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RESUMO 

O propósito desta pesquisa é analisar e compreender a angústia vivenciada por 

professores de língua inglesa (LI) que atuam tanto em instituições de ensino privadas 

como em cursos de idiomas, ao se depararem com o aparente desinteresse dos alunos 

das escolas regulares públicas, mesmo quando as aulas são ministradas por professores 

que possuem uma formação diferenciada e que também atuam na rede privada, onde o 

ensino parece ser bem mais significativo. A partir de minha prática pedagógica, alguns 

questionamentos foram formulados e mobilizam o presente estudo: a) O que nós 

(professores de LI) podemos fazer para motivar a nós mesmos como professores da rede 

pública? b) Por que as aulas ministradas pelo mesmo professor parecem funcionar e 

serem significativas em instituições privadas e não públicas? A partir do problema de 

pesquisa observado, levantamos a hipótese de que o professor da rede pública, mesmo 

que tenha uma formação diferenciada e seja proficiente na língua inglesa, parece ser 

expropriado do seu saber-poder, na escola regular pública, onde, muitas vezes, não se 

verifica o desejo de saber a LI. O objetivo geral desta pesquisa é contribuir para um 

processo de ensino e aprendizagem de LI mais significativo na escola regular pública e 

fornecer subsídios para os demais estudos desenvolvidos em Linguística Aplicada. O 

objetivo específico é destacar, nos depoimentos dos professores das redes públicas e 

privada de ensino, representações acerca da LI, de modo a compreendermos a 

resistência do sujeito-aluno, sobretudo da rede pública diante da disciplina de LI e como 

despertar o desejo de saber essa língua. Buscaremos, nas formulações postas, os 

discursos e vozes que produzem efeitos de sentido, de modo a desnaturalizarmos 

verdades sócio-historicamente construídas sobre o ensino e a aprendizagem da LI. 

Como material de pesquisa foram analisados recortes das entrevistas realizadas com 

professores de ambas as instituições de ensinos. A partir da análise dos dados, a 

hipótese de pesquisa se ratificou, pois o mesmo professor, com a mesma formação e 

experiência se subjetiva diferentemente, dependendo do espaço em que está atuando e 

das formações imaginárias que permeiam as práticas discursivas. Ou seja, na escola 

privada (ou de idiomas), onde a LI é valorizada e desejada, o professor assume uma 

posição de poder-saber diante dos alunos, mas seu poder-saber parece ser posto em 

xeque ou subestimado pelos alunos da rede pública. 

 

Palavras-chave: Angústia, Ensino e aprendizagem de língua extrangeira, ADF  



  

ABSTRACT 

This research seeks to analyze and comprehend the anguish suffered by English 

language teachers that work in private teaching institutions, such as language courses, 

when encountering with the apparent disinterest of the regular public student, even 

when classes are given by teachers with a different formation who also work in a private 

institution, where teaching seems to be more significant. From my teaching practice, 

some questioning was formulated and they mobilize the present study: a) What can we 

(English language teachers) do to motivate ourselves as part of public teaching? b) Why 

classes given by the same teacher seem to work and be significant in private institutions 

and not in public ones? From this problem, it is possible to hypothesize that the public 

teacher, even possessing a different formation and proficient in English language, seems 

to be dispossessed of his knowledge-power, in public teaching, where, many times there 

is not the wish to know the English language. The main goal of this research is to 

contribute to a more significant teaching-learning process on what concerns English 

language on public schools and also provide support to other studies involving Applied 

Linguistics. The specific goal is to highlight teacher’s statements, in both public and 

private teaching environments, representations about the English language, in order to 

comprehend the subject-student’s resistance, particularly the public teaching on what 

concerns English language, and also, how to awaken the wish to know this language. 

We will seek, in proper formulations, the discourses and voices that produce meaning 

effects, in order to denature social-historical truths built about teaching and learning of 

English language. As survey material were analyzed interviews’ pieces fulfilled with 

teachers of both teaching institutions. Through data analysis, the research hypothesis 

has been confirmed, for the same teacher, with same formation and experience is 

subjective differently, according to the space he is in and the imaginary formations 

which permeate the discursive practices. In other words, in private school (or language 

course), where the English language is valued and wished, the teacher assumes a power-

knowledge position before the students, though his power-knowledge seems to be cast 

aside or underestimated by public teaching students. 

Keywords: Anguish, Second language teaching and learning, French Theory Discourse 

Analysis 
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INTRODUÇÃO 

 

Como professor de Língua Inglesa e com amplo conhecimento da língua e 

vivência no exterior, há vinte anos trabalhando com ensino privado e há três como 

professor efetivo na rede estadual pública, inquietou-me as constantes angústias do 

sujeito-professor1 ao depararem com o ensino da LI em sala de aula de língua inglesa 

nas escolas regulares públicas, pelo fato de não conseguir transmitir aos alunos o 

conhecimento angariado em anos de experiência. Alguns questionamentos frequentes 

surgiram durante as reuniões pedagógicas, intervalos e nos curtos encontros na sala dos 

professores, e a meu ver merecem um estudo aprofundado, tais como: o que nós 

(professores de LI) podemos fazer para motivar a nós mesmos como professores da rede 

pública? Embora todos pareçam atribuir importância à LI, nem todos tem o desejo de 

sabê-la. Como fazer para despertar o desejo de saber a LI no sujeito-aluno da rede 

pública? Qual a real função do aprendizado do Inglês para esses alunos? Por que as 

aulas ministradas pelo mesmo professor parecem funcionar e serem significativas em 

instituições privadas e não em públicas? Para trazer contribuições nas instituições onde 

trabalho e para meu próprio crescimento profissional decidi coletar os dados com 

professores nas escolas onde leciono e assumir pelo menos durante a coleta de dados e 

análise a função de professor-pesquisador. Em suma, o problema de pesquisa do qual 

parte este estudo é: “A angústia do professor de língua inglesa frente às aulas de inglês 

em uma escola regular pública.” 

Tendo em vista a problemática levantada neste estudo “A angústia do sujeito-

professor diante do processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira”, fez-se 

necessário abordarmos o conceito de angústia. Para tanto, buscamos o conceito na 

psicanálise lacaniana. Mais especificamente, tomamos, para esta pesquisa, o conceito de 

angústia postulado por Lacan (1988) que, no Seminário XI, entende-a como falta da 

falta; como um afeto que não engana, já que deixa marcas no corpo, produzindo 

sintomas e impasses que são transformadores da subjetividade, pois acarretam na perda 

da fantasia. No caso de nosso estudo, trata-se da perda da fantasia do professor de 

ocupar o lugar de poder-saber, em função da perda de certos referenciais, diante do 

                                                           
1 De acordo com os pressupostos da ADF, ao usarmos tal nomenclatura não estamos nos 

referindo a um indivíduo em particular, mas à posição sujeito no discurso que é marcada por 
questões históricas e ideológicas, de um dado contexto social. 



 11 

  

estranhamento provocado ao longo do processo de ensino e aprendizagem do aluno de 

língua inglesa. 

Convém esclarecer, de antemão, que a angústia da qual tratamos, com base nos 

depoimentos dos professores, não se refere àquela angústia “doméstica”, ou seja, a 

angústia definida como uma sensação de grande ansiedade e aflição, agonia, sofrimento 

ou atribulação, conforme o dicionário Aurélio a descreve ou mesmo, em seu sentido 

etimológico, que deriva do latim angustiae, mas sim, conforme já mencionado 

anteriormente, a partir da psicanálise lacaniana, a angústia é entendida como falta da 

fantasia de tudo poder-saber, falta essa que resulta da perda de certos referenciais, é uma 

grande ansiedade, aflição, sofrimento, atribulação, um aperto na barriga, coração 

acelerado, sensações desagradáveis ou uma impressão vaga, mas persistente de 

inquietude ou desassossego. Certamente a angústia não é apenas um medo irracional. 

Para Lacan a angústia é um afeto, pois não é a dúvida, mas a causa da dúvida. A 

angústia lacaniana é uma angústia produtora – produz o objeto-causa.  

A princípio, tínhamos como um dos objetivos específicos deste estudo analisar a 

angústia vivenciada pelo sujeito-professor pesquisado. No entanto, ao nos depararmos 

com as regularidades do corpus de pesquisa, observamos que a angústia enquanto afeto 

mobilizou, apenas, o desejo de desenvolver este estudo e não os depoentes, de modo 

geral, já que a maioria deles encontrou meios de não se haver com essa angústia, tal 

como culpabilizar o sistema e os alunos imaginariamente desinteressados pelo insucesso 

do ensino de inglês na rede pública. Assim sendo, a angústia como afeto desencadeou 

este estudo, mas não foi de fato observada nos depoimentos coletados. 

Como material de pesquisa foram utilizados depoimentos redigidos por 

professores que ministram aulas tanto em escolas privadas, curso de idiomas e escolas 

da rede pública para confrontarmos a questão da importância atribuída ao ensino e 

aprendizagem de LI nos dois espaços: público e privado. Nos depoimentos coletados 

para este estudo destacaremos algumas regularidades no corpus discursivo que 

denunciem a constituição do sujeito heterogêneo, perpassando pelas condições sócio-

históricas. 

Investigar e problematizar a angústia experienciada pelos professores, de modo a 

contribuir para o entendimento dos (in)sucessos na aprendizagem da disciplina de Inglês 

na Escola Regular Pública, são o horizonte deste estudo. Em última instância, 

pretendemos propiciar reflexões que viabilizem práticas pedagógicas mais significativas 

e que levem a melhoria do ensino público desta disciplina, sem que seja necessário 
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terceirizar o ensino de língua inglesa, o que sugere um descrédito do governo em 

relação ao ensino oferecido pelo professor de línguas nas escolas públicas e atestando o 

fracasso do ensino público. 

O objetivo geral dessa pesquisa é de contribuir para um processo de ensino e 

aprendizagem de LI mais significativo na Escola Regular Pública e fornecer subsídios 

para os demais estudos desenvolvidos em Linguística Aplicada, no que tange ao desejo 

de saber LI, e da legitimidade do professor como sujeito-suposto-saber.  

Com base nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha Francesa 

(ADF) e de alguns conceitos psicanalísticos, os objetivos Específicos são: a) Destacar, 

nos depoimentos dos professores das redes públicas e privada de ensino, representações 

acerca da LI, de modo a compreendermos a resistência do sujeito-aluno, sobretudo da 

rede pública; b) Buscar, nas formulações analisadas, os discursos e vozes que produzem 

efeitos de sentido, de modo a desnaturalizarmos verdades sócio-historicamente 

construídas sobre o ensino e a aprendizagem da LI. c) Verificar como se dá a 

legitimidade do professor como sujeito-suposto-saber, em especial na rede pública de 

ensino.  

Ressaltamos que a metodologia específica da ADF propõe explorar a relação 

entre o inter e o intradiscurso, ou seja, não há uma metodologia a priori, ela vai sendo 

construída à medida que as relações entre linguística, história e ideologia do discurso 

são estabelecidas, Orlandi (1999). Alguns conceitos-chave como os de sujeito e 

discurso, memória e formação discursiva, dentre outros, foram abordados com base nos 

postulados de Michel Pêcheux (1969, 1975, 1998), Revuz (1998), Foucault (2004, 

2008), Cavallari (2001, 2005), Coracini (2003), Orlandi (2005), Uyeno (2008), Eckert-

Hoff (2008). 

Partindo do pressuposto de que o ensino da LI, oferecido na rede pública, não 

atende às expectativas dos alunos nem dos próprios professores, levantamos a hipótese 

de que o professor da rede pública, mesmo que tenha uma formação diferenciada e seja 

proficiente na língua inglesa, parece ser expropriado do seu saber-poder, na escola 

regular pública, onde, muitas vezes, não se verifica o desejo de saber a LI. Assim sendo, 

o sujeito-professor que ministra aulas nos dois espaços público e privado subjetiva-se 

diferentemente, dependendo da instituição em que atua, tendo em vista que, na rede 

pública, as exigências sócio-historicamente constituídas, no contexto de globalização e 

que atribuem importância à LI, parecem não ser compartilhadas pelos alunos. A partir 

dessa hipótese levantada, formulamos as seguintes perguntas de pesquisa que 
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direcionarão a análise dos dados: a) Como o professor se vê e é visto na escola pública e 

na escola privada? b) Fale-me de sua experiência como professora de LI da rede pública 

e da rede privada de ensino. São experiências distintas ou semelhantes? Por quê? c) 

Com base na sua experiência como professor o que deveria ser feito para aguçar o 

interesse dos alunos de escolas públicas para o aprendizado de uma língua estrangeira? 

Este trabalho está organizado em duas partes: na primeira é apresentada a 

fundamentação teórica que está dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo faz 

um breve percurso da noção de sujeito e discurso (ORLANDI 2005), memória 

discursiva, interdiscurso (ECKERT-HOFF 2008), formação discursiva, relação poder-

saber (CAVALLARI 2001; 2005), identidade nacional (CORACINI 2003) e o conceito 

de angústia, oriundo da psicanálise lacaniana (UYENO 2008). 

A segunda parte da pesquisa compreende dois capítulos: o primeiro descreve as 

condições de produção mediata e imediata do discurso e o segundo, apresenta os 

procedimentos metodológicos adotados e a análise dos registros que estão atrelados às 

condições de produção do discurso dos professores, para, em última instância, propor 

algumas considerações finais sobre a problemática levantada neste estudo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 1: CONCEITOS NORTEADORES 
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A AD é fundamental, uma vez que não limita o 
conflito, as diferenças e as contradições; ao contrário, 
busca “fazê-las aflorar na materialidade lingüística do 
discurso, apreendê-las nas formas de organização 
discursivas, possibilitando captar as relações de 
antagonismo, de aliança, de dissimulação, de absorção 
que se processam entre diferentes formações discursivas 
(BRANDÃO 1995, p.83). 

  

 

Neste capítulo, apresentamos os conceitos oriundos da Análise do Discurso de 

linha francesa (ADF) que fundamentam o presente estudo. O modelo metodológico que 

surgiu na década de 60 associada a uma tradicional prática escolar francesa: a 

explicação de textos.  Trata-se, portanto, de um campo teórico-metodológico que, 

privilegiando a interdisciplinaridade, articula pressupostos teóricos da Lingüística, do 

materealismo histórico e da Psicanálise. 

A ADF não analisa apenas textos escritos, mas toda e qualquer prática 

discursiva, pois seu objeto de estudo é o discurso em curso, ou seja, em eterno 

movimento e transformação, formulado por um sujeito fragmentado que tem a ilusão de 

ser uno. Ao falar e/ou enunciar seu dizer, o enunciador retoma, inevitavelmente, ao já-

dito, a outros discursos. (ORLANDI, 1983) O que mais sustenta a articulação da 

psicanálise com os pressupostos discursivos é a noção de inconsciente que aponta para 

um sujeito inevitavelmente cindido e que não tem total acesso ao que diz e ao seu 

desejo. 

 Os fundamentos teóricos da disciplina acima enunciada possibilitaram a Pêcheux 

e Funcks (1975) elaborarem um quadro epistemológico da AD, no qual se articulam a 

concepção de discurso focaultiniano e a teoria materialista do discurso, englobando três 

dimensões do conhecimento científico: 

a) o materialismo histórico; 

b) os conhecimentos lingüísticos, compreendendo uma teoria de determinação 

histórica dos processos de enunciação; e 

c) os conhecimentos sobre o discurso, compreendendo uma teoria de 

determinação histórica dos processos semânticos.    

Em suma, neste capítulo, procuraremos adentrar alguns conceitos que permeiam 

este estudo, a partir de dois pesquisadores cardeais deste campo do saber: Michel 

Pêcheux, linguista que inaugurou as bases epistemológicas da AD em 1969 e Michel 

Foucault, filósofo inquietante e crítico, que contribuiu para o enriquecimento dos 
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estudos linguísticos. Através da audácia e da coragem, ambos deixaram seu legado, à 

medida que pensaram a relação do Sujeito, do Discurso e da História. 

Ainda neste capítulo, apresentamos uma discussão sobre o conceito de angústia, 

oriundo da psicanálise lacaniana, problematizando como se dá o conceito de angústia no 

professor de língua inglesa nas escolas públicas. 

Os conceitos que se seguem fundamentam a análise dos dados, sem perder de 

vista a problemática levantada neste estudo, a saber, o (des)encanto do professor de 

língua inglesa nas escolas públicas no que tange sua angústia. 

 

 

1.1 – ADF: Sujeito e Discurso 

 

 
Todo discurso resulta de um já-dito (não sabido, 

apagado), e esse já-dito é sempre um jamais dito. 

(FOCAULT apud FERNANDES, CA p-55) 

  

 

Abordamos nesta seção as noções de sujeito e de discurso que são fundamentais 

para desenvolver este estudo e as análises posteriormente propostas. 

Segundo Althusser (1978, p. 67), o indivíduo é interpelado em sujeito pela 

ideologia. Sendo assim, todo sujeito social será agente de uma prática social, colocando-

se em sua forma-sujeito. A “forma-sujeito” é a forma da existência histórica de qualquer 

indivíduo. De acordo com Pêcheux (1975, p. 164), que se apoiou nos estudos 

althusserianos, ao conceber a noção de sujeito interpelado pela ideologia (como 

qualquer sujeito do discurso), o enunciador tende a esquecer o processo de sua 

interpelação na incorporação dos elementos pré-construídos que remetem a uma 

construção externa e anterior a ele. Na concepção pecheutiana, o sujeito é resultado dos 

processos sócio-histórico, sendo fortemente influenciado por eles e, ao mesmo tempo, 

influencia outros ao seu redor; essas marcas são resgatadas na forma como materializa 

determinados discursos. É justamente esta concepção de sujeito heterogêneo que 

fundamenta os estudos discursivos. As interpretações das formulações postas pelo 

sujeito do discurso dependem do modo como consideramos ou concebemos esse sujeito, 
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como sujeito inserido em determinadas formações ideológica e posições discursivas que 

são assumidas em seu discurso (PÊCHEUX, 1975). 

O sujeito do discurso, postulado pela ADF, não tem controle de seu dizer, nem 

dos efeitos de sentido que esse dizer possa produzir. Trata-se de um sujeito – e não de 

um indivíduo – que ocupa determinados lugares sociais e posições discursivas e, dessa 

forma, acaba reproduzindo dizeres.  

Como já dito anteriormente, o sujeito do discurso é descentrado e marcado pelo 

momento sócio-histórico no qual se insere. Descentrado, pois é cindido pela ideologia e 

pelo inconsciente; histórico, porque não está alienado do mundo que o cerca; social, por 

que não é o indivíduo, mas aquele apreendido num espaço coletivo (AUTHIER-

REVUZ, 1990, p.28). Ao encontro dessas afirmações, Orlandi (2005, p. 20) enfatiza que 

“o sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da língua e também pelo 

real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam. Isso quer dizer 

que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia.” 

Com base nos estudos foucaultianos, não podemos pensar no sujeito como 

origem e fonte dos sentidos, mas como efeito de um dado contexto sócio-histórico e dos 

mecanismos de poder-saber que o produzem. A partir daí, é possível postular, também, 

com base na leitura de Authier-Revuz (1990, p.28), um sujeito múltiplo, descentrado, 

cindido (nem totalmente livre, nem totalmente assujeitado), clivado (fragmentado e 

faltoso), inconsciente (habitado por várias vozes) e sem controle de si, porque algo (o 

dizer) sempre lhe escapa. Observa-se que a concepção de sujeito abordada encontra-se 

afetada pela psicanálise que versa sobre o sujeito inconsciente e desejante. 

O sujeito é resultado de uma criação, realizada, historicamente, pelas práticas 

discursivas que se dá no entrecruzamento entre discurso, sociedade e história e que 

podemos observar as mudanças nos saberes e sua consequente articulação com o poder 

e de acordo com Foucault, esse poder está distribuído em toda a sociedade, é 

engendrado por práticas discursivas e está ligado à produção de um saber. E há vários 

modos de subjetivação na sociedade, que podem ser analisados a partir de 

acontecimentos (GREGOLIN, 2006, p. 41-45). São esses modos de subjetivação que se 

manifestam nas práticas discursivas que buscaremos analisar nos depoimentos acerca do 

processo de ensino e aprendizagem de LI.  
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1.2 – Memória Discursiva, Interdiscurso e Formação Discursiva 

 

 Considerando os pressupostos teóricos que embasam este estudo, 

consideraremos, a seguir, alguns pontos de suma importância para aprofundarmos os 

estudos sobre a angústia do professor de LI em escolas públicas e privadas. 

