língua inglesa se marcam no discurso do aluno a partir de um imaginário de língua su-

postamente universal, significada como vetor de interação entre os sujeitos, e fundamental 

para a inserção na atual sociedade.  

Compreendemos que esses sentidos para a língua inglesa possibilitam uma ilusão de 

língua supostamente homogênea, em silenciamento das diversidades lingüísticas e sociais que 

se marcam no idioma a partir dos diferentes povos, ideologicamente marcados, falantes do 

idioma.  

Ancorado no discurso acerca da imprescindibilidade da aprendizagem da língua in-

glesa na formação social, se marcam os sentidos acerca da responsabilização do sujeito con-

temporâneo a partir de uma obrigação, um dever do sujeito na atual sociedade face à língua 

inglesa. De acordo com os alunos, a língua inglesa é 

 

SD5 

muito importante para todos os Brasileiro porque o mundo de hoje nin-

guém sabe com essas tequinologias de hoje em dia todos tem que aprender 

varia (várias) liguagem. (grifo nosso) 

 

SD11 

Muito bom porque principalmente quando estiver na rua nesse ano prin-

cipalmente da Copa os estrangeiro que vai vim para o Brasil eles podem 

pedi uma informação e graças a escola nois vamos pode responder. (grifo 

nosso) 
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SD12 

Legal porque a gente aprende outra língua, outra cultura bacana [...] Al-

gumas palavras são estranhas mais faz parte da linguagem. Apesar de ser 

uma língua muito bonita não parece ser tão difícil. (grifo nosso) 

 

 

SD2 

[...] é fundamental porque o inglês é uma língua universal precisamos ficar a 

parte do que rola pelo mundo e precisamos começar de algum lugar e nada 

melhor de que começar pela escola só acho que deveria ser mais “puxado” 

cobrar mais. (grifo nosso) 

 

Tais dizeres reverberam nos dizeres dos alunos, ainda, pelos termos, “todos tem que 

aprender” (SD5), “[...] nois vamos” (SD11); “a gente aprende” (SD5), “[nós] precisamos [...]” 

(SD2), significados como condição para inserção na sociedade dita globalizada.  

Ao tomarmos por base os estudos de Benveniste ([1963] 1995) sobre as marcas de 

pessoa na língua, observamos que, ao enunciar a partir de sua posição, o aluno se marca a 

partir de uma pluralização de pessoa(s), promovendo uma desreferencialização de sua posi-

ção, em apagamento da historicidade constitutiva da língua, e do sujeito.  

Compreendemos que tais efeitos de sentidos são resultantes da interpelação ideológi-

ca, cuja função é de homogeneizar os sujeitos a fim de conduzi-los em uma “massa de indiví-

duos” prontos a responder às demandas das formações ideológicas vigentes (ALTHUSSER, 

1970). Os dizeres para a língua inglesa largamente postos em circulação no discurso publicitá-

rio, ressoam no dizer dos alunos sentidos acerca uma homogeneização de língua e de sujeito a 

fim de que os sujeitos estejam aptos a responder às demandas da atual sociedade. 

Segundo Grigoletto (2007), a partir desses dizeres relativamente estabilizados no dis-

curso publicitário, acerca da emergência da aprendizagem da língua inglesa, o brasileiro fre-

quentemente significado a partir de uma falta em relação a esta aprendizagem, colocando em 

cheque a questão identitária na relação do brasileiro com o seu país e a sua língua. É o que 

podemos perceber na posição discursiva de SD5. Para o aluno, 

 

SD5 

É muito importante para todos os Brasileiro porque o mundo de hoje nin-

guém sabe com essas tequinologias de hoje em dia todos tem que aprender 

varia (várias) liguagem. (grifo nosso) 

 

Nos dizeres que se materializam em SD5, a língua inglesa é “muito importante para 

todos os Brasileiros”. Observamos que o sujeito, aparentemente identificado com os dizeres 
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relativamente estabilizados acerca de que “todos” devem falar inglês, se posiciona discursi-

vamente em uma contraidentificação desses sentidos homogeneizantes, na medida em que o 

brasileiro passa a ter um lugar de destaque no posicionamento discursivo de SD5, que se ma-

terializa no dizer do aluno por “Brasileiros” especificamente, grafado em maiúsculas.  

A partir de dizeres relativamente estabilizados acerca de uma homogeneização dos 

sujeitos e dos povos, sustentada por uma representação de sociedade supostamente globaliza-

da, significada a partir de uma língua universal e cultura supostamente una, essa divisão de 

sentidos entre o brasileiro e o outro, o estrangeiro, faz com que tais sentidos se esgarçam, fa-

zendo emergir o diferente, o brasileiro. 

Os sentidos para o brasileiro, significado nos dizeres postos em circulação no discur-

so publicitário a partir de uma falta, como afirma Grigoletto (2007), se presentificam ainda no 

discurso de SD2, face uma autorresponsabilização pela aprendizagem do idioma. Para o alu-

no, 

 

SD2 

[...] é fundamental porque o inglês é uma língua universal precisamos fi-

car a parte do que rola pelo mundo e precisamos começar de algum lu-

gar e nada melhor de que começar pela escola só acho que deveria ser mais 

“puxado” cobrar mais. (grifo nosso) 

 

Tais dizeres, que se materializam no discurso do aluno, direcionam os sentidos aos 

brasileiros, fazendo emergir sentidos acerca da questão identitária do sujeito em relação ao 

outro, estrangeiro. Sentidos esses que denunciam uma falta, que é constitutiva do sujeito, mas 

que a partir dos discursos regularizados que ressoam no discurso dos alunos, é significada a 

partir de uma falha do Brasileiro frente a si mesmo como partícipe desta sociedade suposta-

mente unívoca, face “todos” os demais que supostamente “dominam” o idioma.  

Compreendemos esses sentidos que reverberam nos dizeres do aluno, ancoram-se em 

pré-construídos (COURTINE, 1999) relativamente estabilizados em nossa formação social, e 

amplamente postos em circulação no discurso publicitário, possuem implicações no imaginá-

rio de língua, e sujeito, com implicações no seu processo de interpela-

ção/identificação/subjetivação a esta língua. 

Ao destacar uma suposta falha do Brasil e do brasileiro frente à aprendizagem de lín-

gua inglesa, compreendemos que há um silenciamento acerca de outros países que também 

não possuem o idioma como uma língua nacional/oficial e, por sua vez, supostamente precisa-

riam desta inscrição na língua inglesa. 
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Tomando esses efeitos de sentidos relativamente estabilizados em nossa formação 

social, a responsabilização do sujeito se marca a partir de uma cobrança do brasileiro sobre si, 

frente aos jogos mundiais sediados no país. Para SD11,  

 

SD11 

Muito bom porque principalmente quando estiver na rua nesse ano princi-

palmente da Copa os estrangeiro que vai vim para o Brasil eles podem 

pedi uma informação e graças a escola nois vamos poder responder. (gri-

fo nosso) 

 

Na posição discursiva de SD11, reverberam os sentidos acerca da urgência da apren-

dizagem da língua inglesa, largamente postos em circulação no discurso publicitário nos anos 

de 2014, em virtude dos jogos olímpicos, e 2016, os jogos mundiais de futebol.  

Discursivamente, compreendemos que os sentidos se estabelecem no movimento en-

tre sujeito e língua, a partir de condições de produção específicas (PÊCHEUX, 2010 [1969]). 

Afetados por dizeres em conformidade com a forma-sujeito capitalista, vigente em nossa for-

mação social, os sujeitos discursivos são convocados a tomar posição na formação social face 

à aprendizagem da língua inglesa, cujos sentidos para esta língua remetem a uma relação entre 

reprodução-consumo-lucro, com vistas a atender às demandas das formações ideológicas vi-

gentes.  

Nos dizeres de SD11, observamos que a divisão de sentidos, constitutiva do jogo da 

língua, se marca nos termos “nois”, referindo aos brasileiros postos em relação a “eles”, os 

estrangeiros. Ao estabelecer essa divisão de sentidos, compreendemos que os dizeres que se 

marcam no discurso do aluno direcionam os sentidos em relação ao estrangeiro, agregando-

lhe um valor acerca do que os brasileiros são (ou não são), têm (os não têm) em relação aos 

estrangeiros.  

Tomando em atenção às condições de produção do discurso, observamos que, afeta-

do pelos dizeres acerca da necessidade de aprendizagem da língua inglesa face aos jogos 

mundiais sediados no país e, por conseguinte o crescente fluxo de estrangeiros em nosso país.  

Por uma rede parafrástica de sentidos (ORLANDI, 2001), compreendemos que tais dizeres 

expressos no discurso do aluno remetem a sentidos relativos a um dever responder o estran-

geiro, atendê-lo, ou ainda prestar-lhe um serviço. O imaginário de língua inglesa se constitui 

para o aluno, assim, a partir de um porvir, numa relação de subserviência. 

Observamos essa relação de subserviência do brasileiro em relação à ordem ditada 

do mercado também no discurso de SD5.  Para o aluno a língua inglesa,  
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SD5 

É muito importante para todos os Brasileiro porque o mundo de hoje 

ninguém sabe com essas tequinologias de hoje em dia todos tem que apren-

der varia (várias) liguagem. (grifo nosso) 

 

Nos dizeres do aluno,concernentes à posição discursiva de SD5, reverberam os senti-

dos regularizados em nossa formação social acerca de “todos” falam ou devem falar o inglês. 

Por um deslizamento de sentidos, observamos na posição discursiva de SD5 que “todos os 

Brasileiros”, relacionado à aprendizagem da língua inglesa, é posto em relação “a ninguém 

sabe”. Pela ausência da pontuação no dizer do aluno, compreendemos que há uma ambiguida-

de, expondo o sujeito à equivocidade constitutiva da língua no jogo no e pelos sentidos. 

Nesse movimento de sentidos que se estabelece na relação entre sujeito e língua, 

compreendemos que no discurso do aluno se marca uma polarização de sentidos para o sujeito 

a partir da qual, por uma rede parafrástica (ORLANDI, 2001), do termo “todos” derivam os 

sentidos para o termo “ninguém”, intrinsecamente relacionado às posições que o sujeito ocupa 

na formação social.   

Compreendemos que nos dizeres do aluno, esses sentidos nos remetem aos dizeres 

que se marcam no discurso publicitário acerca de uma aprendizagem de inglês concebido em 

uma suposta totalidade e, a partir da qual ilusoriamente se pode falar “tudo”, fazendo deslizar 

os sentidos para o falar “nada”. Como vimos na terceira seção, tais sentidos remetem a posi-

ções dos sujeitos contemporâneos, em que falar tudo em relação ao inglês significa uma su-

posta garantia de inserção do sujeito na dita nova sociedade, ao tempo em que “falar nada” 

direciona os sentidos a uma responsabilização do sujeito de posicionar-se ilusoriamente à 

margem da atual sociedade. Nesta posição discursiva, a partir de pré-construídos relativamen-

te estabilizados os sentidos que se marcam para o brasileiro remetem a uma ilusória falha do 

brasileiro face à demanda de uma sociedade supostamente globalizada.   

Ancorado em já-ditos relativamente estáveis acerca de uma língua supostamente ho-

mogênea, a relevância da aprendizagem da língua inglesa se materializa no discurso do aluno 

(SD5) a partir de sentidos regularizados para o idioma na sua relação com as tecnologias. Para 

o aluno,  

 

SD5 

É muito importante para todos os Brasileiro porque o mundo de hoje nin-

guém sabe com essas tequinologias de hoje em dia todos tem que apren-

der varia (várias) liguagem. (grifo nosso) 
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Sob o efeito de transparência desses dizeres, os sentidos para aprendizagem da língua 

inglesa na atualidade se marcam, assim, nos dizeres do aluno, em uma reprodução de sentidos 

postos em circulação no discurso publicitário acerca da língua inglesa significada como uma 

língua binária, em relação com a aprendizagem de tecnologias diversas, como vimos na ter-

ceira seção. Tais sentidos se materializam na posição discursiva de SD5 a partir de “hoje em 

dia todos tem que aprender varia liguagem”. Por essa via, os sentidos para a língua inglesa 

que se marca no discurso do aluno na relação com a aprendizagem a outras tecnologias, como 

um acréscimo às aprendizagens requeridas na atual sociedade.  

Sob uma ilusão de completude do sujeito, o imaginário de língua inglesa se constitui 

para o aluno a partir de uma ilusão de língua transparente e neutra, fazendo reverberar senti-

dos acerca de um ideal de multiaprendizagem como uma suposta demanda na atualidade. 

O imaginário de língua inglesa se constitui, assim, para os alunos que participaram 

da atividade, a partir de uma língua utilitarista, cuja comunicação se efetivaria imaginaria-

mente sem entraves, sem falhas, sem equívocos. Ancorados por tais dizeres sob a forma de já-

ditos, a língua inglesa é, assim, significada para os alunos como uma ferramenta perfeita, in-

dispensável para os sujeitos contemporâneos.  

