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RESUMO 
 
 
 
Falando da perspectiva teórica da Escola Francesa da Análise de Discurso, nosso 
estudo trabalha a temática de construção da heterogeneidade constitutiva de 
sujeitos-professores de língua inglesa. Analisamos discursividades produzidas em 
relatos empíricos de experiência profissional e pessoal. Buscamos, sobre esses 
relatos, demonstrar sobre os modos de dizer a presença da ressonância de dizeres 
já-ditos por meio de processos parafrásticos. A partir desses dizeres seguimos um 
viés discursivo apontando as posições que o sujeito ocupa no discurso. Mostramos 
também como o sujeito da linguagem produz sentidos significando a si e o seu 
discurso. Organizamos este trabalho em três importantes eixos, a saber: memória 
discursiva, formação discursiva e formação imaginária. As abordagens, a partir 
desses eixos, permearam os conceitos de sentido e de pré-construído dados em 
Pêcheux (1995), de exterioridade, de ideologia, de silêncio e de incompletude, dados 
em Orlandi (1983; 1988; 1996; 1997; 1999), de formas de heterogeneidade 
(constitutiva e representada) dadas em Authier-Revuz (1990; 1998), de ressonâncias 
parafrásticas dadas em Serrani (1991; 1997), e de lugar discursivo em Grigoletto 
(2005). Os conceitos desenvolvidos a partir desses autores no levaram à 
compreensão dos elementos na heterogeneidade constitutiva na identidade dos 
sujeitos-professores, construída a partir do atravessamento de dizeres alojados na 
memória discursiva e determinados pelas formações discursivas nas quais esses 
sujeitos estão inscritos, dizeres estes historicizados e determinados pela ideologia, 
que levaram os sujeitos a ocupar um lugar no discurso. Assim, chegamos à 
construção do saber de que, embora os sujeitos desta pesquisa sejam todos 
sujeitos-professores de língua inglesa, a heterogeneidade que emerge em suas 
discursividades também remete a traços singulares, porque no modo como 
enunciam, há uma significação de si, e do outro (a escola, o aluno, a língua), que 
ressoa diferentemente.  
 
 
 
 
Palavras-Chaves: Análise de Discurso. Heterogeneidade. Identidade. Sujeito. 
Discursividade.  
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ABSTRACT 
 
 
Speaking from the theoretical perspective of the French School of Discourse 
Analysis, our study works on the construction of constitutive heterogeneity of 
Subject-Teaching of English Language. We analyze discourses produced in 
empirical reports of professional and personal experience. We seek, on these 
reports, to demonstrate the ways of saying the presence of the resonance of sayings 
already said by means of paraphrastic processes. From these words we follow a 
discursive bias pointing the positions that the subject occupies in the discourse. We 
also show how the subject of language produces meaning signifying itself and its 
discourse. We organize this work in three important axes, namely: discursive 
memory, discursive formation and imaginary formation. The approaches, from these 
axes, permeated the concepts of sense and of pre-constructed given in Pêcheux 
(1995), of exteriority, ideology, silence and incompleteness, given in Orlandi (1983, 
1988, 1996, 1997, 1999), of heterogeneity forms (constitutive and represented) given 
in Authier-Revuz (1990, 1998), of paraphrastic resonances given in Serrani (1991, 
1997), and of discursive place in Grigoletto (2005). The concepts developed from 
these authors lead us to an understanding of the elements in the constitutive 
heterogeneity in the identity of the subject-teachers, constructed by the crossing of 
sayings housed in the discursive memory and determined by the discursive 
formations in which these subjects are enrolled, sayings these historicized and 
determined by ideology, which led the subjects to occupy a place in the discourse. 
Thus, we arrive at the construction of the knowledge that, although the subjects of 
this research are all subjects-teachers of English Language, the heterogeneity that 
emerges from their discursiveness also refers to singular traits, because in the way 
they state, there is a meaning of self, and of the other (school, student, language), 
which resonates differently. 
 
 
 
 
 
Keywords: Discourse Analysis. Heterogeneity. Identity. Subject. Discursiveness. 
 
 
 
 
 
 
 

  



SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 11 

1.1 Delineando o Corpus ....................................................................................... 14 

2. A ESCOLHA PELO MÉTODO TEÓRICO DISCURSIVO ..................................... 16 

3. MEMÓRIA DISCURSIVA ...................................................................................... 21 

3.1 O sentido e o pré-construído ............................................................................ 24 

3.2 O pré-construído nas discursividades .............................................................. 27 

3.3 Processos parafrásticos: o retorno ao mesmo espaço do dizer ....................... 32 

3.4 Das abordagens linguísticas a uma abordagem discursiva sobre a paráfrase 35 

3.5 Refletindo sobre o corpus: ressonâncias sobre os modos de dizer no universo 
logicamente não estabilizado ................................................................................. 39 

4. FORMAÇÃO DISCURSIVA .................................................................................. 56 

4.1 O sujeito do discurso ........................................................................................ 60 

4.2 Lugar social, lugar discursivo e posição-sujeito ............................................... 63 

4.3 Refletindo sobre o corpus - o imbricamento das posições-sujeitos: sujeito do 
discurso, lugares sociais e lugares discursivos. ..................................................... 71 

5. FORMAÇÃO IMAGINÁRIA ................................................................................... 80 

5.1 O discurso como efeito de sentido na representação do imaginário: silêncio e 
incompletude .......................................................................................................... 85 

5.2 Construções sócio-históricas sobre a realidade do discurso: exterioridade e 
ideologia ................................................................................................................. 93 

5.3 A heterogeneidade constitutiva do discurso e a heterogeneidade representada 
no discurso ............................................................................................................. 97 

5.4 Refletindo sobre o corpus: o imaginário na constituição da identidade 
heterogênea do sujeito ......................................................................................... 111 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 121 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 126 

8. APÊNDICES ....................................................................................................... 129 

 

 



11 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Esta proposta dissertativa sobre a temática que envolve a constituição de 

processos identitários de professores de língua inglesa, e pautada nos relatos de 

experiências empíricas desses sujeitos, emerge das inquietações desta 

pesquisadora que também é docente há mais de uma década. Ao longo de minha 

experiência profissional tenho observado como o imaginário em torno do professor 

de língua inglesa se emoldura no contexto sócio-histórico e ideológico em uma 

região situada no sudoeste amazônico. 

O envolvimento com o tema ocorreu mediante duas constatações. Em 

primeiro lugar as discussões, os diálogos e as reflexões junto a diversos colegas de 

profissão com os quais tenho tido a satisfação de conviver. Segundo, meu contato 

com a disciplina de Discurso e Identidade, do Mestrado Acadêmico em Letras, da 

Universidade Federal de Rondônia que despertou em mim a ideia de como esse 

universo do professor de língua inglesa pode ser compreendido na sua falta e na 

sua incompletude.  

As indagações levantadas neste estudo se formularam e se debruçaram no 

aparato teórico-metodológico da Análise de Discurso da linha francesa atendendo à 

perspectiva discursiva materialista de abordagem da língua, numa reflexão e análise 

sobre os relatos de experiência profissional, e na forma como os sujeitos produzem 

seus discursos. 

Para tanto, o estudo contemplou dizeres coletados junto a quatro docentes 

que atuam no Município de Ariquemes, e sobre esses recortes discursivos 

elaboramos nossa análise com o intuito de compreender o funcionamento da 

memória discursiva e a formação discursiva na qual estão inseridos esses sujeitos-

professores, considerando suas trajetórias, seus processos de formações, e as 

representações imaginárias1 que os interpelam e constituem suas identidades.  

Vislumbramos nessas representações as imagens do outro, no que compete, 

o sistema educacional, a escola, o aluno, a disciplina lecionada, e o próprio sujeito-

professor cindidamente constituído pela memória discursiva, que ao falar seu lugar 

social é atravessado por dizeres outros.  

                                                           
1
“o que funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginárias que designam o 

lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles fazem do seu próprio lugar e 
do lugar do outro.” (PÊCHEUX, 1997, p. 82) 
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A razão pela escolha desta temática acontece em função de dois fatores: 1) a 

importância de estudos que evidenciem o universo do professor de língua 

estrangeira em suas singularidades determinadas pela conjuntura sócio-histórico-

ideológica. Sabendo que, essas particularidades são determinantes sobre os 

sentidos que constituem sua identidade heterogênea, determinada pela sua relação 

com a língua, considerando que essa relação língua-sujeito-discurso é sempre um 

processo complexo, mas de uma riqueza que nos instiga a explorar; e 2) a 

necessidade de pesquisas que abordem os aspectos da identidade do sujeito sob 

uma perspectiva discursiva, no que diz respeito ao professor de língua inglesa e as 

representações que marcam a imagem deste sujeito no espaço rondoniense. 

 Do universo analisado o que sempre nos chamou a atenção foram os 

inúmeros comentários de professores de língua inglesa quanto à falta de valorização 

profissional, o desinteresse do aluno, a escola e/ou o fato de ensinar a língua na 

rede “x” ou “y” de ensino. Neste caso, tratamos de escolas públicas e particulares 

(regulares ou de idiomas), o que nos levou à necessidade de conhecer melhor esse 

universo sem interpretá-lo como uma tabula rasa, mas além do entendimento 

empírico, buscar saber, à luz de estudos linguísticos e históricos sustentados pela 

Análise de Discurso, as formas de representação do sujeito-professor de língua 

inglesa.  

Assim nos valemos da linha teórica discursiva, com base em Pêcheux (1995; 

1997), Orlandi (1983; 1988; 1996; 1997; 1999), Serrani (1991; 1997), Grigoletto 

(2005), Authier-Revuz (1990; 1998), Morello (1995), Paulillo (2004), entre outros, 

para abordar conceitos que nos levaram a refletir as nuances desse universo e seus 

efeitos de sentidos, no contexto dos elementos da memória discursiva, da formação 

discursiva e da formação imaginária. 

Sendo assim, esta dissertação tem como proposta fazer uma análise 

discursiva de relatos empíricos sobre a experiência do docente de língua inglesa que 

atua no Município de Ariquemes, a considerar um ou dois representante(s) de 

escolas públicas, pensando nas esferas municipal e estadual, um (a) docente de 

escola privada e um (a) docente de escola de idiomas. 

 A análise sobre o discurso do professor pautou-se no seu modo de dizer, dos 

acontecimentos que o historiciza, o fato de o sujeito-professor, inconscientemente, 

deixar marcas de sua identidade, sabendo que sobre esse processo é possível 

apreendermos os efeitos que habitam o sujeito em sua subjetividade. Porque todo 
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sujeito, ao dizer, produz um gesto de interpretação e ao fazê-lo ele se “inscreve no 

interdiscurso (no dizível) para que ele faça sentido” (ORLANDI, 1996, p. 115). 

Esse princípio nos auxiliou na elaboração de nossa hipótese, porque embora 

esses sujeitos sejam professores de língua inglesa, eles se significam e significam o 

outro diferentemente.  E, no modo de os professores se representarem no espaço 

discursivo, traços da subjetividade irrompem no fio do discurso, desvelando 

elementos constitutivos de processos identitários que indicam que se trata de 

sujeitos distintos, atravessados por vários outros discursos, que legitimam ou 

desqualificam suas identidades. Assim sendo, indagamos: que sentidos são ditos e 

quais comparecem silenciados no fio do dizer desses sujeitos-professores de língua 

inglesa que atuam nessas esferas educacionais? 

A essa hipótese acrescentamos as questões de nossa pesquisa que nos 

serviram de norte para nossas análises, estas, por sua vez, estão conectadas à 

abordagem de nosso estudo que se baseou em entrevistas escritas e orais gravadas 

junto a um(a) professor (a) de cada segmento educacional em que há o ensino de 

língua inglesa.  

Esclarecemos que, as questões de nossa pesquisa, sustentadas por nossos 

objetivos, não trazem em si o comprometimento de encontrar possíveis soluções 

para os problemas que vierem a ser levantados, principalmente no que compete ao 

ensino de língua estrangeira. Com isso, questionamos: 

1) Ao enunciar quais traços da memória discursiva irrompem no fio do dizer 

do sujeito-professor de língua inglesa? 

2) Qual o imaginário de língua inglesa permeia o discurso dos sujeitos-

professores desta pesquisa? 

3) Do lugar discursivo de onde fala o professor de língua inglesa, que 

possíveis efeitos de sentidos permeiam o discurso do sujeito-professor? 

4) Que regiões do interdiscurso apontam para o lugar sócio-histórico-

ideológico do sujeito professor de língua inglesa? 

5) Como o sujeito-professor significa e significa o outro (a língua, o aluno, a 

escola) no universo do ensino-aprendizagem?  

Para um entendimento melhor de como esta pesquisa se desenvolveu 

descrevemos a seguir o trabalho que definiu de nosso corpus. 
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1.1 Delineando o Corpus 

Ao fazermos um recorte sobre a realidade empírica pensamos em sujeitos 

com uma prática considerável no ensino da língua inglesa. Dessa forma, todos os 

nossos professores entrevistados possuem no mínimo três anos de experiência na 

área.  

Também trazemos para esta pesquisa considerações acerca de 

discursividades que relatam a falta de valorização do profissional em docência em 

consonância com diversos fatores que depreciam a sua prática como: salas de aulas 

superlotadas, carga-horária excessiva de aulas semanais, a falta de interesse do 

corpo discente e a ausência de recursos adequados para o desenvolvimento do 

ensino, entre outros.  

Ao fazermos uma escolha por sujeitos-professores experientes na prática do 

ensino de língua inglesa consideramos a constituição de um quadro de formas 

diversas, um mosaico de traços não lineares, que foram constituindo suas 

identidades ao longo dos anos, o que pode ser determinante na posição que o 

sujeito-professor ocupa em seu discurso, porque ao falar de um lugar discursivo 

esse sujeito aponta para a formação discursiva na qual está inscrito e também suas 

filiações identitárias.  

No sentido de compreender esses lugares de onde enunciam nossos sujeitos-

professores tomamos, empiricamente como corpus, materialidades discursivas 

obtidas por meio de entrevistas que seguiram duas modalidades de questionários 

semi-estruturados: oral e escrita.   

Cada entrevista seguiu um processo de formulação, buscando atender aos 

objetivos do trabalho. Em ambos os casos, procurou-se criar condições de produção 

para que o sujeito-professor entrevistado revivesse em sua discursividade fatos de 

sua experiência profissional e, em alguns casos, também pessoal. Para tanto, 

fizemos uso da temática “Eu-professor(a) de língua inglesa”,  em que o sujeito 

pudesse discorrer de modo reflexivo sobre os diversos questionamentos que 

fizemos.  

O acontecimento da entrevista escrita foi a primeira abordagem aos 

entrevistados. Nesse contato procuramos esclarecer os propósitos de nosso 

trabalho, lembrando que, ao discorrer sobre as questões não haveria respostas 

certas ou erradas, apenas a resposta do (a) professor (a).  
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Com isso, abordamos os seguintes aspectos: dados pessoais e funcionais; 

formação acadêmica; como o sujeito-professor vê a sua prática e a si mesmo; como 

ele vê o aluno nos aspectos de aprendizagem da língua; como ele vê a língua dentro 

do seu processo de formação pessoal e profissional, considerando os processos 

identitários que o levaram a se tornar um professor de língua inglesa; como a língua 

interfere na sua imagem de mundo e que benefícios ela tem proporcionado; quais 

dificuldades o sujeito-professor tem enfrentado no ensino da língua; como ele vê a 

escola, sua relação com o outro sujeito-professor e demais companheiros de 

profissão; com ele vê seu espaço de trabalho, o sistema educacional e o 

funcionamento de políticas públicas; quais as decepções e expectativas, e o que 

cada sujeito-professor tem feito para conseguir se projetar no ambiente em que 

convive. 

Para a entrevista escrita combinamos um período de duas semanas para que 

o (a) nosso (a) entrevistado (a) pudesse refletir sobre as indagações feitas, o tempo 

também foi necessário no sentido de concordar os horários entre as partes, 

pesquisadora e entrevistados. 

Ao buscarmos o retorno da primeira etapa, acordamos sobre a entrevista oral, 

quando e de que forma ela aconteceria. Ressaltamos que, o diálogo sobre esses 

momentos empíricos foi de suma importância para garantirmos os objetivos 

almejados em nosso propósito. E uma vez acordada a segunda etapa partimos para 

a sua realização. 

A entrevista oral seguiu princípio semelhante ao de formulação da entrevista 

escrita, mas atendendo a um formato semi-estruturado, porque na maioria dos casos 

as questões seguiam um padrão menos formal, caracterizando-se mais como um 

diálogo ou um bate-papo, o que tornou os momentos prazerosos.  