 A memória discursiva, a qual se refere a AD, pode ser compreendida como  

“um espaço móvel de disjunções, de deslocamentos e retomadas, de conflitos de 

regularização, um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discurso” 

(PÊCHEUX, 1999, p.56). A memória discursiva não é um reservatório, único e linear, 

mas um espaço heterogêneo, onde ocorrem os equívocos, e onde os discursos faltam e 

excedem, pois traz consigo a marca do real histórico como remissão ao exterior que 

constitui o interior da linguagem. Portanto a noção de memória discursiva que adotamos 

aqui, é a de memória constitutiva do sujeito e que se materializa nas formulações, 

através dos discursos já-ditos, não podendo assim confundir o que é memória 

discursiva, com lembranças que temos do passado, e recordações que temos do que já 

passou. Não se trata aqui da memória individual, psicológica, enquanto “registro 

mecânico”, mas a memória enquanto fato social. A memória discursiva é constituída 

pelo interdiscurso, ou seja pelo já-dito. Ditas nas palavras de Pêcheux (1975, p. 175): 

aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Portanto a memória 

discursiva é constituída de discursos que já fizeram memórias, pois foram internalizados 

e neutralizados sócio-historicamente, nos remetendo à noção de pré-construído. 

 Entende Brandão (1991) que “(...) a existência de uma formação discursiva 

como memória discursiva e a caracterização de efeitos de memória em discurso, 

produzidos numa dada conjuntura histórica, devem ser articulados com os dois níveis de 

formação discursiva: o nível interdiscursivo e o nível intradiscursivo.” 

Segundo Eckert-Hoff (2008), o fio discursivo (intradiscurso) nos permite buscar 

os discursos-outros, pela memória discursiva (interdiscurso), já que consideramos que 

tanto o intradiscurso quanto o interdiscurso fazem parte de uma cena discursiva sócio-

histórico-ideológica. O intradiscurso nos remete à rede complexa das formações 

discursivas, nas quais todo dizer está inserido, e nos dá as pistas para entender a 

exterioridade discursiva, o interdiscurso, que formam uma rede, uma trama, cujos 

emaranhados não podemos delimitar. Disso decorre que a interpretação nunca é 
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definitiva, nunca é única; haverá sempre o equívoco, haverá outros sentidos a desvendar 

outros pontos de deriva possíveis. 

 Dito de outro modo, o intradiscurso é perpassado pelo interdiscurso, ou seja, o 

sujeito de linguagem age pelo/no esquecimento, proferindo, então, um discurso que não 

lhe pertence, embora acredite pertencer. O interdiscurso (os discursos que 

inconscientemente perpassam o (intradiscurso) possibilita ao sujeito materializar o seu 

discurso e atribuim determinados sentidos a ele; marca a exterioridade, o lugar anterior 

determinante do próprio intradiscurso. 

É no interdiscurso, que se constitue os objetos do saber; o que Pêcheux (1975, p. 

162) reconhece como o “[...] todo complexo como dominante das formações 

discursivas’’. E nesse todo complexo que se constitui a memória discursiva e 

ideológica, já presente no momento da construção do discurso. O interdiscurso é 

definido por Orlandi (1999, p. 31) como memória discursiva: “[...] o saber discursivo 

que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que 

está na base do dizível, sustentando a cada tomada de palavra’’. Portanto, nota-se que o 

interdiscurso fica posto como memória discursiva do dizer, por meio da qual são 

expressos no tecido sócio-histórico de traços discursivos exteriores e anteriores à 

produção do enunciado. 

 Segundo Serrani-Infante (1998, p. 234) o intradiscurso refere-se à dimensão 

horizontal do dizer, ao fio do discurso, à dimensão linear da linguagem; e o 

interdiscurso, à dimensão vertical, não linear. Para entendermos essa dimensão vertical 

do discurso, Henry (1997) mostra a noção de pré-construído, que foi articulada por 

Pêcheux ao discurso transverso, para representar o interdiscurso. O pré-construído é o 

“sempre já-aí” histórico-socialmente determinado, que fornece – impõe a “realidade” e 

seu “sentido”, é a matéria prima na qual o sujeito se constitui em relação a suas 

formações discursivas. 

 A partir de Foucault (1969), a noção de Formação Discursiva (doravante FD), 

foi retomada por Pêcheux (1975), deslocando esse conceito de FD para a AD, atribui-

lhe uma interpretação que fortalece os aspectos lingüísticos, associando-o à noção de 

ideologia, não perdendo de vista a dimensão política e a luta de classes. O conceito que 

adotaremos para a realização da análise baseará nos dados sugere o não fechamento da 

FD, pois está em constante transformação já que é atravessada por outras FDs. 

Entendemos que, no interior de uma mesma FD coabitam vozes dissonantes que se 

cruzam, entrecruzam, dialogam, opõem-se, aproximam-se, divergem existindo, pois, 
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espaço para as divergências, para as diferenças, pois uma FD é “constitutivamente 

frequentada por seu outro” (Pêcheux, 1995, p. 57). Atribuído por Foucault (1969, p. 43), 

o discurso está ligado a um conjunto de enunciados apoiados na mesma FD, a qual é de 

suma importância  na determinação dos processos de significação. 

Ressaltando “os esquecimentos” que são de suma importância para fundamentar 

as análises, Pêcheux (1975) sustenta que a produção do discurso se dá pelo exterior, 

pelo interdiscurso, embora o sujeito acredite, ilusoriamente, ser fonte de seu discurso, 

ele nada mais é do que suporte e efeito do mesmo. O sujeito tenta apagar, embora não se 

dê conta disso, tudo o que esteja fora de sua FD, o que lhe dá a ilusão de ser o criador 

do seu dizer – esquecimento número 1, também e lembrar que o sujeito não se dá conta 

de que está inserido em uma dada FD para que suas palavras produzam determinados 

efeitos de sentido e de verdade. O sujeito também tem a ilusão de que tudo o que diz 

tem apenas um significado, esquecendo-se de que existe ‘os sentidos outros’, 

propiciados no/pelo acontecimento discursivo. Trata-se do esquecimento número 2. 

 

 

1.3 – Relação Poder-Saber 

 

A partir de um viés psicanalítico, o professor deve funcionar, para o aluno, como 

o sujeito-suposto-saber – aquele em quem o outro deposita confiança, porque crê que 

sabe mais do que ele e sabe mais sobre ele – aquele que é capaz de despertar no aluno o 

desejo de ser objeto de amor, bem com o desejo de saber. Coracini (2007) retoma o 

conceito lacaniano de sujeito-suposto-saber ao asseverar que o professor/educador se 

difere do técnico justamente por este último dificilmente ocupar tal posição de poder.  

Segundo Mascia (2003), o saber se constituiria em uma busca (sem interesses 

externos) da verdade que, por sua vez, seria alvo de apoderamento e distorção do e pelo 

poder. Este é retificado e apresenta-se como uma manobra secundária, com relação ao 

saber que passa a ser monopolizado por certos setores da sociedade, fica assim implícita 

a essa acepção de poder, enquanto força, coerção e corrupção do saber, a possibilidade 

de existência de pureza de saber e verdade, livres do poder. O saber, assim considerado 

como não maculado pelo poder, clama para si o status de “verdade”. 

Lacan acredita haver ensino somente quando aquele que ensina consegue tocar o 

outro, ou seja, se ele conseguir desencadear algo no outro. A verdade é construída 
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dentro de um contexto sócio-histórico, via prática discursiva. Ao sujeito-professor foi 

conferido um status de sujeito responsável que lhe imputa a imagem de detentor do 

conhecimento científico e/ou intelectual, mas o sujeito professor é rodeado por inúmeras 

regras e conceitos.  

No que diz respeito ao ensino de LI, Cavallari (2011) diz que estabelecer e 

explorar uma relação entre aspectos sócio-culturais e uma determinada língua é 

fundamental para se acessar os sentidos produzidos por ela, além de possibilitar um 

posicionamento mais embasado em relação à cultura do outro, o que inviabilizaria 

processo de aculturação e/ou uma visão etnocêntrica das culturas e línguas materna e 

estrangeira. Dito de outro modo, muitas vezes, o simples fato de ignorar a relação 

indissociável entre língua, cultura e ideologia, ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem de língua, possibilita uma posição etnocêntrica do aluno de LE em 

relação à língua e cultura do outro, bem como processos de aculturação. Não se 

encontra o poder somente nas instâncias superiores, mas ele penetra em toda sociedade 

num conjunto difuso de micropoderes no cotidiano da sociedade moderna, inseridos no 

momento histórico, impondo obrigações e direitos num ritual a partir de cuidadosos 

procedimentos discursivos. Afirmar que o professor é o detentor do conhecimento, 

sujeito-suposto-saber, o torna ainda mais responsável, mas existe, dando suporte a essa 

representação, um aparelho ideológico em funcionamento: autoridade, autoria e livro 

didático, que fazem com que a legitimidade do professor seja questionada, não é 

permitido o saber fora de poder e vice-versa, e essa verdade é produzida no interior do 

discurso.  

 

 

1.4 – Identidade Nacional 

 

            Neste subcapítulo, procuramos abordar a noção de identidade nacional, à luz da 

perspectiva da Análise de Discurso de linha Francesa. A identidade de um povo está 

presente no imaginário do sujeito, residindo e sendo transmitida culturalmente através 

da arte, da música, da literatura e no folclore, dentre outras manifestações, sendo uma 

construção que aglutina elementos sócio-culturais diversificados, oriunda de diferentes 

grupos etnológicos. 
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            Embora não exista uma construção ordenada, guiada conscientemente por todos 

os envolvidos no processo de formação da identidade brasileira, os elementos sócio-

culturais se agrupam e passam a ser reconhecidos como componentes de uma identidade 

nacional e que são geralmente estereotipados e difundidos nas/pelas práticas 

discursivas, como, por exemplo: O brasileiro é cordial e amigável. 

            O inter-relacionamento de elaborações conceituais e ideológicas na construção 

da identidade nacional brasileira é evidente na análise dos autores que abordaram esta 

questão. 

             Diversos autores de diferentes posicionamentos ideológicos abordaram a cultura 

das classes populares como matéria-prima primordial da construção das nacionalidades 

nos Estados gerados nestes últimos 150 anos, sendo na cultura que essa matéria-prima 

se torna mais observável, pois, para que o regime de um Estado-Nação se legitime, é 

preciso que ele constitua um povo, culturalmente homogeneizando, em um território 

determinado, no que diz respeito à educação, onde há a desvalorização do ensino 

público e a super valorização do que é pago. 

Para problematizar a construção da identidade do sujeito pós-moderno, inserido 

no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, buscamos respaldo nos estudos 

de Hall (2000), que escreve sobre a identidade, se ancorando nos estudos culturais; 

Coracini (2003), que adota os pressupostos discursivos via Foucault, na interface com a 

psicanálise lacaniana, forneceu subsídios para desenvolver a noção de identidade, dentre 

outros autores que contribuíram para (re)pensarmos o processo formador de 

identidade(s). Ressaltamos que, embora os autores citados, ao longo do texto, salientem 

a noção de identidade, esses escreveram em momentos diferentes e por referenciais 

teóricos distintos. 

A noção de identidade remete às concepções construcionistas que defendem as 

identidades como mutantes, fluídas, não estáveis (WOODWARD, 2000; HALL, 2000; 

SILVA, 2000; BAUMAN, 2005). Como consequência da descontinuidade, da 

fragmentação do sujeito, da ruptura com o anterior e das inúmeras possibilidades de se 

encarar o mundo – características da pós-modernidade –, as identidades não podem ser 

entendidas como homogêneas, únicas e permanentes. Elas são relacionadas e se 

constroem em torno de uma pluralidade de centros, forças sociais e políticas. As pessoas 

são chamadas a ocupar diferentes posições em variados contextos e as diferentes 

identidades assumidas nem sempre convivem em harmonia. O acelerado ritmo das 

mudanças sociais acarreta deslocamentos nas formas de representação de si e do outro e 
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surgem, assim, novas formas de identificação em torno de uma crescente multiplicidade 

de pontos. 

Dois outros pontos a destacar são que, em primeiro lugar, de acordo com Silva 

(2000), as identidades dependem dos sistemas discursivos e simbólicos para que gerem 

significação, pois são construções linguageiras. Em segundo lugar, quando se fala em 

identidade, deve-se incluir a diferença, uma vez que a primeira é sempre afirmada em 

relação a um conjunto de atributos que não são reconhecidos como pertinentes a um 

determinado grupo. A diferenciação está no cerne da afirmação das identidades, 

tornando-as inseparáveis. É por meio do reconhecimento de algo perturbador, da ordem 

do que não é, da ordem da falta, da relação com o exterior constitutivo, ou seja, da 

relação com alteridade que as identidades são construídas. O que fica de fora é o que as 

desestabiliza (SILVA, 2011, p. 203) 

A respeito da produção de identidade, Silva (2000) ressalta a existência de dois 

movimentos: o de fixar, estabilizar a identidade e o movimento de subversão, de 

desestabilização. A tentativa de fixação da identidade e da diferença, entretanto, serve à 

sua hierarquização. O autor postula que a eleição de uma identidade como parâmetro de 

avaliação e de hierarquização funciona como uma forma de normalização que elege 

uma identidade como sendo a identidade “normal”, “natural”, “desejável”, mediante a 

qual as demais identidades serão julgadas e avaliadas. 

As identidades, sob esse prisma, têm a ver com aquilo que nos tornamos, com o 

modo como somos representados e como esse processo afeta as representações de nós 

mesmos. A citação de Silva enriquece essa discussão: 

 

O que esquecemos é que aquilo que dizemos faz parte de uma rede 
mais ampla de atos linguisticos que, em seu conjunto, contribui para 
definir ou reforçar a identidade que supostamente estamos 
descrevendo. [...]. É de sua repetição e, sobretudo, da possibilidade de 
sua repetição, que vem a força de um ato linguistico desse tipo no 
processo de produção da identidade (SILVA, 2000, p.93, 94).   

 
 
 

As identidades, por mais diversas que possam ser, são construídas na direção de 

dar unidade e totalidade ao sujeito e se referem ao ser. Elas resultam dos processos de 

identificação que podem ser estabelecidas a partir de algo que é reconhecido no outro 

como sendo desejável, pois remete à falta fundante do sujeito. Trata-se de um processo 

inconsciente e transformador que ocorre no aparelho psíquico. É impossível, portanto, 

falar em identidade sem considerar as identificações. Para (CORACINI, 2003b), 
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considerar o sujeito dentro da perspectiva psicanalítica implica assumir que as 

identidades são construídas por momentos de identificação, algo em constante 

movimento. 

Souza (1994) enfatiza a distinção entre identidade e identificação defendendo 

que o primeiro termo pressupõe os predicativos que se pode associar a uma pessoa 

confirmando os sentidos de unidade e estabilidade associados à identidade. As 

identificações, por outro lado, se referem às singularidades que tornam o sujeito “quem” 

ele é (SOUZA, 1994, p.iv-vii). Desse modo, as identificações se relacionam às marcas 

simbólicas que conferem singularidade aos sujeitos. Woodward postula que a 

identificação se relaciona ao modo como nos identificamos com os outros, “seja pela 

ausência de uma consciência da diferença ou da separação, seja como resultado de 

supostas similaridades (WOODWARD, 2000, p.18).        

Por assumir um caráter transitório e mutante, a identidade nacional é bastante 

questionada nos estudos culturais pós-modernos, e no campo da psicanálise, pois  

dialoga com a nossa pesquisa, onde discutiremos o ensino da língua inglesa nas escolas 

públicas e privadas onde o professor se subjetiva de forma diferente nos dois espaços, a 

saber, o ensino público e o privado. Podemos concluir que assim a identidade é como 

uma ilusão de inteireza necessária para o sujeito enunciador que é inevitavelmente 

faltoso e incompleto. (HALL, 2000). Ainda segundo o autor acima podemos concluir 

que as identidades são posições que o sujeito é obrigado a assumir, ainda que sejam 

representações construídas na/pela falta e a partir do lugar do outro. No que diz respeito 

à identificação. Hall (2000, p.62 apud CAVALLARI, 2005, p. 46) retoma o conceito de 

identidade como algo incompleto e formado ao longo do tempo através de processos 

inconscientes. 

A partir da leitura de Kristeva (1991), Coracini (2003) revela a complexidade da 

identidade, já que o outro, o estrangeiro habita em nós, de modo que ocupamos 

determinadas posições que, por vezes, parecem incoerentes com o que dizemos ou 

pensamos ser. A imagem que fazemos de nós mesmos se constrói, ao longo da vida, 

pois esse(s) outro(s) vão provocando deslocamentos, novas identificações, pela 

linguagem. (SILVA 2011) 

 Segundo Ghiraldelo (2002), a identidade do sujeito é também atravessada por 

uma identidade nacional. A autora propôs que a Língua Portuguesa (LP) do Brasil fosse 

tomada, simultaneamente, em três dimensões: língua oficial, padrão ou de Estado, 

língua nacional e língua materna.  Proposta essa tecida por um viés discursivo que 
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torna o falante um sujeito de linguagem, determinado pela sociedade, num determinado 

momento histórico. O dizer de tal sujeito se inscreve em determinadas formações 

discursivas, tomadas como um conjunto de regularidades enunciativas. Essas 

considerações são significativas para o nosso estudo, pois podemos entender que todo 

brasileiro faz parte do sistema simbólico da cultura local e, à medida que internaliza 

esses elementos simbólicos, constrói identidades que são sempre provisórias. (SILVA 

2011) 

 Baseando-se nos estudos de Silva (2000, p. 76), Ghiraldelo (2002, p. 45), 

acrescenta que “a identidade nacional brasileira é resultado da criação de variados e 

complexos atos linguísticos [acrescentaríamos resultado de práticas discursivas] que 

definem como sendo diferentes de outras identidades nacionais”. Em um estudo mais 

recente, a referida autora (2009) lembra que enquanto na Europa a fixação das línguas 

oficiais se deu pela criação de uma língua a partir das línguas existentes ou a adoção de 

uma já falada em determinada região, no Brasil, a oficial foi trazida e imposta pelo 

colonizador, tentando-se, primeiramente, asfixiar as línguas indígenas aqui existentes e 

as dos africanos trazidos como escravos; e, num segundo momento, as línguas dos 

imigrantes. Tanto as línguas indígenas, africanas e as dos imigrantes coabitaram o 

mesmo território, transformando assim as línguas do colonizador e a dos nativos, 

mesmo que tais influências mútuas não fossem reconhecidas pelos falantes. Ainda neste 

estudo, a autora apresenta a análise de algumas imagens da identidade nacional 

brasileira que atravessam e constituem as representações de língua portuguesa e destaca 

quatro imagens bastante recorrentes da sociedade e/ou do nosso país, a saber: 

democracia racial; paraíso terrestre; gigante adormecido e da cordialidade brasileira. Em 

suma, acreditamos que o conceito de identidade nacional trará subsídios para a análise 

dos dizeres dos sujeitos de pesquisa, e que a representação que constituía identidade 

nacional e que prega que o que é público não presta é a que mais incide nesse estudo e 

em seus dados.  

 Segundo Coracini (2007, p. 60), pelo viés psicanalítico, a identidade é 

constituída por momentos de identificação e pela alteridade, pois, segundo a autora, 

“não há outro modo de se dizer que não seja através do olhar e da voz do outro’’, 

portanto, a identidade quer seja nacional ou individual é constituída socialmente. 

Retomando a perspectiva teórica que move nossa pesquisa, a identidade brasileira é 

atravessada pela memória discursiva, “aquilo que fala antes, em outro lugar, 

independentemente” (PÊCHEUX, 1975, p. 175), ou seja, por um conjunto de vozes, 
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discurso, repetido e ao mesmo tempo transformado em narrativas, que vão constituindo 

a memória discursiva do povo brasileiro e construindo a nação brasileira. Portanto, a 

identidade nacional se constitui pelos esquecimentos, ou seja, somos aquilo que dizem 

que somos, pois o que nos representa para os outros e para nós mesmos está carregado 

de já ditos que, embora esquecidos, no sentido pecheutiano, uma vez que constituem 

nossa memória discursiva. 