Na atualidade, os sentidos acerca da emergência da aprendizagem da língua estran-

geira perpassam os discursos acerca da difusão e aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos, 

como uma via que possibilitou e, de certa forma, sustenta as discursividades acerca da dita 

globalização dos povos. 

No discurso de SD7, aluno do 3º ano do Ensino Médio e, portanto, supostamente ap-

to a adentrar para o mercado de trabalho, a naturalização dos discursos acerca da necessidade 

de aprendizagem da língua inglesa, frequentemente significada como passaporte para o suces-

so, faz deslizar os sentidos de um desejo da aprendizagem do idioma, a partir de uma admira-

ção, para uma suposta obrigação do sujeito contemporâneo como condição para atender às 

demandas do mercado.  

Tais sentidos se marcam, nos dizeres do aluno, nos termos “Legal”, duplamente mar-

cado nessa posição discursiva, e ainda por “show de bola”, “nossa” significado na posição 

discursiva de SD7 como uma interjeição, fazendo deslizar os sentidos para “fundamental”.  

 

SD7 

Legal. Hoje em dia o Inglês é fundamental antigamente você dizia que fa-

la Inglês e era tipo nossa que legal show de bola; hoje em dia é funda-
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mental [...] é tudo para arrumar um bom emprego e ter oportunidades de 

até sair do país. (grifo nosso) 

 

A partir dos efeitos de sentidos acerca do Brasil e do Brasileiro regularizados em 

nossa formação social, a aprendizagem da língua inglesa é significada para o aluno a partir de 

um objeto do desejo, tendo em vista às supostas possibilidades advindas dessa aprendizagem.   

Compreendemos que os sentidos que se marcam no discurso de SD7 remetem à ilu-

são de completude do sujeito, e desejo de felicidade, constitutivo do sujeito (FREUD, 

1996[1929]), que na posição discursiva do aluno é significada a partir da possibilidade de 

estar fora do seu país. Por uma rede parafrástica de sentidos (ORLANDI, 2001), estar fora do 

país significa nos dizeres do aluno ilusoriamente estar melhor, fazendo deslizar os sentidos 

para o “pior”, ou “menos bom” referente ao seu país.  

O imaginário de língua inglesa para o aluno se constitui, assim, a partir de uma divi-

são de sentidos entre a língua dita materna e a língua do outro, colocando em jogo a relação 

do aluno com a sua língua, dita materna, bem como o seu país, a partir de uma imaginária 

superioridade do outro em relação a si.  Sentidos esses que se regularizam a partir de um ideal 

de felicidade em um país estrangeiro, ancorado em um silenciamento das dificuldades enfren-

tadas nesses países, seja de adaptação do modo de vida, inscrição na língua e inserção na so-

ciedade; seja pela própria divisão de classes que também se presentificam nesses países, visto 

que é constitutiva das relações sociais.  Consideramos que essas expectativas que se materia-

lizam nos dizeres do aluno se constituem a partir de uma concepção utilitarista de língua, fa-

zendo ressoar os sentidos sobre a língua inglesa postos em circulação no discurso publicitário, 

e muitas vezes legitimados no contexto escolar.  

Discursivamente, consideramos que o processo de inscrição do sujeito à língua está 

intrinsecamente ligado à alteridade constitutiva, inerente à relação do sujeito com a língua, e 

com o outro. Compreendemos que há na posição discursiva dos alunos, um silenciamento dos 

sentidos sobre (e para) a língua dita materna, direcionamento os sentidos a uma admiração 

exacerbada pelo outro, posta em uma relação de desigualdade em relação à língua dita mater-

na. 

Na disputa de sentidos que se estabelece na e pela língua, observamos que no dizer 

do aluno se marca um imaginário de língua inglesa significada a partir de uma hierarquização 

não só da língua inglesa, em detrimento da língua dita materna, como a de subserviência de 

um povo na relação com o estrangeiro. Como algumas das consequências deste esvaziamento 

de sentidos, observamos que se marca no discurso do aluno uma supervalorização do outro 
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que se presentifica na língua, e que atravessa os sentidos acerca da cultura do outro, a partir de 

uma representação de sociedade supostamente unificada e um imaginário de língua inglesa 

valor de mercado. 

Sob uma aparente evidência dos sentidos regularizados em nossa formação social 

acerca da língua inglesa, podemos observar que a supervalorização da língua do outro se pre-

sentifica também no discurso de SD12 a partir de uma admiração. Para o aluno, 

 

SD12 

Legal porque a gente aprende outra língua, outra cultura bacana [...] Al-

gumas palavras são estranhas mais faz parte da linguagem. Apesar de ser 

uma língua muito bonita não parece ser tão difícil. (grifo nosso) 

 

Observamos que a designação “muito bonita” para a língua assim como “bacana” pa-

ra a cultura, que se marca no discurso de SD12, direciona os sentidos a uma admiração, um 

encantamento não somente à língua do outro, mas também ao modo de vida do estrangeiro. 

Visto que o aluno não teve um contato direto com este outro modo de vida, compreendemos 

que a admiração pelo outro se realiza a partir de um imaginário que se constituiu por meio da 

supervalorização de um idioma que supostamente tudo pode lhe oferecer.  

Ao colocar em relação os termos “palavras estranhas” e, ainda, “tão difícil”, compre-

endemos que embora se marque no discurso do aluno um reconhecimento do Real que habita 

a língua, promovendo um estranhamento na passagem da língua materna para a língua estran-

geira, que se presentifica nos dizeres do aluno por “algumas palavras são estranhas”, ressoa 

no discurso de SD12 pré-construídos regularizados em nossa formação social cujos sentidos 

direcionam para imaginariamente uma aprendizagem que se efetivaria sem entraves. Embora 

SD12 seja aluno do 9º ano e, portanto, em contato com a aprendizagem da língua inglesa em 

ambiente escolar por aproximadamente três anos, compreendemos que, pelo enunciado “não 

parece ser difícil”, o seu discurso se marca por um distanciamento do objeto, concebido a par-

tir de discursos outros numa reprodução de sentidos, um saber sobre a língua inglesa, em de-

trimento de uma experiência com o idioma. 

Tais sentidos se presentificam ainda no discurso de SD1. Para o aluno,  

 

SD1 

A língua inglesa na atualidade é... 

A língua de um país 

A língua de um povo 

A língua de uma cultura 
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A língua das pessoas inglesas 

A língua de uma música 

A língua de um aplicativo 

Um curso 

Uma escola 

Um livro 

Uma professora 

(grifo nosso) 

 

 

Em seu primeiro contato com a aprendizagem da língua inglesa em ambiente escolar, 

visto que é aluno do 6º ano do Ensino Fundamental II em escola pública, os dizeres sobre a 

língua inglesa se marcam na posição discursiva de SD1 por um encadeamento de palavras 

acerca do idioma.  

Sob o efeito de evidência como resultante da interpelação ideológica, os dizeres apa-

rentemente fragmentados sobre o idioma apontam para um imaginário de língua inglesa se 

constitui para o aluno por meio de um saber sobre o idioma, em detrimento de uma experiên-

cia de inscrição na língua com a língua. 

Como resultante da naturalização de determinados sentidos sobre a língua inglesa na 

contemporaneidade, observamos que inerente ao imaginário acerca de uma língua suposta-

mente universal. Com a presença do termo “cultura” no singular, compreendemos que resso-

am no discurso de SD1 os sentidos homogeneizantes concernentes a uma cultura ilusoriamen-

te una como resultante de uma sociedade dita globalizada.  

Afetados por dizeres regularizados em nossa formação social, ressoa nos dizeres do 

aluno sentidos concernentes a uma relação direta entre língua e cultura, relativamente estabili-

zada em nossa formação social, que se marcam sob a ilusão de uma evidência da relação dire-

ta entre língua-pensamento-mundo. 

Cabe destacar que as posições discursivas dos alunos aqui analisadas nessa etapa 

compreendem os 6º e 9º ano do Ensino Fundamental, 1º e último ano desta etapa da educação 

básica no país, o que nos permite dizer que esses efeitos de sentidos para a língua inglesa se 

marcam em todo o percurso desta etapa. Tomando em conta a prática docente da pesquisado-

ra, observamos que a relação direta entre língua e cultura se presentifica ainda nos anos do 

Ensino Médio. Tais sentidos se presentificam no ambiente escolar por uma reprodução das 

festas de Halloween em especial, comemoradas em grande parte das escolas públicas e priva-

das, bem como em cursos de idiomas no nosso país. Sem trazer à cena as condições de produ-

ção em que esses eventos se realizam em seus países, essa festividade é frequentemente asso-
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ciada à cultura norte-americana, como um efeito de evidência dos sentidos postos em circula-

ção nas propagandas, e legitimado na instituição escolar. 

A partir de uma ilusão de transparência da linguagem na relação direta entre língua e 

cultura, há um silenciamento do caráter ideológico inerente a esses sentidos, produzindo seus 

efeitos na constituição do imaginário de língua para o aluno. Por uma divisão de sentidos que 

se marcam na língua, a língua inglesa é significada como uma ferramenta perfeita pela qual o 

sujeito contemporâneo toma parte na atual sociedade. O imaginário de língua inglesa para o 

aluno se constitui a partir de uma supervalorização do idioma, face à bem como da sua cultu-

ra, colocando em cheque a sua relação com a língua dita materna que primeiro nos constituiu 

(MELMAN, 1992), bem como da sua história. A língua inglesa é, assim, significada como 

objeto do desejo aos sujeitos contemporâneos, cujo acesso implicaria supostamente em uma 

tomada de posição do sujeito face um lugar para esta aprendizagem. 

 

 

5.3 DA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA: UM LUGAR 

 

Ainda na posição discursiva de SD1, observamos uma contraidentificação dos dize-

res do discurso publicitário acerca de um lugar para aprendizagem do idioma se marca no 

discurso de SD1 pelos termos “música”, “aplicativo”, “curso”, “escola”, “livro”, “professora”, 

apontando algumas das possibilidades de aprendizagem da língua inglesa. 

 

SD1: 

A língua inglesa na atualidade é... 

A língua de um país 

A língua de um povo 

A língua de uma cultura 

A língua das pessoas inglesas 

A língua de uma música 

A língua de um aplicativo 

Um curso 

Uma escola 

Um livro 

Uma professora 

(grifo nosso) 

 

As frases aparentemente soltas apontam para um imaginário de língua que se consti-

tui a partir de uma suposta linearização de sentidos, sob o efeito de evidência dos sentidos, 
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dentre eles destacamos “escola”, “livro”, “professora”. Nessa posição discursiva, o aluno traz 

à cena o ambiente escolar fisicamente concebido, que se marca pela sala de aula, pelo livro 

didático e pela presença da professora a partir de seus atos anunciativos. Para SD1, o inglês 

em ambiente escolar é concebido como uma disciplina, um conjunto de matérias/conteúdos 

pré-estabelecida(o)s. 

Observamos que esses sentidos se marcam, ainda, no discurso de SD10. Para o alu-

no, ensino de língua inglesa no ambiente escolar 

 

SD10 

[...] ajuda a aprender a matéria de inglês, a falar inglês e ler conversar em 

inglês perguntar as coisas em inglês e até escrever. (grifo nosso) 

 

No discurso do aluno se presentifica um imaginário de língua como instrumento de 

comunicação. Embora compreendida na sua sistematicidade, se marca no dizer do aluno uma 

concepção utilitarista de língua, voltada para atender às ditas demandas da nova sociedade. 

Dessa forma, o ensino da língua inglesa é concebido como uma matéria estanque e descontex-

tualizada das demais disciplinas escolares.   

Os sentidos que se marcam no discurso de SD1 e SD10 traz à cena o processo de 

manualização (PUECH, 1998) da língua na instituição escolar. Segundo Puech (1998), o pro-

cesso de manualização de um saber linguístico 

 

é um processo pelo qual o conhecimento linguístico é exposto e divulgado 

para fins operacionais de transmissão, apropriação, reinvestimento, em vez 

do próprio produto, ou seja, o livro de texto como objeto sociocultural cla-

ramente. identificados pela aproximação/diferenciação (d ') com outros pro-

dutos socioculturais do mundo aprendido [...]58. 