O recurso que utilizamos na realização da entrevista oral foi um gravador de 

áudio, e os questionamentos que seguiram abordaram as seguintes situações: o que 

levou o sujeito-professor a ensinar a língua inglesa; como foi a experiência de 

aprender a língua; quais os relatos dos sucessos e insucessos na carreira 

profissional; o que é importante saber sobre a língua para poder ensiná-la; quais 

características são importantes para ser um professor; como ele vê o domínio do 

saber sobre uma língua; como ele(a) enxerga sua prática em sala de aula; como 

aprender uma segunda língua influenciou a imagem sobre língua materna; quais 

mudanças o inglês causou; de que forma o futuro de cada um pode ou não ser 
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afetado pela língua que ensina, e quais os desejos desses sujeitos enquanto 

professores de língua inglesa. 

Com o delineamento do corpus e a realização das entrevistas chegamos à 

constituição de uma materialidade discursiva, cabendo a nós, a partir de então, 

tecermos nossa análise à luz da abordagem escolhida para constituir este trabalho. 

Esta abordagem, que atende à perspectiva discursiva, está mais bem definida no 

capítulo que segue. 

 

2. A ESCOLHA PELO MÉTODO TEÓRICO DISCURSIVO 

(...) é a natureza da relação que alguém estabelece com o texto que está na base da 

caracterização da legibilidade (Eni Orlandi) 

 

Acreditamos que a trajetória que historiciza nossa escolha pelo método 

teórico discursivo, neste trabalho, precede ao acontecimento do nosso primeiro 

contato com Análise de Discurso há pouco mais de dois anos, com o curso de 

Mestrado em Letras. Ao posicionarmos no “terreno de uma teoria não subjetiva da 

subjetividade” (PÊCHEUX, 1995, p. 134) deparamo-nos com algo que já falava em 

nós e que por isso interpelou-nos. 

A princípio observamos que nesta linha teórica o processo analítico requer do 

analista de discurso basicamente dois entendimentos. Primeiro, a ação de 

„compreender‟ é essencial sobre a imagem de como as discursividades e os sujeitos 

são constituídos no seio de uma formação discursiva. Segundo, ao se propor a 

construir uma análise discursiva, o analista de discurso deve construir tal 

conhecimento partindo de um lugar discursivo que seja seu, é quando também ele 

lança um gesto de interpretação sobre a discursividade em análise. Tarefa árdua 

esta, pois na maioria das vezes sentimos, de fato, como os sentidos não são nossos 

e como eles deslizam entre os saberes que intencionamos construir.  

Então conduzidos pela sensação de estar em um mar onde as ondas oscilam 

sob vários movimentos, navegamos por onde os sentidos nos levaram e nos 

trouxeram de volta ao objetivo por um recorte ideal sobre o corpus que 

selecionamos para tecer nossas análises. Entre tantos deslizes e deslocamentos 

chegamos a um ponto que nos possibilitou buscar compreender nos discursos dos 

sujeitos-professores de língua inglesa quão heterogêneas são suas identidades 

mediante as materialidades apresentadas. 
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Em se tratando de ciência da linguagem, construímos esta análise discursiva 

buscando unir os saberes empíricos aos saberes científicos em torno de um objeto 

de estudo. Quanto à definição desse objeto, sabemos que isso só é possível 

mediante a escolha de um método (SAUSSURE, 2006). No que diz respeito aos 

princípios teóricos, à metodologia e à análise dentro da perspectiva discursiva nos 

embasamos no tratamento dos processos que permeiam as discursividades 

constituídas por um viés sócio-histórico-ideológico.  

Uma vez optado pelo método teórico discursivo e definido o objeto de estudo 

sobre a constituição da identidade do sujeito-professor de língua inglesa, 

comprometemos este trabalho com um corpo de definições referentes aos princípios 

da Análise de Discurso que consideram, acima de tudo, a linguagem como aquela 

que é responsável pela definição do sujeito por meio da relação que ele estabelece 

com sua realidade natural e social (ORLANDI, 2000). 

Segundo Orlandi (2000), a linguagem no âmbito discursivo não deve ser 

tomada apenas como um instrumento, mais que isso, ela é um meio de ampla 

produção social, onde a união entre ambas, linguagem e sociedade, deve ser vista 

como uma relação de reciprocidade. Dessa relação discursos são produzidos e 

discursividades tornam-se objetos de análises. Foi este caminho que inicialmente 

procuramos percorrer neste trabalho onde a materialidade que melhor representa 

nosso intento está presente nas questões que elaboramos para as entrevistas 

escrita e oral que realizamos.  

Em nossas indagações aos nossos sujeitos-professores a relação linguagem-

sociedade se fez constante na busca pelo saber da relação mútua existente entre 

professor/aluno, professor/língua, professor/escola, entre outros aspectos2.  

Em se tratando de Análise de Discurso, a linguagem assume o papel de 

transformadora na relação homem-natureza perante aspectos sociais e históricos, 

em que ela é constitutiva do sujeito ao mesmo tempo deve ser vista como um modo 

de produção social. Portanto, não devemos considerar, neste contexto, a linguagem 

enquanto instrumento, como algo que se materializa de forma isolada da sociedade, 

mas sim a relação onde ambas se complementam. Dessa forma, a linguagem é um 

objeto “diferente daquele instaurado pela linguística tradicional, porque procura tratar 

dos processos de constituição do fenômeno linguístico e não meramente do seu 

                                                           
2
 Ver em Apêndices. 
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produto. Esse é o recorte teórico inicial (básico) para a análise de discurso”. 

(ORLANDI, 2000, p. 16-17). 

Da relação linguagem e sociedade surgem os discursos que se constituem 

como materialidades significantes resultantes de processos histórico-sociais, em que 

os dizeres utilizados nas formulações desses discursos são considerados como 

fatos sociais revestidos por “conflitos, reconhecimentos, relações de poder, 

constituição de identidades, etc.” (ORLANDI, 2000, p.17). Com isso, a linguagem 

transcende a forma de representação do pensamento, deixando de ser apenas um 

meio de comunicação, possibilitando identificar como as ideologias atuam na sua 

relação com a sociedade.  

Em Pêcheux (1969) também encontramos outro viés de compreensão sobre a 

linguagem.  Determinada pelas condições de produção, a linguagem nos leva 

também aos processos de significação, ao modo como os sentidos são produzidos a 

partir de um discurso. Tais processos de significação são construídos por lugares 

que os sujeitos ocupam em uma sociedade, refletindo o imaginário de como esses 

sujeitos interpretam o universo que os cerca. Segundo Orlandi (2000) esses lugares 

devem ser compreendidos como espaços de representações sociais, que são 

constitutivos nas redes de sentidos. 

Os processos de significação implicam sobre as relações de sentidos 

estabelecidas entre os discursos. Embora isso não confira um movimento linear 

entre aquilo que já foi dito antes com aquilo que é dito agora, devemos considerar a 

relação de interdiscursividade.  

Além das condições de produção sobre um discurso, também devemos 

“considerar que há uma relação entre linguagem e exterioridade que é constitutiva”, 

pois “o processo de significação é histórico” (ORLANDI, 2000, p. 18). Assim, a 

construção de uma sequência de dizeres pode ter um sentido em determinada 

formação discursiva e assumir uma significação diferente em outra, isso acontece 

porque cada formação discursiva é regida por ideologia(s) diferente(s). 

Outra questão que é constitutiva neste processo de construção sobre o 

método teórico discursivo está em torno do sujeito. Nosso sujeito, foco neste estudo, 

deve ser compreendido não como um indivíduo, no sentido literal da palavra 

individualidade, um “animal ideológico”, como diz Althusser (1985), mas sim como 

um ser social uma vez interpelado pelas ideologias que permeiam a formação social 

na qual ele se inscreveu. Há um efeito ilusório nessa coexistência, pois o discurso 
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que o sujeito produz não tem origem nele mesmo. Nos entremeios da materialidade 

discursiva que esse sujeito produz é possível apreender que os sentidos já existiram 

antes ou apenas reproduzem aquilo que está presente em sua formação discursiva. 

Paralelamente, o sujeito faz uma seleção em relação aos meios 
formais (produtos) que a língua oferece e ele o faz dentro de um 
contexto social. O conceito de discurso despossui o sujeito falante de 
seu papel central para integrá-lo no funcionamento de enunciados, 
de textos, cujas condições de possibilidades são sistematicamente 
articuladas sobre formações ideológicas (MAINGUENEAU, 1976; 
apud ORLANDI, 2000, p. 19). 

Portanto, ao selecionar o que diz o sujeito retoma o lugar do mesmo por meio 

das famílias parafrásticas, formulações essencialmente historicizadas na cadeia de 

dizeres das formações discursivas. O que é constitutivo do processo de produção da 

linguagem.  

Considerando o que foi exposto até aqui, sobre o método teórico discursivo, 

devemos ponderar que na construção do saber em torno do objeto ao qual se 

propõe este trabalho, nos orientamos nos princípios teóricos sobre os quais está 

embasada a Análise de Discurso em sua relação método/objeto. E que segundo 

Orlandi, 

Não há separação entre a teoria e a análise, na prática da Análise de 
Discurso. A cada movimento de análise recuperamos aspectos 
teóricos que são confrontados com os procedimentos de análises em 
questão. Isto nos permite compreender de forma atual o que está 
pressuposto no quadro teórico estabilizado da análise de discurso. 
Consequentemente, pondo em questão, re-significamos o que é 
discurso, o que são suas propriedades, suas relações com a língua 
etc. no próprio percurso da análise, em sua prática. (ORLANDI, 1998, 
P. 15) 

 
E no que diz respeito à abordagem conceitual nossa unidade de análise 

empírica é o texto produzido por meio das entrevistas escrita e oral realizadas junto 

aos nossos sujeitos entrevistados, e nossa unidade de análise teórica é o discurso 

produzido a partir desses textos, então temos o que é chamado dentro da Análise de 

Discurso de materialidade discursiva. 

No interior de cada materialidade discursiva produzida a partir das entrevistas 

o objeto de análise “pode ser uma palavra, um sintagma, um conjunto de frases 

(escrito ou oral)”, não importa, “o que importa é que funciona como unidade de 

significação em relação à situação (...) O texto não é soma de frases e não é 
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fechado em si mesmo”. (ORLANDI, 2000, p. 22). Assim procedemos fazendo um 

recorte sobre os dados empíricos numa análise teórica sobre as unidades 

discursivas apresentadas. 

Alguns aspectos, referentes às construções das materialidades discursivas, 

explicitam como os textos produzidos a partir das entrevistas trazem uma 

abordagem conceitual em torno do discurso como algo que não segue uma linha 

linear, porque os processos que levam à sua constituição estão amarrados a 

diversos pontos de referenciação, trazendo para a linguagem produzida uma 

condição de incompletude.  

De acordo com Orlandi (2000) a condição de incompletude reforça que os 

sentidos produzidos no discurso não se alojam nos sujeitos, ao contrário, os sujeitos, 

ao se inscreverem nas formações discursivas, são atravessados pelos sentidos. 

Isso é possível, porque segundo Pêcheux (1969), Maingueneau (1976) e 

Orlandi (2000) há um processo de construção que estrutura o discurso 

compreendendo as noções de processo e produto, ou ainda funcionamento e tipo. 

Temos no funcionamento a atividade estruturante do discurso e no tipo os resultados 

desse discurso que se consolidam.  

(...) a noção de tipo tem função metodológica fundamental (...) Dada 
a institucionalização a linguagem – o fato de que há um processo de 
legitimação histórica, das suas formas - , os tipos se estabelecem 
como produto dessa institucionalização e se fixam como padrões, 
como modelos. (...) os tipos, vão entrar nas condições de produção 
do discurso, em seu funcionamento que, por sua vez, determina 
aquilo que pode vir a constituir um novo tipo ou a reproduzir uma 
forma já estabelecida. (ORLANDI, 2000, p. 23) 

Assim sendo, na configuração de um discurso sempre é possível reconhecer 

um tipo e é nesse ponto que a Análise de Discurso pauta o teor das singularidades. 

Contudo, devemos nos atentar para o fato de que não se constitui uma análise 

discursiva mediante as tipologias. Aliamos a particularidade ao fato de que quando o 

sujeito enuncia, ele imprime no dizer traços identitários que só fazem reproduzir os 

sentidos contidos em sua formação discursiva. 

Por fim, ao expor sobre nossa escolha pelo método teórico discursivo 

acreditamos ter construído os embasamentos metodológicos que nortearam nossa 

proposta de „compreender‟ o universo heterogêneo e ao mesmo tempo singular do 

sujeito-professor de língua inglesa.  
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Com isso, o que intencionamos foi apontar um saber em torno do método e 

do objeto que define essa materialidade que chamamos de texto, lembrando os 

dizeres de Orlandi no início deste tópico, queremos que este texto represente nossa 

relação com o nosso objeto de estudo e assim que ele possa adquirir sua 

legibilidade.  

 

3. MEMÓRIA DISCURSIVA 

 
O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta. 

(Foucault) 
 

Quando mobilizamos o nosso estudo acerca da memória discursiva, o gesto 

de interpretação que fazemos é entorno “daquilo que fala antes, em outro lugar, 

independentemente.” (ORLANDI, 1999, p. 31). Assim, compreendemos que a 

memória discursiva que perpassa um sujeito é a soma do que já foi dito e também 

daquilo que não foi. Ao enunciar o sujeito o faz a partir de um lugar determinado por 

condições históricas e ideológicas3. Esse lugar abarca efeitos de sentidos sobre os 

dizeres que não têm origem no sujeito, mas que já residiram em outros tempos e 

naquele momento de enunciação encontram um modo de reformulação no fio do 

discurso. 

Dessa forma, o interdiscurso “disponibiliza dizeres que afetam o modo como o 

sujeito significa em uma situação discursiva dada.” (ORLANDI, 1999, p. 31). Esses 

dizeres já habitaram outro tempo e outro espaço, o que implica dizer que eles já 

passaram por um processo de historicização, significando em outras situações, 

tirando o poder do sujeito, embora lhe seja uma ilusão, de não ser senhor do que 

diz.  

É essa perspectiva discursiva que perseguimos nesta análise, partindo do 

princípio de que o sujeito não é dono dos sentidos que produz ao enunciar ele vive 

uma ilusão sobre o seu discurso. Isso nos faz refletir e perceber que no limiar da 

formulação e do sentido que emerge no discurso, o intradiscurso, é o que opera 

nesse processo de ilusão, sobre aquilo que o sujeito acredita ser seu.  

Ao formular o que diz, o sujeito inscreve o seu dizer na memória discursiva, 

no interdiscurso, os saberes para compor o seu dizer, a sua discursividade. Ao dizer, 

                                                           
3
 “memória discursiva: saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do 

pré-construído, o já dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra.” 
(ORLANDI, 1999, p. 31) 
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ele imprime os sentidos do que formulou, se colocando como a origem de seu 

discurso, tendo a impressão de ser o primeiro no dizer. Assim, é com base em 

Courtine (1984) que Orlandi (1999, p. 33-34), nos diz:  

E isto é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito por um 
sujeito específico, em um momento particular se apague na memória 
para que, passando para o anonimato, possa fazer sentido em 
minhas palavras. No interdiscurso, (...), fala uma voz sem nome.  

E acrescentando, no processo de formulação, no intradiscurso, temos um 

sujeito afetado por dizeres outros e submetido a processos identitários. Esses 

processos estão articulados à exterioridade do discurso, e este interligado a outros 

dizeres. Segundo Orlandi (1996), essa amarração acontece no domínio do 

interdiscurso, no campo da memória do dizer, lugar de onde os sentidos buscam a 

identidade.   

Identificamo-nos com certas idéias, com certos assuntos, com certas 
afirmações porque temos a sensação de que elas “batem” com algo 
que temos em nós. Ora, este algo é o que chamamos de 
interdiscurso, o saber discursivo, a memória dos sentidos que foram 
se constituindo em nossa relação com a linguagem. (ORLANDI, 
1998, p. 206) 

É por meio da linguagem que o sujeito se significa no mundo, fazendo emergir 

sentidos historicamente constituídos. Por isso, para Pêcheux (1995) falar de 

memória discursiva é falar de interdiscurso, porque é o interdiscurso que define o 

dizer no fio do discurso, onde o dizer puxa na memória outro dizer, e mais outro, e 

outro, enfim, cria-se uma rede de discursividades.  

Trata-se também do que Foucault (1999) chamou de “filiação de dizeres 

outros, a partir de um já-dito”. Ou ainda, o interdiscurso é a configuração de um 

conjunto de traços que constituem a memória (MALDIDIER, 1990). 

Pêcheux (1995) relaciona os dizeres que circulam nessas duas dimensões 

discursivas, o interdiscurso e o intradiscurso, ao campo da formulação, onde o 

sujeito encontra um espaço para constituir o seu dizer. Sobre essa constituição 

vislumbra-se o “funcionamento das representações e do pensamento nos processos 

discursivos” (PÊCHEUX, 1995, p. 125). Das representações apreendemos o 
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imaginário4, e das discursividades os processos identitários e as filiações ideológicas 

do sujeito. 