 O sujeito faz parte de uma sociedade por meio dos seus vários sistemas 

simbólicos (como: língua, cultura, etc.), sendo constituídos por eles. (Coracini,2001). 

Hall (2000, p. 48), baseado nos estudos culturais, argumenta que não nascemos com as 

identidades nacionais, elas são formadas e transformadas no interior da representação, o 

que sugere que a identidade nacional é uma “comunidade imaginada’’contada e 

recontada nas histórias e literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular que 

atravessam os sujeitos do discurso, conferindo poder para a construção do sentimento de 

nacionalidade (BHABHA, 1998, p. 215).  

 Como um sistema de representações a cultura nacional funciona, portanto, num 

significado e re-significado ao longo dos acontecimentos sociais. Acreditamos que os 

dizeres dos sujeitos resgatam e atualizam as imagens de identidade, bem como o caráter 

ideológico da imagem do que é ser brasileiro, podemos entender assim que “as 

identidades nacionais estão sendo deslocadas pelos processos de globalização” (HALL, 

2000, p. 50). Podemos afirmar, portanto, que o discurso da cultura nacional constrói as 

identidades nacionais que estão em constante (trans)formação, de modo contraditório 

entre o passado e o futuro, o novo e o antigo. 

 Como mencionado anteriormente, as identidades nacionais representam ou se 

vínculam a lugares, eventos, símbolos, histórias particulares de uma nação. O referido 

autor (op.cit., p.52) acrescenta que embora essas “narrativas de nação” 2, construam a 

identidade nacional, não se pode acreditar que elas sejam unificadoras e capazes de 

anular toda a diferença que uma cultura comporta. O autor ainda acrescenta que sempre 

houve uma tensão entre identificações particularizadas e identificações mais 

universalistas, ao dizer que, “em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, 

deveríamos pensá-las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a 

                                                           
2
 “narrativa da nação”, isto é, uma das várias produções culturais – história, literatura nacional, cultura 

popular, entre outras – que fornecem “uma série de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos 
históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as 
perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação. 
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diferença como unidade ou identidade” (op.cit., p. 61-62). Nesse sentido, como um 

discurso que assume novas representações propiciadas pelo processo de globalização.  

 As noções apresentadas nesta seção são significativas, tendo em vista que 

estaremos abordando acontecimentos discursivos nos quais rastreamos, a partir dos 

depoimentos do sujeito-professor, as representações do povo brasileiro e do estrangeiro 

sobre sua identidade, já que só é possível observar o outro a partir das próprias 

referências ideológico-culturais. Como nos não nascemos com a identidade, mas 

naturalizada através de processos inconscientes, permanecendo sempre incompleta, em 

um constante processo de transformação, o desejo do outro é perceptível tanto no 

estrangeiro com relação ao Brasil quanto no brasileiro com relação ao estrangeiro, o 

desejo de preenchimento da falta que constitui uns e outros movem os sujeitos em 

direção ao outro que já constitui o seu inconsciente.  

 Coracini (2007, p. 77) retoma os estudos culturais e afirma que é possível 

reconhecer pontos de identificação de uns e de outros, na seguinte reflexão:  

 

 
 
[...] a identidade do brasileiro: constituído pela imbricação de 
discursos outros (região do interdiscurso) - dentre os quais o discurso 
de estrangeiro-, os sujeitos brasileiros são atravessados, de um lado, 
pelo mito do falante nativo e do estrangeiro (o que vem de fora é 
melhor) e, de outro, por um nacionalismo exacerbado que se traduz 
por elogios e qualidades atribuídas a todo produto nacional e, 
portanto, à língua oficial do país de origem, o que também aponta para 
a falta constitutiva e para auto-representações “negativas” que se 
desejaria apagar a todo custo, mas que ali permanecem mutilando e 
perturbando a auto-imagem. E tudo isso é o brasileiro: aproveitador, 
gozador e, ao mesmo tempo, rigoroso; presunçoso e rebelde, mas 
submisso, entregue a um imaginário que engrandece o outro deixando 
marcas de seus recalques e frustrações; solidário e, ao mesmo   tempo, 
fingindo, falso; caloroso, indiferente à miséria que o cerca; 
contraditório, mas coerente com a constituição conflituosa do sujeito. 

 
  

 Conforme visto nas afirmações acima a autora problematiza a identidade 

nacional, salientando que as representações que o brasileiro tem do estrangeiro e que o 

estrangeiro tem do brasileiro atravessam, de modo constitutivo, o sentimento de 

identidade subjetiva e nacional. Há um conflito que se constituem entre a extrema 

valorização da cultura do outro (estrangeiro) e a desvalorização de sua própria cultura 

(brasileira), pois as representações imaginárias do brasileiro em relação ao estrangeiro, 

de modo geral, permitem uma ilusão de inteireza da cultura do outro e ressaltam a falta 
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sentida na própria cultura. Na verdade, o sujeito aceita o discurso do colonizador, isto é, 

para o brasileiro, que desde o início de sua história assume uma posição de colonizado, 

a voz (discurso) do colonizador representa superioridade, espírito prático, sucesso 

tecnológico e o colonizado (brasileiro) acaba aceitando o lugar que lhe é imposto, 

constituindo, assim, sua identidade nacional (CORACINI, 2007, p. 76). 

 Em suma, antes de passarmos para o seguinte capítulo, cabe ressaltar que as 

representações são construídas por processos contínuos de identificação, fazendo das 

representações imaginárias sobre a língua estrangeira (inglesa) maneiras de o sujeito 

construir identidades, incluindo assim nossa própria língua. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2: CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO AMPLAS E 
ESTRITAS DO DISCURSO  

 
 

 
o novo não está no que é dito, mas no 
acontecimento de sua volta.                                      
(FOUCAULT [1971]2005, p. 26) 

 
 

 
 Neste capítulo, descreveremos as condições de produção amplas e estritas do 

discurso, com base em Orlandi (1999). De acordo com a AD, as condições de produção 

do discurso são responsáveis pelos elementos inter e intradiscursivos que se entrelaçam, 
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isto é, são as condições específicas de um dado contexto sócio-histórico e de um 

acontecimento discursivo que determinam ou afetam a produção dos sentidos. Ainda 

pela perspectiva da AD, observa-se que o que fundamenta o discurso não é quem fala, 

mas o lugar de onde esse sujeito enunciador fala, tendo em vista que não é mais o 

sujeito enquanto indivíduo, mas a posição sujeito no discurso que interessa para essa 

perspectiva (ORLANDI, 1996). Segundo Orlandi (1999, p.30), “as condições de 

produção compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação. Também a memória 

faz parte da produção do discurso”. A referida autora acrescenta que as condições de 

produção podem ser agrupadas sob duas formas: em seu sentido amplo ou condições 

mediatas do discurso, temos o contexto sócio-histórico-ideológico, que diz respeito à 

produção do discurso. Em seu sentido restrito, ou condições imediatas, temos as 

condições de produção que dizem respeito ao local de coleta de registros e ao perfil dos 

pesquisados: sua formação e experiência profissional. Ao analisar qualquer fato 

linguístico devemos levar em conta as condições de sua produção, ou seja, o contexto 

histórico-social, o espaço onde foi proferido, bem como o(s) lugar(es) discursivo(s) 

ocupado(s) pelo enunciador e pelo interlocutor das formulações analisadas. Segundo 

Pêcheux (1969), as condições de produção são as circunstâncias em que o discurso é 

realizado, seu contexto, suas formações sociais, históricas e ideológicas em que um 

enunciado é produzido. Orlandi (1999, p. 40) diz que as condições de produção levam 

em conta “[...] o que é material (a língua sujeita a equívocos e a historicidade), o 

institucional (formação social, em sua ordem) e o mecanismo imaginário”, além de 

compreender, fundamentalmente, os sujeitos e a situação.  As condições de produção 

atuam, diretamente, na constituição dos sentidos e regem os gestos de interpretação. 

Desta forma, para analisar um acontecimento discursivo, é preciso estar atento as 

imagens que o locutor faz do lugar de onde fala de si mesmo, do outro e do referente; 

imagens essas que direcionam e provocam sentidos em seu dizer. Essas imagens estão 

atreladas ao contexto no qual uma dada formulação é proferida e (re)significada. Dito de 

outro modo, as condições de produção são determinantes para a(s) posiçõ(es) 

assumida(s) pelo sujeito, e para os sentidos produzidos pelo dizer. Orlandi (1996) 

enfatiza que: 

 

[...] quando o sujeito fala, ele está em plena atividade de interpretação, 
ele está atribuindo sentidos às suas próprias palavras em condições 
específicas. Mas ele o faz como se os sentidos estivessem nas 
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palavras: apagando-se suas condições de produção, desaparece o 
modo pelo qual a exterioridade o constitui (ORLANDI, 1996, p. 65). 

 

 

 A apresentação das condições de produção é muito importante, pois dentro da 

perspectiva teórica adotada, o sentido não está dado a priori, mas é produzido dentro de 

determinadas condições de produção. Assim, para efeito de desenvolvimento das 

análises, faz-se necessário levar em conta, além do contexto imediato, tanto as 

condições históricas (o que significa dizer as posições ideológicas com as quais o 

sujeito-professor, de nossa pesquisa, se identifica), quanto à relação com outros 

discursos, trazendo à tona os fatores sócio-histórico-culturais e, mencionamos, também, 

os componentes culturais que incidem no processo de ensino e aprendizagem, que a 

nosso ver, se configura como um fazer “possível” e significativo, ainda que propicie a 

angústia do sujeito-professor, segundo as representações dos professores das redes 

públicas e privadas, destacadas no capítulo analítico. 

 Conforme postula Orlandi (1999, p. 30), as condições de produção aparecem em 

sentido amplo e estrito. Em sentido amplo, a condição de produção do presente estudo 

diz respeito à angústia do professor de língua inglesa em escolas públicas e privadas, 

procuramos assim descrever o processo histórico, social e ideológico, no qual os 

sujeitos pesquisados se inserem. Em sentido amplo, “[...] as condições de produção 

incluem o contexto sócio-histórico, ideológico’’. Nesse contexto, se insere a 

aprendizagem do inglês em escola pública que, além de interpelar o sujeito-aluno, afeta 

os professores do Brasil, ou pelo menos os do Estado de RJ, e não apenas os professores 

de uma escola específica, mas outras também. Retomando o tema deste estudo, 

podemos afirmar que a presença da angústia em nossos professores é marcante. De uma 

forma geral ele se depara com a angústia numa sala de aula desde o primeiro dia, pois se 

espera que a aula comece com uma breve apresentação entre o professor e aluno. E no 

caso da disciplina de inglês, na escola regular as primeiras perguntas são as seguintes: 

Por que você estuda inglês? E qual a representação do inglês como língua global? 

Muitas das vezes temos respostas até apropriada a pergunta, do tipo: “Eu estudo porque 

quero ter uma condição de vida melhor, pois saber um idioma me ajudará a conseguir 

um emprego melhor, outros dizem que querem aprender inglês para poder viajar e 

conhecer outras culturas”. As respostas anteriores são condizentes com as 

representações socialmente compartilhadas da LI como língua global. Há outras 
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respostas que deixam o professor surpreso, a começar pelo uso do português coloquial: 

“Pra que quero aprender “ingrês”, nem sei falar “portuguêis” ou “é perda de tempo, não 

vou passar de pedreiro, no caso alunos, ou empregada doméstica, no caso de alunas”. 

Daí começa a angústia do professor de línguas. Como ensinar um idioma numa turma 

que não tem desejo de sabê-la, ainda que concordemos com a importância da LI nos 

dias de hoje. 

 O sujeito-professor pesquisado está inserido nesta história e cultura que 

garantem hegemonia à LI. Parte dessa idéia se difunde a partir de seus esforços para 

alcançarem sucesso por valorizar meios de comunicação (não só! Essa representação de 

LI como hegemônica é global, ou seja, se difunde também por conta do contexto de 

globalização) que, frequentemente, reforçam a valorização da cultura e língua exterior. 

Portanto, o sujeito-aluno imagina que só terá acesso a este lugar de prestígio, através do 

aprendizado deste idioma, o que deixa o professor inquieto.  

 A hegemonia da LI também é reforçada graças à nossa história e posição de país 

colonizado, e que ajuda a construir representações da LI como língua global, 

internacional e que possibilitaria benefícios sociais e econômicos. Grigoletto (1999) 

salienta que o processo de ensino-aprendizagem de LE promove a reprodução histórica, 

através da manutenção do discurso colonial, pelo qual se nega a diferença entre povos e 

culturas, enquanto promove a superioridade do estrangeiro. Os livros didáticos de LI 

também exaltam o lugar ocupado pela LI em nosso meio e constituem o imaginário e 

produção de sentidos a respeito da LI. Em seu artigo sobre as representações do 

estrangeiro em atividades do livro didático de LP, Ghiraldelo (2002), expõe que é 

inquietante a hegemonia das posições enunciativas materializadas nos textos que são 

inseridos nos livros didáticos e que são ratificados pelos autores, sem problematizar 

questões importantes disseminadas na e pela sociedade. Nesse prisma, Grigoletto (1999) 

argumenta que os LD negam ao aluno de LE a possibilidade de gestos de interpretação, 

por fixar-lhe um caminho a ser trilhado, que o impede de historicizar os sentidos e de 

dar vazão ao interdiscurso, homogeneizando os discursos e criando uma ilusão de 

transparência. Com base nos estudos mencionados acima, podemos afirmar que o livro 

didático reforça as condições de produção amplas que circulam em nossa sociedade 

sobre a LI, tendo em vista que não há como neutralizar qualquer ideologia e não se 

inscrever em determinadas posições enunciativas, para que os enunciados produzam 

sentidos. Por que então a angústia, já que se espera que o professor seja o sujeito 
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suposto saber, e há condições de ensino com os livros didáticos, para as escolas 

públicas? 

 O pré-construído é outra noção que permeia as condições de produção que, 

segundo Cavallari (2001, p. 39), “é a condição de produção fundadora do dizer, ou seja, 

sustenta a possibilidade do dizer, por estar relacionada ao interdiscurso ou já-dito”. 

Assim sendo, a noção de pré-construído também determina a posição sujeito no 

discurso e esta posição enunciativa do sujeito dependerá das condições de produção 

amplas que são pré-construídas e permitem um efeito de naturalização dos sentidos em 

nossa sociedade. Ghiraldelo (2003, p. 80) afirma que as representações das línguas 

também são construídas discursivamente e não apenas por meio da experiência no 

aprendizado. Sendo assim, as filiações históricas e ideológicas, bem como o lugar de 

destaque ocupado pela LI em nossa sociedade possibilitam a manutenção de uma 

posição de país colonizado que costuma se aculturar diante do lugar de superioridade, 

imaginariamente ocupado pelo outro (estrangeiro). 

 De modo geral encarar o público, os serviços que são oferecidos “de graça” pelo 

governo, como algo importante/valorizado envolve uma mudança de postura do 

brasileiro, ainda faz-se necessário abordarmos as adversidades encontradas na escola 

pública, como, por exemplo: pouca carga horária, muito aluno por turma, inglês como 

disciplina marginal, falta de fluência de alguns professores etc. Em seguida, faça uma 

comparação com o cenário observado nas escolas particulares: menos alunos por turma, 

maior carga horária, professores fluentes, etc. 

 Retomando o tema deste estudo, podemos afirmar que a presença marcante da 

língua inglesa, em nossa sociedade e no mundo, propicia um lugar de hegemonia à LI. 

Assim sendo, o aprendizado da LI passa a representar um meio poderoso de inclusão ou 

exclusão de posições sócio-econômicas no nosso mundo contemporâneo. De acordo 

com Pennycook (1994), o acesso à LI parece ter uma grande importância para a 

distribuição de riqueza e de prestígio social, pois o seu aprendizado é imaginado como 

uma ponte que permite ascensão econômica ao progresso social, principalmente no 

domínio profissional. 

 O lugar de prestígio ocupado pela LI, em nosso meio, representa uma condição 

de produção ampla, e parece estar diretamente relacionado ao discurso capitalista e de 

disputas sócio-econômicas de nosso mundo globalizado. 

 O sujeito-professor pesquisado está inserido nesta história e cultura que 

garantem hegemonia à LI. Parte dessa idéia se difunde a partir dos meios de 



 32 

  

comunicação, representando a LI como hegemônica é global, ou seja, se difunde 

também por conta do contexto de globalização que reforça a valorização da cultura do 

outro e a língua exterior. Conclui-se a partir daí que o sujeito-aluno imagina que só terá 

acesso a este lugar de prestígio, através do aprendizado deste idioma. A hegemonia da 

LI como língua universal é também reforçada graças à nossa história e posição de país 

colonizado, e que ajuda a construir representações da LI como língua global, 

internacional e que traz benefícios sociais e econômicos. Grigolletto (1999) postula que 

o processo de ensino-aprendizagem de LE promove a reprodução histórica, através do 

discurso colonial, no qual se nega a diferença entre povos e culturas, enquanto promove 

a superioridade do estrangeiro. 

  

 
 
 
2.1 – Condições de Produção Ampla: Os PCN - Documentos Oficias do 
Governo 
 
 
 Neste subcapítulo, falaremos sobre os documentos oficiais do Governo voltados 

para o ensino de LE, bem como para o aparente desinteresse ou resistência do aluno em 

relação às aulas de inglês oferecidas nas escolas regulares da rede pública de ensino, o 

que acaba por legitimar o insucesso do ensino de LE oferecido nas escolas regulares, 

que, a despeito da obrigatoriedade da oferta dessa disciplina, a partir da quinta séria do 

ensino fundamental (LDB, nº 9394, promulgada em 1996), ainda não estão preparadas 

para esse fim. Nosso objetivo, em última instância, é observar como o mesmo professor 

se subjetiva diferentemente nos espaços público e privado. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN — são referências para o Ensino 

Fundamental e Médio de todo o país, pois fornecem diretrizes para a prática 

pedagógica. O objetivo dos PCN é garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, 

mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir 

do conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício da 

cidadania. Não possuem caráter de obrigatoriedade e, portanto, pressupõe-se que serão 

adaptados às peculiaridades locais. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de LE (1998; 1999) são 
documentos federais que oferecem referências nacionais para o ensino 
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de LI, fornecendo apoio à escola e ao corpo docente, através da 
reflexão e de diretrizes que norteiam ou deveriam nortear o processo 
de ensino e aprendizagem. Os PCN são documentos elaborados para 
direcionar e embasar a prática docente, que não funcionam como 
receita ou como o único fazer possível, mas como balizadores que 
devem ser sempre singularizados, em cada situação de sala de aula, 
para que promovam uma prática pedagógica significativa. (SILVA, 
2010, p. 52). 

 

  

 Já sabemos, de antemão, que o ensino de língua estrangeira no Brasil, mais 

especificamente nas escolas públicas de ensino fundamental e médio, sempre foi 

conhecido pelo insucesso e mal desempenho de alunos e professores. Parece que há uma 

grande inversão: aqueles que estudam em escolas particulares no ensino fundamental e 

médio conseguem vagas nas universidades públicas de qualidade, ao passo que os 

alunos da escola pública (os poucos que podem financiar sua educação superior) vão 

para as universidades particulares, que geralmente não oferecem uma formação de 

qualidade. 

 Os PCN do ensino fundamental enfatizam o ensino baseado nas habilidades de 

leitura e justificam que essa habilidade “pode ajudar o desenvolvimento integral do 

letramento do aluno” (BRASIL, 1998, p. 20). No entanto, parafraseando as colocações 

de Cavallari (2011) embora bem fundamentado teoricamente, o foco na leitura e não na 

fala não condiz com as expectativas do educando que, por sua vez, busca atender às 

demandas da sociedade atual, o que dá vazão para contradições no processo de ensino. 

Será que o simples fato de os alunos estarem em contato com uma LE, mesmo através 

da leitura, já propiciaria acesso a bens culturais (tal como pregam os objetivos dispostos 

nos PCN de LE), uma vez que língua e cultura são/ou deveriam ser indissociáveis? 