 

Para o autor (PUECH, 1998), ao invés de um processo que se encerra em si mesmo 

sob a forma de conteúdos dispostos em matérias, o processo de manualização reflete uma re-

presentação do conhecimento disciplinar, da disciplina como ensino de matérias, com efeito 

para uma promoção da enunciação como a apropriação final do significado e do mundo cultu-

ral em sua totalidade. Ocasião de confrontar, por meio de uma contextualização, os saberes 

                                                           
58 “La manuélisation [...] s’agit du processus par lequel les savoirs linguistiques s’exposent et se diffusent à des 

fins opératoires de transmission, appropriation, réinvestissement, plutôt que du produit à proprement parler, 

c’est-à-dire du manuel comme objet socioculturel clairement identifiable par rapprochement/différenciation 

(d’)avec d’autres produits socioculturels du monde savant : le Traité, l’Essai, l’Introduction, les Problèmes…, 

termes sous lesquels, on le sait, les linguistes contemporains intitulent leurs travaux les plus importants”. Dispo-

nível em https://cediscor.revues.org/267#toc. Acesso em 15 ago. 2017.  
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nos quais se imbricam os conhecimentos acadêmicos e o mundo escolar. Nesse processo, os 

atos enunciativos se tornam um ponto crucial na transmissão do conhecimento, tanto para o 

trabalho de didatização dos conteúdos, como para a contextualização dos conhecimentos pro-

duzidos.  

Como podemos observar, no ambiente escolar, é pelo processo de manualização, e 

os, que se torna possível uma (re)atualização dos sentidos que se materializam nos materiais 

didáticos, a serem transmitidos pelos atos enunciativos  inerentes à posição do professor, pos-

sibilitando novos sentidos e, por conseguinte, novas leituras.   

Nas escolas públicas do nosso país, de um modo geral os livros didáticos são em 

número reduzido, e frequentemente não atendem toda a classe numerosa de alunos. Nesse 

contexto em especial, a transmissão do conhecimento acerca do idioma é centrado, sobretudo, 

na posição do professor, ocupando um relevante papel na constituição do imaginário sobre a 

língua inglesa para os alunos. A mera reprodução dos sentidos sobre o idioma, frequentemen-

te marcados por elementos da cultura norte-americana que na escola se materializam pelas 

festas de Halloween em especial, contribui para a regularização de uma memória sobre (e 

para) a língua inglesa e, por conseguinte, um lugar para ela na nossa formação social. 

Como alguma das consequências de uma política de línguas que privilegia a trans-

missão do conhecimento, observamos que na posição discursiva de SD10, a compreensão da 

língua inglesa se realiza a partir de um discurso sobre o idioma, concebido a partir de saber 

sobre a língua em contexto escolar. Identificado com o saber transmitido na escola, o aluno se 

contraidentifica com os dizeres do discurso publicitário acerca de um lugar para aprendiza-

gem do idioma. Embora o aluno aponte o curso como uma possibilidade de aprendizagem da 

língua inglesa, para SD1 a escola é significada como um lugar viável para esta aprendizagem 

do idioma.  

No discurso de SD10, por sua vez, observamos que se marcam os sentidos acerca de 

uma aprendizagem voltada para a comunicação, ilusoriamente sem falhas nem entraves. A 

partir dos termos “falar inglês”, “ler” “conversar em inglês”, “perguntar as coisas em inglês”, 

“até escrever”; compreendemos que entre as supostas necessidades a serem supridas no que 

concerne à aprendizagem do inglês está a de escrever, inclusive, não sendo esta a competência 

a ser privilegiada, segundo o aluno.  

Também identificado com os sentidos acerca da escola como um lugar possível para 

a aprendizagem do inglês, para SD8, o ensino de língua inglesa na escola é 
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SD8 

Ingrasado 

Animada 

Agradaveu 

Uma atividade importante 

Uma atividade interessante 

 

A partir de tais dizeres, observamos que em seu primeiro contato com o idioma em 

instituição de ensino regular, o imaginário de língua inglesa para SD8 se constrói a partir de 

uma experiência com o ensino do idioma na escola. Identificado com as atividades propostas 

em sala de aula pelo(a) professor(a), o ensino do inglês em ambiente escolar é significado 

como prazeroso e importante.  

Segundo Chiss & Puech (2010), é intrínseca ao processo de disciplinarização do sa-

ber a tensão constitutiva na relação entre a transmissão do conhecimento e o conhecimento 

acadêmico, em que estão implicadas tanto uma representação do saber sob a forma de disci-

plina, como uma integração desse saber no complexo de conhecimentos e práticas com obje-

tivos específicos no contexto escolar, como vimos na segunda seção dessa pesquisa. 

Neste primeiro ano de contato com o idioma em ambiente escolar, visto que alunos 

de escola pública, observamos que os dizeres sobre a língua inglesa para SD1 e SD8 se consti-

tuem ancorados por uma reprodução dos sentidos postos em circulação em nossa formação 

social, que se presentificam tanto no discurso publicitário em seus diferentes níveis, como nos 

atos enunciativos no ambiente escolar que se marcam, em especial, na figura do professor, a 

partir do qual se constitui um imaginário de aprendizagem da língua em contexto escolar.  

A partir da sua experiência com a aprendizagem da língua inglesa na escola, visto 

que é aluno do 3º ano do Ensino Médio e, portanto, em seu último ano de contato com o idi-

oma na Educação Básica (BRASIL, 1996), para SD3 o inglês é 

 

SD3 

Um pouco chato as vezes mas é legal é fundamental eu acho que o Inglês 

de escola é um pouco fraco diferente dos Inglês de curso que é mais pu-

xado [...] na escola é o básico para você saber um pouco no curso é com-

plexo pois eles te ensinam muito mais. (grifo nosso) 

 

No discurso de SD3, observamos um estranhamento na passagem da língua dita ma-

terna para a língua inglesa, estrangeira ao aluno, que se marca pelo termo “chato”.  Compre-

endemos que esse estranhamento se realiza a partir da ordem própria da língua, posta em rela-

ção com a língua dita materna, assim como pelo Real que habita a língua (MILNER, 2016 
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[1981]) que, inacessível ao sujeito, são constitutivos das condições sócio-histórico-

ideológicas inerentes a cada formação social.  

A partir das condições de produção em que estes dizeres foram produzidos, compre-

endemos que o termo “chato” permite um deslizamento de sentidos para “bom”, “prazeroso”. 

A posição discursiva do aluno se marca, assim, por uma contraidentificação dos sentidos 

acerca de uma aprendizagem fácil, rápida e prazerosa amplamente posta em circulação no 

discurso publicitário, trazendo à cena a dificuldade e o esforço exigido do sujeito quando da 

aprendizagem de uma língua estrangeira Por uma rede polissêmica de sentidos (ORLANDI, 

2001), observamos no discurso do aluno um deslocamento de sentidos entre os termos “cha-

to” e “legal” postos em relação à língua inglesa. 

Ao tomar em consideração as condições de produção do discurso do aluno, conside-

ramos que o termo “legal”, em aparente oposição ao “chato”, remete à identificação do aluno 

à possibilidade de aprendizagem do idioma em ambiente escolar. Tendo em vista que SD3 

não é aluno de algum curso de idiomas em concomitância com a sua aprendizagem do inglês 

na escola, o ambiente escolar é a única via de acesso de uma aprendizagem formal do idioma. 

Afetado pelos dizeres sobre a língua inglesa acerca da imprescindibilidade de apren-

dizagem do idioma, para SD3 falar inglês é “fundamental”. Em uma reprodução dos sentidos 

sobre o curso de idiomas, o aluno coloca em questão a aprendizagem do idioma na escola, 

estabelecendo a sua relação com o curso de idiomas. Podemos observar nessa relação uma 

divisão de sentidos na qual os termos “fraco” e “básico” apontam para o ensino do idioma na 

escola. De outra forma, os termos “mais complexo” e “ensina mais”, direcionam os sentidos 

para o curso de idiomas. 

Sob a ilusão de evidência desses sentidos regularizados em nossa formação social, a 

partir de pré-construídos o aluno se identifica com os dizeres acerca da aprendizagem do idi-

oma em cursos privados de aprendizagem, constituindo o imaginário para o aluno como o 

lugar para aprender inglês.  

Como efeito ideológico na naturalização dos sentidos sobre (e para a) língua inglesa, 

observamos que o imaginário de língua inglesa para o aluno aponta para um suposto domínio 

do idioma, numa concepção de uma língua ilusoriamente apreendida em sua totalidade.  

No entanto, em uma contraidentificação aos sentidos relativamente estabilizados 

acerca de uma língua homogênea, na posição discursiva da SD3 se marca um reconhecimento 

da pluralidade da língua que se marca por “dos Inglês” concernente à aprendizagem do idio-

ma em cursos privados.  
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Pluralidade essa que ressoa nos dizeres do aluno a partir de por pré-construídos acer-

ca das diversas formas de ensino-aprendizagem de língua estrangeira discursivizadas nos e 

para os cursos de idiomas privados, como também direciona os sentidos à heterogeneidade 

constitutiva de toda língua concernente aos aspectos de sua formação. 

Ao retomar os sentidos acerca de um ensino “básico” para a aprendizagem da língua 

inglesa no ambiente escolar, SD3 traz à cena os dizeres concernentes à língua inglesa na esco-

la, expressos no artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que assegura 

um ensino de língua estrangeira a partir de “[...] padrões mínimos de qualidade de ensino”, 

como vimos na quarta seção desse trabalho de investigação. Sentidos esses que se marcam, 

ainda, no discurso de SD6, aluno do 3º ano do Ensino Médio.  

Para o aluno, a língua inglesa na escola  

 

SD6 

[...] é bem importante para nois alunos ter pelo menos uma base de como 

saber falar, saber escrever porque temos bastante dificuldade com isso. 

Porém, acho bem necessário, mesmo eu não (estou) gostando. (grifo nos-

so) 

 

Ancorado em pré-construídos acerca da necessidade de falar inglês na atualidade, o 

aluno identifica-se com a aprendizagem do idioma em ambiente escolar, a fim de adquirir 

“pelo menos” uma base acerca da língua em aprendizagem.  

Para SD6, é importante para os alunos terem “uma base” acerca do conhecimento 

sobre o idioma no ambiente escolar.  Como vimos na quarta seção desse trabalho de investi-

gação, as leis que gerem a educação nacional trazem em seu cerne uma oferta de ensino pau-

tado a partir de uma base de conteúdos pré-estabelecidos, de forma unilateral, a fim de nortear 

a prática docente.  

O termo “base” também se presentifica no atual programa nacional curricular, mate-

rializado na Base Nacional Comum Curricular59, que se marca também pelo slogan “EDU-

CAÇÃO É A BASE”. Segundo Puech (2001), o verbo ser aponta frequentemente um juízo de 

valor face um referente, cujos valores são concebidos a partir de uma escala pautada por uma 

                                                           
59 Embora a análise da Base Nacional Comum Curricular não tenha sido objeto de análise no nosso trabalho de 

investigação, visto que estava em construção no decorrer da pesquisa, trazemos na quarta seção, concernente às 

condições de produções em que a nova lei foi constituída, buscando expor o caráter ideológico que se marcam 

nesses dizeres. Nesta etapa, esses sentidos são retomados a fim de melhor compreendermos a constituição de 

imaginário de língua e ensino que se constitui para o aluno a partir dos dizeres relativamente estabilizados em 

nossa formação social. Vale ressaltar que a legislação em sua íntegra está disponível em 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em 20 out 2017. 
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padronização.  Ao tomar os dizeres acerca da educação, posta em relação com “base” signifi-

cada como sustento, alicerce, suporte, tais sentidos aparentemente evidentes remetem a uma 

valorização da educação enquanto alicerce da sociedade. No entanto, o documento se marca 

em conformidade com a Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional, cujos valores para a 

educação nacional se pautam por um “padrão mínimo de qualidade” (BRASIL, 1996), como 

vimos na quarta seção da presente pesquisa. 

Para o aluno, o ensino básico ofertado na escola deveria proporcionar “pelo menos”, 

no dizer do aluno, “falar, saber escrever” na língua inglesa. Compreendemos que se marca no 

discurso de SD6 uma contraidentificação a esses sentidos regularizados acerca do ensino bá-

sico do idioma, direcionando os sentidos até mesmo para uma negligência da instituição esco-

lar quanto ao ensino significado, nas leis que gerem a Educação, como suporte para o aperfei-

çoamento do conhecimento do sujeito, como vimos na terceira seção desse trabalho de inves-

tigação.   

Ainda que a partir de padrões mínimos de ensino, para SD6 a aprendizagem da lín-

gua não é simples. A partir do termo “dificuldade”, o aluno se posiciona discursivamente em 

uma contraidentificação aos sentidos discursivizados nas propagandas acerca de uma aprendi-

zagem fácil e prazerosa que, como vimos, também se marca nos dizeres de SD3. 

No entanto, ancorado em pré-construídos acerca da necessidade de aprendizagem do 

idioma, o aluno se marca no discurso por uma identificação à esta aprendizagem que, segundo 

o aluno, é “bem necessário”. Tais sentidos relativamente estabilizados em nossa formação 

social fomentam um imaginário de língua para o aluno, concebido a partir de uma noção utili-

tarista.  