O interdiscurso deixa marcas no intradiscurso, configurando pistas que nos 

permitem reconhecer a presença do outro sobre a materialidade discursiva. Esta por 

sua vez torna visível a heterogeneidade constitutiva do discurso e do sujeito, onde 

nem este é a origem do dizer e nem o discurso é exclusivo do sujeito. Por esta razão 

Pêcheux (1995) relaciona a memória ao esquecimento, porque quando um dizer 

passa pelo campo da formulação outros dizeres são silenciados. 

Duas formas de esquecimento afetam a memória, provocando efeitos de 

ilusão sobre o sujeito e interligando o intradiscurso ao interdiscurso nas redes de 

sentidos.  

São efeitos que explicitam a relação do sujeito com o saber. Sobre isso 

consideramos porque ao enunciar o sujeito escolhe dizer „isso‟ e não „aquilo‟. 

Devemos refletir sobre como essas relações de sentido acontecem nos discursos. O 

que de certa forma nos revela, que essa escolha reflete o que Orlandi (1999, p. 34) 

nos diz a respeito de “uma presença de uma ausência necessária”, uma falta que ao 

mesmo tempo é estruturante nas discursividades.  

Segundo a autora podemos distinguir dois tipos de esquecimentos, o número 

um e o número dois. O esquecimento número um confere ao inconsciente e reflete a 

ideologia. O discurso que opera nesse âmbito da memória dá ao sujeito a sensação 

de ser o primeiro no dizer, como se os sentidos ali também tivessem a sua origem. 

Mas na realidade tudo é apenas o reflexo de um posicionamento sócio-histórico-

ideológico que retoma o já dito no processo interdiscursivo. 

Já o esquecimento número dois, da ordem do intradiscurso, traz consigo uma 

impressão mais palpável entre pensamento-linguagem-mundo. Há uma ilusão 

parcialmente consciente, que requer do sujeito uma prática recorrente às “famílias 

parafrásticas” (ORLANDI, 1999) na busca dos sentidos que se quer produzir. 

Lembrando que, essa é uma prática determinada pela ideologia, portanto, não é algo 

sobre algo que o sujeito tem o controle. O que implica dizer, mais uma vez que, o 

esquecimento é estruturante da memória5.  

                                                           
4
 Sobre isso ver capítulo 5. 

5
 “O esquecimento número dois, que é da ordem da enunciação: ao falarmos, o fazemos de uma 

maneira e não de outra, e, ao longo de nosso dizer, formam-se famílias parafrásticas que indicam que 
o dizer sempre podia ser outro. (...) O outro esquecimento é o esquecimento número um, também 
chamado esquecimento ideológico: ele é da instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual 
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Com base no que expusemos, nos interessa em especial o interdiscurso, 

porque ao relembrarmos nosso gesto de interpretação sobre memória temos o lugar 

onde os saberes são produzidos, o limiar das discursividades, onde operam as 

formações discursivas. Assim, nossa proposta encontra o seu embasamento teórico-

metodológico, pois ao refletirmos sobre a constituição dos processos identitários que 

levam à constituição de uma identidade heterogênea, nos instiga, a saber, no campo 

dos estudos da linguagem, a(s) forma(s) de como a presença do outro afeta o 

discurso do sujeito-professor de língua inglesa. 

Com isso percebemos que, para chegarmos à constituição dos processos 

identitários, analisados nas discursividades dos sujeitos-professores que 

entrevistamos, precisaremos passar por outros desmembramentos deste caminho. 

Para tanto, faremos o esforço de unir mais conceitos sobre o dizer que fala 

antes, em outro lugar, buscando saber sobre o processo de determinação histórica 

da significação, nos estudos do sentido da linguagem nas palavras de Paul Henry 

(1993), na conceituação sobre “o pré-construído” explorado por Pêcheux (1995) e 

nos estudos parafrásticos de Orlandi (1983) e Serrani (1991; 1997). Estes são os 

conceitos sobre os quais nos debruçaremos na extensão deste capítulo, com o 

objetivo de veicularmos a esta análise outros saberes que permeiam o discurso, aqui 

levantado, sobre memória discursiva.  

 

3.1 O sentido e o pré-construído  

Interpreto o psicologismo sob todas suas formas como uma 
defesa contra um atentado, insustentável, aos nossos 
fantasmas de domínio e de soberania sobre nossas palavras e 
nossos pensamentos. (Paul Henry) 
 

As palavras acima abrem mais uma porta para esse discurso que segue. 

Recordando que cada dizer sempre fala antes e em outro lugar e 

independentemente, o nosso lugar de antes, aquele que se aloja na memória 

discursiva, está nesta materialidade apresentada por Paul Henry, onde após extensa 

                                                                                                                                                                                     
como somos afetados pela ideologia. Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que 
dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos pré-existentes.” (In: ORLANDI, E. P. Análise de 
Discurso – Princípios e Procedimentos. Campinas, SP. Pontes, 1999, p. 35). 
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reflexão sobre o psicologismo ele apresentou-nos seu gesto de interpretação sobre 

sentido, sujeito, origem6. 

Assim nos lembra o autor que o sentido das coisas não é algo que se pode 

conter. O sentido requer ser compreendido, o que tornaria em vão a intenção de 

querer estancá-lo ou prendê-lo em uma redoma. Compreender, neste caso, seria 

envolver o sentido numa reflexão filosófica, sabendo da impossibilidade de obter 

respostas decisivas sobre o processo de significação, porque sentido é algo que 

habita o universo do desconhecido.  

Dessa forma, um posicionamento discursivo por parte do sujeito depende de 

como ele interpreta esse universo e nele se significa. Sobre isso devemos 

considerar que uma vez que há a dispersão do discurso, há também a dispersão do 

sujeito, o que é determinante sobre o lugar que este ocupa no discurso. 

Para Henry (1993) um dos grandes obstáculos para a linguística no passado 

foi atuar em campos onde teorias psicologistas e sociologistas imperaram. Contudo, 

emergia uma necessidade, o que o levou a declarar que: “Na história da linguística 

não foi possível deixar inteiramente em suspenso a questão do sentido.” (p. 152). 

Significando que, o sentido sempre trouxe em si uma essência que poderia escapar 

caso não houvesse tomadas de posições filosóficas por parte da linguística, 

correndo-se o risco até mesmo de a linguística não ter sobrevivido.  

É a partir dessa reflexão do autor que nos é colocado como o trabalho de 

Saussure, por exemplo, encontrou sua limitação, pois ao tomar como base o puro 

cientificismo não atentou-se para o fato de que o sentido não se prenderia às 

questões, puramente, de raciocínio lógico.  

O que Henry (1993) em seus estudos propôs foi a interdependência dos 

campos do saber, Filosofia, Sociologia, Linguística e outras mais. Somente assim, 

acreditava ele, seria possível haver um deslocamento sobre o entendimento em 

torno do sentido. Do contrário, a busca por teorias que tentavam esgotar em si a 

compreensão sobre os processos de significação, poderia levar a um conhecimento 

que não interessaria propriamente à linguística, porque tratar o sentido como algo 

que está na genética isso lhe parecia mais biológico do que linguístico. Assim 

intentaram as teorias gerativistas, alega Henry, propondo, por exemplo, a descrição 

                                                           
6
 HENRY, Paul. Sentido, Sujeito, Origem. In: ORLANDI, E. P. (org). O discurso fundador – a 

formação do país e a construção da identidade nacional. Págs. 151-162, Pontes Editores, São Paulo, 
1993. 
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de uma frase mediante aspectos fonológicos, à teoria de semântica universal toda a 

questão do sentido sobre determinada sentença ou oração.  

Entendemos nesta proposta que, o que houve foi a tentativa de conter o que 

não se retém, o sentido. Contudo, o desejo de domínio sobre as coisas do mundo é 

algo que faz parte da ilusão do sujeito e foi assim que teorias que propunham o 

controle sobre o sentido encontraram sua forma de subsistência nas épocas em que 

coexistiram.  

Mas esse não é o caminho que queremos tomar nesta nossa pesquisa, 

conforme Paul Henry fala anteriormente, porque até mesmo a chegada a um 

consenso pela maioria dos estudiosos da linguagem de que não há um sistema 

universal capaz de descrever o sentido só reforça a nossa proposta dentro desta 

perspectiva discursiva.  

Segundo Henry (1993), falar sobre sentido é falar de algo que está no 

inconsciente da linguagem, algo que se conecta com o pensamento do sujeito, e é 

sobre isso que ele chama-nos à atenção. Percebe-se que há algo de peculiar na 

língua e consequentemente no sentido e esse é uma interpretação que Henry faz 

sobre muitos estudos que foram feitos em torno da linguagem, principalmente no 

que concerne aos trabalhos de Saussure. Vislumbra-se nos entremeios do Curso de 

Linguística Geral que as ideias de Saussure foram para além do psicologismo, 

intentadas ou não pelo autor, e talvez inconscientemente. De qualquer forma, gestos 

de interpretações se tornaram possíveis, sentidos escaparam, e conceitos 

emergiram para além daquilo que se pretendiam expor.   

Assim, trazemos esta análise sobre o sentido para o universo dos discursos 

entendendo que o processo de significação que se manifesta nas discursividades 

antecede a materialidade, pois o sentido precede o discurso, concordando com o 

que Orlandi (1990, p. 177) nos diz, “para que o discurso tenha um sentido é preciso 

que ele já tenha sentido”.  E isso confere a marca de que todo discurso possui um 

“pré-construído” como nos coloca Pêcheux (1995).  

Eis então um caminho a seguir, buscar no pré-construído os sentidos que 

atravessam e permeiam os discursos dos sujeitos-professores de língua inglesa com 

os quais trabalhamos nesta análise. 
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3.2 O pré-construído nas discursividades 

Iniciamos esta reflexão sobre o pré-construído nas discursividades a partir do 

que Pêcheux (1995) nos coloca em seu texto “Sujeito, centro, sentido”, um tanto 

similar ao que Paul Henry faz em seu trabalho sobre “Sentido, sujeito, origem”. 

Enquanto Paul Henry faz uma crítica ao psicologismo que nos impede de ver que o 

sentido não é passível de contenção, Pêcheux constrói seus argumentos, acerca 

dos processos de significação, que vivem na iminência de uma concepção idealista. 

Para tanto, Pêcheux (1995) parte da descrição de dois funcionamentos que operam 

sobre as discursividades simulando os domínios de pensamento.  

 O primeiro funcionamento atua entre a combinação “encaixe/articulação” na 

produção de sentidos. Para Pêcheux (1995) esse é um par formado por elementos 

que operam de maneira imparcial sobre os discursos, criando um mascaramento do 

real sob a forma de um pré-construído. Essa combinação, que abriga o pensável, 

resultará no modo como o sujeito significa e se significa no universo ao seu redor, 

por meio de processos discursivos.  

Percebemos como esta reflexão sobre a combinação de encaixe/articulação, 

atuando sobre os domínios de pensamentos, nos auxiliará na identificação das 

representações imaginárias dos nossos sujeitos-professores de língua inglesa. 

Também notamos que, para nos deslocarmos rumo a esse propósito será 

necessário compreendermos melhor esse funcionamento combinatório. 

Prosseguimos com Pêcheux (1995) em sua tese sobre o idealismo. Já 

sabemos que há uma determinação de fora sobre o funcionamento do discurso e 

sobre os domínios de pensamentos. Mas devemos entender também que a partir do 

par encaixe/articulação temos outros pares similares como: 

necessidade/contingência; objeto/sujeito; e construção lógica/observáveis7. Atemo-

nos a esta última combinação, e na sua correlação com o primeiro par 

encaixe/articulação. E assim veremos que:  

(...), o duplo funcionamento articulação de enunciado/encaixe vai se 
distribuir espontaneamente de modo que o encaixe seja o 
mecanismo de base que fornece a „descrição dos observáveis‟, e que 
a articulação de asserções seja o mecanismo de base da abstração 

                                                           
7
 “onde um dos termos é constituído pelo corpo de observações de um sujeito descritas na linguagem 

concreta de situação, utilizando o que Russel chama os particulares egocêntricos (eu, aqui, agora, 
isto,...), e onde o outro termo corresponde às relações hipotético-dedutivas concebidas como a 
própria base da abstração científica.” (PÊCHEUX, 1995, p. 125) 
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científica que liga entre si as „construções lógicas‟. (PÊCHEUX, 1995, 
p. 125-126) 

 É a partir daí que Pêcheux chega ao conceito de como alguns saberes, a 

exemplo da Lógica, sustentaram a ideia do pensamento independente do ser e do 

sujeito, dispensando uma reflexão filosófica sobre as coisas do mundo. 

Com isso, outros pares vão emergindo e apresentando combinações que 

deslocam a nossa questão inicial sobre o sentido e o pré-construído. Passamos para 

as relações concreto/abstrato, situação/propriedade e distinção 

explicativa/determinativa, buscando uma atenção maior sobre aqueles que julgamos 

relevantes para esta proposta dissertativa.  

Na relação língua de observação/língua teórica, ou seja, construção 

lógica/observáveis há uma submissão à situação/propriedade, provocando no sujeito 

concreto individual seu apagamento mediante a um sujeito universal, simulando a 

unicidade do mesmo. 

Percebemos também que nesse prosseguimento concreto e abstrato 

acontece um entrelaçamento com a determinação e explicação, o que levaria à 

simulação dos processos de identificação. Citando um exemplo sobre isso, Pêcheux 

(1995) nos fala da “língua de observação” e da “língua teórica”. Na língua de 

observação lidamos com realidades observáveis caracterizada em materialidades 

como: grande, pequeno, branco, negro, etc. Enquanto que na língua teórica os 

termos fogem à observação, como as palavras ego, imaginação, etc.  

Essas ideias opostas contrapõem os aspectos do mundo físico aos aspectos 

do mundo mental, sendo que neste último não é possível nos atermos a uma 

referência ou a um sentido, porque a essência das ideologias não está nas ideais e 

sim nas forças materiais, ou seja, no que é observável. Ressaltando que essas 

forças são as mesmas que interpelam os indivíduos em sujeitos (ALTHUSSER, 

1985). 

Compreendemos que essas forças materiais constituem os conjuntos e as 

formações discursivas, as massas que se dispersam no mundo mental, que nos 

dificultam as identificações. Enquanto o sujeito, situado no mundo físico, é uma 

unidade identificável e observável. Então é a partir dessas duas perspectivas que 

Pêcheux (1995) observa, paralelamente, duas formas-sujeito: sujeito/sujeito e 

sujeito/massas. E também nos coloca: 
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Considera-se cada povo como uma pessoal moral, cuja duração é de 
vários séculos, e que subsiste na medida em que compõe um estado 
e que age durante todo esse tempo através daqueles que o 
compõem, como um homem age através de seus membros. (...) o 
sujeito massas põe sagrados problemas de identidade, de 
identificação. Um sujeito é também um ser do qual se pode dizer: “é 
ele!”. Diante do “sujeito” massas, como poderemos dizer “é ele”? 
(ALTHUSSER, 1985, apud PÊCHEUX, 1995, p. 130). 

 Para respondermos a essa indagação que nos remete às questões de 

identidade e processos de identificação do sujeito, o que muito nos interessa em 

nosso propósito, perseguimos as idéias que nos fazem pensar no sujeito individual 

como uma personificação das massas, de um conjunto, ou de uma formação 

discursiva, como abordaremos mais adiante.  

Refletindo a partir desse pensamento, veremos como os enunciados 

formulados, a partir do lugar de onde enuncia nosso sujeito-professor, abordado 

nesta pesquisa, produzirão materialidades discursivas sobre as quais podemos 

apreender efeitos de sentidos. 

Para tanto, devemos considerar que todo discurso e todo sujeito é um efeito 

ideológico de onde os sentidos emergem, nenhum deles devem ser tomados como a 

origem. Buscar o caminho rumo à compreensão de como o sujeito se personifica, ou 

como ele se significa, requer o entendimento sobre processos de historicização 

desse sujeito, ou de como ele compreende o mundo à sua volta, bem como ele se 

vê no universo que o circunda, ou ainda, de que forma acontecem as 

representações imaginárias. Sobretudo, do processo de assujeitamento, lembrando 

Althusser (1985), como o nosso indivíduo analisado nesta pesquisa foi/é interpelado 

em sujeito-professor.   

Retomamos o fato sobre a personificação das massas, do sujeito que se 

inscreve numa dada formação discursiva, e como ocorrem as filiações identitárias. 