Parece-nos que essa relação entre língua e cultura não é vislumbrada pelos alunos, pois 

eles não vêm o porquê de aprender uma língua estrangeira, em especial no meio social 

em que vivem.  

 Sobre algumas contradições observadas no discurso propagado pelos 

documentos oficiais, Silva (2010, p.50) propõe alguns questionamentos: 

 

 

Como um mesmo órgão pode afirmar a importância da aprendizagem 
do inglês, através dos documentos oficias (PCN e Proposta Curricular) 
e deixar vazar que só aprende a LI quem é mais favorecido, 
reforçando o insucesso da disciplina de inglês na escola regular? 
Parece que a desvalorização da LI enquanto disciplina obrigatória é 
legitimada pelo governo através dessas oportunidades de aperfeiçoar o 
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processo de ensino e aprendizagem de LE, além de nos remeter a 
outro ponto da identidade brasileira: a tendência de desvalorizar o que 
é público: um problema cultural, que já é constitutivo da subjetividade 
brasileira, boa parte dos brasileiros acredita que o privado, por ser 
pago é sempre de melhor qualidade. (SILVA, 2010) 
 

 

 Há aspectos contraditórios que constituem os documentos oficiais que, a 

princípio, não deveriam atribuir maior ou menor importância às disciplinas obrigatórias, 

pois há uma clara inversão entre o público e privado conforme argumenta o antropólogo 

Roberto DaMatta (1991), o que é pago tem mais valor do que o que é público. No 

entanto, salientamos que as universidades públicas são as melhores do Brasil, mas, 

contraditoriamente, só têm acesso a elas os alunos que realizarem o ensino fundamental 

e médio, em escolas particulares. Este conflito entre o público e o privado é 

característico da nossa herança cultural e que, nesse contexto educacional, gera um 

descrédito e resistência em relação à escola pública, de modo geral. As medidas oficiais 

a respeito da oferta de aulas de LI (em institutos privados) é um modo de o Governo 

legitimar a idéia de que o que é público não é bom, mostrando que aquilo que é privado 

tem mais qualidade. (SILVA, 2010, p. 50-51). 

 Silva (2010, p.52), retomando os estudos de Mascia (2003) afirma que não 

perdendo de vista a estreita relação entre poder-saber, que é a parte principal do nosso 

trabalho, aponta os “PCN como micro-dispositivos disciplinares que se configuram em 

relações de poder, impondo obrigações e direitos, constituindo-se uma forma diluída de 

administração do poder e do saber que visa a administrar o sujeito, alcançando-lhe a 

alma”. Em suma, o sistema educacional e os documentos oficiais não permitem a 

existência de um saber fora da determinação de um poder, sócio-historicamente 

legitimado.   

 A seguir, temos um dos objetivos que, de acordo com os PCN, deveria nortear a 

prática pedagógica. O referido documento enfatiza que o aluno, em contato com uma 

LE, deve ser capaz de: 

 
Vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma 
língua estrangeira, no que se refere às novas maneiras de expressar e 
de ver o mundo, refletindo sobre os costumes ou maneiras de agir e 
interagir a as visões do próprio mundo, possibilitando maior 
entendimento de um mundo plural e de seu próprio papel como 
cidadão de seu país e do mundo (Brasil, 1998, p. 67) 
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 Mais uma vez há uma contradição no PCN, pois nem todos os educandos serão 

um “cidadão do mundo”, sobretudo os de classes sociais menos favorecidas, pois 

muitos deles não conseguem significar ou singularizar a importância da compreensão de 

outras culturas para sua formação. Outra contradição encontrada nos PCN, destacada 

por Cavallari (2011), que deixa escapar um dos motivos pelo insucesso e falta de 

interesse dos alunos pela LI, é o fato de os alunos não terem contato com falantes de 

língua inglesa, ou seja, “possivelmente, essa maioria não sente nenhuma necessidade ou 

desejo de se comunicar em língua estrangeira e a percepção de uma necessidade futura é 

por demais remota” (Brasil, 1998, p. 65). Embora os documentos oficiais reforcem a 

importância de se conhecer outras culturas, se contradizem, justificando que “pode-se 

contar com um apoio muito limitado para o desenvolvimento de habilidades linguísticas 

fora da escola, para a grande maioria da população escolar, a língua estrangeira está fora 

do contexto escolar” (BRASIL, 1998, p. 65). Esta visão reforça um ensino para a elite 

como se a impossibilidade dos alunos de entrar em contato efetivo com a língua, através 

de viagens internacionais ou contatos com nativos, fosse um obstáculo à aprendizagem 

bem sucedida.  

 Um aspecto positivo, pontuado pelos PCN, é o entendimento, por parte do aluno, 

do papel hegemônico da LI em nossa sociedade, a partir da compreensão dos aspectos 

ideológicos que norteiam o aprendizado da LI, pois “a ausência dessa consciência 

crítica no processo de ensino e aprendizagem de inglês influi na manutenção do status 

ao invés de cooperar para sua transformação’’ (BRASIL, 1998, p. 40). Trata-se de um 

ensino que não promoveria a aculturação. No entanto, em outras formulações 

encontradas ou retiradas do mesmo documento, a contradição e a manutenção do inglês 

como língua hegemônica e de poucos salta aos olhos, como já destacado anteriormente. 

Com base nos estudos de SILVA, (2010) 

 

 

Os PCN do Ensino Médio, publicados em 1999, trazem como objetivo 
formar o aluno para a cidadania, o trabalho e a participação no mundo 
social globalizado e propõem a utilização da LE em aspectos 
comunicativos, em situações da vida cotidiana. Assim, os PCN-EM 
apostam na idéia de que essa língua veicula aspectos não só sociais, 
mas também culturais “uma vez que uma língua é veículo de 
comunicação de um povo por excelência” (BRASIL, 1999, p. 152). A 
partir dos PCN de 1999, reforça-se a preocupação em atender “as 
expectativas de formação escolar dos alunos do mundo 
contemporâneo” (BRASIL, 1999, p. 123), por isso, enfatizam a 
competência comunicativa, para que o aluno seja inserido no mercado 
de trabalho e no mundo globalizado.  
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 O documento em questão, segundo Silva (2009, p. 25), tem por objetivo creditar 

uma identidade ao Ensino Médio e estruturá-lo às necessidades do mundo 

contemporâneo, por isso, diferentemente dos PCN-EF: LE, os quais enfatizam a leitura, 

os PCN-EM, apesar de enfatizarem a competência comunicativa em meio às quatro 

habilidades - ler, falar, ouvir e escrever dá destaque à habilidade oral. Entre outras 

mudanças educacionais, o documento em questão é inserido na área de conhecimento de 

Linguagens e Códigos.  

 Esse documento sugere que as situações de aprendizagem sejam voltadas para as 

práticas sociais e que partam de “um trecho de linguagem num contexto de uso como 

um email, um telefonema voltada para as práticas novas de linguagem” (BRASIL, 2006, 

p. 110). 

 Partindo dos objetivos de que a competência cultural, a ser adquirida pelo aluno 

de língua da escola regular, deve suplantar a competência lingüística ou comunicativa, 

parece ser coerente com a proposta dos PCN que tem como foco a habilidade ou o 

ensino da compreensão escrita e não a produção oral ou habilidade comunicativa, mas 

salientar que o aluno seja capaz de vivenciar uma experiência de comunicação humana 

pelo uso de uma LE, não parece ser coerente. (PCN-LE, 1998, p.67) 

 Os documentos oficiais do governo enfatizam a meta de “formar para a vida e 

para o trabalho”, mas ainda não apontam práticas ou procedimentos pedagógicos que 

permitiriam o acesso a esse universo, se contradizendo assim com a realidade. 

 Em 1996, é promulgado a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394, 

que estabelece o ensino fundamental e o ensino médio e que torna obrigatório o ensino 

de língua estrangeira, a partir da quinta série do ensino fundamental; tal como enfatizam 

os artigos abaixo: 

 
 

Art.26. Os currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino 
e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais, da cultura, da economia e da clientela. 
§ 5. 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 
possibilidades da instituição. (BRASIL, 2001, p. 11). 
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 A partir das considerações acima ficou claro a contradição dos documentos 

oficias do governo, pois eles não conseguem contemplar a realidade do contexto das 

escolas públicas brasileiras, pois existe um jogo discursivo determinado pelo macro 

discurso político-educacional que se materializa e se dissemina através do conteúdo 

programático a ser ministrado em cada disciplina, das LDB e PCN, objetivando o fazer 

docente e subjetivando o professor. O professor que atua nos dois espaços (público e 

privado) parece se inserir, embora não se dê conta disso, em jogos discursivos distintos, 

já que nas escolas particulares, especialistas no ensino de idiomas, as regras que 

direcionam o fazer-docente advêm de praticas neoliberais que levam em conta a 

demanda do mercado globalizado e de seus alunos-clientes, não se pautando pelo que 

pregam os documentos oficiais acerca do ensino da LI na escola regular. O ensino 

oferecido nas escolas públicas, por sua vez, busca ser coerente com as os documentos 

oficiais e com as habilidades que serão testadas nas avaliações externas como ENEM e 

vestibular. 

 Já sabemos que a comunicação fluente em LE nas escolas públicas é inviável, 

pois vários fatores, que contribuem para o seu fracasso, tais como: falta de fluência, a 

própria falta de proficiência dos professores e pelo grande número de alunos por turma. 

Sendo assim é imprescindível abordar as representações e posicionamento de 

educadores e educandos no processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, 

sem é claro, partir de pressupostos de que os alunos compartilhem das mesmas 

representações dos professores e/ou dos documentos oficiais que forneçam parâmetros 

para a prática docente. Fazendo assim com que o poder-saber do professor seja 

questionada, e apesar de sua formação para lecionar em ambos os espaços, o público e o 

privado, seja expropriado. O que se observa é que os professores que atuam nos 2 

espaços (privado e público) ficam perdidos meio a essas diferenças que afetam e 

governam sua prática pedagógica, tendo em vista que cada espaço tem um jogo 

discursivo diferente e pré-definido. É como se o professor assumisse identidades e 

competências distintas, de acordo com o espaço onde está lecionando. 

 Segundo Cavallari (2011) estabelecer e explorar uma relação entre aspectos 

sócio-culturais e uma determinada língua é fundamental para se acessar os sentidos 

produzidos por ela, além de possibilitar um posicionamento mais embasado em relação 

à cultura do outro, o que inviabilizaria processo de aculturação e/ou uma visão 

etnocêntrica das culturas e línguas materna e estrangeira, Dito de outro modo, muitas 

vezes, o simples fato de ignorar a relação entre língua, cultura e ideologia, ao longo do 
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processo de ensino e aprendizagem de língua, possibilita uma posição etnocêntrica do 

aluno de LE em relação à língua e cultura do outro, bem como processos de aculturação. 

Não se encontra o poder somente nas instâncias superiores, mas ele penetra em toda 

sociedade num conjunto difuso de micropoderes no cotidiano da sociedade moderna, 

inseridos no momento histórico, impondo obrigações e direitos num ritual a partir de 

cuidadosos procedimentos discursivos.  

 Os objetivos dos PCN são de enfatizar os componentes culturais no ensino de 

LE, conforme é reforçado por (Jorge 2009 apud Cavallari, 2011) ao salientar onde diz 

que o aprendizado de uma LE cria oportunidades para que educadores e educandos 

possam refletir sobre a língua e cultura materna, para aprender sobre a diversidade 

cultural que existe no mundo e no seu próprio país e para pensar sobre o que significa 

ser jovem, criança, adulto em outras partes do mundo, tornando assim o aprendizado de 

uma LE mais significativa. Veja, ainda que os alunos não se tornem fluentes na LI, na 

escola regular, saber como explorar esse componente cultural se mostra como algo 

viável que pode tornar o ensino da LI mais significativo nas escolas regulares. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 - O ensino da LI no Brasil  
 
 
 Neste subcapítulo iremos falar sobre o inglês como língua hegemônica e como 

ela se tornou destaque em nossa sociedade contemporânea, de modo geral, e no Brasil, 

em particular, para que possamos entender alguns aspectos da memória nacional 

brasileira, no que diz respeito à importância do inglês em nossa sociedade 

contemporânea, como disciplina obrigatória. Em última instância, procuraremos rastrear 

alguns dos fatores sócio-histórico-culturais presentes no processo de ensino 

aprendizagem das escolas brasileiras. 
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 A escolha da LI como língua moderna, nas escolas brasileiras, é valorizada 

social e economicamente na sociedade brasileira, pois reflete o prestígio econômico e 

social que a língua inglesa desempenha em nossa sociedade. Podemos observar que 

nunca houve neutralidade nas políticas de ensino de LI, uma vez que há interesses 

capitalistas (empresarial) e econômicos que determinam e restringem essas políticas 

públicas. 

  Mas o peso assumido pela LI é diferente no espaço público e no privado, ou 

seja, no privado, parece que o aluno vivencia e retifica a posição hegemônica da LI, 

uma vez que a LI faz parte do seu dia a dia e do seu contexto sócio-cultural. Em 

contrapartida, no espaço público, embora o aluno reproduza o interdiscurso que prega a 

importância da LI na sociedade atual, a língua em questão ainda se apresenta como algo 

distante de seus anseios e aspirações. 

 Como aponta Rajagopalan (2004, 2005), não se trata simplesmente de se 

constatar que a língua inglesa se tornou uma lingua mundi ou uma língua internacional. 

Para o autor, a língua inglesa que circula no mundo, que serve de meio de comunicação 

entre os diferentes povos do mundo hoje, não pode ser confundida com a língua que se 

fala nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália ou onde quer que seja. Tratar-se, 

na realidade, de outra língua: o World Englishes (WE), a qual pertence a todos aqueles 

que a usam e não mais aos falantes nativos do inglês padrão. Assim entendido, o 

conceito de WE questiona a prerrogativa dos falantes nativos da língua inglesa no que 

se refere ao destino da língua, bem como a idéia tradicional de que ser proficiente em 

inglês equivaleria a falar como um nativo (o mito do native like speaker).  Coloca-se em 

questão, portanto, conceitos fundamentais para a indústria internacional de 

ensino/aprendizagem de inglês como língua estrangeira. Rajagopalan (2004), em seus 

estudos prega que aqueles que dominam a língua inglesa têm um lugar de prestigio em 

nossa sociedade, são pessoas cultas, pois a língua inglesa representa prestigio social e 

ascensão, é nesse imaginário que a língua inglesa mantém seu lugar de língua 

hegemônica, enquanto língua global e de negócios. Pennycook (1998, p. 74) conclui 

que “o mundo não escolheu livremente a língua inglesas, mas, dadas às relações globais 

pouco equitativas, as pessoas não tiveram, ou têm outra escolha que não seja exigir o 

acesso à língua”. De acordo com o referido autor, a língua inglesa, que é vista como 

‘global’, ‘internacional’ e ‘neutra’, camufla a distribuição pouco equitativa do poder e 

do prestígio social, impondo sua cultura dominante, e sua hegemonia. O que queremos 

problematizar é o fato de o aprendizado da LI está diretamente ligado ao discurso do 
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capitalismo conforme Pennycook (1994) relata ao dizer que a o aprendizado da LI está 

diretamente relacionado com o discurso do capitalismo e de disputas sócio-econômicas 

e, portanto, é o que pregam os institutos de idiomas, pois eles vendem que o aluno sairá 

falando a língua, coisa que não acontece nas escolas públicas, onde os professores têm 

que seguir um jogo discursivo determinado pelo macro discurso como: conteúdo 

programático, LDB e os PCN. Sabemos que a LI tem uma grande influência no mundo 

globalizado, pois ela é a língua franca da internet, da indústria cinematográfica e da 

música mundial e, de acordo com os estudos de Crystal (1998), a LI é a língua oficial de 

instrução acadêmica e de grande parte das organizações políticas internacionais. Assim 

sendo a LI tem uma posição de destaque em nossa sociedade, onde se deve levar em 

conta os fatores sociais e culturais que a tornaram um língua hegemônica. Para 

aprofundar essa afirmação, faz-se necessário considerar o conceito de “World English”, 

formulado por Rajagopalan (2005), onde diz que até os nativos têm que se adaptar aos 

diversos usuários, pois ela não tem os moldes americanos ou britânicos, mas pertence 

aqueles que fazem uso da LI no seu dia-a-dia num mundo cada vez mais globalizado.  

Nas palavras do autor, 

 

 
“World English” representa língua falada hoje por quase um terço de 
seres humanos nos quatro cantos deste planeta, não faz o menor 
sentido falar em falantes nativos. [...] Só que eles não têm mais 
nenhum lugar de privilégio como “donos” ou “falantes autênticos” ou 
o que quer que seja. Eles, na verdade, terão de se adaptar à nova 
realidade e, em muitos casos, aprender novas formas de falar e ouvir. 
[...] O que estou chamando de “World English” é fruto da nova 
realidade engendrada pelo fenômeno que conhecemos como 
globalização. 

 
 
 

 O “World English” é uma realidade no contexto de globalização, conforme a 

citação acima, não é a língua dos falantes nativos, apesar de nossas escolas ainda 

manterem uma postura não apropriada em relação ao ensino do inglês, baseando nos 

moldes de métodos ultrapassados por seguir modelos de ensinos americanos ou 

britânicos, fazendo com que os alunos busquem um instituto de idiomas onde a fala é o 

foco, visualizando assim o que o mercado exige.  

 Aproveitando-se do momento histórico atual, diversos institutos de idioma usam 

seus slogans pregando que com o alto índice de desemprego exige-se que o indivíduo se 

atualize e esteja capacitado para desenvolver funções diversas, pois a competitividade 
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está muito presente nas relações do mercado de trabalho, e se você fizer um curso de 

inglês você terá sucesso e conseguirá um emprego melhor e ainda melhor, sairá falando 

a língua. Coracini (2007, p. 225), em seu trabalho no qual problematizou a sedução do 

discurso publicitário sobre institutos de línguas, argumenta que, os institutos de línguas, 

“ao mesmo tempo em que recebe a influência e reforça valores da sociedade, colabora 

na construção da subjetividade, via imaginário” contribuindo para ilusão de completude. 

Neste sentido, Cavallari (2001, p. 97), que também problematizou os discursos 

publicitários dos institutos de idiomas, mostra que nas propagandas de cursos de inglês 

há “discursos pré-construídos, portanto inquestionáveis, da globalização, do 

desenvolvimento tecnológico e da competição sócio-econômica proporcionada pelo 

sistema capitalista”. Conforme Silva (2010) o ensino de inglês, com uma perspectiva 

democratizante, deve contribuir para questionar o pré-construído da superioridade 

estrangeira, permitindo uma visão intercultural que equilibre a valoração das mais 

diversas contribuições culturais. O que se observa é que o ensino de LI ainda parece 

estar afetado pelo imaginário de colonização (de dominador e dominado) e isso acaba 

por fortalecer e solidificar o lugar de destaque da LI na sociedade atual, aparentemente e 

imaginariamente garantindo status àqueles que se tornam fluentes no idioma. 

 Partindo das considerações anteriores, podemos afirmar que os cursos vendem 

um produto, dizendo que o estudante sairá falando a língua do mundo, coisa que não 

acontece nas escolas públicas, pois os professores têm que seguir um jogo discursivo 

regido pelo macro discurso como: conteúdo programático, LDB e os PCN, provando 

assim o insucesso do ensino da LI nas escolas publicas, indo em contra-mão com os 

PCN, pois ele é coerente ao dizer sobre o focar na habilidade da leitura e escrita, pois 

será cobrado mais a frente nos exames de ingresso as faculdades públicas, que 

contraditoriamente, são consideradas as melhores do país. Parece que há uma grande 

inversão: aqueles que estudam em escolas particulares no ensino fundamental e médio 

conseguem vagas nas universidades públicas de qualidade, ao passo que os alunos da 

escola pública (os poucos que podem financiar sua educação superior) vão para as 

universidades particulares, que geralmente não oferecem uma formação consistente. 