A contraidentificação aos sentidos acerca do ensino da língua inglesa no ambiente 

escolar também se marca no discurso de SD2 

 

SD2 

[...] é fundamental porque o inglês é uma língua universal precisamos ficar a 

parte do que rola pelo mundo e precisamos começar de algum lugar e nada 

melhor de que começar pela escola só acho que deveria ser mais “puxa-

do” cobrar mais. (grifo nosso) 

 

Afetado por dizeres relativamente estabilizados acerca do inglês como uma língua 

universal,  SD2 se identifica com os sentidos regularizados acerca da imprescindibilidade da 

língua inglesa na atualidade.  
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No posicionamento discursivo de SD2, a escola é significada como o “melhor lugar” 

para a aprendizagem do idioma.  A partir desses dizeres, o aluno se marca no discurso a partir 

de uma contraidentificação aos sentidos relativamente estabilizados nas propagandas que di-

recionam o curso privado de idiomas como única possibilidade de aprendizagem da língua 

inglesa.  

Tomando em atenção às condições de produção do discurso do aluno, que tem uma 

condição social considerada em nossa formação social abaixo da média, compreendemos que 

os sentidos acerca da escola como o lugar possível para a aprendizagem do idioma remetem 

não apenas à empatia do aluno ao ambiente escolar, uma relação de confiança aos que lá atu-

am, mas também a uma via possível de aprendizagem do idioma, visto que é uma instituição 

pública, cuja aprendizagem é imaginariamente acessível a todos. 

Levando em conta as condições de produção do discurso do aluno, em seu último 

ano de aprendizagem da língua inglesa no ambiente escolar, visto que também é aluno do 

Ensino Médio, compreendemos que SD2 se posiciona no discurso a partir de suas experiên-

cias ao longo de 12 anos de aprendizagem do idioma no ambiente escolar. Como SD3, tam-

bém em conclusão da Educação Básica segundo a legislação vigente em nosso país – LDBEN 

– (BRASIL, 1996), a partir dos termos “mais puxado” e “cobrar mais” obsevamos que se 

marca no discurso de SD2 uma contraidentificação acerca do caráter minimalista de ensino 

ofertado na escola.  

A contraidentificação do ensino pautado nos padrões mínimos ofertado na instituição 

escolar também se presentifica no discurso de SD4. Segundo o aluno, a (aprendizagem da)60 

língua inglesa é  

 

SD4 

Boa mas pode melhorar muito mais com o uso dos computadores e mais 

a língua falada isso ia melhorar o sotaque e com isso aprender mais. (gri-

fo nosso) 

 

Pela adjetivação de “boa” referente ao ensino do inglês no ambiente escolar, pode-

mos observar a identificação do aluno em relação à aprendizagem do idioma na escola. No 

entanto, para SD4, o ensino supostamente básico do idioma, ofertado pela escola, não é o su-

                                                           
60 Grafamos o termo aprendizagem da língua entre parênteses como um gesto de interpretação acerca do discurso 

do aluno. Os dizeres expostos na análise se referiam à proposição acerca dos sentidos sobre (e para) a língua 

inglesa que se constituíam por aluno. No entanto, ao tomar os efeitos de sentidos concernentes à proposição, 

compreendemos que o aluno se posicionava acerca da aprendizagem da língua, ou até mesmo, a língua inglesa a 

partir de sua experiência de aprendizagem da língua. 
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ficiente. O desejo de aprendizagem da língua inglesa se marca na posição discursiva de SD4, 

aluno do 9º ano do Ensino Fundamental, por uma angústia do aluno face à aprendizagem do 

idioma que se presentifica no discurso do aluno por “pode melhorar muito mais”, significado 

no discurso do aluno na relação com “melhorar o sotaque”. 

Em uma reprodução dos sentidos inerentes ao aprendizado da língua inglesa sem so-

taques, compreendemos que se marca no dizer do aluno um imaginário de língua a ser apre-

endida em sua totalidade, em que pese nessa aprendizagem um silenciamento da língua dita 

materna, bem como de sua história.  

A tomar os sentidos regularizados na formação social acerca do brasileiro significado 

a partir de um lugar de falta (GRIGOLETTO, 2007), compreendemos que a angústia que se 

materializa nos dizeres de SD4 retoma os sentidos acerca deste lugar imaginariamente de fal-

ta-falha do brasileiro no que concerne à aprendizagem da língua inglesa, mas que também traz 

à cena um estranhamento da língua inglesa, que lhe é estrangeira, frente ao Real que nela ha-

bita, que também se marca no discurso de SD12 e SD3 como vimos nesta mesma seção. 

A tomar esse estranhamento constitutivo que se presentifica na passagem da língua 

materna para a língua estrangeira, observamos que pela expressão “aprender mais”, SD2 se 

posiciona em uma contraidentificação aos sentidos concernentes a uma aprendizagem rápida 

do idioma, relativamente estabilizados no discurso publicitário, apontando para um processo 

contínuo de interpelação-identificação do sujeito à língua e os sentidos que nela se inscrevem. 

Afinado com o discurso acerca do uso das tecnologias digitais para aprendizagem da 

língua estrangeira, visto que compreende a parcela da população designada por nativos digi-

tais (OLIVEIRA, 2010), para SD2, os recursos digitais constituem uma possibilidade de 

aprendizagem-aperfeiçoamento do idioma.  

A partir de uma ilusão de completude na aprendizagem da língua inglesa, para SD9, 

o inglês na escola significa  

 

SD9 

Aprender nada, porque já aprendi tudo nos games em inglês[...]. (grifo 

nosso) 

 

Tomando o advérbio “nada” posto em relação à aprendizagem da língua inglesa que 

se presentifica na afirmação “aprender nada” no discurso de SD9, o aluno se posiciona em 

contraidentificação a essa aprendizagem na escola. Compreendemos que tais sentidos se anco-

ram em já-ditos postos em circulação no discurso publicitário, e discutidos na terceira seção, 
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acerca do curso de idiomas privado como o lugar em que se é ilusoriamente possível aprender 

tudo em língua inglesa. 

No entanto, observamos que SD9 se contraidentifica com os sentidos postos em cir-

culação nas propagandas acerca de um lugar para aprendizagem do idioma, apontando uma 

possibilidade outra na qual se pode ilusoriamente aprender “tudo” de inglês. Para o aluno, os 

recursos tecnológicos, em especial “games”, constituem uma via possível de aprendizagem do 

idioma. A presença do termo games em inglês, ao invés de jogos, em português, se marca por 

uma naturalização da língua inglesa na língua materna, tendo em vista os freqüentes termos 

em inglês utilizados recorrentemente em diversos setores da nossa formação social, conferin-

do ao sujeito uma ilusão de uma relação direta na passagem da língua dita materna para a lín-

gua estrangeira. 

Os dizeres que se marcam no discurso do aluno remetem aos sentidos acerca da dita 

globalização dos povos, fomentado em especial a partir da difusão e consolidação das tecno-

logias. Discursivamente, compreendemos que tais dizeres regularizados em nossa formação 

acerca dos efeitos de uma cultura tecnológica, fazem deslocar sentidos acerca da alteridade do 

sujeito na sua relação com o outro, para o estabelecimento de uma relação supostamente ine-

quívoca entre sujeito e máquina.  

A exacerbação dos discursos acerca da utilização dos recursos digitais direciona os 

sentidos para a relação sujeito – máquina, apontando para uma responsabilização do sujeito 

face à convocação das formações ideológicas vigentes aos sujeitos contemporâneos tomarem 

posição na formação social.  

Segundo Grigoletto (2003), o sujeito contemporâneo é cada vez mais convocado res-

ponder por seus atos, levando-o a um processo que a autora designa auto-subjetivação. A par-

tir dos estudos foucaultianos, para a autora, dentre os modos de subjetivação na modernidade, 

a auto-subjetivação é o processo pelo qual o sujeito, interpelado pela ideologia e individuado 

pelo estado, é responsabilizado pelos seus atos.  

Tomando o conceito de tecnologias do eu, postulado por Foucault, segundo a autora, 

a auto-subjetivação é um processo que deriva das tecnologias do eu, compreendidas como 

“tecnologias que levam o indivíduo a agir e pensar sobre si mesmo para a obtenção de um 

certo estado de felicidade, pureza, sabedoria etc” (GRIGOLETTO, 2003, p.219), e que contri-

buem para a sua própria subjetivação, em que nela está implicada a constituição da sua identi-

dade. A auto-subjetivação, assim, possibilita uma auto-constituição do sujeito em relação a si 

mesmo, ou como afirma a autora, um movimento que possibilita uma “subjetivação do indi-

víduo a sua própria identidade” (op.cit.). 
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Nos dizeres dos alunos observamos reverberam aos sentidos relativamente estabili-

zados acerca da aprendizagem da língua inglesa por meio dos recursos tecnológicos, apontan-

do para uma auto-subjetivação via tecnologias digitais. Podemos compreender a identificação 

desses alunos a esses sentidos por um desejo do sujeito contemporâneo de inserir-se na socie-

dade ilusoriamente globalizada.  

De acordo com Pêcheux (1988 [1975]), é próprio da ideologia dissimular o seu fun-

cionamento na linguagem sob o efeito de transparência da linguagem e evidência dos senti-

dos. Por uma rede de sentidos que se regularizam no interior das formações discursivas a par-

tir de paráfrases, reiterações, deslocamentos e deslizamentos, que podemos compreender o 

modo de funcionamento da ideologia na constituição dos sentidos. 

Tomando como objeto do nosso trabalho de investigação uma melhor compreensão 

da relação entre o sujeito e a língua, retomamos a elaboração esquemática acerca dos discur-

sos da mídia e da escola apresentadas na seção 4 da nossa investigação, para pensarmos na a 

regularização dos dizeres sobre (e para) a língua inglesa que reverberam no discurso dos alu-

nos a fim de uma desnaturalização desses sentidos. Em consideração aos processos de interpe-

lação/identificação/subjetivação nos e pelos quais os sujeitos são afetados, trazemos no Qua-

dro 3, a seguir, a sistematização dos efeitos desses sentidos no imaginário de língua inglesa 

que se constitui para os sujeitos discursivos, possibilitando novas possibilidades de significa-

ção para a língua inglesa e o seu ensino na nossa formação social. 

 

Quadro 3: Mídia-Escola-Aluno: os dizeres regularizados sobre (e para) a língua inglesa e o 

seu ensino 

 

DISCURSO  

PUBLICITÁRIO 

DISCURSO 

PEDAGÓGICO 

DIZERES DOS 

ALUNOS 

Curso de idiomas Escola 

Escola  

Curso  

TDIC 

ENSINO DA LÍNGUA 

INGLESA 

Domínio 

(totalizante) 

Trasmissão 

Saber sobre 

Estrutura – apreensão da 

sintaxe 

 

Privilégio 

Língua em funcionamento 

(sotaque) 

 

Apreensão do 

idioma como um 

todo 

 

Padrão mínimo e 

particionado 
Totalizante 

Institucionalizado para a preparação  

para o trabalho 

Preparação trabalho  

 

 Inserção na sociedade 
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APRENDIZAGEM 

DA LÍNGUA INGLE-

SA 

Memorização e 

apreensão da sin-

taxe: fluência 

Ensino funda-

mental: leitura 

 

Ensino médio: 

competências 

Estrutura   

(apreensão da sintaxe) 

 

Língua em funcionamento 

(comunicação) 

 

 

INSTRUMENTO 

LINGUISTICO RE-

GULADOR 

Recursos tecnoló-

gicos 

 

Livro didático 

LDB – PCN – 

OC 

 

Livros didáticos 

 

TDIC, 

 

 Livro didático, 

 

Professor 

 

Noção de língua transparente e utilitarista: relação direta língua-pensamento-mundo. 

Valor de mercado: Reprodução da concepção de língua cujos sentidos incidem sobre a cultura do 

outro. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

Em Semântica e discurso (2010[1969]), Pêcheux afirma que as relações de 

(re)produção e transformação intervêm na constituição dos discursos presentes na formação 

social e, por conseguinte, nos processos de subjetividade. No entanto, elas não são estáticas, 

mas se reconfiguram a partir de condições de produção específicas, e são sutilmente entrela-

çadas. 

Como observamos até aqui, as estratégias de repetição/reiteração utilizadas pelo dis-

curso publicitário regularizam sentidos sobre a língua inglesa como uma ferramenta mercado-

lógica, essencial para o sujeito contemporâneo. Esses sentidos, legitimados pela instituciona-

lização do saber por meio dos documentos legais, e frequentemente retomados nos atos enun-

ciativos da equipe escolar, regularizam uma memória sobre a língua inglesa como objeto de 

consumo, indispensável ao sujeito contemporâneo. A língua inglesa é, assim, significada na 

nossa formação social a partir de uma noção utilitarista da língua, uma ferramenta perfeita 

para que o sujeito possa ilusoriamente dominá-la por completo.  