Pêcheux (1995) já nos disse do sujeito massas, tornemos evidente que esse sujeito 

identifica-se por meio da inicial maiúscula “S”. Tal Sujeito se coloca como o centro, o 

universal, revelando semelhanças com o Outro de Lacan (1978). Tanto o Sujeito 

quanto o Outro constituem a personificação das massas. Então, quando o sujeito, o 

indivíduo interpelado e inscrito em uma formação discursiva, enuncia, seu dizer 

revela o discurso do Outro ou do Sujeito massas. 

Mediante aos aspectos complexos de identificação apresentados, somente 

uma perspectiva, nas palavras de Pêcheux (1995, p. 134), “não-subjetiva da 
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subjetividade” daria conta de explicar como o sujeito-sujeito se significa entre o 

Sujeito massas. Assim perseguimos a proposta do autor de buscar nos processos 

discursivos, nas materialidades, elementos que nos ajudem a unir os pontos que 

constituem a identidade heterogênea do sujeito-professor de língua inglesa. 

Dessa forma, discorrer sobre nossa temática nos requer o cuidado sobre 

certos aspectos de não nos deixar levar pelo caminho do engano sobre a 

materialidade dissimulada. Assim, veremos no equívoco da língua o deslize 

mediante a forma de um pré-construído, ao dizer, por exemplo, que nos cursos de 

graduação em Letras não se aprende a língua inglesa, ou ainda, que é somente em 

escolas de idiomas que é possível aprendermos outra língua.  

Sobre isso, compete a este trabalho uma análise que consiga interligar pontos 

de subjetividade permeados por processos que historicizam tal argumentação, para 

então tecermos nosso gesto de interpretação sobre o pré-construído que emerge 

nas discursividades. 

Segundo Celada (2002), o pré-construído se revela por meio de 

manifestações impensadas, pré-existentes ao sujeito que enuncia. Sendo assim, os 

discursos que circulam dentro e fora do meio acadêmico enunciando o não 

desenvolvimento de habilidades linguísticas em língua inglesa, atravessam os 

discursos e se alojam nas palavras de nossos sujeitos-professores entrevistados. 

Isso faz com que tomemos o seguinte posicionamento, puxar o fio desse discurso, 

retrocedendo os processos históricos que levaram à formulação de discursos que 

praticamente perpetuam o ensino de línguas, principalmente nas escolas públicas de 

ensino regular. 

Uma tendência, observada em Celada (2002), sobre o funcionamento do pré-

construído, é de que normalmente ele se apresenta na forma de um “processo de 

congelamento de uma interpretação que ficou isenta de ser submetida às devidas 

reavaliações, tanto em trabalhos acadêmicos quanto na prática de ensino” (p. 56).  

Trazendo tal reflexão sobre os discursos de nossos sujeitos-professores 

entrevistados veremos que, no funcionamento do pré-construído há diversas 

formulações que adquiriram formas estáticas nas discursividades. Isso nos leva a 

pensar que alguns acontecimentos não rompem e nem irrompem no fio do discurso 

os saberes que permitem certos deslocamentos, porque ao dizer que todos nós 

temos a obrigação de saber uma segunda língua, ou, você não aprende inglês na 
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universidade e sim em escolas de idiomas, isso resvala para como a forma de um 

pré-construído pode perpetuar o imaginário da língua. 

Ou ainda, em Pêcheux (2011), a forma de um pré-construído se constitui 

como micro-organismos ideológicos que se instauram na língua e nos discursos 

constituindo uma ideologia dominante, colocando  

em questão a metafísica confortável que considera as classes como 
objetos pré-construídos e autocentrados, o sujeito como uma 
unidade ativa de uma consciência intencional e a língua como um 
instrumento de comunicação das ações e expressões desse sujeito. 
(PÊCHEUX, 2011, p. 98).  

O saber e o deslocamento que se deve buscar a partir disso é considerar as 

ideologias dominadas como capazes de operar nos entremeios da dominação 

produzindo efeitos de sentidos que significam no e através do sujeito. Lembrando 

que, o intencional e o centramento são efeitos ilusórios, que apenas disfarçam 

relações assimétricas e heterogêneas imbricadas nos movimentos do sujeito com a 

linguagem, parafraseando Revuz (1990, p. 28) “não há centro para o sujeito fora da 

ilusão (...)”, o que nos faz pensar que essas relações antagônicas são necessárias e 

constitutivas dos processos identitários. 

Considerando essas reflexões sobre sentido e o pré-construído nas 

discursividades, reiteramos nossa abordagem no item 3, onde falamos sobre o 

interdiscurso e como ele mobiliza a memória discursiva na formulação do dizer. A 

presença da paráfrase no discurso do sujeito remete ao movimento que ressoa 

“significativamente na verticalidade do discurso”, ou seja, no interdiscurso, “e se 

concretizam na horizontalidade da cadeia”, no intradiscurso, “através de diferentes 

realizações linguísticas”. (SERRANI 1991, p. 110). 

Quando o sujeito enuncia há uma produção de sentidos sobre o que diz. 

Temos então um trabalho do interdiscurso. Numa situação da qual ele não tem 

controle, o sujeito escolhe dizer isso e não aquilo. Isso é um efeito do imaginário 

determinante também sobre o modo como o sujeito enuncia, também um modo 

peculiar de retomar e reformular aquilo que já foi dito antes. É esse reformular, que 

Orlandi (1999) chama de processos parafrásticos, e que veremos a seguir na forma 

como se dá o retorno ao mesmo espaço do dizer. 
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3.3 Processos parafrásticos: o retorno ao mesmo espaço do dizer  

Falar de processos parafrásticos implica, nesta parte de nossa reflexão sobre 

construções de sentidos, falar também de processos polissêmicos. Fazemos isso 

com base no aporte teórico propiciado pela análise feita por Orlandi (1999). Ao 

mencionar os conceitos e os papeis da paráfrase e da polissemia, dentro da 

perspectiva discursiva Orlandi (1999) enfatiza que é recorrente no sujeito a prática 

da paráfrase para tornar seu enunciado interpretável.  

Embora o sujeito se inscreva em um movimento cíclico, no uso do repetível, 

ele o faz de modo particular. Essa maneira peculiar, no uso do mesmo, conduz o 

sujeito à produção de sentidos, de onde também outros sentidos poderão surgir, e 

isso pode levar a um segundo processo, o polissêmico. E o modo como o sujeito 

consegue se significar no limiar desses dois espaços de construção de sentidos é o 

que pode causar o deslocamento de saberes.  

Uma vez que a paráfrase é a repetição do mesmo a autora nos apresenta três 

formas de retomar o lugar do dizer: a) repetição empírica (mnemônica), semelhante 

ao efeito „papagaio‟, onde o sujeito repete e esquece o que diz; b) repetição formal, 

onde há uma produção de enunciados, mas sob o efeito do abstrato da língua; c) 

repetição histórica, onde o sujeito aprende articular e formular o seu dizer dentre 

tantos dizeres constituindo um saber discursivo. 

O sujeito para se constituir sócio e historicamente tem seu discurso 

atravessado por todas essas formas de repetição, onde a forma ideal é representada 

por aquela que historiciza através das discursividades. Nisso consiste, segundo 

Orlandi (1999), o contraste entre paráfrase e polissemia, o mesmo e o diferente, a 

produção e a criação no campo da linguagem. Contudo, são duas faces de uma 

mesma moeda, onde uma complementa e, em certos momentos, se entrelaça com a 

outra. 

No campo discursivo, a paráfrase é a reiteração do mesmo e a polissemia é a 

produção do diferente. Por meio da paráfrase retomamos o dizer e por meio da 

polissemia há a possibilidade de um deslocamento de sentidos. Por isso dizemos 

que a constituição do mesmo é o retorno ao mesmo espaço do dizível e re-significar 

esse espaço do dizível compreende uma atuação do sujeito e do seu discurso no 

campo polissêmico. A paráfrase traz o efeito do já dito e a polissemia provoca o 

deslocamento e historiciza o discurso. 
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Para um funcionamento do discurso que possibilite mobilizar outros saberes, 

Orlandi (1997) nos propõe três tipos de discursos operantes na polissemia: a) o 

discurso autoritário, onde a polissemia é contida; b) o discurso polêmico, em que ela 

é controlada; c) o discurso lúdico, em que ela é aberta. Nos três casos há uma força 

em comum, de um jogo que opera sobre as regras da língua e é por meio desse 

jogo que o sujeito se representa e representa o outro. Percebemos que as forças 

imaginárias operantes sobre esse conjunto promovem gestos de interpretação que 

propiciam transferência de saberes e deslocamentos de sentidos.  

Compreendemos que sobre o discurso autoritário, o que se busca no campo 

dos enunciados é a condição de „reversibilidade‟, colocada por Orlandi (1997), 

porque essa condição permitirá um movimento entre os papéis que os sujeitos 

ocupam dentro e fora de suas formações discursivas, sem que um sujeito ocupe o 

lugar do outro e ambos adquiram igual legitimidade no processo discursivo. Isso 

significa que cada sujeito deve produzir um discurso do seu lugar e não do lugar do 

outro.  

Esse é o limite colocado pelo jogo da alteridade. O que cada sujeito deve 

fazer em um processo reverso é saber operar com os sentidos produzidos a partir da 

posição do outro. 

Portanto, sobre processos parafrásticos e processos polissêmicos o gesto de 

interpretação que fazemos é que o mesmo pode se tornar o caminho para o 

diferente, porque em se tratando de linguagem, nada é completo e finito, há uma 

movimentação constante de sujeitos e sentidos que vagam de um campo ao outro, 

fazendo circular os sentidos e deixando marcas sobre o dizível acomodadas pela 

memória discursiva.  

Contudo, há um espaço de tensão entre os dois campos operando sobre o 

discurso. 

Essas são duas forças que trabalham continuamente o dizer, de tal 
modo que todo discurso se faz nessa tensão: entre o mesmo e o 
diferente. Se toda vez que falamos, ao tomar a palavra, produzimos 
uma mexida na rede de filiação dos sentidos, no entanto, falamos 
com palavras já ditas. E é nesse jogo entre paráfrase e polissemia, 
entre o mesmo e o diferente, entre o já-dito e o a se dizer que os 
sujeitos e os sentidos se movimentam, fazem seus percursos, (se) 
significam. (ORLANDI, 1999, p. 36).  
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 Tudo isso acontece porque enquanto na paráfrase temos a constância, na 

polissemia temos a instabilidade que, por sua vez, também joga com o equívoco.  

Esse jogo só é possível porque não temos acesso ao real da língua, que se aloja no 

imaginário, e está sujeito às falhas. As falhas são marcas da incompletude do 

sujeito, do discurso e do sentido que nunca se darão por finalizados. 

Em Serrani (1991) encontramos que a paráfrase possui uma relação na 

configuração do registro imaginário, onde ela concorda com Orlandi ao citar que 

tanto os processos parafrásticos quanto os processos polissêmicos têm papel 

fundamental na produção da linguagem. Então ela toma a paráfrase como 

ressonância interdiscursiva de significação8 como proposta de uma análise sobre a 

construção dos sentidos. 

De acordo com Serrani (1995) é possível observar e analisar em 

materialidades discursivas elementos da língua que constituem o equívoco e 

deslocam os saberes.  

(...), a língua é sujeita ao equívoco e a ideologia é um ritual com 
falhas que o sujeito, ao significar, se significa. Por isso, dizemos que 
a incompletude é a condição da linguagem: nem os sujeitos nem os 
sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e acabados. Eles 
estão sempre se fazendo, havendo um trabalho contínuo, um 
movimento constante do simbólico e da história. É a condição de 
existência dos sujeitos e dos sentidos: constituírem-se na relação 
tensa entre paráfrase e polissemia. Daí dizermos que os sentidos e 
os sujeitos sempre podem ser outros. Todavia nem sempre o são. 
Depende de como são afetados pela língua, de como se inscrevem 
na história. (ORLANDI, 1999, p. 38). 

Ao inscreve-se na história, o sujeito tem sua identidade desvelada por meio 

de um lugar discursivo e determinada por um lugar social. Essa conjunção é 

constituída nos entremeios das redes de significações, levando o sujeito a se 

identificar com certas filiações. São processos identitários que permeiam as 

formações discursivas e interligam os sentidos. 

Trazemos para esta análise, a proposta da repetição do mesmo, como forma 

de identificarmos a identidade heterogênea do sujeito-professor de língua inglesa 

que, ao se inscrever num espaço discursivo é atravessado por outros discursos por 

meio de uma identificação ideológica determinada pela formação discursiva.  

                                                           
8
 SERRANI, Silvana Mabel. A paráfrase como ressonância interdiscursiva na construção do 

imaginário da língua – o caso do espanhol Riopratense. Tese de Doutorado. UNICAMP, SP, 
1991. 
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Nas entrevistas aos docentes percebemos certas retomadas aos mesmos 

espaços discursivos que aparecem como recorrentes nas falas de todos os 

professores que entrevistamos.  

Para ilustrar o que dizemos, enfatizamos a fala que projeta a imagem do 

professor como um “reflexo” ou um “espelho” para os seus alunos. Outro caso é 

incumbir o sujeito-professor da responsabilidade e da missão de educar os alunos 

para a vida. Ou ainda, no discurso sobre a língua inglesa, tomar o conhecimento do 

idioma como algo que vai “abrir portas”, dando acesso ao universo do outro. 

Como nos reforça Serrani (1991), analisar na materialidade discursiva o 

enunciar do mesmo é um dos principais caminhos, dentro da Análise de Discurso, 

para apreender as marcas identitárias de sujeitos que encontram nas suas 

formações discursivas um espaço de reformulação e de saberes.  

Interessante é perceber como esses processos se historicizam. As condições 

históricas estão intimamente ligadas à formação do sujeito-professor, implicando 

diretamente sobre sua identidade, e que no seu processo de também aprendiz da 

língua ele absorveu que: “Aprender línguas, portanto, deve promover a uma 

ascensão pessoal não somente nos planos cognitivo, social e cultural, mas 

identitário.” (MARTINS, 2013, p. 39). Por sua vez, ao tomar esse discurso como seu, 

o sujeito-professor transmite tal conceito ao seu aluno, onde cria-se no imaginário a 

língua como uma chave que “abre portas”, passagens que uma vez dada ao 

professor também reflete o fato de para o aluno não será diferente, por isso a 

imagem do sujeito-professor se torna um espelho para o aluno. 

Dessa forma a “configuração do registro imaginário” (SERRANI, 1991, p. 26) 

depende de certa recorrência ao mesmo espaço do dizer, o que não se caracteriza 

como algo intencional sobre aquilo que se quer significar. Para tanto, a autora nos 

propõe modelos de abordagens linguísticas do fenômeno parafrástico como meios 

de tecer análises discursivas, é sobre isso que falaremos logo a seguir. 

 

3.4 Das abordagens linguísticas a uma abordagem discursiva sobre a 

paráfrase 

Antes de adentrarmos ao foco deste item que é discorrer sobre uma 

abordagem discursiva sobre a paráfrase, revisitemos junto com Serrani (1991; 1997) 

em seu aparato teórico algumas abordagens linguísticas que precedem o nosso 

propósito. Assim fizemos um recorte sobre a abordagem da autora a partir da 
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identificação de três classes de sinonímias que nos conduzirão, inicialmente, rumo 

ao que queremos descrever. São elas: a) sinonímia-identidade; b) não sinonímia; c) 

sinonímia-equivalência. Vejamos e analisemos brevemente cada uma dessas 

classes. 

Na relação sinonímia-identidade o sentido das sentenças parafrásticas só 

poderá ser mantido se, no caso de similaridades, uma sentença puder substituir a 

outra sem interferir na verdade representada na materialidade, “(...) nessa 

perspectiva, a paráfrase é entendida como instância de identidade semântica.” 

(SERRANI, 1991, p. 63). 

Na relação de não-sinonímia considera-se o princípio de que duas formas 

linguísticas diferentes possuem também sentidos diferentes. O contrário seria 

possível apenas mediante a explicação por fatores extralinguísticos. Trata-se na 

verdade de uma concepção com base estruturalista e operante no nível da frase. 

Por exemplo, dizer que: “Paulo construiu a casa” é equivalente a “A casa foi 

construída por Paulo”, no entanto, percebe-se que a tematização é diferente. 

Comparando as duas primeiras relações de paráfrase, Serrani (1991) destaca 

que: “Os dois modelos expostos até aqui apresentam como se sustentassem teses 

contrárias: um enfoca a paráfrase enquanto fenômeno de sinonímia-identidade 

outro, como manifestação de não-sinonímia.” (p. 65). Isso leva a autora à outra 

reflexão que une os dois modelos.  

Nos dois casos acima, o processo de significação fica preso ao sistema 

linguístico e fechado de interferências exteriores, ainda tomam a paráfrase como um 

„acidente‟ entre sentenças e, sobretudo, partem do princípio da „univocidade da 

linguagem‟. 