Ainda dentro deste contexto de ensino e aprendizagem, buscamos problematizar 

a grande resistência dos alunos menos favorecidos em relação à disciplina de inglês na 

escola regular pública, apesar de escola ser imaginariamente representada como 

legitimadora do saber epistemológico e, consequentemente, importante para a sua 
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formação. Interessa-nos investigar, portanto, como o (des)encanto do sujeito aluno pela 

LI aflore.  

  Alguns estudos realizados anteriormente como os de Leffa e Cavallari (2011) 

sugerem que os sujeitos pertencentes a segmentos socioeconomicamente 

desfavorecidos, que embora não se dêem conta disso desenvolvem mecanismos de 

autoexclusão, discursivamente construídos e socialmente compartilhados, pois eles não 

se sentem autorizados a saber a língua que aparentemente lhes falta para desfrutar das 

possibilidades que a LI proporcionaria, no mundo globalizado tais como: a ascensão ao 

mercado de trabalho e uma vida social mais estável.  

 De acordo com as representações que circulam no senso comum, é a escola e o 

saber legitimado por ela que fazem a diferença e que garantem o acesso a melhores 

oportunidades no mercado de trabalho, mas, embora compartilhe e reforce essas 

representações sobre a escola em seu dizer, esse sujeito-aluno parece se fixar em um 

lugar as margens dos incluídos ou socioeconomicamente favorecidos. Segundo 

Cavallari (2011, p.3) parece que há uma divisão bem marcada entre os sujeitos 

imaginados como incluídos e os excluídos: de um lado encontra-se o sujeito inserido na 

cultura e na sociedade, por meio do acesso ao saber e, do outro, o sujeito isolado ou 

rejeitado, já que seu saber empírico não é legitimado sócio-historicamente. Há uma 

fronteira bem demarcada e aparentemente intransponível entre incluídos e excluídos. O 

próprio aluno, que assume a posição de excluído e rejeitado, justifica tal exclusão, ao 

evocar discursos que o responsabilizam por essa posição de excluídos ou fracassados e 

que engendram mecanismos de autoexclusão, como o discurso capitalista-empresarial, 

regido por princípios neoliberais que prega que só terá acesso a melhores trabalhos e 

oportunidades aqueles que buscarem conhecimentos específicos e qualificação 

adequada, incluindo o “domínio” de uma língua estrangeira. 

  O domínio de línguas estrangeiras é cada vez mais fator de prestigio social e 

cada vez menos direito do cidadão. Enquanto o direito iguala as pessoas, os privilégios 

as separam. Num mundo cada vez mais globalizado, onde todos têm que interagir com 

diferentes culturas, negar o acesso ao ensino da língua estrangeira de qualidade é fechar 

uma porta que deveria estar aberta a todos, é negar oportunidades, mantendo-se os 

privilégios de sempre. 

  

 Rodrigues (2006 apud CAVALLARI, 2011 p.7) postula que:  
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Os sistemas baseados na competição têm por objetivo justificar a 
seleção dos aptos e a exclusão de outros considerados menos aptos. 
Está implícito no sistema de valores das nossas sociedades que quem é 
excluído da escola ou do emprego não foi tão eficiente ou capaz como 
outros que adquiriram um curso ou um bom emprego. E isso é 
problema das pessoas: o sistema educativo e o mercado de emprego 
estão certos e a pessoa errada. 

 

 

 Transpondo a citação acima para o tema abordado, notou-se que já é um 

discurso do senso comum, o interdiscurso, pois a sociedade prega isso e se o sujeito-

aluno não estiver apto pelos estudos esse aluno é excluído desse mercado, pois é um 

discurso vigente no mundo globalizado. 

 Segundo Cavallari (2011), afetado pelos esquecimentos postulados por Pêcheux 

(1983 [1997]) diz que: 

 

A ideologia neoliberal produz efeitos de sentido ao construir verdades 
e noções já sedimentadas no discurso do senso comum como: “a 
chance é igual para todos independentes da classe social”. Nesse 
sentido, é o indivíduo quem deve buscar fazer a diferença, correndo 

atrás da cultura e do que for necessário para ter acesso às 
oportunidades. 

 

 

 Partindo da leitura de Kehl, Cavallari (2011, p.7) enfatiza que, dentro desta 

modalidade subjetiva moderna (leia-se contemporânea), “o sujeito não se dá conta de 

suas filiações simbólicas e passa a se considerar como um indivíduo isolado”, o que 

produz angústia, uma vez que seu insucesso depende de sim mesmo, apesar de o sujeito 

imaginar e acreditar que as chances são iguais para todos.  

 Já sabemos que a fluência em LI não é simples de ser alcançada, já que a 

comunicação vai além da competência gramatical ou do conhecimento da estrutura e 

vocábulos da língua. Para despertar o desejo de saber a LI por parte do aluno, faz-se 

necessário que os professores apontem os possíveis deslocamentos que o simples 

contato com a língua e cultura do outro pode desencadear, lembrando que sem desejo 

não há aprendizage, pois o aluno pode desejar aprender, mas ele precisa também desejar 

esse aprendizado, pois foi observado nessa pesquisa os professores entrevistados eram 

professores com excelentes formações, mostrando assim que é possível ensinar nas 

escolas públicas, mesmo que o aluno se responsabilize de sua incapacidade de 
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apreender a LI, fixando assim em um lugar à margem da incapacidade do aprendizado e 

se excluindo das possibilidades que o conhecimento do idioma poderia proporcionar.  

 Conforme a citação de Cavallari (2011, p.9): 

  

é possível afirmar que só aprendemos o que já sabemos ou o que faz 
eco em nós, isto é, o que conseguimos significar ou atribuir 
significado(s). Talvez seja por isso que o aluno afirme, inúmeras 
vezes, não conseguir aprender a LI, embora se encante com ela e diz 
saber de sua importância. Assim sendo, aprender uma língua, para o 
sujeito-aluno, se resume em ser marcado ou de fato afetado pela LI. 
 
 
 

 Desde modo podemos entender nos estudos anteriores e na pesquisa atual a 

conflituosa relação do sujeito-aluno com a língua e com o saber que lhe falta, além de 

contribuírem para um entendimento de como se (con)forma o imaginário de sujeitos 

pertencentes a segmentos sociais ditos e representados como excluídos, de modo a 

problematizarmos o sentimento de exclusão que constitui suas identidades. 

(CAVALLARI 2011, p.9) 

 Nós professores não podemos perder de vista, a dimensão social e política do 

processo de ensino e aprendizagem de línguas, que nos remete à estreita relação entre 

educação e pobreza e aos mecanismos de autoexclusão, de acordo com Cavallari (2011, 

p.9) O indivíduo se (con)forma em sujeito, a partir do contexto sócio-histórico 

vivenciado, das relações de poder-saber e das representações sobre si mesmo, que o 

mantêm na posição de excluído e fracassado, para vencer esses obstáculos e preciso 

desconstruir os mecanismos de autoexclusão e despertar o desejo de saber, desde que 

nós, professores, também movidos pelo desejo. 

 É de suma importância a compreensão do jogo discursivo que engendra e atribui 

sentidos às práticas discursivas, para que possamos desconstruir e, se possível, 

inviabilizar esses mecanismos de autoexclusão que impedem as mudanças na posição 

subjetiva do sujeito-aluno. 

 Leffa (2009), Oliveira (2009) postulam que o sujeito-aluno pertence a um 

segmento socioeconomicamente desfavorecido e socialmente compartilhado onde não 

lhe permite vislumbrar a importância da aprendizagem da LI, fazendo com que num 

futuro próximo ele não tenha acesso a uma qualidade de vida mais prazerosa, conforme 

rege o discurso do mundo contemporâneo.  

 Leffa (2009), a partir de outra perspectiva teórica, traz contribuições relevantes 

para o presente estudo, ao dizer que há inúmeros mecanismos que viabilizam a 
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autoexclusão praticada pela sociedade e pela instituição escolar que, a princípio, deveria 

permitir o acesso ao conhecimento para todos. Exemplos de tais mecanismos são: o 

descrédito dos agentes educacionais, de modo geral, na capacidade do aluno em 

aprender, sobretudo os de escola pública; a idéia de que o aluno não quer nem precisa 

aprender uma língua estrangeira (LE), idéia essa reforçada pelos próprios professores e 

alunos, além das representações negativas sobre si mesmo, enquanto sujeito-aluno de 

LI, e que são discursivamente construídas e socialmente compartilhadas, fixando o 

sujeito em uma posição de incapaz de aprender uma língua estrangeira.  

 Nas palavras de Leffa (2009, p.116) “numa sociedade competitiva, não solidária, 

os donos do saber sempre acharão um jeito de restringir o acesso ao conhecimento, para 

que eles possam manter o prestígio e o poder que esse conhecimento lhes confere”. Na 

sociedade moderna atual a LI, mantém seu status de língua hegemônica e global, 

considerada como pré-requisito para entrada no mercado de trabalho ou para postos de 

trabalhos que remuneram melhor, conferindo assim ascensão social e melhores 

oportunidades aos que têm fluência e/ou proficiência no idioma. 

 Segundo Cavallari (2011) os estudos focucaultianos, em especial aqueles que 

constituem a fase arqueológica e a genealógica, postulam que a todo poder se atribui um 

saber e vice-versa. O referido autor (1980) enfatiza que os regimes de verdade são 

constituídos nessas relações de poder-saber que, por sua vez, são socialmente 

compartilhadas. De acordo com Mascia (2002, p.62), Foucault direcionou os seus 

estudos para a análise dos mecanismos de “poder” em vários dispositivos e instituições 

sociais. Interessa-nos, aqui, observar de que forma esses mecanismos constituem 

regimes de verdade no que diz respeito ao aprendizado da LI. 

 Postulado foucultianos atrelado à problemática levantada neste estudo pode 

afirmar que a autoexclusão, praticada e reforçada pelos próprios sujeitos “ditos” e 

representados como excluídos, se configura como um mecanismo de controle e poder 

que parece impedir o acesso ao saber, fixando-os em uma posição à margem dos que 

têm o saber sócio-historicamente legitimado.  

 Segundo Cavallari (2011, p.3) em conformidade com os pressupostos 

discursivos, acreditamos que os diferentes modos de funcionamento dos mecanismos de 

controle e de poder não são totalmente acessíveis ao sujeito de linguagem que fala, 

inevitavelmente, afetado pelos esquecimentos 1 e 2, postulados por Pêcheux (1975 

[1988]), ou na ilusão de que os sentidos que o seu dizer produz têm origem em si 
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mesmo. Em outras palavras, o próprio sujeito representado como excluído, embora não 

se dê conta disso, ajuda a reforçar tais mecanismos, praticando, na/pela linguagem, uma 

autoexclusão que inviabiliza mudanças em sua posição discursiva. Leffa (2009, 118), ao 

parafrasear falas típicas de alunos que não atribuem importância à aprendizagem de LI, 

enfatiza que “essa autoexclusão, que aparentemente parte do aluno, de dentro para fora, 

na verdade parte da sociedade, de fora para dentro, como um cavalo de Tróia tal como 

na mitologia grega, colocado no aluno para destruir de dentro seu desejo de aprender”. 

Mais adiante, o referido autor (op.cit., p.118) conclui, dizendo que essa autoexclusão, 

que é incutida no aluno pela sociedade, dá a ele a ilusão de que o dizer é seu, quando, na 

realidade, é do outro. Observa-se que as colocações de Leffa parecem dialogar com os 

esquecimentos que estruturam os discursos e os sujeitos. 

 A seguir, faremos uma breve descrição dos pesquisados e abordaremos as 

condições que afetam a produção de determinados sentidos que emanam dos 

depoimentos abordados. E discorreremos sobre as condições mediatas do discurso, ou 

seja, o contexto sócio-histórico e ideológico no qual se dá a angústia e expropriação do 

sujeito-professor.  

 
 
 

 
 

2.3 - CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO ESTRITAS: ESPAÇO DE 
COLETA E PERFIL DOS PESQUISADOS 
 
 
 
 [...] quando o sujeito fala, ele está em plena atividade de 

interpretação, ele está atribuindo sentidos às suas próprias 
palavras em condições específicas. Mas ele o faz como se os 
sentidos estivessem nas palavras: apagando-se suas condições 
de produção, desaparece o modo pelo qual a exterioridade o 
constitui (ORLANDI, 1996, p. 65).  

 

 

 As condições de produção, em sentido estrito, abarcam as circunstâncias em que 

a enunciação é realizada, ou seja, é o contexto imediato que compreende, nessa 

dissertação, o espaço específico de coleta dos dados e o perfil dos sujeitos pesquisados. 

 Nesse sentido, esta seção do trabalho se dedica a apresentar as condições 

imediatas da produção das formulações analisadas, bem como possibilitar a 
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compreensão de como se apresenta a angústia do professor de língua inglesa nas redes 

de escolas públicas e privadas. Os dados que compõem este estudo foram fornecidos 

por três professores que lecionam, atualmente, em diferentes escolas, tanto na rede 

pública e privada, como em cursos de idiomas. Para descrever o perfil do entrevistado 

estarei me valendo de um questionário elaborado para rápida descrição do sujeito-

professor (Ver anexo1).  

 Acreditamos que o interesse tem que ser despertado de dentro para fora. 

Calligaris (1992) aborda um traço constitutivo da subjetividade brasileira que seria a 

falta de gosto pelo esforço, pelo processo, e não apenas pelo produto. Transpondo as 

considerações do referido autor para a problemática levantada neste estudo, parece-nos 

que para o aluno só importa em aprender uma segunda língua se de fato for usá-la no 

emprego e etc; por isso, inferimos que o esforço no processo de ensino e aprendizagem 

não é valorizado, mas só o ganho final. Ainda segundo o autor em questão, é 

característico de o brasileiro conseguir o que deseja com o mínimo esforço possível. 

Uma minoria cursa inglês em escolas de idioma e a maioria acha que nunca viajará ou 

terá contato com pessoas de outros países, por isso justificam a falta de interesse na 

aprendizagem. Uma minoria prosseguirá seus estudos, pois acabam deixando a escola 

para trabalhar. A evasão ocorre por vários motivos: trabalho, mudança de cidade e 

também por falta de interesse no estudo e repetência (os alunos que repetem o ano 

escolar acabam se desmotivando). Até aqui, trata-se das condições de produção amplas 

do discurso. 

Para que esta pesquisa fosse realizada, os nomes dos sujeitos envolvidos neste 

estudo, bem como da instituição pesquisada foram omitidos. Para tanto, os professores 

foram identificados pela letra P (professor) e por números. Os sujeitos pesquisados 

estavam cientes de que uma pesquisa em Linguística Aplicada estava sendo realizada 

sobre a problemática da Angústia do Professor de LI em Escolas Públicas e Privadas e 

Instituto de Idiomas. Convém ressaltar que o projeto inicial deste estudo passou pelo 

Comitê de Ética da UNITAU e foi aprovado. 

 Um aspecto que também compõe as condições de produção estritas ou 

imediatas do discurso analisado é o fato de que os pesquisados serem professores de LI 

em ambas as instituições: pública e privada. Inclusive, foi a partir das observações 

empíricas do professor-pesquisador deste estudo sobre esses dois espaços que seu 

interesse em abordar a temática em questão.   
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A primeira professora (P1) cujas formulações foram analisadas neste estudo, 

leciona inglês há quatro anos, na rede estadual, nos ensinos fundamentais e médios, é 

professora efetiva, tanto na rede estadual como na municipal. Sua carga horária é de 16 

horas semanais na rede estadual, distribuída em duas aulas de inglês por semana em 

cada série (6º, 7º anos do EF e 1º, 2º e 3º ano do EM), por semana. Trabalha, também, 

ministrando aulas na rede municipal com uma carga horária de 22 horas para o 6º, 7º, 8º 

e 9º ano do EF. Além disso, ministra aulas particulares de inglês para diferentes faixas 

etárias. As escolas estaduais e municipais não diferem muito no que diz respeito a 

números de alunos por turma, mas têm diferenças no que diz respeito a materiais 

didáticos e atividade extraclasse. A professora entrevistada possui graduação em Letras 

com habilitação plena em Português e Inglês, é especialista em Língua Portuguesa e 

Inglesa: Gramática e Uso, pela UBM, e também possui experiência no exterior (EUA), 

onde fez cursos para professores. Trabalha numa escola pública estadual na cidade de 

Barra Mansa, RJ, com 3000 alunos, com, aproximadamente, 40 alunos por turma. Trata-

se de uma escola padrão, com laboratório de línguas e sem material didático para apoiar 

a prática docente.  

E na escola pública municipal, a professora leciona para as turmas do 6º ao 9º 

ano com aproximadamente 35 alunos por turma, essa escola municipal está localizada 

num bairro com uma clientela de classe media, e a escola possui material didático, um 

laboratório de multimídia onde a professora pode ministrar atividades extrassala de aula. 

A escola é considerada uma escola padrão para a prefeitura da cidade onde a professora 

leciona.  

Segundo a professora pesquisada, ela acredita que sempre tem uma diferença 

entre o ensino público e o privado, no que diz respeito às aulas vagas, ou seja, quando 

um professor falta, nas escolas particulares, as escolas sempre ligam para ela para cobrir 

professores que faltam, pois os coordenadores das escolas privadas não gostam que os 

alunos fiquem com aulas vagas, segundo ela, fato que não acontece nas escolas 

públicas. No que diz respeito ao processo de ensino da escola pública, ela salienta que a 

diferença está no recurso que as escolas privadas costumam oferecer.  

A segunda professora (P2) entrevistada é formada em Letras Inglês e Português 

pela UBM, na cidade de Barra Mansa, RJ, e pós-graduada em Estudos Avançados da 

Língua Inglesa, também pela UBM. É professora efetiva em instituições de ensino 

pública e privada e também trabalha em um curso de idiomas; tem formação nos EUA 

em formação profissional pelo Rotary International. A entrevistada em questão trabalha 
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numa escola estadual municipal que atende a 500 alunos, com uma carga horária de 

duas horas por semana no ensino fundamental nos 5º, 6º, 7º e 8º anos respectivamente. 

A escola estadual pública fica num bairro de periferia da cidade, e as séries do ensino 

fundamental comportam 30 alunos por turma. Essa escola possui laboratório e os alunos 

não têm material didático para fornecer suporte ao trabalho realizado nas aulas de 

inglês.  

A professora leciona numa escola publica municipal com aproximadamente 

1500 alunos, num total de 35 alunos por turma, em todos os anos do ensino 

fundamental, sua escola possui material didático e oferece laboratório de idiomas, essa 

escola está localizada num bairro com uma clientela com uma boa estimativa familiar.  

A professora, também leciona num curso de idiomas por 4 anos, esse curso tem 

aproximadamente 400 alunos e ela leciona para turmas desde os níveis iniciais até os 

níveis avançados, o curso tem todas as condições necessárias para o aprendizado do 

inglês, turma com aproximadamente 10 alunos, materiais didáticos, laboratório de 

línguas, sala de multimídia com acesso à internet, e um espaço avançado onde tem 

professores habilitados a tirarem as dúvidas dos alunos. 

Em conversa informal, a entrevistada nos disse que a oralidade nas escolas 

públicas não é incentivada porque os alunos não se interessam, fato esse que não 

acontece nas escolas particulares, mostrando mais uma vez a marginalidade da LI nas 

escolas públicas. 

Já a terceira professora (P3) entrevistada é formada pela PUC-RJ e ministra anas 

redes públicas e privadas aulas de Português e Inglês; tem formação no exterior e 

leciona numa escola municipal rural, na cidade de Barra Mansa, e em escola particular, 

no centro da mesma cidade. Na rede municipal rural, tem cerca de 250 alunos, com 35 

alunos por turma, ela leciona em todos os anos do Ensino Fundamental. Essa escola 

rural oferece laboratório e material didático para os alunos, mas os mesmos não 

mostram interesse algum, pois na realidade em que estão inseridos, não vê a língua 

inglesa como língua global.  

A mesma professora também leciona na rede pública estadual, com 

aproximadamente 4000 alunos, sendo essa escola considerada padrão pelo estado do RJ. 