Tomando por base a relação de produção-dominação na qual se firma uma sociedade 

capitalista, a língua inglesa é, assim, discursivizada como um produto fiável à comercializa-

ção, cujo investimento supostamente garante ao sujeito um retorno, significado como a inser-

ção na sociedade globalizada quer pela via do trabalho, quer nas relações pessoais a pensar 

nas possibilidades disponíveis no mundo virtual, como uma porta de acesso não só à língua, 

como também à cultura hegemonicamente norte-americana que se presentifica em inúmeros 

aplicativos da informática, como pela reprodução de um modo de vida outro que se marca na 

prática dos sujeitos. 
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Compreendemos que a relativa estabilização desses sentidos na nossa formação soci-

al produz efeitos de sentidos para a língua inglesa, tornando-se uma matriz de sentidos a que o 

aluno se reportará para a produção de dizer.  Efeito este produzido no e pelo jogo da interpe-

lação ideológica, com implicações no imaginário sobre a língua em aprendizagem para o su-

jeito.   

Segundo Althusser (1967, p. 242), a ideologia é “o cimento da sociedade, indispen-

sável para transformar os homens e pô-los em condições de responder às exigências de suas 

condições de existência”, cuja função é de organizar – por meio de normas e regras essenciais 

à conduta social – e induzir os membros da sociedade a aceitarem, sem resistências, as tarefas 

que lhes são atribuídas. Para o autor (ALTHUSSER, 1967, p. 204),  

 

Na ideologia os homens expressam , com efeito, não as suas relações nas su-

as condições de existência, o que supõe, ao mesmo tempo, relação real e re-

lação “vivida, imaginária”.[...] Na ideologia, a relação real está inevitavel-

mente invertida na relação imaginária: relação que exprime mais que uma 

vontade (conservadora, conformista, reformista ou revolucionária), mesmo 

uma esperança ou nostalgia que não descreve uma realidade.  

 

 

Neste processo constitutivo de interpelação, segundo Pêcheux (2010 [1969]), “o que 

está em jogo é a identificação pela qual todo sujeito se reconhece como homem [...] e como é 

organizada sua relação com aquilo que o representa” (PÊCHEUX, op. cit., p.247). A identifi-

cação, assim, é intrínseca ao processo de interpelação ideológica que se realiza no e pelo dis-

curso, na e pela língua(gem) portanto, a partir de uma tomada de posição. 

O sujeito, desde-sempre interpelado ideologicamente toma a sua posição no discurso 

a partir de uma memória do dizer. Afetado por esquecimentos constitutivos, necessários à sua 

tomada de posição no discurso, o sujeito produz o seu discurso sob a ilusão necessária de ori-

gem e fonte do dizer, bem como um efeito de transparência dos sentidos. 

Como vimos em nossa terceira seção, a memória ocupa assim um papel estruturante 

no funcionamento discursivo, fazendo ecoar determinados sentidos relativamente estabiliza-

dos na formação social, que se marcam no discurso do sujeito sob o efeito de pré-construídos 

quer por atravessamento dos sentidos, ao passo em que sentidos outros são silenciados. 

A partir das análises apresentadas, observamos que ecoam no discurso dos alunos 

sentidos acerca da aprendizagem da língua inglesa em sua totalidade, fazendo reverberar nos 

dizeres dos alunos pré-construídos acerca de uma língua ilusoriamente transparente e total-

mente acessível aos sujeitos contemporâneos significada como instrumento de comunicação. 
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Sob uma concepção de língua utilitarista, legitimada pela escola a partir de um ensi-

no pautado nas habilidades comunicativas, os sentidos acerca da língua inglesa para a inser-

ção no mercado de trabalho ressoam no dizer dos alunos, fazendo deslizar sentidos sobre e 

para a língua inglesa como ferramenta mercadológica. 

Esses efeitos de sentidos que ressoam no discurso dos alunos produzem implicações 

no imaginário de língua inglesa, regularizando uma memória sobre (e para) o idioma em nos-

sa formação social, a partir de silenciamentos acerca da experiência (des)estruturante pelo 

qual o sujeito é acometido na passagem da língua materna para a língua estrangeira, como 

vimos em nossa segunda seção, e o seu papel na constituição do sujeito. 

A relação hierarquizada que se estabelece na relação entre a língua inglesa e a língua 

dita materna regulariza uma memória sobre (e para) o idioma anglo-saxão, significado a partir 

de um valor de mercado. Tais sentidos produzem silenciamentos acerca da relação do sujeito 

com a língua dita materna e o seu papel na constituição dos sentidos, ao tempo em que, sob 

um efeito de evidência, ecoam sentidos sobre uma supervalorização da língua inglesa que 

perpassa os discursos sobre elementos da cultura norte-americana.  

Compreendemos que ecos e silenciamentos que se marcam nos dizeres sobre a língua 

inglesa relativamente estabilizados em nossa formação social contribuem para um imaginário 

de uma língua inglesa precificada como investimento seguro no mercado das línguas para a 

inserção na sociedade dita globalizada.  

Como vimos em nossa terceira seção, para Dela-Silva (2010), pelo viés da circula-

ção-reprodução dos sentidos, a Mídia ocupa papel fundamental na constituição de novas posi-

ções para os sujeitos discursivos, a posição-sujeito consumidor da língua bem como de uma 

cultura ilusoriamente uma, produzindo uma suposta evidência da relação direta entre língua-

pensamento-mundo. Sob o efeito de transparência da linguagem, os dizeres acerca de uma 

urgência em aprender a língua inglesa na atualidade, direcionam os sentidos para a aprendiza-

gem do idioma, intrinsecamente relacionado à cultura norte-americana. Consideramos serem 

esses efeitos da interpelação ideológica, operando na regularização de sentidos acerca de uma 

supervalorização da língua inglesa, em detrimento da língua dita materna, e que se materializa 

na prática dos sujeitos a partir de um desejo de consumo não só da língua inglesa, mas tam-

bém uma reprodução de um modo de vida outro, como vimos nas seções e 4 de nosso trabalho 

de investigação, que se presentifica no cotidiano dos sujeitos nas redes alimentares, roupas e 

acessórios largamente difundidos em nossa formação social. 

De acordo com (PÊCHEUX, 2010 [1969]), o sujeito desde sempre interpelado ideo-

logicamente, se posiciona no discurso a partir de imagens produzidas sobre si, sobre o outro e 



151 

 

 

o objeto, de acordo com os lugares sociais do sujeito na produção do discurso. Intrínsecas às 

condições de produção do discurso, as imagens remetem a lugares pré-estabelecidos na estru-

tura de uma formação social em que estão presentes as relações de força, representadas por 

regras de projeção, intrinsecamente ligadas às formações imaginárias, produzindo imagens 

tanto dos sujeitos envolvidos no discurso – a imagem do interlocutor e, ainda, a imagem que o 

interlocutor faz do locutor – quanto do objeto do discurso. Segundo o autor (PÊCHEUX, 1990 

[1982], p.82), as formações imaginárias, assim, intrínsecas ao processo discursivo, implicam: 

- Imagem A (A): Quem sou eu para lhe falar assim? A imagem de A em relação A se 

materializa na posição sujeito enunciador que, em nosso trabalho, se marca pela posição dis-

cursiva do aluno de escola pública, que participou da nossa pesquisa. 

- Imagem A (B): Do que estou lhe falando? Do que ele me fala? Concomitante à 

imagem que o enunciador faz de si no processo discursivo está a relação que se estabelece 

entre o sujeito com o objeto do discurso, materializado nessa pesquisa pelos sentidos que se 

constituem sobre (e para) a língua inglesa na posição do enunciador. 

- Imagem A (C): Quem é ele para me falar assim ou para que eu lhe fale assim? Na e 

para a tomada de posição do sujeito no discurso, segundo Pêcheux (1990 [1982]) importa, 

ainda, a imagem que o sujeito enunciador faz de seu interlocutor que se materializa imaginari-

amente nos dizeres dos alunos por meio de diferentes posições, seja de chefe, no que tange ao 

mercado de trabalho, do estrangeiro visitante no país, seja como cidadão de uma sociedade 

ilusoriamente unificada a qual ele deseja se inserir. 

 

Quadro 4 - As formações imaginárias nos dizeres dos alunos 

Imagem A(A) 

De si 

ALUNO 

Imagem A(B) 

Referente 

LÍNGUA INGLESA 

Imagem A(C) 

INTERLOCUTOR 

SUJEITO CONTEMPORANEO TRANPARENTE CIDADÃO DO MUNDO 

BRASILEIRO INSTRUMENTO  

DE COMUNICAÇÃO 

ESTRANGEIRO 

SUBSERVIENTE FERRAMENTA 

MERCADOLÓGICA 

SUPERIORIDADE 

CONSUMIDOR OBJETO CONSUMO CHEFE 

ESTRANGEIRO  

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 



152 

 

 

Segundo Orlandi (1996, p. 206), “nas revoluções burguesas o estatuto de cidadão era 

concedido ao sujeito desde que satisfeitas algumas condições de aceitabilidade/incorporação 

de costumes locais, concepções ancestrais, preconceitos e sua língua materna”. Nessa passa-

gem, novas relações identitárias foram construídas, diretamente ligadas a uma outra formação 

discursiva, como também outra forma-histórica, em que se pesem o silenciamen-

to/apagamento dos elementos constitutivos do sujeito, sua historicidade e língua. 

A naturalização da aprendizagem da língua inglesa significada como obrigação do 

brasileiro faltoso face à atual sociedade, uma condição inalienável para o mercado de trabalho 

me direcionado ao lucro, faz deslizar sentidos do sujeito frente a um imaginário de língua que 

oscila entre o ser numa língua, como resultante de um processo de inscrição do sujeito a uma 

língua determinada, e o ter uma língua, como falante de uma língua outra, como resultante de 

um processo de aquisição de uma língua outra, como objeto de consumo.  

Como fruto da interpelação ideológica, os sentidos sobre (e para) a língua inglesa, re-

lativamente estabilizados em nossa formação social, apontam para uma inscrição em uma 

língua supostamente neutra, que perpassam os efeitos de sentidos de uma cultura una e homo-

gênea, sem que haja ônus para o sujeito. No entanto, em o Mal estar na civilização, Freud 

(1996[1929]) afirma que a passagem de indivíduo a sujeito na civilização, na e pela cultura, 

implicou numa anulação do desejo, constitutivo do sujeito. Segundo o autor, a civilização 

consiste na substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade, ou seja, numa 

castração.  

A partir dos estudos freudianos, a cultura discursivamente pensada por Mariani 

(2009) é concebida como resultante de práticas dos sujeitos e entre sujeitos, concernentes a 

uma determinada formação histórica, isto é, da relação que o sujeito estabelece com o exteri-

or, revelando uma alteridade constitutiva na sua relação entre o “eu” que enuncia, particular e 

individual, e a exterioridade que o assujeita, o habita e o constitui. Ao abordar essas questões, 

Mariani traz à cena a questão da alteridade constitutiva do sujeito, apontando a importância da 

exterioridade como elemento constitutivo do sujeito. 

A naturalização dos discursos acerca da língua inglesa significada como objeto de 

consumo, por uma ilusão de evidência dos sentidos a posição do sujeito discursivo é desloca-

da de um sujeito desejante da língua para um sujeito consumidor dessa língua significada co-

mo passaporte para o sucesso. Ancorados aos sentidos sobre a língua com valor mercadológi-

co, perpassam ainda os discursos acerca de uma cultura hegemônica que se materializa na 

prática dos sujeitos. 
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Os dizeres acerca da língua inglesa naturalizados em nossa formação social advêm 

de uma relação de produção-dominação como base de uma da sociedade capitalista, deslocan-

do a alteridade constitutiva que estabelece na relação entre sujeito-sujeito, para uma relação 

ilusoriamente inequívoca entre sujeito-máquina, como resultante do processo de auto- subjeti-

vação via tecnologias digitais. A seguir, tecemos algumas reflexões acerca desse processo na 

constituição do imaginário de língua inglesa para o aluno, com vistas aos processos de inter-

pelação/identificação/subjetivação constitutivos da relação entre o sujeito e a língua. 

 

 

5.4 INTERPELAÇÃO/SUBJETIVAÇÃO/RESISTÊNCIA: PROCESSOS DE INSCRIÇÃO 

DO SUJEITO À LÍNGUA 

 

Como vimos anteriormente, a língua é concebida discursivamente na sua heteroge-

neidade constitutiva, tendo em vista o entrecruzamento entre língua e história. Nas análises 

realizadas no discurso publicitário e nos dizeres que se presentificam no discurso pedagógico, 

observamos que os sentidos sobre (e para) a língua inglesa, historicamente regularizados em 

nossa formação social, operam em uma confluência de sentidos, fazendo com que alguns 

sentidos se sejam retomados, enquanto outros são silenciados.  

Compreendendo que esses sentidos reproduzidos na formação social implicam dire-

tamente nos processos de interpelação/identificação do sujeito constituintes da sua subjetiva-

ção à língua em aprendizagem, buscamos ainda apresentar de forma esquemática, presentifi-

cada na Figura 11, algumas marcas das dobraduras dos dizeres aparentemente dispersos do 

discurso publicitário, que se entrelaçam no discurso pedagógico produzindo os seus efeitos.   