Na terceira e última relação, sinonímia-equivalência, o que temos é a 

consideração sobre diversos tipos de análise semântica. Enquanto que, na relação 

anterior, ao falarmos de Paulo e a casa, as diferenças temáticas se restringem, 

nesta terceira proposta isso já não acontece. Trata-se de uma relação que, por 

conceitos pautados na Teoria da Enunciação, busca uma referenciação dos 

elementos linguísticos descritos no discurso (BENVENISTE, 1966), revelando-se 

numa proposta que dá indícios de abertura às condições de produção e ao exterior 

da língua. Segundo Serrani (1991): “Neste tipo de enfoque, o tema da paráfrase 

encontra-se inscrito, frequentemente, em estudos sobre a organização linguística da 

relação predicativa e sobre as operações de referenciação” (p. 67).  
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Dessa forma o conceito de sinonímia-equivalência passa a considerar o fato 

de que tratar a linguagem no sentido unívoco não atende à compreensão dos 

processos de significação e construções de sentidos. A partir de então diversos 

estudiosos passam a se debruçar para teorizar a respeito. 

Serrani (1991) destaca, para um entendimento cronológico, dentro dos 

estudos linguísticos sobre a paráfrase, como se deram as abordagens desde o 

estágio „pré-saussuriano‟ até o estágio em que os semanticistas já conseguiam tratar 

a língua e a fala distintamente.  

Segundo ela, na primeira fase pré-saussuriana não havia uma determinação 

sobre língua e discurso e nem sequer uma preocupação sobre as coisas que 

escapavam à Gramática. Já na fase contemporânea a Saussure, elementos 

linguísticos de aspectos enunciativos, mesmo no limiar da dicotomia língua/fala, não 

eram levados em consideração. Chegada à última fase, da era pós-saussuriana, 

reconheceu-se a necessidade de estudos distintos sobre ambos os aspectos, língua 

e fala. E foi nesse ponto em que a Teoria da Enunciação se apegou.  

Nesta linha, descrita por Serrani, estudiosos como Ducrot (1984), Vogt (1977; 

1981) e Guimarães (1987), entre outros, passaram a posicionar a paráfrase como 

fenômeno de sinonímia-equivalência atendendo as várias vozes da linguagem que 

passam a ser analisadas com um olhar mais atento, sabendo que o sentido de um 

enunciado pode ser um, mas ao mesmo tempo ele está aberto a outras 

interpretações. 

Sendo assim, como a paráfrase passou a ser enxergada a partir desse novo 

contexto mais maleável? “(...) a paráfrase deixa de ser concebida como fenômeno 

contingente para ser considerada uma das problemáticas centrais da linguagem.”, 

nos respondeu Serrani (1997, p. 38-39). E é a partir desse raciocínio que a autora 

nos apresenta uma proposta de estudo parafrástico para fins de análise discursiva, 

atendendo aos princípios do interdiscurso ela analisa a paráfrase como ressonância 

interdiscursiva. 

A proposta sobre paráfrase que trazemos para esta dissertação atende aos 

aspectos de funcionamentos parafrásticos das unidades linguísticas no discurso, 

observados nos estudos de Serrani (1997) que corroboram como os trabalhos de 

Pêcheux (1969), Pêcheux e Fuchs (1975) e Orlandi (1983). Dessa forma, 

compartilhamos com a autora o conceito de que a paráfrase é uma “relação 
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semântica não-estável, que não decorre de alguma qualidade própria da frase que 

possa ser diretamente observada.” (SERRANI, 1997, p. 43).  

Portanto, tomar os sentidos que emergem de processos parafrásticos, 

unilateralmente, só configura uma posição de não entender que os sentidos possam 

ser outros. 

Devemos saber que o universo da linguagem não é lógico e muito menos 

estável, embora em alguns espaços há a intenção de torná-la passível de controle e 

manipulação, como observou Pêcheux (1982) ao conceituar os universos 

discursivos logicamente estabilizados. Mas é na contrariedade de outro conceito, 

denominado pelo mesmo autor, que encontramos o espaço onde posicionamos o 

nosso estudo sobre a paráfrase, no universo logicamente não-estabilizado. 

 No universo instável encontramos condições de estabelecer uma análise que 

toma como parte essencial de reflexão o universo de sujeitos-professores sócio-

histórico e ideologicamente constituídos pela condição fundamental da existência 

humana, a língua, se caracteriza bem com a palavra „maleável‟ que utilizamos a dois 

parágrafos atrás na formulação do nosso dizer sobre a paráfrase. 

Assim, prosseguimos esse estudo trazendo alguns aspectos da linguagem 

que evidenciam a paráfrase como um elemento que se situa no nível do 

interdiscurso. Lembrando que, quando Orlandi (1999) fala sobre os processos 

parafrásticos, sua abordagem considera a paráfrase como algo que opera sobre a 

matriz do sentido, sobre elementos da linguagem constituídos no seio das 

instituições, ou das formações discursivas. E então, percebemos que dessa 

perspectiva há um ressoar e um repetir que ecoa dos discursos e que emergem 

dessas instituições representadas por sujeitos interpelados pelas ideologias que 

permeiam essas instituições. 

Do conceito abordado acima apreendemos o termo ressonância adotado por 

Serrani (1997) que diz respeito ao fato de que,  

(...), há paráfrase quando podemos estabelecer entre as unidades 
envolvidas uma ressonância – interdiscursiva – de significação, que 
tende a construir a realidade (imaginária) de um sentido. 
Ressonância porque para que haja paráfrase a significação é 
produzida por meio de um efeito de vibração semântica mútua. (p. 
47)  

Uma vez entendida a paráfrase como ressonância interdiscursiva, duas 

perspectivas poderão ser adotadas em torno desse conceito: a) ressonâncias de 
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significação em torno de unidades específicas, que trata a paráfrase observando os 

aspectos lexicais, frases nominais, entre outros elementos no uso da linguagem; b) 

ressonâncias de significação em torno de modos de dizer.  

Pelo termo que se dispõe na segunda proposta, adiantamos que esta 

denominação muito nos interessa, pois é sobre o “estudo dos efeitos de sentidos 

produzidos pela repetição, em nível interdiscursivo, de construções sintático-

enunciativas na estruturação de um discurso determinado.” (SERRANI, 1997, p. 47), 

que nos dedicamos neste trabalho a analisar as discursividades apresentadas nas 

materialidades coletadas junto aos nossos sujeitos-professores entrevistados. 

Então, para fins que atendam aos propósitos de uma análise discursiva 

buscamos no corpus de nossa pesquisa saber como a representação dessa forma 

do repetível se manifesta na construção do imaginário desses sujeitos professores 

de língua inglesa, constituindo a memória discursiva sobre os modos de dizer. 

Lembrando também que buscamos estabelecer uma análise sobre a ordem do 

interdiscurso, vislumbrando observar como as sequências discursivas são 

estabelecidas ao longo dos enunciados analisados. 

 

3.5 Refletindo sobre o corpus: ressonâncias sobre os modos de dizer no 

universo logicamente não estabilizado 

O que buscamos tecer aqui, neste espaço, são nossas considerações 

teóricas discursivas sobre o que observamos, principalmente, nas falas dos sujeitos-

professores que entrevistamos nesta pesquisa.  

Quando falamos neste capítulo sobre memória discursiva movimentamos 

saberes sobre aquilo que é dito antes, em outro lugar. Dessa forma abordamos 

sobre como o interdiscurso opera sobre os dizeres e os sentidos significam por meio 

do sujeito.  

Também falamos do intradiscurso que opera na formulação do dizer, fazendo 

com que o sujeito, ao enunciar, diga „isso‟ e não „aquilo‟. Ainda cabe lembrar que, na 

relação pensamento-linguagem-mundo recorrer às famílias parafrásticas se constitui 

numa prática constante do sujeito na construção dos enunciados. Destacando que 

esta não é uma prática controlável pelo sujeito, e sim determinada pela ideologia. 

Ressaltamos que nas discursividades o pré-construído, muitas vezes, é 

constitutivo dos sentidos e dos sujeitos. Por outro lado, a prevalência de formas 

estáticas permeando os discursos pode impedir o deslocamento de saberes, 
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permitindo que uma ideologia dominante se estabeleça por meio de forças 

intencionais, criando a ilusão de sujeitos unos e centrados. 

Outros elementos também devem ser recordados nesta primeira reflexão 

sobre o nosso corpus. Então vamos retomar as observações feitas em torno do 

sentido, do sujeito e da origem buscando saber como elas ajudarão a compreender 

as falas dos nossos sujeitos analisados. 

Assim, vimos como o pensamento articula os elementos da linguagem na 

produção dos sentidos, se refletindo nas representações do real da língua, levando à 

simulação dos processos de identificação, criando uma realidade. São esses 

mesmos processos que interpelam indivíduos em sujeitos. E é a partir dessas 

interpretações que temos o sujeito/sujeito e o sujeito/massas, formas que permeiam 

as formações discursivas. 

Outro conceito que abordamos, nesta primeira parte de nosso trabalho, foi 

como a paráfrase nos leva ao mesmo espaço do dizer, atuando diretamente sobre o 

interdiscurso. Recordamos então um dos caminhos que nos leva à proposta da 

repetição histórica, de um retorno ao mesmo espaço do dizer, e rumo a um saber 

discursivo. 

Por fim, chegamos a uma proposta de análise capaz de interligar todos os 

pontos abordados até aqui, neste capítulo. Uma análise tendo a paráfrase enquanto 

elemento capaz de fazer ressoar no interdiscurso sentidos que constituem discursos 

e sujeitos em espaços discursivos logicamente não estabilizados. 

Tomamos como universo logicamente não-estável o universo do sujeito-

professor de língua inglesa, compreendendo esferas educacionais supostamente 

distintas, numa análise construída sobre seus modos de dizer e sobre como esse 

sujeito se constitui por meio de uma filiação identitária, bem como a imagem que ele 

possui da língua que ensina, do sistema educacional, do aluno como seu co-autor 

no processo de ensino e aprendizagem, e também qual a imagem de si mesmo. 

Reunimos esses elementos no sentido de buscar os processos que historicizam a 

trajetória do nosso sujeito entrevistado. 

Antes de iniciarmos nossas análises sobre as entrevistas vamos esclarecer 

alguns detalhes quanto à metodologia de transcrição das falas. Primeiro, buscando 

atender a critérios éticos, os nomes dos professores foram mantidos em sigilo, 

apenas fazemos a identificação por meio de siglas e números, onde determinamos 

que: S1(=Sujeito 1); S2(=Sujeito 2); S3(=Sujeito 3) e S4(=Sujeito 4). Também devem 
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ser observadas as pausas nas falas: / (=pausa curta); // (=pausa longa) e os recortes 

que fizemos nos discursos através das reticências entre parênteses =(...). Este 

último se fez necessário devido à extensão dos dizeres, que em alguns casos se 

tornaram um tanto longo, então, determinar os pontos essenciais nos discursos em 

torno dos temas abordados, foi uma forma de otimizar nosso processo de análise. 

Contudo, buscamos manter sobre esses recortes os sentidos necessários para a 

nossa abordagem. 

Atendendo à sequência teórica abordada neste capítulo, buscamos saber em 

primeiro lugar sobre como a memória discursiva está presente nos discursos 

analisados. Percebemos então como os dizeres interligados aos estudos sobre 

aquisição de línguas9 perpassam o discurso do professor. Observamos isso na fala 

de S1, a professora que compara o processo de aprendizagem da língua inglesa 

semelhante ao processo de aprendizagem da língua materna. 

S1: / O fundamental, eu vejo que nós fazemos de forma errada, ah/ porque o 

que você tem que adquirir primeiro? É a conversa! Uma criança aprende/ conversa, 

pra depois aprender a gramática, a escrita, a gramática e por aí vai na, na língua 

materna. Nós damos/ então nós temos que aprender o quê? A conversação é a mais 

importante. Nem que seja um pouquinho. 

Sobre esta materialidade apreendemos como a memória discursiva se 

apresenta sob a forma daquilo que já foi dito antes, perpassando o sujeito e 

revelando um discurso que não é o seu, mas que se constitui no seio de uma 

formação discursiva da qual S1 está inserido. 

Também é possível dizer dos sentidos que irrompem no fio do discurso em S1 

acerca dos dizeres sobre a aprendizagem de uma língua estrangeira. Tais sentidos 

remontam ao ideal de aprendizagem de uma segunda língua mediante à aplicação 

do chamado método direto10 que restringia o uso da língua materna nas aulas de 

língua estrangeira.  

Embora o método direto obteve sua culminância no final do século XIX e 

começo do século XX, perpassando por uma série de reformulações ao longo do 

                                                           
9
 “Aquisição é o desenvolvimento informal e espontâneo da segunda língua, obtido normalmente 

através de situações reais, sem esforço consciente.” (LEFFA, Vilson J. Metodologia do ensino de 
línguas. Disponível em: http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/Metodologia_ensino_linguas.pdf. 
Acesso em 21/09/2016). 
10

 Método vigente entre os anos de 1890-1930 tinha como foco o ensino e a aprendizagem apenas na 
língua alvo. In: RICHARDS, Jack. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge 
University Press. USA, 2009.  

http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/Metodologia_ensino_linguas.pdf
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anos, na busca pelo melhor método de ensino de língua estrangeira (RICHARDS, 

2009), ele ainda remete ao discurso que se consagrou entre os estudos da 

linguística aplicada, estando fortemente presente no imaginário social. 

Igualmente interessante é observar na fala de S2 outro segmento teórico 

sobre a aquisição de uma língua mediante a uma abordagem comunicativa11. 

S2: Pra se comunicar você vai precisar de vocabulário, né? Você vai precisar 

de vocabulário básico, nem que você fale “mim querer isso”, você vai precisar de 

vocabulário! // Né, vocabulário básico que você vai precisar e aí o restante é 

interação, né? Porque você vai ter / o ato da comunicação não é simplesmente fala, 

você vai ter expressão, você vai ter gestos, né? A pessoa vai entender dentro do 

contexto o que você tá dizendo também. Então assim / éh/ muito alunos às vezes vai 

falar: “ah professor eu não sei falar isso, mas // fala do jeito que você conseguir ou o 

pouco que você conseguir, o restante a pessoa vai preenchendo, vai entendendo 

porque quando você tá se comunicando com a pessoa eh// o processo de 

comunicação é bastante amplo/ você tá conversando com a pessoa, né? Você vai 

perguntar, mas espera aí, eu não entendi, volta, repete, né? Você pode falar mais 

devagar/ 

Em ambos os modos de dizer vemos como o interdiscurso, que opera sobre a 

memória discursiva desses sujeitos, provoca efeitos de sentidos sobre um discurso 

que não pertence a nenhum deles, porque são falas que já residiram em outros 

tempos, contudo se resignificam na forma como os sujeitos formulam seus dizeres. 

São dizeres historicizados, disponibilizados pela cadeia interdiscursiva, propiciando 

ao sujeito um meio de também produzir sentidos.   

Já no viés intradiscursivo, percebemos como os sujeitos optam por 

determinadas palavras no processo de formulação da materialidade discursiva que 

se quer construir. Na fala de S2, por exemplo, o enunciado de palavras como 

“vocabulário”, “comunicação”, “interação”, “fala”, “repete”, apontam para a 

concepção de um discurso sobre a aprendizagem de língua revestida por elementos 

específicos de um processo que é determinado por condições exteriores.  

Também observamos na forma coloquial „né‟ uma maneira que S2 encontra 

para estabelecer junto ao seu interlocutor a confirmação dos elementos que vai 

                                                           
11

 A abordagem comunicativa surge a partir de 1960 e tem como foco a comunicação como princípio 
organizacional no ensino de línguas, em contrapartida ao ensino embasado apenas no sistema 
gramatical. (RICHARDS, 2009). 
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selecionando para a construção do seu discurso, produzindo o efeito da ilusão 

daquilo que ele acredita ser seu. É dessa forma que o sujeito se inscreve na 

memória discursiva para constituir os sentidos, sob um efeito de apagamento, como 

se não importasse quem já disse o que acabou de ser dito no momento da 

enunciação, e sim a maneira como o que está sendo dito encontra sua forma de 

significar.  

É dessa forma que os processos que constituem os dizeres se articulam com 

a exterioridade do discurso encontrando situações com as quais se identificam, 

comprovando o que disse Revuz (1990), que a compreensão das marcas do 

discurso passa por uma especificação da alteridade e que “a exterioridade está no 

interior do sujeito” (p. 05). Visualizamos essas marcas nesses trechos, dos relatos 

coletados, que S1 traz em seu interior uma identificação com uma forma de adquirir 

uma língua, por meio da conversação. Já para S2 a interação, intermediada por 

elementos comunicativos, é o que permitirá ao sujeito se desenvolver no 

conhecimento de um idioma.  