Tem 40 alunos por turmas, não possui material didático para os professores ministrarem 

suas aulas, e tem sala multimídia com acesso à internet. A professora trabalha em media 

16 horas por semana, e possui turmas do EJA (educação de jovens e adultos), séries do 

6º e 9º anos, e leciona nos 1º, 2º e 3º anos do ensino médio regular. 
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Segunda a professora entrevistada, em conversa informal, as experiências 

vividas em ambas às instituições são bem diferentes. Enquanto na rede particular existe 

a preocupação com o número de alunos por turma (máximo 16), com recursos 

audiovisuais e motivação por parte dos alunos e professores; na rede municipal, há, em 

média, 35 alunos por turma, sem material didático e recursos audiovisuais adequados e 

alunos totalmente desmotivados, por não terem perspectiva de uma vida melhor na qual 

o inglês poderia ser utilizado. 

 De modo geral, observa-se que muitos alunos da rede pública justificam a falta 

de interesse nas aulas de inglês, em função do pouco preparo do professor. No entanto, 

quando não é esse o caso, pois as professoras em questão têm formações bem 

consistentes, o desinteresse dos alunos parece persistir, proporcionando o seguinte 

questionamento: a resistência do aluno não seria em relação à escola de modo geral? 

Toda a escola pública está desacreditada? Neste contexto, sobretudo em relação à LI, 

parece que se criou um ciclo no qual a disciplina de inglês, tanto nas escolas públicas 

como na privada, é tida como disciplina marginal (GARCIA, 2009). 

  

 

CAPITULO 3: PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS             
   E ANÁLISE DO CORPUS DISCURSIVO 
 
 
                                                         A angústia em sua relação com o desejo imputa                             

ao sujeito a responsabilidade por algo que ele “não sabe” 
contar nem realizar, já que o desejo falta. A angústia vem 
justamente neste ponto, onde o desejo falta e, portanto, pode 
ser entendida como falta da falta, ou melhor, como falta da 
fantasia de tudo poder saber [...]. 

                                      Ferreira (apud Cavallari, 2008, p.4) 
 

 
 Apresentam-se neste terceiro capítulo, os procedimentos teórico-metodológicos 

que orientaram a coleta e análise dos dados, bem como algumas considerações 

realizadas a partir dos recortes discursivos produzidos pelos sujeitos-professores que 

atuam tanto em instituições públicas como em privadas. Primeiramente, abordamos os 

procedimentos teóricos e metodológicos, de modo a salientarmos de que forma os 

pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa fundamentam os gestos de 

interpretação do analista-pesquisador, a partir dos recortes discursivos que compõem o 

corpus desta pesquisa. Em seguida, apresentamos a análise de parte do corpus coletado, 
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no qual buscamos as regularidades enunciativas materializadas nos depoimentos dos 

professores de LI, como a angústia e a resistência diante do aprendizado desta língua.   

 Neste capítulo, nos propusemos a observar, na materialidade posta, o 

funcionamento e a construção dos sentidos, à luz da ADF, analisando as posições 

ideológicas e as regularidades enunciativas presentes nos depoimentos analisados. As 

análises que se seguem reagrupam as regularidades que apontam para as diversas 

representações imaginárias do sujeito-professor acerca do ensino da LI praticado nos 

espaços público e privado e que foram entrevistas em suas redações 

 

3.1 PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 
 
 Essa pesquisa partiu da inquietação do professor-pesquisador acerca da angústia 

vivenciada ao ensinar LI, sobretudo em escolas públicas, em função do descaso em 

relação a essa disciplina e ao lugar marginal que ocupa, em relação às demais. Pude 

observar, a partir de minha própria prática pedagógica, que o lugar da LI parecia mudar 

ou ganhar mais destaque, ao transitarmos do ensino público para o privado, ainda que se 

tratasse dos mesmos professores, com a mesma formação, atuando em ambos os 

espaços.  

Esses questionamentos, sobre a forma de ensino nas escolas públicas e privadas, 

ocorriam nas reuniões pedagógicas e nenhum dos professores conseguia me dar uma 

resposta embasada sobre tal angústia. Entender essas mudanças de lugar e posição 

discursiva dos professores pareceu-me merecer um estudo mais detalhado. 

Partindo da problemática levantada, nos lançamos a uma pesquisa científica 

mais aprofundada, cujas análises e considerações propostas partiram das respostas 

fornecidas a um questionário destinado a três professores de escolas públicas e privadas, 

de modo a resgatar as vozes que habitam esse sujeito e que são por ele evocadas e 

atualizadas nos acontecimentos discursivos. 

 De acordo com ADF não existe uma metodologia a priori, ela vai sendo 

construída à medida que se estabelece relações entre a linguística, a história e a 

ideologia dentro de um discurso. (Pêcheux 1998, p. 58). O propósito de nossa pesquisa 

não é concentrar-se nos efeitos de sentidos produzidos em um dado acontecimento 

discursivo, desenvolvendo uma análise do corpus que atente para o modo como o 
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interdiscurso funciona, sem, é claro perder de vista a hipótese e perguntas de pesquisa 

do presente estudo. 

 Como já mencionado anteriormente, os dados para a análise foram decorrentes 

de um questionário escrito e respondido por 3 (três) professores (sujeitos de pesquisa) 

que lecionam em escolas públicas  estaduais, municipais e em escolas privadas, 

especializadas no ensino de idiomas. Procuramos formular perguntas abertas, para que 

os pesquisadores verbalizassem sobre suas impressões em relação ao processo de 

aprendizagem de língua inglesa, na escola pública e privada. Os depoimentos dos 

professores foram fomentados norteados pelas seguintes questões: Pense em sua 

trajetória no ensino da disciplina de Inglês e relate suas experiência, e com base na sua 

experiência como professor o que deveria ser feito para aguçar o interesse dos alunos de 

escolas públicas para o aprendizado de uma língua estrangeira?  

 O questionário respondido pelos depoentes teve a estrutura de um texto 

descritivo-argumentativo, no qual os professores expuseram o seu ponto de vista. O 

envio dos questionários e coleta dos dados se deu via e-mail e contou com o depoimento 

escrito de 3 professores. O professor-pesquisador foi quem entrou em contato com os 

depoentes e os explicou que se tratava de uma pesquisa acadêmica afim de obtenção do 

título de mestre em Linguistica Aplicada.  Os professores se depuseram a fornecer os 

dados de pesquisa, com a garantia de que seus nomes, bem como o nome das 

instituições onde lecionam, não seriam revelados. Além disso, antes de iniciar a coleta e 

análise dos depoimentos, submetemos o projeto que deu origem a esta pesquisa para o 

Comitê de Ética da UNITAU. Após sua aprovação, iniciou-se o trabalho de coleta e 

recorte do corpus discursivo.  

 Posteriormente, foram efetuados recortes discursivos no material coletado, a 

partir das regularidades enunciativas materializadas e observadas no corpus de pesquisa. 

De acordo com os procedimentos metodológicos da ADF, não se faz necessário a coleta 

de vários depoimentos, formulados por diversos enunciadores, tendo em vista que o que 

essa perspectiva teórica enfatiza são as posições discursivas e as regularidades 

enunciativas presentes nos depoimentos analisados. Assim sendo, não se trata do 

indivíduo, mas da posição sujeito ocupada no/pelo discurso, para que suas palavras 

produzam efeitos de sentido. 

 As análises realizadas estão divididas em categorias que reagrupam as 

regularidades que apontam para as diversas representações de LI, e que foram 

desveladas nos discursos desses sujeitos. Em um primeiro momento, procurou-se 
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rastrear esse sentimento de angústia materializado no depoimento do sujeito professor, 

ao relatar sua experiência em sala de aula e o modo como o sujeito-professor 

materializa, em seu dizer, seu imaginário sobre a importância da LI, tendo em vista que 

ele fala afetado pelas formações imaginárias e seu dizer materializa suas representações 

imaginárias que atribuem ou não importância à LI. Em seguida, atentou-se para outras 

representações imaginárias, socialmente compartilhadas, recorrentes nesses 

depoimentos, a fim de abordarmos como a aprendizagem da LI é vista e tratada na 

escola pública e privada. 

 Os pressupostos teóricos que embasam este estudo mostram que o discurso não 

nasce no sujeito, mas sim na relação de sentidos com outros discursos, sendo assim 

historicamente constituídos. Baseamos nossa análise à luz dos conceitos de sujeito 

(heterogêneo, clivado, cindido), discurso (FD, FI, interdiscurso, pré-construído) e 

sentido (interpretação, equívoco, não-transparência) sendo atravessada por uma trama 

de condições de produção. (ECKERT-HOFF, 2002, p. 81). Como o sujeito não tem 

pleno controle sobre o que diz, há sempre equívocos entre o que é dito e a intenção do 

dizer, tendo assim outras possibilidades de interpretação que não é única e tampouco 

definitiva. Nossos gestos de interpretação pautam nos elementos sócio-históricos e 

ideológicos constitutivos do discurso, pois as palavras podem mudar de sentido, de 

acordo com as posições ocupadas pelo sujeito e de como elas são empregadas no 

próprio discurso. (PÊCHEUX, 1975). 

 A análise dos dados foi ancorada nas seguintes questões centrais: O que nós 

(professores de LI) podemos fazer para motivar a nós mesmos como professores da rede 

pública? Embora todos pareçam atribuir importância à LI, nem todos tem o desejo de 

sabê-la. Como fazer para despertar o desejo de saber a LI no sujeito-aluno da rede 

pública? Qual a real função do aprendizado do Inglês para esses alunos? Por que as 

aulas ministradas pelo mesmo professor parecem funcionar e serem significativas em 

instituições privadas e não em públicas? 

 Nos recortes dos trechos analisados, procuraremos rastrear marcas que apontam 

para as formações discursivas e ideológicas presentes nos enunciados, o já-dito, como 

sustenta Orlandi (1999, p. 31), “a memória discursiva que torna possível todo dizer e 

que retoma sob a forma do pré-construído”, pois o sujeito tem a ilusão de ser dono de 

seu dizer (esquecimento nº 1). 

 Buscamos, durante as análises, atentar para os pontos de equívoco, ou seja, para 

os atos falhos, contradições e denegações que emergiram dos enunciados dos 
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professores entrevistados. Vale lembrar, que o trabalho do analista do discurso é o de 

buscar pontos de deslize na linguagem, para desvendar/desvelar a formação discursiva, 

portanto ideológica, do sujeito-professor. Nas palavras de Orlandi (1997, p.18), “A 

tarefa do analista de discurso é compreender a relação entre o real da língua e o real da 

história. Daí a noção de forma material constituir ponto central para a análise do 

discurso”. A função do analista-pesquisador, neste trabalho, não é o de fazer 

julgamentos sobre o êxito ou fracasso da prática pedagógica do sujeito-professor ou se 

esses cumprem ou não o que a lei ou os documentos oficiais determinam, mas sim 

desconstruir verdades já naturalizadas a respeito do ensino de línguas nos espaços 

públicas e privadas. 

 Para realizarmos a análise dos dados, fazem-se necessários nos atermos às 

regularidades que possibilitaram a delimitação de algumas categorias enunciativas. A 

hipótese e as perguntas de pesquisa formuladas para a realização deste estudo também 

direcionaram o recorte discursivo empreendido no material de análise, uma vez que 

permitiram a delimitação das regularidades a serem analisadas.  

 

 
3.2 RECORTE E ANÁLISE DO CORPUS DISCURSIVO 
 

 

 Como já dito anteriormente, nesta seção do trabalho, abordamos trechos dos 

depoimentos que foram agrupados de acordo com as regularidades enunciativas. 

Convém esclarecer que este capítulo de análise é mais longo, pois a expropriação e 

impotência deflagradas nos relatos foi a regularidade mais frequente, entrevista no 

corpus discursivo.  

 O primeiro recorte a ser analisado foi formulado pelo sujeito-professor (P1), já 

apresentado anteriormente, e que leciona em uma escola da rede estadual e municipal de 

Ensino Fundamental e Médio. Esse excerto foi proferido como resposta à primeira 

pergunta do roteiro para entrevista: Fale-me de sua experiência como professor(a) de LI 

da rede pública e da rede privada de ensino. São experiências distintas ou semelhantes? 

Por quê? 
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 [RD1] (P1)3 Eu, como profissional, tenho uma postura semelhante. Procuro 

fazer o melhor tanto na rede particular quanto na pública. Mas, as condições de 

realizações são diferentes. Tanto o aluno da rede particular quanto o da pública, 

querem falar a língua, querem a comunicação porque acreditam ser isto o que vai fazer 

a diferença na vida deles e também é a parte que mais motiva. Ter o verdadeiro contato 

com a língua usá-la. Então, na rede particular o professor tem as condições de 

satisfazer esses alunos, por ser também o que a escola oferece (desenvolver todas as 

habilidades com foco na conversação). Já na pública, o que os alunos querem não é o 

que a escola tem a oferecer. Com isso os alunos da rede pública já entram 

desmotivados em sala de aula.  Eles amam o inglês no sexto ano e depois passam a 

odiá-lo. Na rede pública, a oralidade não é o foco, sem contar que não tem condições 

físicas para isso. Por exemplo: material, número de alunos, nivelamento e etc.. 

Com isso ser professor na rede pública é sempre remar contra a correnteza. 

 

 No recorte em questão o sujeito-professor procura salientar, desde a primeira 

fala que age da mesma forma em ambas as instituições no que diz respeito ao ensino da 

LI: Como profissional, tenho uma postura semelhante. Procuro fazer o melhor tanto na 

rede particular quanto na pública. No entanto, acaba de contradizendo ao afirmar que 

Mas, as condições de realizações são diferentes, O que salta aos olhos, no trecho 

destacado, é que o professor tenta se colocar em uma posição neutra, independente do 

espaço em que está lecionando, mas ele próprio começa a elencar uma série de 

diferenças e impossibilidades de se ensinar a LI na escola pública.    

 O enunciador 1 também destaca que para os alunos de ambas as instituições de 

ensino o inglês é uma língua importante: Tanto o aluno da rede particular quanto o da 

pública, querem falar a língua, querem a comunicação porque acreditam ser isto o que 

vai fazer a diferença na vida deles e também é a parte que mais motiva. Esses 

enunciados ganham sentidos ao evocarem o lugar de prestígio da LI e a possibilidade de 

ascensão social que constituem a memória discursiva do aluno de ambos os espaços 

(público e privado) acerca da LI. A menção do sujeito de ter o inglês como uma 

segunda língua evoca a representação vigente em nossa sociedade capitalista de que o 

conhecimento da LI garante o acesso a melhores empregos. Assim sendo, Hall (2000, p. 

13) argumenta que a identidade dos sujeitos em tempos pós-modernos “torna-se uma 

‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 

quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”. 

                                                           
3
 Elucidamos que (P1, 2 e 3) são símbolos utilizados para designar os professores pesquisados 
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Esse esclarecimento do autor reforça que é por meio de práticas discursivas que as 

identidades são construídas e que representações são reforçadas. 

 A falta do material didático parece legitimar o fracasso do ensino do inglês nas 

escolas públicas como mostra o recorte formulado pelo professor: Por exemplo: Na rede 

pública há falta de material, número de alunos excessivo por turma, nivelamento e etc., 

isso causa uma expropriação do poder-saber no professor, pois o mesmo não sabe como 

lidar com essas situações, ficando difícil trabalhar a língua com uma sala de aula 

desnivelada, com excesso de alunos e sem material didático. Por outro lado, o professor 

parece se responsabilizar menos pelo processo de ensino em que está inserido, já que há 

várias justificativas para o já sabido insucesso do ensino de inglês na rede pública. 

 Quando afirma que com isso ser professor na rede pública é sempre remar 

contra a correnteza, nesse recorte P1 é tomado pelo sentimento de expropriação que 

permite intrever o posicionamento ideológico do professor em relação a rede pública, 

deixando sua falta como educador em evidência. Nota-se que o enunciador não 

consegue, nem ao menos, interagir com o sujeito-aluno na rede pública, pois não 

compartilham da mesma ideologia que atribui importância do inglês e, 

consequentemente, não cumpre com sua função socialmente instituída. Embora ela 

tenha o saber epistemológico, ou seja, proficiência na LI, o que impera em sua fala e o 

saber que não se sabe, de cunho psicanalítico. Como resultado estará sempre a 

expropriação, mesmo sabendo a matéria, ele não sabe como despertar o saber do desejo 

de saber do aluno.  

 Na rede pública, a oralidade não é o foco, segundo os documentos oficiais que 

orientam o fazer docente (PCN-LE), sem contar as adversidades que impossibilitam o 

desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos como, por exemplo: a falta 

de material de apoio, o grande número de alunos por turma, a falta nivelamento 

linguistico dos alunos e etc.. Com isso, ser professor na rede pública, tal como destaca o 

depoente, é sempre remar contra a correnteza. Tal afirmação descortina o 

posicionamento do professor em relação ao ensino da LI na escola pública, já que, no 

espaço em questão, o sujeito-professor busca fazer algo impossível ou inviável (ensinar 

a LI), em especial ao trazer para sua formulação a metáfora “remar contra maré”. 

Coracini (2007) retoma o conceito lacaniano de sujeito-suposto-saber ao 

asseverar que o professor/educador se difere do técnico justamente por este último 

dificilmente ocupar tal posição de poder. O sujeito-suposto-saber, segundo a autora, é 

“aquele em quem o outro deposita confiança, porque crê que sabe mais do que ele e 
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sabe mais sobre ele” (CORACINI, 2007, p. 24). Para a referida autora, é nisso que 

consiste a educação. 

Segundo Mascia (2003) o saber se constituiria em uma busca (sem interesses 

externos) da verdade que, por sua vez, seria alvo de apoderamento e distorção do/e pelo 

poder, com relação ao saber que passa a ser monopolizado por certos setores da 

sociedade, fica assim implícita a essa acepção de poder enquanto  força, coerção e 

corrupção do saber a possibilidade de existência de pureza de saber e verdade, livres do 

poder. O saber, assim considerado como não maculado pelo poder, clama para si o 

status de “verdade”. 

 As formulações a seguir partem da segunda pergunta do questionário destinada 

ao professor (P1) para darmos continuidade às duas perguntas feita no questionário: 

Com base em sua experiência como professor, o que deveria ser feito para aguçar o 

interesse dos alunos de escolas públicas para o aprendizado de uma língua estrangeira? 

 

 [RD2] (P1–2) Para aguçar o interesse, não deveriam ter falta de professores. 

Os alunos estudam inglês no sexto ano e ficam sem professor no sétimo, ter um bom 

material, salas em condições favoráveis, número de alunos menor para que o professor 

tenha condições de olhar o aluno. E, tem que ter sequência. 

Dentro da realidade atual, o professor tem que ser brasileiro, não desistir nunca. Tem 

que ser criativo, surpreendendo os alunos com atividades que os levem a pensar e  

descobrir coisas novas.  

 

 Partindo do depoimento acima, é interessante observarmos que a saída 

encontrada pelo professor é sempre de fora para dentro (envolvimento dos professores, 

infraestrutura) e não de dentro para fora (por parte dos alunos). De fato, se os alunos não 

se implicarem no processo de ensino, por mais que o professor seja criativo e que a 

escola ofereça as devidas condições, o aprendizado ainda se mostrará pouco 

significativo para os alunos que, embora atribuíam importância à LI, se colando no 

discurso do senso comum, não conseguem praticá-la de forma significativa, talvez em 

função de suas vivências e experiências. 

 Já é notório que a disciplina de língua inglês é marginal ou pouco significativa, 

sobretudo nas escolas públicas, pois há um descaso com a matéria, a LI por si só não 

reprova e a falta de material didático e de ambiente próprio contribuem para o fracasso 

do ensino.  
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 Partindo das formulações a seguir: (P1): O professor tem que ser brasileiro, não 

desistir nunca. Tem que ser criativo, surpreendendo os alunos com atividades que os 

levem a pensar e  descobrir coisas novas. Podemos afirmar que  faz parte do imaginário 

social compartilhado, a representação de que ser professor é deter o saber e o poder; o 

sujeito-professor tem a ilusão de que é capaz de solucionar todas as situações de 

embaraço ou de dificuldade, devido ao lugar socialmente legitimado que ocupa: são os 

“regimes de verdade” constituídos sócio-historicamente – já que ser professor é ser 

aquele que é ou deveria ser capacitado para tudo saber. 