A partir de nossos estudos, podemos observar ainda que os sentidos, assim, não são 

fixos, mas se re(significam) em consonância às redes de filiações sócio-histórico-ideológicas 

advindas dessa relação, abrindo espaço para a resistência, como resultante dos processos de 

interpelação/identificação/subjetivação inerentes à relação entre o sujeito e a língua.  
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Figura 11 – Entrelaçamento dos dizeres sobre (e para) a língua inglesa 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora 

 

Segundo Celada (2012), o funcionamento da interpelação ideológica incide sobre os 

modos de interpelação/identificação/subjetivação a partir de uma tomada de posição, em 

especial no que tange à relação do sujeito com a sua língua dita materna. Apontando para uma 

alteridade entre a relação entre-línguas que se realiza na passagem da língua materna para a 

língua estrangeira, para a autora, a relação entre a língua materna e a língua estrangeira, as 

interferências se marcam, assim, não só pela organização sintático-discursiva, mas, sobretudo, 

pelos modos de como as discursividades sobre a língua se constituem e se relacionam aos 

modos de compreensão do mundo na e pela qual se regularizam uma memória sobre a língua.  
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A partir de nossas análises, observamos que as discursividades relativamente estabi-

lizadas em nossa formação social produzem silenciamentos e ecos sobre (e para) o idioma 

anglo-saxão, e o brasileiro. Para melhor compreendermos o funcionamento desses efeitos de 

sentidos e suas implicações no imaginário de língua inglesa que se constitui para os alunos, 

elaboramos um quadro representativo das ressonâncias dos dizeres sobre (e para) a língua 

inglesa em nossa formação, e suas implicações no imaginário do idioma para o sujeito. 

 

Quadro 5 – Dos silenciamentos e ecos: efeitos no imaginário de língua inglesa 

SILENCIAMENTOS  

- Experiência (des)estruturante pelo qual o sujeito é acometido na passagem da língua materna 

para a língua estrangeira, como vimos em nossa segunda seção, e o seu papel na constituição do 

sujeito; 

- tomada de posição do sujeito no discurso a partir dos processos de interpela-

ção/identificação/subjetivação ao idioma; 

- inscrição do sujeito como movimento constitutivo de assujeitamento às dobras duras do dizer do 

outro; 

- sentidos sobre (e para) a língua dita materna, posta em uma relação de subserviência  em relação 

à língua outra; 

- diversidades lingüísticas e sociais que se marcam no idioma a partir dos diferentes povos, ideo-

logicamente marcados, falantes do idioma. 

ECOS 

- Língua ilusoriamente transparente e totalmente acessível aos sujeitos contemporâneos significa-

da como instrumento de comunicação;  

- língua supostamente universal, significada como vetor de interação entre os sujeitos, e funda-

mental para a inserção na atual sociedade;  

- imprescindibilidade da aprendizagem do idioma; 

- relação direta língua e cultura - supervalorização da língua e cultura intrinsecamente relacionada 

à hegemonia norte-americana; 

- falar a língua inglesa como nativo. 

IMAGINÁRIO DE LÍNGUA INGLESA 

- Passagem direta na relação entre a língua materna e a língua estrangeira; 

- concepção de língua utilitarista, para a inserção no mercado de trabalho; 

- responsabilização do sujeito perante a aprendizagem do idioma; 

- língua como ferramenta perfeita - desejo da língua como objeto de consumo; 

- admiração exacerbada pelo outro, relação hierarquizada da língua do outro que perpassa a cultu-

ra. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 
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A partir de nossas análises, observamos que os modos de 

interpelação/identificação/subjetivação possuem implicações no imaginário acerca da língua 

inglesa que se constitui para o sujeito, fazendo ressoar sentidos concernentes com os 

interesses de uma sociedade capitalista. 

O processo de subjetivação não é alheio às condições de produção, na medida em 

que se realiza a partir de movimentos contínuos de assujeitamento que se realiza na passagem 

de indivíduo a sujeito (ALTHUSSER, 1970), via interpelação ideológica, e de sua submissão 

no nível simbólico e político, inerente ao processo de individuação do Estado e suas institui-

ções, como um movimento no qual o sujeito é afetado por uma articulação simbólico-política, 

por meio dos discursos e instituições de práticas sociais, tendo como resultante a identificação 

(ou não) do sujeito às formações discursivas (ORLANDI, 2011). 

Como vimos afirmando, as discursividades relativamente estabilizadas acerca de 

uma imprescindibilidade da língua inglesa na atual sociedade regularizam uma memória de 

língua precificada com valor de mercado, produzindo no imaginário para aluno uma superva-

lorização do idioma anglo-saxão. Sentidos esses que perpassam os discursos acerca de uma 

cultura hegemônica, e colocam em jogo a questão identitária do brasileiro na relação entre a 

língua inglesa e a língua dita materna. 

Ao adentrarmos na sala para a aula de língua inglesa, os discursos recorrentes acerca 

de um (não)saber sobre a língua portuguesa frequentemente incidem sobre o imaginário de 

língua inglesa, marcado a partir de uma (im)possibilidade da aprendizagem do idioma, que se 

presentifica também na relação conflituosa que o aluno estabelece na relação com a língua 

dita materna61.  

Como podemos observar, a inscrição do sujeito à língua extrapola as questões perti-

nentes à ordem da língua, mas são constituídas historicamente por meio de uma filiação a uma 

rede de significantes em um movimento contínuo e ininterrupto de identificação/subjetivação 

em decorrência do processo de interpelação ideológica.  

Mais que um processo totalmente consciente pelo qual o sujeito se submete a um sis-

tema linguístico outro, segundo Celada & Payer (2016), inerente à subjetivação está a proje-

ção do sujeito acerca dessa língua, como um movimento que impulsiona a inscrição do sujei-

to; bem como a disponibilidade do sujeito para ocupar determinadas posições no simbólico, 

colocando-se numa relação tensa constitutiva da língua, estando sempre sujeito a falhas, des-

                                                           
61 Nas considerações finais apontamos algumas reflexões sobre a relação estabelecida entre a língua dita materna 

e a língua estrangeira.  
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lizes, equívocos e deslocamentos próprios da ordem da língua, na medida em que advém de 

processos sócio-histórico-ideológicas de sua formação. 

A passagem da língua dita materna à língua estrangeira, por sua vez, impõe ao sujei-

to, ainda, uma série de deslocamentos e (des)arranjos em relação à sua constituição primeira, 

assim como a sua inscrição em novas práticas nas quais se materializam constantes movimen-

tos de (des)identificação (CELADA; PAYER, 2016). 

Constitutivo dos movimentos de identificação do sujeito, inerentes à sua tomada de 

posição no discurso, é a possibilidade de resistência do sujeito. No e pelo movimento contí-

nuo e ininterrupto que se estabelece entre sujeito e língua a partir de diferentes modos de sig-

nificação, segundo Pêcheux (1990 [1982], p.53) “intrinsecamente suscetível de tornar-se ou-

tro, diferente de si mesmo, de deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um 

outro”. De acordo com o autor, ao serem resgatados por uma memória discursiva, os sentidos 

são passíveis de deslizamentos, deslocamentos e pontos de deriva que produzem (ou não) uma 

ressignificação, visto que retomam em condições de produção outras, dando lugar à interpre-

tação como marcas da resistência do sujeito que se marca na língua e, no discurso, portanto. 

Concebida como condição própria do sujeito na relação que se estabelece com a lín-

gua e com o mundo, a resistência é, assim, constitutiva do jogo da língua, inscrita no e pelo 

seu entrecruzamento com a história, fazendo deslizar os sentidos numa relação entre atualida-

de/memória/esquecimento. 

A partir das análises apresentadas, observamos que a (im)possibilidade de aprendiza-

gem da língua inglesa no ambiente  escolar se deve ao seu descompasso entre o imaginário de 

ensino do idioma que se constitui para o aluno e o ensino ofertado. Esse desacordo com a es-

cola, agregado ao difícil acesso de aprendizagem em cursos privados, visto que de um modo 

geral os alunos possuem parcos recursos financeiros para esse investimento, impulsionam os 

sujeitos a novos modos de significação de aprendizagem da língua.  

Os recursos tecnológicos se configuram, assim, como um entre-lugar para esses su-

jeitos, como um gesto de resistência que se marca pelo movimento de auto-subjetivação do 

aluno face à responsabilização de aprendizagem do idioma, em decorrência do seu assujeita-

mento à ordem vigente. Em contraposição a uma visão polarizada e desambiguizante para o 

ensino de língua inglesa discursivizada nas propagandas e muitas vezes legitimada nas esco-

las, o sujeito discursivo situado imaginariamente numa rede de sentidos entre-línguas, recon-

figura a sua posição ideologicamente sobredeterminada para a (de)marcação de um lugar ou-

tro, um entre-lugar, em que lhe seja possível essa aprendizagem. 
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Embora não seja este o escopo desta pesquisa, observamos algumas das transforma-

ções ocorridas em nossa formação social com a profusão dos recursos tecnológicos. Dentre os 

efeitos, destacamos a reconfiguração de sentidos sobre o processo de ensinoaprendizagem da 

língua inglesa, em especial no que concerne à posição do aluno em relação à aprendizagem do 

idioma. No entanto, consideramos que é necessária uma maior investigação acerca dessa 

questão, em atenção às literaturas publicadas que concernem essa temática. 

A partir das nossas reflexões teóricas e gesto analítico empreendidos, apresentamos a 

seguir algumas considerações acerca dos efeitos dos modos de interpela-

ção/identificação/subjetivação no imaginário de língua inglesa que se constitui para o sujeito 

na atualidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos afirmando, inerente ao jogo da língua está a relação de poder constituti-

va das tensões constitutivas das lutas de classe, produzindo os seus efeitos nas práticas soci-

ais.  

Os dizeres sobre a língua inglesa na atualidade perpassam vários setores da nossa 

formação social, fazendo ecoar determinados sentidos para ela enquanto outros são silencia-

dos. Consideramos que a regularização dessas discursividades sobre a língua inglesa reverbe-

ra no discurso dos alunos, com implicações no imaginário de língua para os sujeitos discursi-

vos.  

A reprodução de sentidos acerca da língua inglesa e o seu ensino em escolas regula-

res, tendo em vista os processos de interpelação/identificação/subjetivação constitutivos da 

relação entre sujeito e língua é o nosso objeto de estudo. Considerando que a mídia e a escola 

atuam em confluência dos sentidos a fim de regularizar uma memória sobre a língua com vis-

tas à sustentação do poder, interessou-nos nesse trabalho de investigação compreender como 

as discursividades sobre a língua inglesa e o seu ensino, postas em circulação na mídia, e fre-

quentemente legitimados pelo discurso pedagógico, interferem no imaginário de língua ingle-

sa que se constitui para o aluno.  

Com base na revisão teórica, realizamos uma análise de cinco propagandas postas em 

circulação durante o período de 2014 a 2016 em que foi realizada a constituição do corpus 

deste trabalho. Como recorte dessas propagandas, privilegiamos os dizeres que circulavam em 

TV, outdoor, ônibus e na rede mundial de computadores, visto que abarcavam sujeitos de 

diferentes níveis sociais e idades distintas. 

Para a melhor compreensão dos sentidos que se regularizam no discurso pedagógico, 

tomamos recortes discursivos extraídos das principais leis que gerem a Educação do país em 

especial no que tange à língua estrangeira e, ainda, duas atividades postas em circulação na 

rede mundial de computadores, direcionadas a professores de língua inglesa, a considerar uma 

com circulação no portal do Ministério da Educação e outra em um blogue pedagógico.  

Para subsidiar a nossa pesquisa foi realizada uma atividade em que os alunos respon-

deram voluntariamente as proposições acerca da língua inglesa na atualidade, bem como a 

língua inglesa na escola, nas quais eles puderam dissertar na língua (dita) materna. Os alunos 

pertenciam a escolas das redes municipal, da cidade do Recife-PE, e estadual, da cidade de 

Niterói-RJ, período em que a pesquisadora lecionava nesses estabelecimentos, possibilitando 

uma melhor compreensão das condições de produção desses discursos. Num batimento entre 
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teoria e análise, tomamos as sequências discursivas extraídas dos dizeres dos alunos sobre a 

língua inglesa e o seu ensino para uma melhor compreensão dos sentidos regularizados em 

nossa formação social que ressoam nos dizeres dos alunos e suas implicações no imaginário 

de língua inglesa que se constitui para esses alunos.  

Embora não seja objeto de nossa pesquisa um confrontamento entre escolas públicas 

e privadas, visto que ambas as instituições escolares atuam como aparelhos ideológicos do 

Estado (AIE) e prevêem, portanto, a regularização dos dizeres concernentes à ordem vigente, 

vale dizer que os efeitos das discursividades podem incidir sobre o imaginário do aluno de 

escola pública de forma singular, na medida em que muitas vezes a instituição escolar é a úni-

ca via de acesso a essa aprendizagem, regularizando uma memória sobre o idioma a partir 

dessa experiência. 