De certo modo, percebemos que as duas representações imaginárias que 

esses dois sujeitos-professores, S1 e S2, fazem com relação ao processo de 

aquisição da língua, sutilmente, assumem formas semelhantes, porque em suas 

representações em torno do pensamento-linguagem-mundo, falar é o princípio da 

aquisição de línguas, o que o segundo sujeito adiciona é que “o ato da comunicação 

não é simplesmente fala”, ou seja, é algo mais. Isso nos mostra como cada sujeito 

se filia ideologicamente na cadeia interdiscursiva. 

Outro fator que não podemos deixar de observar são os dizeres silenciados 

sobre esses discursos, lembrando o que Pêcheux (1995) disse sobre a trajetória do 

dizer pelo campo da formulação. Vejamos outra fala, agora em S3, quando a 

professora é questionada sobre sua experiência no aprendizado da língua inglesa e 

o reflexo disso sobre a sua forma de ensinar. 

S3: quando você trabalha em duas áreas, tanto em escola comum quanto na 

escola de inglês, você pode fazer a comparação. Então na escola de inglês você vê 

que o resultado você alcança, você alcança, você chega lá né? 

Ressaltamos que neste caso, é observável no discurso da professora que ela 

não atua apenas em um segmento ao colocar: “quando você trabalha em duas 

áreas, tanto em escola comum quanto na escola de inglês”. O que aponta para uma 

condição que legitima S3 poder fazer uma comparação entre os dois segmentos, 
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mas que por outro lado silencia o fato de que na escola comum há pouco ou 

nenhum resultado sobre a aprendizagem de língua inglesa ao enunciar que “na 

escola de inglês você vê que o resultado você alcança”.  

Na materialidade acima em S3, dois percursos se cruzam, o caminho 

percorrido pelo dizer intradiscursivo é verticalmente atravessado pelos dizeres que 

se alojam na memória discursiva instituindo ideologicamente que para se aprender 

uma segunda língua, é preciso estudar em uma escola de idiomas, onde as 

condições de aprendizagem são constituídas sob a forma de um saber consolidado. 

Insistindo sobre a materialidade da palavra “comparação” lançamos nosso 

gesto de interpretação de que esta palavra estabelece o limiar de um campo 

discursivo ao outro, onde a professora se depara com a escolha de dizer „isso‟ e não 

„aquilo‟, optando por falar de uma posição discursiva e não de outra, como se 

deixasse pelo meio do caminho a escolha de falar sobre a aprendizagem de língua 

inglesa em escola comum, optando pelo caminho sobre o mesmo tema, em escola 

de idiomas.  

Reconsiderando a fala de Orlandi (1999) sobre a questão da escolha, ao 

fazermos opções trazemos para o nosso discurso “uma presença de uma ausência 

necessária” (p. 34). E essa „ausência‟ é constitutiva no discurso dessa professora, 

porque é a falta que lhe dá condições de estabelecer a comparação que ela faz.  

Prosseguindo nossa análise sobre os discursos coletados, abordamos mais 

um campo discursivo, buscando saber como os sentidos estão constituídos na forma 

do pré-construído. Já sabemos que o sentido das coisas não é passível de retenção 

e que isso irá se refletir sobre o discurso e o sujeito, causando dispersões.  

Portanto, fazer uma análise discursiva requer uma compreensão das 

condições de produção da materialidade, essa será a nossa prática no sentido de 

envolver os sentidos em torno do pré-construído nos discursos dos nossos sujeitos-

professores de língua inglesa, analisando seus posicionamentos discursivos, bem 

como o modo como enxergam o universo no qual se situam e como nele se 

significam.  

Também pensemos no discurso enquanto um momento em que é possível 

apreender a vivência do sujeito. Nessa perspectiva Orlandi (1990) nos diz: “para que 

o discurso tenha um sentido é preciso que ele já tenha sentido” (p. 177). Vejamos 

como isso acontece. 
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Há um discurso que circula entre os cursos de formação em Letras, 

especificamente, com habilitação em Língua Inglesa, que institui formas estáticas 

sob a forma de um “pré-construído”. É comum, sobre o modo de dizer, colocar que o 

aluno não aprende inglês na faculdade ou universidade. A opção mais efetiva seria 

fazer um curso em escolas de idiomas sob a égide de metodologias supostamente 

mais eficazes ou, se possível, fazer uma viagem para um país onde o inglês é a 

língua materna e ali conviver com situações ditas naturais que a língua pode nos 

propiciar. Visualizemos como isso acontece quando S1 é questionada a respeito de 

como aconteceu seu aprendizado de língua inglesa. 

S1: a gente vê muita reclamação porque quando a pessoa vai estudar inglês, 

na faculdade, na universidade você não aprende inglês, realmente você não 

aprende inglês! Mas/ então quando nós entramos, ele já falou, ele mesmo, ah, vocês 

tem que procurar/ quem não sabe / procura uma escola de idiomas, e eu procurei 

também/ então eu fui atrás e/ então, fui levando junto, então o aprendizado foi bem/ 

Vemos que no relato acima a professora expõe a situação generalizando o 

caso ao dizer “a gente vê muita reclamação”, isso faz emergir o sentido de um 

discurso consolidado no meio acadêmico. E quando ela enfatiza dizendo que 

“realmente você não aprende inglês!” essa condição muitas vezes é sustentada 

pelos próprios professores-formadores, pois na materialidade que se apresenta em 

“ele já falou (...) vocês têm que procurar, (...) uma escola de idiomas”, revela-se uma 

fragilidade dos cursos de formação. Lembramos que essa é uma colocação de uma 

professora que possui mais de 15 anos de experiência no ensino de língua inglesa, 

logo seu processo de formação precede bem mais que esse tempo. Mas fazemos 

um contraponto com o discurso a seguir. 

S2: dei aula na faculdade durante muito tempo e os meninos falavam, “não 

professor porque não quero saber nem saber de inglês na vida!” Eles estão dando 

aula de inglês hoje! (...) Ele fala em dado momento da formação dele que ele nunca 

vai dar aula de inglês e aí quando vê / (...) está dando aula de inglês!  

Já neste segundo excerto o que vemos é um discurso de um lugar em que o 

sujeito-professor teve a experiência de formar jovens e adultos no ofício de ensinar 

uma língua que não é a sua. O que ele presenciou foi o discurso de jovens e adultos 

dizendo que não se sentiam preparados para ensinar, no entanto acabaram em uma 

sala de aula cumprindo esse papel.  
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Sabemos o quanto isso é comum no processo de formação da maioria dos 

professores de Língua Inglesa em nosso país. Mas o que queremos ressaltar sobre 

essa materialidade é a comparação com o discurso anterior em S1. Vejamos que o 

tempo de formação da professora até o tempo de formação desses jovens e adultos, 

que S2 relata, conta com um intermédio de pelo menos quinze anos, contudo, o 

discurso prevalece, estagnando ao dizer uma ideologia que paralisa os sentidos e os 

sujeitos. 

Com base em Celada (2002) refletimos um pouco mais sobre as ideologias 

que impregnam as formas pré-construídas. São discursividades impensadas que 

necessitam de ser revisitadas no fio do discurso como um meio de saber as forças 

que historicizaram esses dizeres que se repetem.  

Neste caso, no meio acadêmico, entre os alunos em processo de formação, 

seguimos o alerta da autora que nos diz que, em seu funcionamento, o pré-

construído representa um “processo de congelamento” que não foi submetido a 

“reavaliações”. Assim, nos relatos acima, vemos como isso persiste no que concerne 

ao aprendizado de língua inglesa em cursos de formação superior, constituindo um 

imaginário sobre a língua onde na maioria dos casos o aluno se sente repelido por 

ela. 

Essas observações só reforçam o que Pêcheux (2011) chamou de “micro-

organismos ideológicos” de discursos que intencionam manter ideologias, criando 

condições confortáveis de domínio por meio de discursos previsíveis e sujeitos 

centrados. Nesta proposta o autor coloca a língua como via possível capaz de 

operar nos entremeios desses processos estáticos o que permitirá o deslocamento 

dos discursos e, consequentemente, dos sujeitos. 

Ainda sobre os dois últimos relatos de S1 e S2 refletimos em Pêcheux (1995) 

sobre o funcionamento dos elementos em seus discursos que operam sobre os 

domínios do pensamento, produzindo certos sentidos. Recordemos o par 

“encaixe/articulação” e as derivações que surgem a partir desse conceito, depois 

vejamos como eles atuam de forma imparcial sobre os discursos, produzindo uma 

realidade que busca simular o real.  

No entanto, os sujeitos encontram uma forma de significar no universo que os 

cerca. No processo discursivo, mais adiante S1 coloca: e eu procurei também/ então 

eu fui atrás e/ então, fui levando junto, então o aprendizado foi bem/. Essas ações 

de „procurar‟, ou „ir atrás‟, nos levam aos sentidos de como essa professora 
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encontrou uma forma de deslocamento, de articular com a realidade, a partir daquilo 

que foi tomado como representação imaginária do real. Há uma determinação por 

parte da exterioridade que constitui seu discurso. 

O que rege os discursos em S1 e S2 sobre a aprendizagem da língua inglesa 

confirma a tese de Pêcheux (1995) sobre o idealismo. Vimos com o autor uma 

evolução derivada a partir do conceito encaixe/articulação, lembrando: 

necessidade/contingência; objeto/sujeito; construção lógica/observáveis; 

concreto/abstrato; situação/propriedade e distinção explicativa/determinativa. O que 

extraímos dessas propostas são os mecanismos de análises que nos permitem 

abstrair, cientificamente, construções lógicas que se manifestam nos discursos.  

Do conjunto encaixe/articulação, foquemos na construção lógica/observáveis 

que se submete à situação/propriedade. Pois são nesses pares em que as filiações 

identitárias melhor se encaixam, pois quando o sujeito individual se apaga no cerne 

das formações discursivas, nasce um sujeito universal, que simula a unicidade. 

Aqueles sujeitos, relatados em S2, que manifestaram em seus processos de 

formação que jamais ensinariam a língua inglesa, talvez por motivos de insegurança 

com relação ao próprio processo formativo, acabaram sendo envolvidos e 

„convencidos‟ a ensinar a língua. Inconscientemente essas identidades são 

apagadas e esses sujeitos passam a fazer parte de um conjunto. Esse apagamento 

torna-se ainda mais claro sobre os sujeitos S1, S2, S3 e S4. Primeiro em S1, S3 e 

S4 quando são indagados sobre o que os levaram a ensinar língua inglesa. 

S1: Porque eu gostava muito né? De ouvir as músicas, queria saber o que é 

que tava nas músicas, aquela curiosidade, então sempre aquele gosto né? Pela 

outra língua, língua estrangeira, por//  

S3: / já gostava muito de língua inglesa. Sempre gostei de língua inglesa. 

S4: (...) o primeiro contato me fez buscar a sutileza, o glamour, a abrangência 

que a língua traz. Tornar-se professor foi a maneira mais rápida de alcançar a 

graduação. 

Nesses três primeiros casos percebemos que os traços de um sujeito 

universal nascem antes mesmo da Graduação em Letras, já havia uma identificação 

ideológica que levou esses sujeitos a uma inserção numa formação discursiva. Em 

S1 e S2 isso é visível no “gosto pela língua”, em S4 há um envolvimento com a 

língua que vai além dos processos da linguagem, há um entrelaçamento no nível da 

sedução e observável no emprego das palavras “sutileza”, “glamour”, “abrangência”. 
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O que parece migrar para os sentidos de que para S2 “tornar-se professor” foi a 

maneira de alcançar a sua “sutileza”, o seu “glamour” e a sua “abrangência”. 

Avançando um pouco mais, diríamos que ao enunciar essas palavras S4 

deixa transparecer os sentidos que nos lembra a fala de Paul Henry (1993) ao 

mencionar a tentação humana de querer constantemente dominar as palavras e os 

pensamentos. A percepção de língua por esse sujeito remete ao desejo de 

unicidade e perfeição que chega ao seu universo quando ele „alcança‟ a graduação, 

legitimando sua inscrição em uma formação discursiva.   

Prosseguindo agora com o discurso de S2 quando ele é questionado sobre o 

fato de ter estudado a língua inglesa se isso influenciou algo em sua vida, ele 

responde: 

S2: Eu tenho uma profissão! (...) Eu sou professor de língua inglesa! (...) 

aprender uma língua estrangeira me deu um caminho pra vida (...) 

Para S2 o fato de ter se tornado um professor de língua inglesa constitui até 

mesmo um sentido de gratidão por aquilo que a língua lhe propiciou. 

Nos últimos relatos acima de S1 a S4, retomamos os pares, que articulam as 

ideologias, propostos por Pêcheux (1995), e vemos como eles permeiam os 

discursos simulando os processos de identificação. Assim pensamos um pouco mais 

sobre os dois casos, propostos pelo autor no que compete à “língua de observação” 

e à “língua teórica”, tomando a primeira língua como aquela que é observável na 

discursividade, Dessa forma, vimos no vocábulo “caminho”, por exemplo, algo que 

nos remete ao concreto. Já na “língua teórica” os aspectos do mundo mental são 

mais difíceis de apreender, como nos casos de “sutileza”, “glamour” e “abrangência”. 

Essas palavras exigem de nós, nesta análise, construir o saber sobre com quais 

forças materiais elas se interligam, observando em Pêcheux e nos pautando nos 

estudos de Althusser (1985), compreendemos que essas materialidades constituem 

a essência das ideologias que interpelaram esses indivíduos em sujeitos-

professores de língua inglesa. 

Observamos nossos sujeitos/sujeitos entrevistados in loco para entender 

como eles se tornaram sujeitos/massas e como suas singularidades se entrelaçam 

às suas filiações identitárias. Percebemos também que, o desejo da língua desvela 

efeitos de sentidos capazes de levá-los a um domínio do saber, com dito em S4 “a 

abrangência que a língua traz”, por meio do desejo da língua, outros desejos se 

revelam, mas sempre o desejo do outro. 
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Uma vez compreendido que o sujeito individual atua como uma 

personificação das massas12, e que todo sujeito e todo discurso produzem efeitos de 

sentidos, devemos recordar também que nem o primeiro e nem o segundo é a 

origem do dizer. Ao enunciar o sujeito sempre repete aquilo que já foi dito antes. 

Com isso, ratifiquemos que, quando o sujeito é atravessado pela memória discursiva 

seu discurso passa por um processo de formulação, e ao enunciar, sem que tenha 

controle disso, ele recorre às famílias parafrásticas. 

De acordo com Serrani (1991), por meio das famílias parafrásticas ecoam os 

dizeres alojados no interdiscurso, tornando-se observáveis no intradiscurso. 

Revisitemos junto com a autora o conceito de paráfrase que abordamos neste 

trabalho. Segundo ela (apud Henry, 1975), “a noção de paráfrase discursiva resulta 

da relação de dois tipos de determinação do discurso, a saber: a das formações 

discursivas e a da autonomia relativa da língua.” (pág. 76).  

Esta é uma concepção que surge no início da formação da escola francesa de 

Análise de Discurso, tal escola aborda o conceito de que a paráfrase discursiva deve 

ser tomada a partir de uma noção contextual, ou seja, em uma análise as operações 

de referenciação são de suma importância sobre os processos que historicizam o 

discurso, sendo assim, a paráfrase é parte constitutiva na produção dos efeitos de 

sentidos. 

Agora analisemos no processo de formulação dos discursos, sobre os modos 

de dizer dos sujeitos-professores o funcionamento da paráfrase sob uma perspectiva 

discursiva. 

S1: (...) Você começa a aprender, então vai puxando, uma coisa puxa a outra, 

(...) eu puxei pra cá, não! Eu vou aprender, eu quero aprender! E eu quero/ eu vou 

fazer intercâmbio, quero sair.  

Esta situação acima, relatada por S1, quando questionada como se dá sua 

aprendizagem da língua inglesa, amarra um fio discursivo a uma memória sobre o 

dizer de que o ato de aprender é contínuo, ou seja, é um processo que não pára, um 

movimento em constante deslocamento. No mesmo contexto ela alia ao seu desejo 

de aprender com o sonho de uma viagem para o exterior, onde pudesse estar em 

contato mais próximo com a língua. O processo paráfrástico que acontece sobre 

esse dizer ressoa uma repetição mnemônica (ORLANDI, 1999). Trata-se de um 

                                                           
12

 Ver capítulo 4. 
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processo empírico, um movimento cíclico que opera sobre o imaginário dos 

professores de língua inglesa, numa forma de representação do pensamento de que 

o sujeito para se constituir um professor de língua inglesa ele tem que ter vivido uma 

experiência em um país nativo da língua. E mais adiante S1 também nos coloca: 

S1: (...) a língua é viva! (...) se você não fala inglês, você vai ficando meio 

museu (...). 