 O sujeito-professor parece proferir um conselho para si mesmo, sugerindo um 

fazer “novo” e, ao mesmo tempo, faz uma ressalva para resguardar o seu lugar de poder 

e saber em relação ao aluno. Ideologicamente, esse dizer denuncia uma ruptura, um 

equívoco, um desenrolar de conflitos e de contradições, um mais-gozar, que faz 

irromper o “objeto-a-mais”, como o objeto causa do desejo e do gozo: desejo e o gozo 

de pertencimento, tanto àquele grupo que inova, como àquele que mantém seu lugar de 

poder, de ditar as regras do jogo (Zizek 1996b apud Eckert-Hoff).  

 O professor é tomado pelo sentimento de expropriação, pois algo o atormenta, 

deixando sua falta como educador em evidência, no dizer: /tem que/ essa 

sensação/sentimento de não poder mais solucionar o problema de ter alunos 

desinteressados e a falta de material didático, o professor se implica muito, produzindo 

sentido esvaziados em seu relato. O tom prescritivo, materializado nas modalizações 

”tem que”, apontam para a posição que o professor deveria assumir em nossa sociedade, 

ou seja, a posição de poder-saber. Não ter as respostas quando é solicitado é o que 

atormenta e com isso o professor parece ir na contramão das representações socialmente 

compartilhadas acerca de sua função como educador.  

 Nota-se, com base no recorte abordado, que (P1) reproduz um saber socialmente 

compartilhado e que prega que a escola é o lugar que deve proporcionar o aprendizado, 

independentemente de suas condições. Como mecanismo de defesa, para tamponar o 

não-saber diante da situação que lhe é (im)posta, o enunciador assume a culpa diante da 

situação vivenciada. Esse dizer revela a função utilitária e facilitadora, imaginariamente 

assumida pelo professor, enquanto detentor do saber. 

 O recorte a seguir foi retirado  por uma professora efetiva na disciplina de 

Língua Inglesa (P2), que leciona há dois anos em uma escola pública, e também num 

curso regular de idiomas na mesma cidade, quando instada a responder a primeira 

pergunta do roteiro para entrevista: Fale-me de sua experiência como professor(a) de LI 
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da rede pública e da rede privada de ensino. São experiências distintas ou semelhantes? 

Por quê? 

 

 [RD 3] (P2-1) Trabalho como professora na rede pública há aproximadamente 

2 anos e na rede particular (instituto de idiomas) há quatro anos.  Com certeza as 

experiências vividas em ambas situações são bem diferentes. Enquanto na rede 

particular existe a preocupação com o número de alunos por turma (máximo 16), com 

recursos tecnológicos e motivação dos alunos e professores; na rede pública, há em 

média 35 alunos por turma, sem material didático e recursos tecnológicos adequados, 

e totalmente desmotivados com o aprendizado da língua por não terem perspectiva 

de uma vida melhor na qual o inglês poderia ser utilizado. 

 

 Nesse recorte o sujeito-professor, diferente dos outros professores que procuram 

se manter em uma posição neutra em relação às instituições, salienta que há diferenças 

entre as instituições, como o número de alunos por turma e a falta de material de apoio.  

 Quando o professor diz que as experiências vividas em ambas situações são bem 

diferentes, observa-se a mudança de posição discursiva assumida pelo professor. Em 

outras palavras o sujeito enunciador ocupa o mesmo professor lugar (de professor de LI) 

e, teoricamente, deveria exercer a mesma função em ambos os espaços (público e 

privado); no entanto o mesmo professor tem posturas distintas, dependendo do espaço 

em que está lecionando. O fato de o enunciador enumerar as adversidades encontradas 

no espaço público parece isentá-lo de sua culpa de não conseguir ensinar a LI na escola 

pública ou de não ter o mesmo desempenho nos dois espaços. 

  Ao declarar: na rede pública, há em média 35 alunos por turma, sem material 

didático e recursos audiovisuais adequados e totalmente desmotivados com o 

aprendizado da língua por não terem perspectiva de uma vida melhor na qual o inglês 

poderia ser utilizado. Observa-se o conflito, sócio-historicamente instaurado, 

vivenciado pelo sujeito-professor que parece justificar a impossibilidade de ser um 

profissional completo, na instituição pública. 

 Quando o professor menciona que os alunos não têm a mesma motivação nas 

escolas públicas com relação aos alunos das escolas particulares, acaba retomando o que 

já havia dito buscando uma aprovação ou resposta para os impasses vivenciados na 

relação professor-aluno, tendo em vista que os alunos da rede particular já incorporam 

uma representação de LI como língua estrangeira hegemônica. Trata-se de uma 



 60 

  

representação imaginária, construída discursivamente, e bastante difundida em nossa 

sociedade. Neste prima, seria natural, para o aluno da escola particular, o desejo  de 

aprender a LI, sobretudo para fins profissionais. A importância atribuída à LI parece não 

se verificar nas escolas públicas, onde os alunos são imaginados e representados, pela 

maioria dos professores, como pessoas desinteressadas e sem perspectiva de futuro. 

 No recorte discursivo acima, o sujeito-professor deixa vazar que não são todos 

os alunos que, algum dia, farão uso da LI; a aprendizagem é destinada para aqueles 

interessados em fazer a diferença e conseguir melhores oportunidades, o que nos remete 

ao funcionamento da ideologia neoliberal. O enunciador deixa à mostra um sentimento 

de incompletude e o desejo de ser completo, de ser um professor inteiro e perfeito para 

o seu aluno, ou seja, de corresponder às representações de um professor ideal, ele 

prefere ficar na zona de conforto, e não desenvolve o desejo de fazer mudanças 

culpando assim o sistema com suas falhas e fracassos.  

 O excerto a seguir foi formulado pelo mesmo professor (P2), em resposta à 

pergunta: Com base em sua experiência como professor, o que deveria ser feito para 

aguçar o interesse dos alunos de escolas públicas para o aprendizado de uma língua 

estrangeira? 

 

 [RD4] (P2-2) Eu citaria como algo de primeira necessidade a redução de 

alunos por turma, pois desta maneira a habilidade oral, que é normalmente a que 

mais os atrai e motiva, poderia ser trabalhada. Na realidade atual, somente a leitura é 

possível de ainda ser trabalhada, o que nem mesmo em Português os alunos tem 

motivação para fazer. 

 

 Novamente, é possível notar um professor com sentimento de impotência, que se 

sente incapaz, diante da realidade vivenciada na rede pública. Acreditamos, com base na 

perspectiva discursiva afetada pela psicanálise, que mesmo que o número de alunos por 

classe fosse reduzido, dificilmente o professor conseguiria promover um ensino 

significativo da LI, desvalorizando-a em relação às demais e não desejando sabê-la. 

Uma mudança significativa no processo de ensino e aprendizagem de LI deve ser mais 

subjetiva, singular, do que pontual como a redução do número de alunos, por exemplo, 

tal como materializado na fala do professor: eu citaria como algo de primeira 

necessidade a redução de alunos por turma, pois assim ele, o professor poderia 

trabalhar mais a oralidade.  
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 Na verdade, o trabalho proposto na disciplina de LE, de acordo com os PCN é 

coerente com o que os alunos irão enfrentar no vestibular, mas não condiz com a 

representação de ensino ideal de LI, difundida em nossa sociedade, que o ensino deve 

priorizar a oralidade. Segundo Cavallari (2011), ao salientar que com o ensino de LE 

espera-se que o aluno seja capaz de vivenciar uma experiência de comunicação 

humana, pelo uso de uma LE (PCN-LE, 1998, p.67), parece haver um equívoco que 

aponta para a deriva de sentidos ou para as diferentes posições discursivas assumidas 

pelo enunciador, tendo em vista que o trecho destacado enfatiza o uso de uma LE como 

instrumento de comunicação, sobretudo oral, e não apenas como ferramenta que 

permitiria o acesso a bens culturais, através da leitura de materiais de diferentes 

naturezas. Além disso, o enunciado acima ainda permite entrever que a comunicação 

pelo uso de uma LE só ganha sentidos se for experienciada ou usada de forma autêntica, 

o que nos remete à Abordagem Comunicativa, adotada na maioria dos institutos 

especializados no ensino de idiomas, e ao mito do falante nativo como falante ideal ou 

detentor da língua-alvo. Nas escolas regulares, porém, já é sabido que a comunicação 

oral na LE é inviável por diversos fatores, dentre eles, pela falta de fluência e de 

proficiência do próprio professor e pelo grande número de alunos por turma. 

 Cavallari (2011) ao analisar os documentos oficiais que versam sobre a prática 

do professor de LI na escola regular enfatiza que na qualidade de professores de LE, a 

saber: de LI, não devemos partir do pressuposto de que os alunos coadunam com os 

objetivos e temas propostos nos PCN ou de que eles têm consciência da importância 

cultural de se aprender outras línguas.  

 

Dito de outro modo, os alunos não se dão conta de que o contato com 
uma LE, ainda que não propicie a comunicação oral, é sempre 
produtivo, tendo em vista que a LE reflete aspectos sócio-culturais de 
outros países, além de possibilitar o acesso a bens culturais e a 
diferentes posicionamentos ideológicos, mesmo sem sair do seu país 
de origem. Tal constatação nos aponta para mais uma função que o 
professor de línguas deve assumir, para que sua prática pedagógica se 
torne mais significativa, sobretudo na escola regular pública: mostrar 
para os alunos que há uma relação indissociável entre língua, cultura e 
ideologia e que explorar essa relação nos permite compreender como 
cada língua atribui sentidos para o mundo.  (CAVALLARI, 2011). 
 
 

 Apesar do número de alunos nas salas das escolas públicas, ao tentar justificar 

sua opção de trabalhar com menos alunos, pois se não o fizer, não estaria sendo justo 

com os demais alunos, na formulação posta, há uma expropriação pois o sujeito-
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professor poderia atingir mais alunos, já que isso, segundo ele é possível nas escolas 

particulares. O professor tenta marcar uma fronteira, assim sendo ele poderia fazer um 

melhor trabalho. 

 Os recortes transcritos a seguir foram formulados por um sujeito-professor (P3), 

Ao responder a questão: Fale-me de sua experiência como professor(a) de LI da rede 

pública e da rede privada de ensino. São experiências distintas ou semelhantes? Por 

quê? 

 

               [RD 5] (P3-1) São experiências que, embora distintas, têm a mesma essência. 

Na rede privada de ensino, encontro alunos mais bem preparados para construir novos 

conhecimentos, devido às experiências de vida que eles têm a convivência com pessoas 

letradas e o livre acesso às novas tecnologias. Na rede pública de ensino encontro 

alunos com pouco conhecimento de mundo e com acesso restrito às novas tecnologias 

e, por isso, a construção do conhecimento para eles leva mais tempo, uma vez que é 

preciso primeiro criar uma "base cultural" para que, num segundo momento, se possa 

inserir questões ligadas ao idioma inglês propriamente dito. 

 

 Nesse recorte discursivo, a professora menciona a necessidade de sermos 

letrados e termos acesso às novas tecnologias, talvez pelo fato de a professora ter um 

grande conhecimento da LI e por ter grande domínio das novas tecnologias. O fracasso 

da educação nas escolas públicas se justifica e se legitima, nas formulações postas, pela 

representação de que poucos alunos têm acesso às novas tecnologias nas escolas, já que 

nem todos têm acesso às informações tecnológicas. No que tange as escolas de ensino 

privado, o professor imagina que os alunos têm outra experiência de vida, que convivem 

com pessoas letradas que lhes passariam mais informações, e que suas escolas estariam 

preparadas para se adaptarem ao novo mundo das tecnologias como, por exemplo: 

acesso à banda larga trata-se de representações socialmente compartilhadas sobre o 

público da escola pública e o público da escola privada.   

 No que diz respeito ao inglês, parece pertinente verificar as representações sobre 

a língua estrangeira, pois as representações são portas de entrada para a percepção das 

identificações do sujeito-aluno no contato com línguas estrangeiras. Além disso, pelo 

viés discursivo, buscamos entrever as regiões do interdiscurso com as quais as 

identificações e formulações dos professores dialogam e a partir das quais adquirem 

sentido, uma vez que nosso estudo se distancia de uma teoria de sujeito psicologizante, 
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isto é, de um sujeito intencional, dono de seu dizer, segundo Grigoletto(2003, p. 224). 

Tanto o aprendizado da LI como o acesso às novas tecnologias parece estarem cada vez 

mais distante da realidade cotidiana dos alunos das redes públicas. 

 Segundo Revuz (1997, p. 2), o encontro com outra língua aparece efetivamente 

como uma experiência totalmente nova, devido o estar-já aí da primeira língua. Coracini 

(2003, p. 147) acrescenta que é possível não só “conhecer’’ outra língua, mas “saber” e 

ser falado por ela. No entanto, para se inscrever na língua do outro é preciso fazer uma 

espécie de desarranjo subjetivo, de deslocamento que possibilita um re-arranjo 

significante, alterando inevitavelmente a constituição subjetiva, modificando o sujeito e 

trazendo-lhes novas identificações (CORACINI, 2003, p. 153). Mais uma vez, há uma 

expropriação por parte do professor quando ele diz: a construção do conhecimento para 

eles leva mais tempo, uma vez que é preciso primeiro criar uma "base cultural" para 

que, num segundo momento, se possa inserir questões ligadas ao idioma inglês 

propriamente dito. 

  

 No recorde a seguir, que foi formulado a partir da questão: Fale-me de sua 

experiência como professor(a) de LI da rede pública e da rede privada de ensino. São 

experiências distintas ou semelhantes? Por quê? 

 [RD6] (P3-1) Como já dito, mesmo com as diferenças presentes nesses dois contextos de 

ensino, vejo que a essência é a mesma, isto é, o papel do professor é o de facilitar e 

mediar a aprendizagem, partindo de um ponto mais à frente, como no caso dos alunos 

da rede privada, ou partindo de um ponto extremamente inicial, como no caso dos 

alunos da rede pública. 

 

 Observa-se, mais uma vez, uma tentativa do sujeito-professor de aproximar os 2 

espaços (público e privado), bem como a função exercida pelo professor. No entanto, a 

descrição fornecida pelo professor, dos dois espaços (público e privado) acaba 

delimitando dois contextos diferentes: a escola privada estaria preparada para atender e 

proporcionar o que os alunos esperam; já que o que é ofertado pelo espaço público 

parece minar o desejo de aprender por parte do aluno, já que estes não correspondem, 

segundo as representações destacadas no excerto anterior, às exigências do contexto de 

globalização e do mercado de trabalho.  

 É interessante observar, também neste recorte, a mudança na posição subjetiva 

de professor, que imaginariamente ocupa o lugar de poder-saber, na escola privada, 
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onde os alunos estariam imaginariamente munidos para atender às exigências do mundo 

contemporâneo. 

 O excerto a seguir foi formulado pelo mesmo professor (P3), em resposta à 

pergunta: Com base em sua experiência como professor, o que deveria ser feito para 

aguçar o interesse dos alunos de escolas públicas para o aprendizado de uma língua 

estrangeira? 

  

  

 [RD7] (P3-2) Com certeza a inserção de novas tecnologias ao ensino de LE 

torna o processo de ensino e aprendizagem mais próximo da realidade dos alunos, o 

que provoca uma motivação interna maior e os aproxima da LE. Tendo como base 

minha experiência em sala de aula, tanto em escolas da rede privada quanto em escolas 

da rede pública de ensino, posso afirmar que quando os novos recursos tecnológicos 

são integrados às aulas de LI, de forma pedagogicamente adequada, há um avanço 

considerável quanto ao nível de desenvolvimento dos alunos. Mas, para que tal 

integração ocorra satisfatoriamente, é necessário que o professor seja capacitado e 

letrado digitalmente. No trecho, com certeza a inserção de novas tecnologias ao ensino 

de LE torna o processo de ensino e aprendizagem mais próximo da realidade dos 

alunos, o que provoca uma motivação interna maior e os aproxima da LE.  

 

Nesse trecho, a depoente aponta as novas tecnologias como possível saída para 

uma aprendizagem bem sucedida. Na verdade, o enunciador apenas reproduz um 

discurso bastante vigente em nossa área de atuação e época e que coloca o uso das 

novas tecnologias como essencial para melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Vale perguntar se, de fato, esse recurso motivaria alunos que, segundo o professor, 

pouco conhecem a respeito das novas tecnologias e até que ponto o saber desses alunos 

os motivariam a aprender a LI com o uso das novas tecnologias.  

O professor em sala de aula está sempre às voltas com esse embaraço do sujeito 

com o saber ou com o não-saber que o impedem de ensinar, de produzir conhecimento, 

cuja razão lhe escapa, assim como escapa aos que o rodeiam. É justamente desse 

embaraço com o saber, ou com o não-saber, em que se encontra o fio da meada da 

subjetividade do sujeito-aluno, que os impasses na aprendizagem aparecem. Os termos 

“saber” e “conhecer”, muitas vezes, são usados indistintamente, pelo viés psicanalítico. 

Lacan nos diz de maneira direta que o “saber não é conhecimento”, e para aqueles que 
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vislumbram essa diferença ele faz alusão a esse saber como algo distinto do 

conhecimento. “O saber, em certos pontos que podem certamente ser sempre 

desconhecidos, faz falha. E são precisamente esses pontos que, para nós, estão em 

questão sob o nome de verdade.” (LACAN, 1967-68) 

Nos depoimentos abordados, nota-se que os enunciadores parecem dialogar 

entre si ou colocar em funcionamento, em seus depoimentos, as mesmas representações 

acerca da importância de se saber a LI, uma vez que se inserem em uma mesma 

formação discursiva que dita o que deve ser dito, em conformidade com o momento 

sócio-histórico vivenciado, embora não se dêem conta disso e acreditem ser a origem 

dos sentidos que seu dizer produz. 

 Podemos concluir que a subjetividade do sujeito-professor se constitui entre o 

desejo de ensinar a LI e por outro lado seu saber-poder é questionável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Os caminhos percorridos neste estudo nos permitiram (re)pensar e (re)significar 

o processo de ensino e aprendizagem de LI, no espaço público e privado, partindo das 

representações imaginárias dos professores de LI sobre o que é ser professor na escola 

pública e na escola privada, observando como o professor se subjetiva nos dois espaços 

escolares (no público e no privado). Foi possível problematizar, dentre outras coisas, 

como se dá essa angústia e a expropriação no professor de língua inglesa, sobretudo nas 

escolas públicas. Convém enfatizar que a angústia, pelo viés psicanalítico, pode ser 

produtiva se for tolerada e apontar para a falta que mobiliza o desejo. A angústia que 

leva à paralisação e a impotência, pode não promover deslocamentos desejáveis. O fato 

de o professor se sentir angustiado, ao contrário do que parece, é algo positivo, pois 

sugere que o professor se sente convocado a repensar e a sanar sua falta diante do não 

aprendizado do sujeito-aluno, indicando que “apesar dos pesares”, há um fazer docente 

que clama por se fazer possível. 

 A expropriação é vivenciada pelos entrevistados, sobretudo ao tentarem ensinar 

alunos que não compartilham do mesmo interesse pela LI, acentuando ainda mais, a 

incapacidade sentida da/na posição de professor, pois seu saber-poder e questionável, 

não se implicando muito e preferindo ficar na zona de conforto, mesmo por vezes se 

sentindo angustiados.  

 Para uma melhor compreensão da pesquisa empreendida, resgata-se o problema 

que suscitou a pesquisa atual: a saber, o (des)encanto do professor de língua inglesa nas 

escolas públicas no que desencadeia um sentimento de angústia e expropriação diante 

do processo de ensino e aprendizagem. A partir do problema destacado, levantamos a 

hipótese de que o sujeito-professor que ministra aulas nos dois espaços: público e 

privado, se subjetiva diferentemente, dependendo da instituição em que atua, tendo em 
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vista que, na rede pública, as exigências sócio-historicamente constituídas, no contexto 

de globalização e que atribuem importância à LI, parecem não serem compartilhadas 

pelos alunos. A partir dessa hipótese levantada, formulamos as seguintes perguntas de 

pesquisa que direcionou a análise dos dados: a) O que nós (professores de LI) podemos 

fazer para motivar a nós mesmos como professores da rede pública? b) Por que as aulas 

ministradas pelo mesmo professor parecem funcionar e serem significativas em 

instituições privadas e não públicas? 