Para pensarmos a relação constitutiva que se estabelece entre o sujeito e a língua, 

consideramos na pesquisa as seguintes etapas: uma reflexão teórica sobre a relação entre e 

língua e sujeito, tendo em conta o entrelaçamento entre a história e as condições de produção 

nas quais os discursos sobre a língua inglesa que se regulariza em nossa formação social; uma 

reflexão teórica acerca do papel da memória na regularização dos sentidos e direcionamento 

de posições-sujeito na atualidade e, a seguir, uma análise dos dizeres sobre a língua inglesa e 

o seu ensino que se presentificam no discurso publicitário, tendo em vista os processos de 

interpelação-identificação intrínsecos a relação que se estabelece entre o sujeito e a língua em 

aprendizagem.  A partir de uma reflexão teórica sobre o saber disciplinarizado e os efeitos da 

disciplinarização-gramatização da língua no imaginário do aluno, empreendemos ainda uma 

análise do discurso pedagógico que se materializa nas formas da lei LDBEN, PCN e OC, bem 

como literaturas afins à temática desse trabalho de investigação. Por fim, tomamos a análise 

do discurso dos alunos sobre a língua inglesa e o seu ensino em escolas regulares, tomando 

em atenção os efeitos de sentidos da mídia e da escola a partir dos quais se marcam um ima-

ginário de língua e sujeito no discurso dos alunos, bem como a compreensão acerca dos senti-

dos relativamente estabilizados sobre o lugar para a aprendizagem da língua inglesa que, a 

nosso pensar, reverberam nos dizeres dos alunos.  

O nosso gesto de interpretação foi fundamentado pelos pressupostos teórico-

analíticos da análise de discurso, na compreensão de sujeito lacaniano concebido como “efeito 

de linguagem”, e a língua concebida como constitutivamente heterogênea. Ao nos filiarmos à 

disciplina fundada por Pêcheux nos anos de 1960 na França, consideramos que a Análise de 

discurso possui o seu lugar no âmbito das pesquisas sobre a língua do ponto de vista discursi-

vo, na medida em que permite o questionamento das supostas obviedades dos sentidos relati-
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vamente estabilizados em nossa formação social, fazendo emergir novos sentidos sobre (e 

para) a língua em aprendizagem.   

A partir de uma ilusão na relação direta entre língua-pensamento e mundo, a língua 

inglesa é frequentemente significada como instrumento de comunicação para a inserção do 

sujeito na atual sociedade. Compreendemos que tal concepção de língua contribui para o si-

lenciamento dos processos de interpelação que “intervém” nas posições do sujeito com vistas 

Ao apagamento do questionamento dos sentidos relativamente estabilizados.  Compreende-

mos que é pelo entrelaçamento entre a língua e a história que os sentidos são atualizados. A 

visão da língua enquanto sistema lógico-formal, um instrumento para a comunicação, promo-

ve um apagamento das dissimetrias e dissimilaridades com vistas a mascarar os jogos de po-

der inscritos na língua e que se materializam nas práticas sociais com vistas a um assujeita-

mento às formações ideológicas vigentes, tornando-se uma via eficaz para a dominação e sus-

tentação do poder.   

A partir de dizeres aparentemente evidentes, a língua inglesa é frequentemente posta 

na relação com a língua dita materna, apontando para a tensão constitutiva que se estabelece 

na relação do sujeito com a língua. Discursivamente, pensamos que a relação entre o sujeito e 

a língua se realiza por um processo de captura, num movimento de assujeitamento para a ins-

crição do sujeito em uma ordem outra, em detrimento de um ato de apreensão, enquanto um 

ato completamente consciente. A partir das contribuições da Psicanálise, iniciamos a nossa 

investigação com uma reflexão teórica acerca da relação entre língua e sujeito, tendo em vista 

o movimento simbólico na passagem da língua dita materna para a língua estrangeira e suas 

implicações no imaginário de língua que se constitui para o sujeito. Na compreensão de língua 

como captura, em consideração ao assujeitamento do sujeito aos sentidos inerentes à língua 

outra em detrimento de um ato plenamente consciente, nessa etapa da investigação pudemos 

compreender que a relação do sujeito com a língua se marca por um desejo constitutivo de um 

sujeito desde-sempre faltoso. A entrada do sujeito à língua outra faz oscilar entre a língua do 

desejo, que primeiro o constituiu – dita materna – e o desejo de uma língua outra, que lhe é 

estrangeira.  

A pensar na questão identitária que se estabelece na passagem da língua dita materna 

para a língua outra, consideramos que os dizeres sobre a língua inglesa se regularizam em 

nossa formação social frequentemente postos em uma hierarquização frente às demais, fazen-

do com que o sujeito tenha o desejo do idioma anglo-saxão que, associado à cultura norte-

americana, produzem efeitos nas práticas dos sujeitos. A inscrição do sujeito à língua, assim, 
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se realiza a partir de um imaginário de língua como passaporte para o sucesso sob uma pers-

pectiva de aprendizagem de língua utilitarista. 

Consideramos, em nossa pesquisa, que a escola proporciona um saber sobre a língua 

inglesa que se pauta nos fatores lingüísticos, numa concepção de aprendizagem a partir de 

métodos e técnicas de memorização, legitimando os sentidos relativamente estabilizados ine-

rentes a esses dizeres em nossa formação social. Cabe-nos aqui uma desnaturalização dos 

sentidos, na medida em que, pensamos, possui implicações no imaginário de língua para o 

sujeito. Compreendemos que o termo aprendizagem se regulariza na instituição escolar a par-

tir de pré-construídos, regularizando os sentidos sobre uma aquisição plenamente consciente 

posta em relação a um sujeito senhor de si e uma língua totalmente acessível, exterior ao su-

jeito. 

A partir das contribuições de alguns autores que pensam a língua(gem) sob o viés 

psicanalítico, compreendemos que a relação do sujeito com a língua se realiza por uma inscri-

ção do sujeito, como resultante de um movimento interior, concomitante aos processos de 

interpelação/identificação/subjetivação constitutivos dessa relação, com vistas a uma experi-

ência íntima com o idioma, possibilitando ao sujeito a ocupar o seu lugar no discurso para que 

dela se possa dizer.  

A nosso pensar, a escola, enquanto instituição, ocupa um lugar de representatividade 

na constituição/legitimação dos sentidos referentes à língua inglesa e seu ensino na formação 

social. Realizamos, então, uma reflexão sobre o lugar da disciplinarização no imaginário de 

língua nos estabelecimentos de ensino regular no país. Para tanto, buscamos um diálogo com 

a História das Ideias Linguísticas no qual se ligam as questões da historicidade e seus efeitos 

sobre a produção e transmissão do saber, tendo em vista a língua na sua dimensão social em 

atenção às condições de produção em que os discursos são produzidos. 

Considerando que as diferentes designações pelas quais a língua inglesa é discursivi-

zada em nossa formação social direcionam diferentes sentidos para esta língua, trazendo à 

cena a disputa pelo poder que se marca na e pela língua, realizamos uma reflexão teórica so-

bre as implicações desses efeitos de sentidos no imaginário de língua para o sujeito, a fim de 

desambiguizar os sentidos relativamente estabilizados sobre a língua inglesa na nossa forma-

ção social. 

Quer sob a designação de língua franca, quer como língua estrangeira, os sentidos re-

lativamente estabilizados para a língua inglesa na atualidade frequentemente postos na relação 

com a língua dita materna, (re)produzem uma representação de língua e sociedade. Tais dize-

res, ancorados por uma por uma hierarquização da língua inglesa, e a cultura norte-americana, 



163 

 

 

promovem um (re)direcionamento das práticas sociais intrinsecamente ligado às posições que 

os sujeitos ocupam na formação social.  

Discursivamente, as condições de produção em que os discursos são regularizados 

são de suma importância para a compreensão do funcionamento discursivo. No que tange aos 

efeitos de sentidos sobre (e para) a língua inglesa, observamos que as transformações sociais 

do século XX, advindas em especial pela profusão das tecnologias no contexto mundial, pos-

sibilitaram a proliferação dos discursos sobre a chamada globalização, concebida como um 

lugar comum em que ilusoriamente se partilha tudo em comum. Numa ilusão de transparência 

da língua, a língua inglesa é frequentemente significada como um instrumento de comunica-

ção pelo qual o sujeito significa no mundo.  

Sob o efeito de evidência, como resultante da interpelação ideológica, observamos 

que os dizeres sobre a língua inglesa colocam em jogo os significantes língua e cultura. A 

regularização desses sentidos não se dá de forma aleatória, mas se realiza a fim de fomentar o 

consumo e atender às demandas provocadas pelo Mercado, materializando-se nas práticas 

sociais. A fim de desnaturalizar esses sentidos, realizamos algumas reflexões sobre as condi-

ções de produção em que os termos se entrelaçam, na medida em que, pensamos, a reprodu-

ção de tais sentidos regularizam uma memória sobre a língua inglesa, com implicações nos 

processos de interpelação/identificação/subjetivação do sujeito à língua. 

Sob o efeito de evidência desses dizeres, a naturalização desses sentidos em nossa 

formação social não se dá de forma aleatória, mas se realiza a fim de fomentar o consumo e 

atender às demandas provocadas pelo Mercado, materializando-se nas práticas sociais. Com-

preendemos que a identificação do sujeito aos dizeres sobre a necessidade de aprendizagem 

da língua inglesa na atualidade é resultante de seu assujeitamento às formações ideológicas 

vigentes, perpassando o desejo constitutivo do sujeito, visto que é desde-sempre faltoso (LA-

CAN, 1999), num ideal de completude que supostamente se realiza na e pela língua, assim 

como pela inserção na cultura do outro.  

Considerando que a memória é um elemento estruturante do discurso, a nosso pen-

sar, esses efeitos de sentidos sobre (e para) a língua inglesa produzem implicações no imagi-

nário de língua inglesa aos sujeitos discursivos. A fim de melhor compreendermos o papel da 

memória na regularização dos sentidos sobre (e para) o idioma anglo-saxão que se marcam no 

discurso publicitário, realizamos uma reflexão teórica acerca o lugar da mídia na regulariza-

ção de uma memória sobre a língua inglesa. A seguir, realizamos ainda uma análise discursiva 

dos dizeres postos em circulação em propagandas pela TV, outdoor, internet, a fim de melhor 

compreendermos o funcionamento discursivo dos sentidos relativamente estabilizados sobre a 
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o idioma anglo-saxão e suas implicações no imaginário de língua inglesa que se constitui para 

o sujeito.  

A língua inglesa é significada no discurso publicitário como um investimento seguro, 

cuja garantia ilusoriamente se realizaria por benefícios profissionais, e pessoais, supostamente 

advindos pela inserção do sujeito na chamada globalização. Os sentidos aparentemente evi-

dentes sobre (e para) a língua inglesa se materializam nas propagandas a partir de uma con-

cepção de língua utilitarista e totalmente acessível, contribuindo para a constituição no imagi-

nário sobre a língua inglesa com valor de mercado. Nessa perspectiva, os dizeres que se pre-

sentificam no discurso publicitário apontam para o curso privado de idiomas, cuja aprendiza-

gem é aferida por diplomas internacionais, conferindo legitimidade à aprendizagem.  

Em contrapartida a uma inscrição à língua em aprendizagem, tais dizeres fomentam 

no sujeito o desejo a uma suposta aquisição da língua inglesa como objeto de consumo, con-

dizente com uma sociedade capitalista gerida pela lógica do Mercado.  

Esses sentidos aparentemente evidentes acerca da língua inglesa nos dizeres da pu-

blicidade colocam em jogo a questão identitária do brasileiro, com vistas a uma supervalori-

zação da língua inglesa, que perpassam os sentidos de cultura singularizada. Numa relação 

hierarquizada frente às demais línguas, tais sentidos constituem para o brasileiro um lugar de 

uma suposta falta, ou até mesmo falha, regularizando uma memória sobre a língua inglesa e o 

seu ensino na qual falar inglês implica no apagamento da sua língua primeira, dita materna. 

Em nossa investigação, observamos que os dizeres sobre (e para) a língua inglesa 

postos em circulação no discurso publicitário são muitas vezes legitimados pela instituição 

escolar. Considerando a escola como um lugar de representatividade na formação social, em-

preendemos uma análise dos dizeres que se presentificam nas leis que norteiam a educação no 

país – LDBEN, PCN e OC – a fim de investigarmos os efeitos advindos dessa (re)produção 

de sentidos nos processos de interpelação/identificação/subjetivação à língua em aprendiza-

gem. Tendo em vista que processos de significação da língua em instituições escolares de 

ensino regular se marcam tanto nos manuais de ensino de língua quanto nos atos enunciativos 

dos agentes do conhecimento, em especial professores de línguas, realizamos ainda uma aná-

lise de dois recortes extraídos da rede mundial de computadores, direcionados a professores 

como suporte para o ensino do inglês em contexto escolar.  