Sobre este pequeno excerto contrapomos os sentidos que as expressões 

língua-viva e museu representam, não deixando de considerar as condições de 

produção sobre as quais esse dizer foi produzido. Questionamos à professora quais 

os elementos que ela considera importantes sobre o aprendizado de uma língua, 

então ela destaca a habilidade da fala, uma vez que sua experiência fora do país, 

para ela, revelou o quanto a comunicação com um nativo é relevante, constituindo 

elementos que historicizam seu dizer. Mas continuemos com o proposto no início 

deste parágrafo. 

Sabemos que a paráfrase se constitui pela repetição do mesmo, mas em 

algum momento, como vimos em Orlandi (1999), a peculiaridade no modo de dizer 

pode levar o sujeito a construir outros sentidos se esbarrando na polissemia. Sendo 

assim, busquemos o sentido da palavra „museu‟. Segundo o dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa (2010), o vocábulo significa “[Gr. Mouseîon, pelo lat. Museu.] sm. 

Lugar destinado ao estudo, reunião e exposição de obras de arte, de peças e 

coleções científicas, ou de objetos antigos, etc.” (p. 523).  

Ao comparar o sujeito que não fala a língua inglesa a um „museu‟, os sentidos 

que perpassam a fala da professora colocam o sujeito-professor como aquele que 

aloja „objetos antigos‟, trazendo o efeito daquilo que não se movimenta ou não se 

desloca, não produz outros saberes. Percebemos isso muito bem no contraste que 

se forma com a vivacidade da língua, ou seja, com aquilo que não pára e que está 

em constante movimento. Contudo, ressaltamos que os sentidos produzidos a partir 

do discurso de S1 contrapõem-se ao outro lado que queremos observar. Mesmo um 

museu, com seus “objetos antigos” nos remetendo à estagnação, possui sua 

historicidade, em que os sentidos se movimentam e significações são produzidas a 

partir de gestos de interpretações que lançamos sobre uma obra de arte, por 

exemplo. 

Dessa forma, percebemos em S1 um saber discursivo, onde há uma 

repetição constituída pela história produzindo um saber discursivo. Devemos 
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considerar também que nesse processo de historicização do discurso de S1, sua 

larga experiência no ensino de língua inglesa é constitutiva da imagem que S1 tem 

de língua. Em seu processo de ensino ela aprendeu que também há um processo 

paralelo e de constante aprendizagem. 

Assim S1, vai produzindo outros sentidos trazendo em sua discursividade 

elementos do dizer que constitui o universo à sua volta. 

S1: (...) quando você estuda (...) você/ acaba abrindo novos horizontes, (...) 

Ah! Que criasse uma injeçãozinha pra aplicar nos alunos, (...) Um inglês sem esforço 

(...) hoje nessa globalização, (...) todos nós temos a obrigação de saber uma 

segunda língua (...) como se cada um fosse a peça de uma engrenagem (...). 

Percebemos no discurso acima, em S2, uma relação com a exterioridade na 

repetição de outros discursos que dizem que aprender língua inglesa abre „novos 

horizontes‟, ou diante das dificuldades que compõem a aprendizagem de uma 

língua, a facilidade de ensino, como uma mágica na forma de uma „injeçãozinha‟, até 

o uso do termo no diminutivo, nos remete a algo mágico. E como ter um „inglês sem 

esforço‟?  

Tantas metodologias de ensino não dão conta de, no dia-a-dia, encontrar uma 

fórmula de fazer isso acontecer. É a „globalização‟ com suas ideologias que, muitas 

vezes, trazem para o sujeito-professor o efeito da impotência de contornar tantos 

saberes, que nesse universo, são produzidos, mas convivendo com a opressiva 

necessidade „de saber uma segunda língua‟. Contudo, S1 se vê como uma „peça de 

uma engrenagem‟ responsável por não deixar a educação parar. Mas sobre as 

ideologias que operam sobre esse discurso falaremos no tópico a seguir. 

Uma vez que processos parafrásticos compreendem construções de sentidos 

e que segundo Orlandi (1999) o sujeito recorre às famílias parafrásticas para tornar 

seu enunciado interpretável, é inevitável, às vezes, que ao enunciar o sujeito não se 

esbarre em processos polissêmicos. Com já vimos, na polissemia temos um terreno 

discursivo instável, que joga com o equívoco, provoca falhas no modo de dizer ao 

operar sobre o imaginário da língua.  

Também sabemos que, a tríade sujeito-discurso-sentido é constituída pela 

incompletude, e isso é observável na fala de S1 ao dizer da „injeçãozinha‟ e do 

„inglês sem esforço‟, desvelando desejos contidos no imaginário que não se aplicam 

à realidade. Contudo, a „engrenagem‟ não pode parar e a „globalização‟, de certa 

forma, condiciona o sujeito ao desejo do outro. 
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Após lançado nosso primeiro olhar sobre processos parafrásticos que 

permeiam os discursos dos nossos sujeitos-professores, prossigamos buscando 

mais elementos discursivos nesta análise. Assim observamos em S2, S3 e também 

S4 outros aspectos relevantes. 

S2: (...) ele tem que ter um jogo de cintura e ser equilibrado, (...) 

principalmente na escola pública com 30 e poucos alunos, ele tem que equilibrar 

essa situação, ele tem que fazer as aulas mais variadas, para agradar gregos e 

troianos, e assim mesmo você não vai agradar todo mundo. (...) O professor 

inseguro deixa dúvidas nos seus alunos. (...) O aluno sempre usa o professor, (...) 

como espelho (...) minha professora de inglês (...) me ensinou (...) O caminho das 

pedras (...) um idioma é a cultura de seu povo. (...) essa é a função do professor: 

transformar realidades (...) como se fosse um conta-gotas. 

S3: por eu já ter já uma fluência maior em inglês as portas foram se abrindo 

(...) Ele tem que ser maleável.. (...) eles são nosso reflexo (...) porque quando você 

sabe a língua você abre um leque a mais pra você/ (...) Porque se eu me dedicar 

mais, for atrás de um intercâmbio, for estudar mais, ele vai me abrir mais portas (...)  

S4: A língua inglesa é um canal muito rápido para obter conhecimento, 

cultura, pesquisa e se manter atualizado, a um passo a frente. (...) Ensinar uma 

língua é viajar na cultura de um povo. (...) o processo de ter outro idioma é 

imensurável (...) 

Sobre os fragmentos acima analisemos com base em Serrani (1991) como os 

processos parafrásticos atuam na produção da linguagem, lembrando que foi esta 

autora que também nos apresentou a proposta da paráfrase como ressonância 

interdiscursiva de significação. 

Partindo do princípio de que a língua pode condicionar o discurso e o sujeito 

ao equívoco e às falhas, isso levará a uma discursividade onde a incompletude se 

materializa como constitutiva da linguagem.  

Assim quando S2 responde, dizendo como deve ser um professor de língua 

inglesa ele o faz mediante aos enunciados: „ter um jogo de cintura‟, „ser equilibrado‟. 

Ao mesmo tempo em que cai no deslize ao enunciar que o professor tem que 

„agradar gregos e troianos‟. E acrescenta: „assim mesmo você não vai agradar todo 

mundo‟. 

 Há um equívoco na fala de S2 que se desliza para os sentidos que apontam 

o seu receio de ser „inseguro‟ e não deixar isso transparecer aos seus alunos. O 
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imaginário nessa materialidade projeta-se a imagem para S2 do aluno que se 

espelha nele, assim como ele se espelhou na professora que o „ensinou o caminho 

das pedras‟, a difícil tarefa de realizar o seu desejo de constituir saberes em torno do 

outro, a língua e também o aluno.  

Percebemos, nestes casos, como nos diz Orlandi (1990, p. 38) “um 

movimento constante do simbólico e da história”, determinando “a condição de 

existência dos sujeitos e dos sentidos” que são “afetados pela língua”, neste caso, 

ao se inscreverem nas histórias, esses sujeitos são conduzidos por processos 

identitários que revelam o modo como eles vêem a si mesmo, destacando a fala de 

S2, como “conta-gotas‟, como sujeitos que possuem uma missão e que ao mesmo 

tempo não estão sozinhos, há, neste caso, o posicionamento discursivo de um 

sujeito/sujeito que aponta para um sujeito/massa.   

Considerando que esses sujeitos-professores estão inseridos em uma mesma 

formação discursiva, observamos a resposta de S3 sobre a questão que indaga 

como deve ser a postura do professor de língua inglesa. No seu modo de dizer S3 

seleciona a palavra “maleável” que, sintaticamente, se distinguiria do vocábulo 

“equilibrado” utilizado por S2. Contudo, tomamos a liberdade de colocá-las 

semanticamente no mesmo patamar e tecer a análise de que ambas acabam por 

produzir os mesmos efeitos de sentidos. Porque em “equilíbrio” o sentido que se 

produz é de um sujeito semelhante ao profissional circense que faz suas manobras 

na tentativa de não cair, ou ainda, de quem também não se descontrola, não sai do 

padrão de normalidade. Já e em “maleável” o processo de significação no remete à 

flexibilidade do sujeito em contornar as dificuldades, os obstáculos e bem sabemos o 

quanto essa é uma prática no ambiente de ensino e aprendizagem. 

Igualmente S2 e S3 fazem uso de palavras que referenciam a imagem 

materializada do sujeito, ora no „espelho‟, ora no „reflexo‟, parafraseando sentidos. 

Eis o imaginário do sujeito-professor acerca de si mesmo, de como esses sujeitos 

acreditam que devem ser vistos pelos seus alunos. 

Também compreendemos em S3 e S4 como o desejo do outro e o gozo 

ressoam nas nuances de processos parafrásticos atravessando as discursividades 

mediante o emprego de materialidades nas “portas” que vão se abrindo, no „leque‟ 

de oportunidades, no “canal” para o conhecimento, na viagem pela cultura de um 

povo, ou acima de tudo, na imensurabilidade de saber outro idioma.  
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Sobre o que dissemos acima, lembramos as colocações de Pêcheux (1995) 

sobre a “língua de observação” e “língua teórica” em termos de concreto e abstrato 

da língua dentro da perspectiva discursiva. Vislumbrando em “portas”, “canal” e 

“leque”, a sensação de algo papável e situado na realidade. O mesmo já não 

acontece com a palavra “imensurável”, algo que não se mede e que se aloja 

totalmente no nosso imaginário. 

Percebemos nesses últimos relatos que ao dizer esses sujeitos são 

atravessados por vários discursos o que torna possível caracterizar como essas 

identidades se constituem por um traço heterogêneo criando ao mesmo tempo 

identidades singulares, mas que por estarem inscritos em uma dada formação 

discursiva, as ideologias dessa formação acabam por colocar esses sujeitos em 

posições discursivas que personificam um sujeito/massa.  

Com isso, nossos sujeitos-professores recorrem ao dizer que se repete, 

constantemente, no movimento cíclico de discursos que lhes incumbem a tarefa de 

“transformar realidades‟, como disse S2. Ou ainda, em se tratando da língua que 

eles  ensinam, isso significa trabalhar na missão de conscientizar os alunos de que 

conhecer essa língua lhe proporcionará o acesso ao universo do outro. 

Abordamos esses conceitos nesta análise discursiva buscando saber como a 

a recorrência àquilo que já foi dito antes é constitutiva na configuração do registro 

imaginário. Conforme visto em Serrani (1991; 1997), recorremos às famílias 

parafrásticas porque buscamos os sentidos que em nós ou através de nós querem 

significar. Para um melhor entendimento do que queremos discorrer aprofundamos 

um pouco mais esta construção discursiva buscando junto com a autora alguns 

modelos de abordagens acerca da paráfrase que levaram os teóricos da Análise de 

Discurso a tecer um saber discursivo sobre ela. Então vimos alguns casos que 

usaremos para acrescer em torno do que pretendemos materializar. 

As abordagens linguísticas discursivas sobre o fenômeno parafrástico em 

Serrani (1991; 1997) partem da análise de três classes: sinonímia-identidade, não 

sinonímia e sinonímia-equivalência. Sobre essas classes fizemos uma exposição de 

seus funcionamentos no item 3.4 deste capítulo. O estudo que perpassou essas três 

categorias levou a autora a observar que no último caso da sinonímia-equivalência 

algumas aberturas passaram a dar acesso a diversos tipos de análises semânticas 

proporcionados pela Teoria da Enunciação, abrindo margens para análises de 
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referenciação sobre elementos linguísticos contidos no discurso, o que possibilitou 

um vislumbre sobre os aspectos exteriores à discursividade. 

Ao se constituir de aspectos mais maleáveis a paráfrase passa a receber um 

olhar mais atento em termos de análise discursiva e o resultado disso foram 

inúmeros trabalhos onde ela passou a ser concebida como um problema central da 

linguagem. O ponto de partida que tomamos na sequência desses estudos 

compreende ao trabalho de Serrani (1991; 1997) quando ela observa os 

funcionamentos parafrásticos nos estudos de Pêcheux e Fuchs (1975) e Orlandi 

(1983), então de sua proposta de paráfrase enquanto ressonância interdiscursiva o 

que aproveitamos neste estudo vem logo a seguir entrelaçada com os discursos que 

transcrevemos. 

Assim, quando Serrani nos diz que a paráfrase é uma “relação semântica 

não-estável, que não decorre de alguma qualidade própria da frase que possa ser 

diretamente observada.” (SERRANI, 1997, p. 43), pensamos que nos dizeres em S2 

e S3 ao projetarem a imagem do professor como um “reflexo” ou como um 

“espelho”, ou ainda em S3 e S4 que colocam a língua inglesa como aquela que abre 

“portas” e também se configura como um “canal” de acesso ao universo do outro, o 

que temos nessas discursividades constitui uma relação semântica não-estável. 

 Essas discursividade nos permitem lançar um gesto de interpretação 

traçando aspectos similares entre as materialidades discursivas em cada sujeito, o 

que nos permitem perceber que houve uma visitação ao lugar do já dito. Contudo, 

não podemos compreendê-las de forma unilateral, porque no fio do discurso os 

sentidos que emergem do processo de significação podem se configurar também em 

outros sentidos. Daí nossa interpretação sobre a relação semântica entre essas 

palavras, não há um caráter de estabilidade ou que se constrói por uma lógica 

racional.  

Assim, nos convencemos quanto ao nosso propósito anterior, ao discorrermos 

no item 3.4 sobre a proposta de posicionamento deste estudo da paráfrase no 

universo logicamente não-estabilizado (PÊCHEUX, 1982). 

A importância de observarmos os funcionamentos parafrásticos em um 

universo instável é o que nos dá condições de compreendermos quão heterogênea 

é a identidade de cada sujeito-professor.  Na medida em que, cada sujeito 

representa o universo a sua volta e se representa nesse universo, singularidades 

emergem no discurso, apontando traços discursivos capazes de revelar como esses 
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sujeitos são atravessados pelas ideologias de uma formação discursiva que cria a 

ilusão de um discurso uno.  

A interdiscursividade, como nos lembra Orlandi (1999), é constituída por meio 

de processos parafrásticos. Nesses processos percebemos que há uma similaridade 

no emprego das palavras utilizadas na formulação dos discursos dos sujeitos-

professores. No entanto, o que devemos considerar é como elas operam sobre uma 

matriz de sentido acerca de elementos da linguagem constituídos no seio das 

formações discursivas.  

Assim entrelaçamos as observações de Orlandi (1999) com as observações 

de Serrani (1991; 1997) que tecem suas considerações no sentido de trazer a 

paráfrase para a perspectiva discursiva como “um efeito de vibração semântica 

mútua” (p. 47), um ressoar de sentidos que só faz repetir nos discursos as ideologias 

que permeiam as formações discursivas e interpelam os indivíduos em sujeitos. 

 

4. FORMAÇÃO DISCURSIVA  

As regras de formação são condições de existência (mas também de 

coexistência...) 

(Foucault) 

 

Iniciaremos esta discussão sobre formação discursiva buscando estabelecer 

um ponto de referenciação acerca dos sentidos que a expressão nos remete. 

Partimos então das reflexões de Michel Foucault que situou o objeto desta temática 

no seguinte contexto:  

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 
correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos 
por convenção, que se trata de uma formação discursiva. 
(FOUCAULT, 2008, p. 43) 

Sendo assim, daremos prosseguimento buscando definir qual é o caso acerca 

dos enunciados que coletamos nas entrevistas realizadas junto aos sujeitos-

professores de língua inglesa, bem como as dispersões recorrentes sobre os 

enunciados e a regularidade apresentada nos discursos.  
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No que diz respeito às questões de ordem, correlações, posições e 

funcionamentos, e transformações, acreditamos que, para este estudo, o foco sobre 

as posições que os sujeitos ocupam nos discursos seja o caso mais relevante a ser 

aprofundado. Contudo, em se tratando de uma abordagem discursiva, abordar os 

demais casos também deva ser constitutivo e enriquecedor com a proposta aqui 

apresentada. 