 Vale salientar que a proposta deste trabalho não é fazer um julgamento sobre os 

equívocos dos profissionais da educação, nem tampouco acusá-los pelas falhas 

ocorridas no processo de ensino e aprendizagem do sujeito-professor, mas compreender 

como esse processo se dá na instituição escolar, para que possamos promover alguns 

deslocamentos e transformações no fazer-dizer docente.  

As perguntas foram feitas através de um questionário com perguntas e respostas  

a três professores que lecionam em ambas as instituições de ensino, a saber,  público e 

privado, e são professores com alto conhecimento da língua inglesa e com formações 

internacionais no ensino da língua. 

As análises dos depoimentos coletados revelaram um discurso heterogêneo 

afetado, por um lado, pela memória discursiva pela qual associa a expropriação do 

professor frente aos dois conceitos de escola, a saber, o público e o privado, pois em 

todos os depoimentos os professores apesarem de serem preparados para lecionar eram 

expropriados de seu poder-saber, basicamente no ensino público.   

Os efeitos de sentido produzidos pelos depoimentos formulados pelo sujeito-

professor mostraram que se trata de sujeitos heterogêneos cujo dizer não nasce em si, 

mas sim numa relação de sentidos com outros discursos, historicamente constituídos. 

Portanto, o intradiscurso é perpassado pelo interdiscurso, ou seja, o sujeito de 

linguagem age pelo/no esquecimento, proferindo, então, um discurso que não lhe 

pertence, embora acredite pertencer. Os sujeitos de pesquisa falaram afetados por 

fatores sócio-histórico-culturais que permeiam o percurso histórico da difusão da LI 

como língua hegemônica. As análises revelaram que depoimentos de diferentes 

professores, dentro de um mesmo contexto sócio-histórico, evocam uma memória 

discursiva que é mais ideológica e histórica do que individual. Há, ainda, a presença da 

voz do próprio sujeito-professor, que, muitas vezes, cria estratégias e razões para 

justificar o ensino da LI e, muitas vezes, reforça a hegemonia da LI, com um fim 

meramente utilitarista, em outras palavras, o fazer-dizer do professor também retoma e 
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ratifica já-ditos e conceitos pré-construídos que circulam em um dado momento 

histórico cultural. Através das análises notou-se que a saída encontrada pelo professor é 

sempre de fora para dentro (envolvimento dos professores, infraestrutura) e não de 

dentro para fora (por parte dos alunos e de si). De fato, se os alunos não se implicarem 

no processo de ensino, por mais que o professor seja criativo e que a escola ofereça as 

devidas condições, o aprendizado ainda se mostrará pouco significativo para os alunos 

que, mesmo atribuindo importância à LI, reproduzindo o discurso do senso comum, não 

conseguem praticá-la de forma significativa, talvez em função de suas vivências e 

experiências. 

 Notou-se também que o inglês é uma disciplina marginal e pouco significativa 

nas escolas públicas, pois há um descaso em relação a LI que, por si só, não reprova. A 

falta de material didático e de ambiente próprio, como laboratório de línguas, 

contribuem para o fracasso do ensino.  

 Para que a angústia vivenciada pelo professor que atua nos 2 contextos 

escolares que se mostram distintos se torne produtiva, é preciso que o sujeito professor 

busque suportar essa falta que compromete o processo de ensino e aprendizagem de LE, 

em especial na escola pública onde o professor parece ser expropriado de seu saber-

poder, apesar de sua formação consistente e diferenciada que o permitirá lecionar em 

ambos os espaços, ou seja, o público e o privado. 

Em última instância, nosso estudo não chega a um ponto final, mas sugere um 

outro olhar para o problema que mobilizou esta pesquisa, provocando possíveis 

deslocamentos, ao conceber a língua como passível de equívocos, cujos sentidos 

escapam ao nosso controle, já que resultam do acontecimento discursivo. Para tanto, é 

preciso ter em mente que ensinar uma LE é mais do que ensinar técnicas de 

aprendizagem, com base no método mais moderno, mas é, acima de tudo, compreender 

que não existe um “pacote fechado” para a aprendizagem e sim posições que provocam 

possíveis (re)direcionamentos em si e no outro, questionando as maneiras como as 

coisas são representadas na outra cultura que, segundo Coracini (2007, p.158), oferece 

experiências de estranheza, que provocam situações de estranhamento nas quais, por um 

momento, não somos capazes de nos reconhecer e, por vezes, de reconhecer o outro. 

 A angústia sentida diante da falta de um fazer ideal que, a propósito, é 

inatingível, já que a heterogeneidade é constitutiva dos sujeitos e dos discursos, nos 

perseguirá enquanto professores que devem saber o que fazer e é justamente esta 

angústia que mobiliza questionamentos significativos acerca do processo de ensino e 
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aprendizagem. Nesse sentido, são os questionamentos que emergem do/no processo em 

questão que possibilitam “reconfigurações identitárias, rearranjos subjetivos, novos 

saberes” (CORACINI, 2007, p. 152), apontando novos caminhos para trabalhar com 

esta falta/falha do fazer ideal que permeia a LI como disciplina regular. Esperamos, 

com esta pesquisa, fazer com que aflorem outras vozes, as não hegemônicas 

(GHIRALDELO, 2003) e poder contribuir para responder alguns questionamentos 

significativos sobre o ensino e aprendizagem da LI e para os estudos em linguagem, de 

um modo geral. 

 A partir da análise dos dados, a hipótese de pesquisa foi confirmada, pois o 

mesmo professor, com a mesma formação e experiência se subjetiva diferentemente, 

dependendo do espaço em que está atuando e das formações imaginárias que permeiam 

as práticas discursivas. Ou seja, na escola privada (ou de idiomas), onde a LI é 

valorizada e desejada, o professor assume uma posição de poder-saber diante dos 

alunos, o que não acontece nas escolas públicas. 

 Esse estudo não tem a pretensão de esgotar o assunto. Pretendeu-se levantar 

alguns questionamentos e reflexões sobre as práticas discursivas dos docentes, e de 

como as representações podem interferir no processo de ensino e de aprendizagem. 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

  

 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 

 

ALTHUSSER, L. (1974) Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. São Paulo: 

Editora: Martins Fontes. 

 

SILVA, R.A. Representações da língua inglesa: entre a incompletude do fazer 

possível e a falta do fazer ideal. Trabalho de conclusão de curso (mestrado em LA), 

Universidade de Taubaté - UNITAU, Taubaté, 2010.   

 

AUTHIER–REVUZ, J. Palavras incertas: as não coincidências do dizer. Editora da 

Faculdade Estadual de Campinas, UNICAMP, 1992. 

 

BALLALAI, R. A abordagem didática do ensino de línguas estrangeiras e os 

mecanismos de dependência e de reprodução da divisão de classes. Fórum 

Educacional, v.13, n.3, p.47-64, Rio de Janeiro, jun/ago.1989. 

 

BHABHA, H. O local da cultura. Trad. de Myriam Ávila e outros. Belo Horizonte: ed. 

Da UFMG, 1998. 

 
 
BRANDÃO, H. H. N. (1991). Introdução à análise do discurso. Campinas: Editora da          

Unicamp. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

LDB 5.692, de 11 de agosto de 1971. 

 

CALLIGARIS, C. Hello Brasil! Notas de um psicanalista europeu viajando ao Brasil, 

São Paulo, Escuta, 3ª edição, 1992. 

 



 71 

  

 
CASTRO, Eliana de M. – Psicanálise e linguagem. São Paulo: Ática, 1992. 

 

CAVALLARI, J. S. Identificação e/ou apagamento do sujeito da língua materna 

frente ao processo de ensino de inglês como língua estrangeira. 2001. 119 f. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001. 

 
 
________________. O Discurso avaliador do sujeito-professor na constituição da 

identidade do sujeito-aluno. 2005, 218 f. Tese (Doutorado) Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, Campinas, 2005. 

 
________________. A angústia constitutiva da identidade de professores em 

formação. 2009. (no prelo). 

 

________________.  Vozes dissonantes: o que pregam os PCN e o que buscam os 
alunos de língua estrangeira. GEL, São Paulo, 2010 
 

________________. Visões de leitura e concepções que fundamentam os 

documentos oficiais de ensino e aprendizagem de lingua estrangeira. Artigo SEPLA 

Unitau – SP, 2011 

 

________________.  A autoexclusão na/pela língua do outro Artigo ABRALIN – 

ANAIS - Unitau/ Unicamp – SP, 2011 

 

 

CAVALLARI, J. S. – UYENO, Elzira Yoko (Org) – Bilinguismos: Subjetivação e 

identificações nas/pelas línguas maternas e estrangeiras. Coleção: Novas 

Perspectivas em Linguística Aplicada Vol. 9. Campinas, SP: Pontes Editorres, 2011  

 

CHAVES, C. O ensino de inglês como língua estrangeira na educação infantil: para 

inglês ver ou para valer? 2004. 26 p. Monografia (Curso em Especialização em 

Educação infantil) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2004. 

 

CORACINI, M. J. Identidade & discurso: (des)construindo subjetividades. 

Campinas: Editora da Unicamp, 2003. P. 223-235. 



 72 

  

 
 
______________. Identidade e Discurso: (Des)construindo Subjetividades. São 

Paulo: Argos, 2003. p.147 

 

______________. (Org.). Identidade e Discurso: (des)construindo 

Subjetividades. 1ª. ed. Campinas e Chapecó: Editora da UNICAMP - Editora 

ARGOS, 2003. 385 p. 

 
 
______________. A Celebração do Outro: arquivo, memória e identidade - 

línguas (materna e estrangeira), plurilinguismo e tradução. 1ª. ed. 

Campinas: Mercado de Letras, 2007. 

 
 
CRYSTAL, D. (1997). English as a Global Language. Cambridge: Canto, CPU. 

(1998) 

 

DaMATTA, R. O que faz o brasil, Brasil? 5.ed. Rio de Janeiro: Editora Rocco. 1991. 

 

 

DIAS, M. Sete décadas de história: Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa. Rio de 

Janeiro, Sextante Artes, 1999. 

 

ECKERT-HOFF, B. M. O dizer da prática na formação do professor. 1. ed. 

Chapecó: Argos, 2002. 

 
 
_______________. Escritura de si e identidade: o sujeito-professor em formação. 1. 

ed. Campinas / São Paulo: Mercado de Letras /.FAPESP, 2008. v. 1. 152 p 

 
 
FERREIRA, A. B. H. Mini Aurélio século XXI Escolar – o minidicionário de língua 

portuguesa. 4ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

 

FOUCAULT, M. A Arqueologia do saber. Tradução de L. F. Baeta Neves. 7.ed. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2005 (1969). 



 73 

  

 

GARCIA, R. A. Os parâmetros curriculares nacionais de língua estrangeira e as 

representações que incidem no processo de ensino e aprendizagem de língua 

inglesa. 2009. TCC 1002. Universidade de Taubaté, Taubaté, 2009. 

 

GRIGOLETTO, M. Interação em aula de leitura. A atuação do aluno nas margens e 

no centro da construção da significação. In “Trabalhos de Linguística Aplicada”. Nº 

29- USP. (p. 85-95). 

 
_______________. Análise Discursiva do Livro de Língua Estrangeira: Implicações 

das diferentes Representações do Objeto Língua. USP, 2000. 

 
 

______________.Representação, identidade e aprendizagem de língua 

estrangeira. In: CORACINI, M. J. Identidade & discurso: (des)construindo 

subjetividades. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. P. 223-235. 

 

GHIRALDELO, C. M. As representações da língua materna: entre o desejo de 

completude e a falta do sujeito. 194f. Tese (Doutorado em Lingüística Aplicada)–

Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

2002. 

 

__________________. Imagens da identidade nacional em discursos sobre a língua 

portuguesa do 

Brasil. In: Ernesto Sérgio Bertoldo. (Org.). Ensino e aprendizagem de línguas e a 

formação do professor: perspectivas discursivas. São Carlos, SP: Claraluz, 2009, v., p. 

25-49. 

 

GREGOLIN, M. R. Sentido, sujeito e memória: com o que sonha nossa vã autoria? 

In: GREGOLIN, M. R; BARONAS, R. (org.). Análise do discurso: as materialidades 

do sentido. 2.ed. São Carlos, SP: Claraluz, 2003. 

 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Silva & Louro (Trad.), 4.ed. 

Rio de Janeiro: DP&A., 2000. 

 



 74 

  

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. 26ª ed. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 

 

http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0510556_07_cap_02.pdf acesso 
20/01/2012 

 

KEHL, M.R. Minha vida daria um romance. In BARTUCCI, G. (Org.) Psicanálise, 

literatura estéticas de subjetivação. Rio de Janeiro: Imago Editora, 2001, p. 57-89. 

 

KRISTEVA, J. Estrangeiros para nós mesmos. Rio de Janeiro: Racco, 1994. 

 

LACAN, J.. Situação da psicanálise e formação do psicanalista em 1956. 

Em J. Lacan, Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1998. (Original publicado 

em 1956). 

 

LACOSTE, Y. (Org.). A Geopolítica do Inglês. São Paulo: Parábola, 2005.159p. 

 

LEFFA, J. V. Por um ensino de idiomas mais includente no contexto social atual. In 

LIMA, D.C. (Org.): Ensino e aprendizagem de língua inglesa: conversas com 

especialistas. São Paulo: Parábola Editorial, 2009, p. 113-124. 

 

LIMA, D.C. (Org) – Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão, 

múltiplo olhares. São Paulo: Parábola Editorial, 2011 

 

NOGUEIRA, M. C. B. Ouvindo a voz do (pré) adolescente brasileiro da geração 

digital sobre o livro didático de inglês desenvolvido no Brasil. 2007.145f. 

Dissertação (Mestrado em Letras)-Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

2007. 

 

MAINGUENEAU, D.(1989). Novas Tendências em análise do discurso. Campinas: 

Pontes 

 

MASCIA, M. A. A. Investigações discursivas na pós-modernidade. Uma análise das 

http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0510556_07_cap_02.pdf%20acesso%2020/01/2012
http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0510556_07_cap_02.pdf%20acesso%2020/01/2012


 75 

  

relações de poder-saber do discurso político educacional de língua estrangeira. 

Campinas/SP: Mercado das Letras-Fapesp, São Paulo, 2003. 

 

OLIVEIRA, L. E. M. A historiografia brasileira da literatura inglesa: uma história 

do ensino de inglês no Brasil (1809-1951). 1999. 40 p. Dissertação (Mestrado em 

Teoria Literária) - Faculdade de letras, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

1999. Disponível em: <http://www.unicamp.br/iel/memoria/projetos/teses.hmtl>. 

Acesso em: 20 nov. 2011. 

 

ORLANDI, E. (1988). Discurso e Leitura. São Paulo: Cortez. 

 

___________. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas, São 

Paulo: Pontes, 2000, p. 46. 

 

___________. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 6. ed. Campinas, SP: 

Pontes, 2005. 

 

PÊCHEUX, M. (1990). Análise Automática do Discurso. Campinas: Editora da 
Unicamp. 

  

PENNYCOOK, F. The Cultural Politics of English as an International Language. 

London and New York: Longman, 1998. 

POLICARPO, N. M. A angústia do sujeito-professor diante do processo de ensino e 

aprendizagem do sujeito-surdo. Trabalho de conclusão de curso (mestrado em LA), 

Universidade de Taubaté - UNITAU, Taubaté, 2008.  

 

RODRIGUES, D. Dez idéias (mal)feitas sobre a educação inclusiva. In RODRIGES, 
D. (Org.) Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: 
Summus, 2006, p. 299-318. 
 
 
SANTOS, Eder S. A angústia e a constituição do ser em Heidegger. In: LEITE, N.V. 
(Org.). Corpolinguagem: Angústia: o afeto que não engana. Campinas, SP: Mercado de 
Letras, 2006. 
 
 



 76 

  

SILVA, T. T. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, Tomaz 
Tadeu (org. e trad.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
Petrópolis: Vozes, 2000. 
 

SILVA, A. R. F. Documentos Oficiais do Governo e suas contribuições para a 

formação docente dos alunos de um curso de Letras-Português/Inglês. 2009. 98f. 

Dissertação (Mestrado em Linguístico Aplicada) - Universidade de Taubaté, Taubaté, 

2009. 

 

SCHÜTZ, R. A evolução do aprendizado de línguas ao longo de um século. English 

Made in Brazil. 2002. Disponível em: <http://www.sk.com.br/sk-apren.html >. Acesso 

em: 20 nov. 2011. 

 

__________________. Uma rápida história do ensino de línguas no Brasil. English 

Made in Brasil. 1999. Disponível em: <http://www.english.sk.com.br/skpergs-

html/#284. Acesso em: 20 nov. 2011. 

 

TAVARES, C.N.V – (2011) O professor de inglês em formação: Identidades em 

conflito entre ideal e o contingente. In: CAVALLARI, J. S. e UYENO, E. Y (Org) – 

Bilinguismos: Subjetivação e identificações nas/pelas línguas maternas e 

estrangeiras. Coleção: Novas Perspectivas em Linguística Aplicada Vol. 9. Campinas, 

SP: Pontes Editores, 2011  

UYENO, Elzira Yoko – O mal-estar da escrita: para além do letramento acadêmico, 

um desejo do outro. In: VII Congresso Latino-americano de Estudios del Discurso 

ALED, 2007. 

 

___________________. Cursos de formação continuada: a contradição e o amor do 

outro. ANAIS DO I CONGRESSO LATINO-AMERICANO SOBRE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DE LÍNGUAS. Florianópolis, UFSC, 2007. 

 

 

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS OFICIAIS - PCN 
 
 
 



 77 

  

BRASIL. Lei Darcy Ribeiro. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 2. 

ed. Brasília, Câmara dos Deputados, Coordenação de publicações, 2001. 

______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

terceiro e quarto ciclos de ensino fundamental: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 

1998. 

 

______. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: ensino médio – bases legais. Brasília: MEC/SEF, 1999a. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf. Acesso em 12 out. 2008. 

 

______. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: ensino médio – linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEF, 

1999b. 

 

______. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN + Ensino Médio: 

Orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília: MEC/SEB, 2002. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. FINI, M.I. (Coord.). Proposta Curricular do estado de São Paulo: Inglês. 

São Paulo: SEE, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

  

 

ANEXO 

 

QUESTIONÁRIO  

1. SEXO:     (   ) FEMININO        (   ) MASCULINO  

 

2. IDADE:   (   ) 20 – 25  ANOS  

                  (   ) 25 – 30 ANOS  

                  (   ) 30 – 40 ANOS  

                  (   ) MAIS DE 40 ANOS  

 

3. FORMAÇÃO: (   ) MAGISTÉRIO  

                          (   ) PEDAGOGIA  

                          (   ) NORMAL SUPERIOR  

                          (   ) OUTRA LICENCIATURA  

                          (   ) ESPECIALIZAÇÃO  

                          (   ) MESTRADO  

                          (   ) DOUTORADO  

 

4. HÁ QUANTO TEMPO LECIONA?  (   ) MENOS DE 5 ANOS  

                                                         (   ) ENTRE 5 E 10 ANOS  

                                                         (   ) ENTRE 10 E 20 ANOS  

                                                         (   ) ACIMA DE 20 ANOS  

 

5. HÁ QUANTO TEMPO LECIONA NA REDE PÚBLICA?    (   ) MENOS DE 5 ANOS  

                                                                                          (   ) ENTRE 5 E 10 ANOS  

                  (   ) ENTRE 10 E 20 ANOS  

                  (   ) ACIMA DE 20 ANOS  
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

PERGUNTAS PARA O QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA DOS 
PROFESSORES DE LE. 

  

FALE-ME DE SUA EXPERIÊNCIA COMO PROFESSORA DE LI DA 
REDE PÚBLICA E DA REDE PRIVADA DE ENSINO. SÃO EXPERIÊNCIAS 
DISTINTAS OU SEMELHANTES? POR QUÊ? 

 

  COM BASE NA SUA EXPERIÊNCIA COMO PROFESSOR O QUE 
DEVERIA SER FEITO PARA AGUÇAR O INTERESSE DOS ALUNOS DE 
ESCOLAS PÚBLICAS PARA O APRENDIZADO DE UMA LÍNGUA 
ESTRANGEIRA? 

 

 