Nessa etapa, observamos que, regido por uma política de línguas, o ensino da língua 

inglesa majoritariamente ofertada em instituições escolares, em especial públicas, se pauta por 

fatores econômicos, intrinsecamente relacionados à hegemonia norte-americana em que per-
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passam os sentidos de uma cultura supostamente homogênea e uma língua ilusoriamente 

transparente.  

Por meio de um discurso autoritário, a escola produz um saber sobre o idioma, mui-

tas vezes em detrimento do saber empírico, cujos sentidos se ancoram numa representação de 

língua e de sociedade. Tais sentidos perpassam os discursos homogeneizantes acerca de cultu-

ra unificada, numa reprodução que se marca por uma disputa de poderes que, materializadas 

na língua, promovem uma supervalorização da cultura norte-americana em que pese à subser-

viência dos demais povos.  

Com a oferta da língua inglesa em ambiente escolar pautado por um ensino particio-

nado e com padrões minimalistas de qualidade do ensino, a escola legitima, assim, os sentidos 

acerca do curso de idiomas como um lugar para a aprendizagem do idioma.  

A partir das análises realizadas, compreendemos que as diferentes formações discur-

sivas aqui presentificadas no discurso midiático e nos dizeres sobre (e para) a língua inglesa 

que se materializam nos documentos legais que gerem a educação do país, se entrecruzam, 

produzindo efeitos de sentidos intrinsecamente ligados à relação do sujeito com a língua. Dis-

cursivamente, as formações discursivas são concebidas como matrizes de sentidos nas e pelas 

quais se regularizam uma memória sobre o que pode e deve ser dito na formação social.  

Em nosso gesto de interpretação, compreendemos que os dizeres que se presentifi-

cam nas materialidades discursivas analisadas apontam, quer pelas propagandas em circulação 

na mídia, quer pelos documentos legais, para o conhecimento da língua inglesa de forma insti-

tucionalizada, em detrimento do conhecimento empírico. Nesse sentido, seja na escola, seja 

pelos cursos livres de idiomas, o sujeito tem seu aprendizado aferido e legitimado por uma 

Instituição reguladora. Esse poder regulador das instituições se marca nos e pelos livros didá-

ticos, instrumento linguístico com ampla circulação no país, legitimados por ações governa-

mentais.  

Nos dizeres aparentemente evidentes que se marcam na mídia e na escola, os senti-

dos sobre (e para) a língua inglesa apontam para a noção de cultura homogeneizante que, nos 

dizeres da mídia e da escola, se marcam por uma reprodução dos elementos culturais dos paí-

ses anglófonos, em especial a festividade de Halloween, com vistas a uma mimese comporta-

mental, em apagamento das questões ideológicas que se presentificam nesses dizeres.  

A reprodução dos sentidos que se presentificam nos materiais didáticos (a serem) 

transmitidos por meio dos atos enunciativos dos professores, inerentes à posição que ocupam 

na formação social, têm relevância na regularização de uma memória sobre a língua inglesa e, 

por conseguinte, na constituição de um lugar para o idioma em nossa formação social. Nessa 
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engrenagem, o Estado é o principal articulador, atuando nos níveis político-simbólico, com 

vistas ao assujeitamento (in)condicional do sujeito às demandas do mercado. Consideramos 

que, em especial no que tange aos sujeitos que participaram desta pesquisa, observamos que a 

naturalização desses sentidos possui implicações no imaginário sobre a língua inglesa que se 

constitui para esses alunos. 

A jogar com a velocidade com que esses sentidos são amplamente postos em circula-

ção, esses enunciados se relativamente estabilizados na rede mundial de computadores por 

uma rede parafrástica de sentidos que se marcam por link62, imagens como logomarcas das 

instituições, regularizando uma memória sobre a língua inglesa assim como de sua aprendiza-

gem, com implicações nas práticas dos sujeitos. Em uma desnaturalização desses sentidos, 

buscamos nessa fase da pesquisa uma compreensão da noção de cultura como resultante do 

processo de assujeitamento pelo qual o sujeito é desde-já submetido à ideologia dominante. 

A partir dos dizeres autoritários constitutivos do discurso pedagógico, a tomada de 

posição dos alunos se marca por uma reprodução dos efeitos de sentidos relativamente estabi-

lizados acerca da língua inglesa e o seu ensino, fazendo ressoar determinados sentidos para (e 

sobre) o idioma em nossa formação social. Em nossas análises dos dizeres dos alunos, obser-

vamos que os alunos ao se posicionarem discursivamente acerca da aprendizagem da língua 

inglesa, tais sentidos remetem a um lugar de (im)possibilidade em que esta aprendizagem 

possa se realizar. Ancorados em pré-construídos acerca de uma língua supostamente apreen-

dida em sua totalidade, os alunos em geral nutrem expectativas de um ensino na instituição 

escolar a partir de uma base, concebida como suporte para aprendizagens futuras. No entanto, 

o ensino minimalista ofertado pela escola fomenta no imaginário para o aluno o desejo da 

língua inglesa como objeto de consumo, mas também de frustração aos que não poderem pa-

gar curso privado. 

Os efeitos de sentidos relativamente estabilizados em nossa formação social acerca 

da imprescindibilidade da aprendizagem da língua inglesa na atualidade, produzem efeitos 

nos processos de interpelação/identificação/subjetivação ao idioma, trazendo sob os sujeitos 

uma responsabilização dessa aprendizagem. Tais dizeres direcionam os sentidos a uma apre-

ensão da língua por um dever do sujeito, uma obrigação, a fim de atender às demandas do 

Mercado, produzindo ecos e silenciamentos sobre (e para) a língua inglesa, posta na relação 

entre o brasileiro e o outro, o estrangeiro.  

                                                           
62 Largamente utilizado na informática e usual na rede mundial de computadores, o termo inglês link designa 

uma ligação, vínculo ou elo a outro elemento, podendo ser imagens ou textos dentro da mesma página ou em 

páginas com conteúdos afins ou não. Disponível em https://www.significados.com.br/link/. Acesso em 27 out. 

2017.  
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Podemos observar nas análises que, ao se posicionarem no discurso acerca da língua 

inglesa, a língua dita materna se presentifica nos dizeres dos alunos por uma série de equívo-

cos, sejam de ordem gramatical, lexical e outros que se marcam na ordem da língua, fazendo 

emergir a relação conflituosa entre o sujeito e a sua língua dita materna, a partir de um não-

reconhecimento da língua ensinada, que Orlandi (2009) designa como língua imaginária, em 

relação à fluidez da língua falada. Embora não seja nosso objeto de estudo nesse trabalho de 

pesquisa, apontamos essas questões com vistas a reflexões futuras para uma possível investi-

gação sobre o imaginário de língua estrangeira que se estabelece a partir da relação do sujeito 

com a sua língua dita materna. 

Cabe-nos ressaltar que esses alunos são alunos do 6º e 9º anos do Ensino Fundamen-

tal II e, ainda, 3º ano do Ensino Médio, o que nos permite compreender que tais sentidos para 

a língua inglesa se presentificam em todas as fases de aprendizagem de língua inglesa, regula-

rizando uma memória para e sobre esta língua na instituição escolar.  

Discursivamente, compreendemos que inerente à reprodução de sentidos condizentes 

com as formações ideológicas vigentes está a possibilidade de irrupção do novo como forma 

de resistência. Os sentidos que ressoam nos dizeres dos alunos, possibilitam soar sentidos 

novos, e de outra forma, visto que produzidos a partir de diferentes posições-sujeitos em con-

dições de produção específicas, promovendo uma atualização de sentidos. Possibilidades estas 

inscritas na e pela língua tendo em vista os jogos (de poder) de que a língua é capaz dada a 

sua incompletude.  

Como observamos, nos efeitos de sentidos dos alunos ressoam sentidos acerca da 

aprendizagem da língua inglesa a partir dos recursos tecnológicos.  No caso dos alunos desse 

trabalho de investigação, os sentidos para a utilização dos recursos tecnológicos são significa-

dos como uma via de acesso possível para a aprendizagem do idioma, seja porque os cursos 

de idiomas possuem um custo geralmente inacessível às camadas sociais menos favorecidas 

economicamente, seja porque o aluno se encontra na faixa etária equivalente aos considerados 

como nativos digitais. As tecnologias são significadas, assim, como um entre-lugar para a 

aprendizagem do idioma, apontando para pontos de resistência do sujeito face um sistema de 

ensino que, ao lograr com o objetivo de oferecer um padrão mínimo de qualidade de ensino, 

não corresponde aos anseios e expectativas de aprendizagem de um idioma imaginariamente 

capaz de lhe abrir as “portas da felicidade”, como também uma resistência aos sentidos regu-

larizados no discurso publicitário acerca do curso de idiomas como o único lugar para a 

aprendizagem do idioma. 
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No entanto, vale ressaltar que a exacerbação dos sentidos acerca de uma aprendiza-

gem eficaz por meio dos recursos tecnológicos favorece a reprodução dos sentidos sobre (e 

para) a língua inglesa relativamente estabilizados em nossa formação social, em apagamento 

dos questionamentos advindos dessa relação que se estabelece prioritariamente entre sujeito-

máquina. Tais sentidos fomentam os discursos concernentes ao Mercado que se marca tam-

bém no aprendizado de línguas no país, promovendo um apagamento da historicidade do su-

jeito com vistas a uma perspectiva totalizante de língua.  

Em nosso gesto de análise a partir dos pressupostos teórico-analíticos da Análise de 

discurso de linha francesa para a compreensão da relação do sujeito com a língua, em especial 

do imaginário de língua inglesa que se constitui para os alunos de escolas regulares, propo-

mos um novo olhar para as questões sobre a língua e o seu ensino em nossa formação social, 

tendo em vista o caráter ideológico da linguagem e a questão da historicidade do sujeito. Nes-

se trabalho de investigação, propomos uma reflexão acerca da relação constitutiva que se es-

tabelece entre sujeito e língua, a fim de melhor contribuir para novas práticas sociais no ensi-

no de línguas no país. 

Como vimos afirmando, na Análise de discurso os sujeitos e sentidos se constituem 

mutuamente, em consonância com as posições ocupadas no discurso. Na posição de professo-

ra de língua inglesa em escolas públicas de diferentes regiões do país, a inquietude advinda 

dos discursos dos alunos sobre a língua inglesa e o seu (não)ensino nas escolas regulares me 

movia no sentido de uma tentativa de ressignificar aqueles dizeres por meio da minha prática 

docente, na medida em que eu percebia as marcas desses sentidos no processo de aprendiza-

gem desses alunos. Nesse movimento, o amor pela língua, e pela prática, cresceu, na mesma 

medida em que a angústia de ensinar tomava o seu lugar. Angústia que me levou às cadeiras 

da Academia e o encontro com a disciplina, trazendo-me uma nova perspectiva de leituras 

daqueles discursos dos alunos, dos colegas professores, e dos meus; uma nova compreensão 

de língua e de sujeito. 

Afetada por tais sentidos que fundamentam os pressupostos teórico-analíticos da 

Análise de discurso, como aluna de línguas inglesa e francesa e, posteriormente, em experiên-

cias com a língua francesa no meu período de estágio de supervisão doutoral na França, pude 

vivenciar a angústia de ser tomada (e algumas vezes calada) por uma língua outra, na medida 

em que a língua dita materna clamava por seu espaço no dizer de mim, e em mim, particular-

mente em situações menos formais. Como professora de língua inglesa, a pensar na vivência 

na prática dessa luta constante no processo de ensinoaprendizagem do idioma, quer em cursos 

privados, quer em escolas públicas e privadas ou até mesmo em aulas particulares do idioma, 
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reafirmo cotidianamente que a língua concepção de como instrumento de comunicação não dá 

conta da sua complexidade, tampouco de sua grandiosidade. Se o amor pela língua pode pro-

duzir também inquietações que moveram esta pesquisa, consideramos que pensá-la teorica-

mente nos fornece possibilidades de um novo caminho a partir de novas leituras. 

Ainda que (in)conclusivas, buscamos neste nosso trabalho de investigação a compre-

ensão da relação do sujeito com a língua, a partir de um questionamento sobre os sentidos 

relativamente estabilizados em nossa formação social.  Considerando a relevância dos agentes 

envolvidos no ensinoaprendizagem, buscamos ainda lançar uma escuta à voz dos alunos, fre-

quentemente silenciada nesse processo, propondo, assim, um novo olhar para as práticas soci-

ais que se inscrevem no ensino de língua estrangeira no país.  

 

...que a importância de uma coisa não se mede com  

fita métrica nem com balanças nem barômetros etc.  

Que a importância de uma coisa há que ser medida  

pelo encantamento que a coisa produza em nós. 

Manuel de Barros 
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