No desdobramento desta temática, exploraremos o fato de que, quando os 

sujeitos enunciam, movimentos de identificação são produzidos, desvelando lugares 

sociais e lugares discursivos sob o simulacro de uma forma-sujeito, o que leva os 

discursos a produzirem sentidos. Todas essas questões serão analisadas mediante 

o funcionamento discursivo apresentado nos discursos coletados. 

  Quanto ao sentido, vimos no capítulo anterior que a origem não está em seu 

cerne. Agora, nesta abordagem, falando de formação discursiva, veremos que os 

sentidos são determinados pelas posições ideológicas que os sujeitos assumem em 

seus discursos. É dessa maneira que uma palavra possui determinado sentido em 

um contexto e uma significação diferente em outro. Isso acontece porque, ao 

enunciar, o sujeito produz sentidos que emanam de uma filiação identitária na qual 

ele se inscreveu, consequentemente, as ideologias que permeiam essa filiação 

encontrarão no sujeito formas de produzir sentidos. 

O discurso se constitui em seu sentido porque aquilo que o sujeito 
diz se inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um 
sentido e não outro. Por aí podemos perceber que as palavras não 
têm um sentido nelas mesmas, elas derivam seus sentidos das 
formações discursivas em que se inscrevem. As formações 
discursivas, por sua vez, representam no discurso as formações 
ideológicas. Desse modo, os sentidos sempre são determinados 
ideologicamente. Não há sentido que não o seja. Tudo que dizemos 
tem, pois, um traço ideológico em relação a outros traços 
ideológicos. E isto não está na essência das palavras mas na 
discursividade, isto é, na maneira como, no discurso, a ideologia 
produz seus efeitos, materializando-se nele. (ORLANDI, 1999, p. 43) 

Enfatizando o que acabamos de citar, as formações discursivas se 

configuram como espaços onde o interdiscurso disponibiliza os dizeres que 

distinguem uma formação discursiva da outra, demonstrando que há uma relação de 

similaridade ou de oposição entre elas. Também devemos pensar na relação que as 

formações discursivas estabelecem com a língua. Tudo isso é determinante na 

produção dos sentidos.  
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Uma vez que, nem os sentidos e nem o sujeitos se movimentam pelas 

formações discursivas de maneira centrada e homogênea, estas por sua vez 

também devem ser compreendidas da mesma forma. As fronteiras que delimitam os 

espaços entre formações discursivas circunscrevem as similaridades, mas também 

as diferenças. Distinguimos as formações discursivas, por exemplo, quando 

identificamos que as mesmas palavras diferem em suas significações de um campo 

discursivo ao outro. Isso nos remete à heterogeneidade que os discursos podem 

apresentar quando se trata de significar. 

O processo de significação deve atender às condições de produção na 

escolha de determinadas palavras para determinadas situações. Essa seleção tem a 

ver com o processo de formulação que abordamos no capítulo anterior, onde o 

sujeito ao enunciar vai escolhendo seus dizeres entre tantos outros que a memória 

discursiva disponibiliza. Dizer isso e não aquilo depende das condições de produção 

que as palavras encontram nos momentos de discursividade. Tudo isso constitui a 

historicidade na construção dos sentidos, é como eles se materializam entre as 

formações discursivas.  

Com isso, compreendemos que processos de significação são atravessados 

por traços ideológicos (ORLANDI, 1999), nisso consiste a noção de formação 

discursiva introduzida por Foucault e redefinida por Pêcheux (SERRANI, 1991, p. 

48).  

Segundo Serrani, a formação discursiva é determinada por uma formação 

social no âmbito das relações de classes, onde os sujeitos assumem posições 

políticas e ideológicas. Essas relações são constitutivas das formações discursivas e 

revelam quão heterogêneas elas podem ser e quão complexo se torna o imaginário 

que sustenta suas realidades. São realidades materializadas na linguagem em que o 

emprego das palavras constrói um discurso explicitando que a natureza é fazer 

emergir sentidos determinados pelas formações discursivas. E se há uma força 

antagônica que intenta emergir certos sentidos e não outros temos a materialização 

de que existe uma relação com a exterioridade entre as formações discursivas.  

(...), na medida em que por meio da noção de interdiscurso irrompe, 
na análise, “o exterior específico” de uma FD, concebida como 
constitutivamente composta por elementos que provêm de fora – isto 
é, de outras FD – e esses elementos fornecem-lhe suas evidências 
discursivas fundamentais. (SERRANI, 1997, p. 26).  
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Em nota, na obra referenciada acima, Serrani esclarece que as “evidências 

discursivas fundamentais” estão representadas no pré-construído o que nos faz 

recordar a reflexão que fizemos, no capítulo anterior, quando falamos das formas 

estáticas e de como elas são capazes de impedir os deslocamentos e os avanços no 

campo do saber.  

Também lembramos as observações em torno do interdiscurso quando 

falamos de memória discursiva. Todos esses pontos são “evidências” da 

exterioridade das formações discursivas. 

A análise que fizemos em torno do pré-construído nos conduziu ao espaço da 

repetição do mesmo, compreendendo os processos parafrásticos. Também vimos 

que neste contexto a paráfrase não recebe o mesmo tratamento de outros campos 

da linguística.  

Em se tratando de Análise de Discurso, falamos de paráfrase discursiva, 

porque justamente é essa perspectiva que irá atender à constituição das formações 

discursivas que corroboram com uma noção contextual “porque os substitutos 

efetivos possíveis das unidades somente podem ser determinados, seja em relação 

ao contexto imediato do discurso em que as formas ocorrem, seja em relação ao 

contexto das formas discursivas a que o discurso pode remeter-se para produzir 

sentidos” (SERRANI, 1997, p. 27), reforçando a ideia de que a paráfrase deve ser 

vista no contexto da referenciação, dessa forma ela torna-se essencial no processo 

de significação, onde os efeitos de sentidos também estão envolvidos por operações 

de referenciação, abrindo margem para uma possível troca de palavras com vistas à 

manutenção do sentido. 

De acordo com Pêcheux (1995) a paráfrase discursiva em sua concepção 

histórica traz para os discursos, que permeiam as formações discursivas, uma 

sustentação acerca de como certos elementos linguísticos funcionam. E são esses 

elementos discursivos, possíveis de apreensão, que buscamos nas materialidades 

dos discursos dos nossos sujeitos-professores entrevistados. Porque nos valemos 

da premissa de que essas discursividades estão permeadas por discursos outros 

apontando para os lugares sociais e os lugares discursivos de onde esses sujeitos 

enunciam.  
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Também queremos saber como a posição-sujeito produz sentidos que se 

entrelaçam às determinações das formações discursivas constituindo a identidade 

dos sujeitos. Mas antes, tomaremos um espaço em especial para falarmos também 

do sujeito que se constitui no e pelo discurso. 

4.1 O sujeito do discurso 

Vimos no início deste capítulo que o sujeito é determinado pela formação 

discursiva, o que nos leva a pensar que o sujeito possui uma dimensão social. 

Contudo, precisamos esclarecer como o social deve ser tratado neste trabalho que 

se propõe a uma análise discursiva, atendendo aos princípios da Análise de 

Discurso. 

Quando falamos de sujeito do discurso nos referimos ao modo como esse 

sujeito significa e se significa por meio da linguagem. E uma vez que o tratamento 

dado à linguagem, dentro da Análise de Discurso, segue um viés histórico e 

ideológico, o sujeito também sofrerá uma determinação sob a mesma obliquidade. A 

partir dessa perspectiva, buscamos fazer um estudo sobre as bases que 

fundamentam a noção de sujeito do discurso que aqui discutimos.  

De acordo com Gallo (1995), o sujeito do discurso, dado em uma dimensão 

social, parte da interpelação ideológica proposta por Althusser (1985), em que a 

autora observou que a noção de ideologia dada por ele só existe em função do 

sujeito, entendida como uma condição para que o indivíduo se perceba enquanto 

sujeito.  

Por outro lado, a autora também observou que, ao dizermos que a ideologia é 

prática, temos a caracterização de algo que seja peculiar ao sujeito. Assim sob os 

dois vieses da ideologia, temos uma “subdivisão dentro de um todo complexo. 

Diversas “formações ideológicas” se entrecruzando nos limites de um todo 

ideológico.” (GALLO, 1995, p. 22).  

Contudo, Gallo (1995) nos alerta que devemos saber distinguir essas duas 

instâncias ideológicas sem que haja um atrito conceitual. Dessa forma, quando 

falamos de ideologia em geral tratamos do que não se alinha à história dos fatos. De 

modo contrário, na ideologia determinante da prática, a história concreta é o que 

torna a prática possível. 

Diante disso, recordamos quando discutimos no capítulo anterior sobre a 

ilusão que o sujeito sofre, ao enunciar, de ser a origem no dizer. É um efeito ilusório 
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que o faz perder a dimensão material e histórica do sentido, que só é possível ser 

apreendido pelos traços que emergem na materialidade discursiva. 

Com o sujeito se colocando, na origem do sentido, perde-se para ele 
a dimensão material e histórica do sentido e instaura-se no lugar da 
“materialidade histórica” a “transparência da linguagem”. Isso se 
daria por um processo de interpelação – identificação – apagamento 
do sujeito em relação à determinada formação ideológica.” (GALLO, 
1995, p. 23) 

A formação ideológica constitui a formação discursiva e determina ao sujeito o 

que pode e deve ser dito, o que nos faz pensar que os sentidos são produzidos no 

jogo das formações discursivas, também um efeito ilusório, uma vez que, há uma 

interpelação do indivíduo, ao se tornar um sujeito do discurso ele irá apenas refletir a 

formação ideológica da formação discursiva na qual ele se inscreveu. 

Gallo (1995) esclarece que a materialidade histórica está envolta pelas 

formações ideológicas, dimensionada pelo interdiscurso que permeia a formação 

discursiva. No interdiscurso temos a ideia do pré-construído, assunto tratado no 

primeiro capítulo, seguido da articulação dos elementos do discurso que compõem o 

fio do discurso, o intradiscurso. Sendo assim, as questões sobre subjetividade 

recebem uma determinação ideológica na perspectiva discursiva, fazendo com que 

as evidências acerca do sujeito do discurso sejam constituídas por meio de um 

efeito ideológico, compreendido como um efeito da exterioridade. 

Vimos em Althusser (1985) que o sujeito é o indivíduo interpelado pela 

ideologia. Agora, com base nos estudos de Gallo vimos que o “sempre-já-sujeito”, 

nas palavras de Pêcheux, existe em função da ideologia. É por isso que, segundo 

Gallo (1995), Pêcheux nos apresenta o conceito de pré-construído para demonstrar 

como, no viés discursivo, o indivíduo é interpelado em sujeito ao passo que também 

é “sempre-já-sujeito”. Assim ele aponta sobre a materialidade discursiva um conceito 

paradoxal, onde 

(...), o indivíduo (o não-sujeito) é constituído por uma rede de 
significantes (nomes comuns, nomes próprios, construções sintáticas 
etc.) e preso a essa rede. No entanto, através de um processo de 
Interpelação-identificação os “objetos” dessa rede se desdobram e se 
manifestam para atuar sobre si (em última instância sobre o 
indivíduo) como o outro de si. (GALLO, 1995, p. 24) 

Dessa forma, podemos dizer que o sujeito do discurso é uma forma-sujeito, 

expressão utilizada, em primeira instância, por Althusser (1985) e depois por 
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Pêcheux (1995). Para Pêcheux a forma-sujeito consiste no modo como o 

intradiscurso interliga os elementos disponibilizados no interdiscurso, onde as 

formas estáticas, representadas pelo pré-construído, provêm ao sujeito elementos 

discursivos, constituindo-o em sujeito-falante, em forma-sujeito, ou ainda, em sujeito 

do discurso. É assim que o indivíduo é interpelado e se assujeita. 

Nesse sentido, pode-se bem dizer que o intradiscurso, enquanto “fio 
do discurso” do sujeito, é, a rigor, um efeito do interdiscurso sobre si 
mesmo, uma “interioridade” inteiramente determinada como tal “do 
exterior”. E o caráter da forma-sujeito, com o idealismo espontâneo 
que ela encerra, consistirá precisamente em reverter a determinação: 
diremos que a forma-sujeito (pela qual o “sujeito do discurso” se 
identifica com a formação discursiva que o constitui) tende a 
absorver-esquecer o interdiscurso no intradiscurso, isto é, ela simula 
o interdiscurso no intradiscurso, de modo que o interdiscurso aparece 
como o puro “já-dito” do intra-discurso, no qual ele se articula por “co-
referência”. Parece-nos, nessas condições, que se pode caracterizar 
a forma-sujeito como realizando a incorporação-dissimulação dos 
elementos do interdiscurso: a unidade (imaginária) do sujeito, sua 
identidade presente-passada-futura encontra aqui seus fundamentos. 
(PÊCHEUX, 1995, p. 167) 

Em suma, concordamos com Gallo (1995) que o sujeito é uma instância 

complexa que se disfarça na transparência. Contudo, devemos lembrar que essa 

transparência coincide com a ilusão do sujeito em achar que está na origem do que 

diz, enquanto é atravessado por dois tipos de esquecimentos: o nº 1 e o nº 213. No 

primeiro esquecimento o sujeito esquece que está circundado por uma formação 

discursiva que determina sua significação. Já no segundo esquecimento, que está 

no domínio do pré-consciente, o sujeito tem na formação discursiva, na qual está 

inscrito, as construções linguísticas para produzir os sentidos. Também é no 

esquecimento nº 2 que o sujeito trabalha com o mesmo produzindo ressonâncias 

parafrásticas14.  

Assim, a transparência do sujeito é uma ilusão, assim como é uma 
ilusão a transparência do sentido. Fica claro, ainda, a necessidade 
de se observar, enquanto analista, não um sujeito e um discurso 
monolíticos, mas sim a maneira pela qual determinada Forma-Sujeito 
se constitui na relação com determinada formação discursiva. 
(GALLO, 1995, p. 26) 

Mediante o que expusemos, queremos lembrar o nosso propósito, onde por 

meio da materialidade linguística-discursiva, buscamos encontrar as marcas 

                                                           
13

 Sobre isso ver capítulo 1. 
14

 Ver Orlandi (1999) e Serrani (1991; 1997). 
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identitárias, histórica e ideologicamente constituídas, do sujeito-professor de língua 

inglesa, analisando também as condições em que produziram seus discursos 

formulados em entrevistas, refletindo como o sujeito do discurso, essa instância 

complexa, sofre as determinações de uma formação discursiva. Mas antes devemos 

buscar o saber em torno dos posicionamentos que o sujeito do discurso ocupa ao 

enunciar.  

Para tanto, seguiremos nossa análise acerca desses posicionamentos, 

considerando os lugares e os espaços onde os sujeitos atuam produzindo 

significações.  

 

4.2 Lugar social, lugar discursivo e posição-sujeito 

Antes de constituirmos um saber acerca de cada lugar citado no título deste 

tópico delimitamos a nossa referenciação nesta abordagem. O nosso ponto de 

partida é o sujeito e o que discutiremos aqui é a forma como esse sujeito se inscreve 

em uma formação discursiva e nela se significa. Partiremos da análise de Pêcheux 

(1995) abstraída por Grigoletto (2005) que nos diz qual é a noção de sujeito que 

devemos analisar nesta proposta dissertativa.  

O sujeito desta análise discursiva não deve ser concebido, como já dissemos, 

como um indivíduo no sentido literal da palavra individualidade. Nosso sujeito é 

atravessado por discursividades outras permeadas por marcas sócio-histórico-

ideológicas, sendo assim, quando ele enuncia outras vozes falam através dele. 

Dessa forma, o lugar do sujeito, de que tratamos aqui, nunca é vazio 

(PÊCHEUX, 1995), colocando em evidência a forma-sujeito, porque é por meio da 

forma-sujeito que o sujeito constrói os saberes, estabelece uma relação com a 

formação discursiva na qual ele se inscreveu e constitui sua identidade.  

Segundo Pêcheux (1995), é através da forma-sujeito que o sujeito retém os 

saberes disponibilizados pela memória discursiva, via interdiscurso. Mas também é 

por meio da mesma que ele esquece quando tem seu discurso atravessado pelo 

processo de formulação, no intradiscurso. Isso significa que a forma-sujeito opera 

sobre a lembrança e o esquecimento ao mesmo tempo, causando o efeito ilusório no 

sujeito de ser a origem no dizer, recordando que “a forma-sujeito tende absorver-

esquecer o interdiscurso no intradiscurso, isto é, ela simula o interdiscurso no 

intradiscurso, de modo que o interdiscurso aparece como o puro “já-dito” do 

intradiscurso, no qual ele se articula por “co-referência”” (PÊCHEUX, 1995, p. 167). 
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O que o autor nos coloca se alinha com o que ele próprio chamou de 

processo de incorporação/dissimulação, onde a forma-sujeito explora os saberes 

interdiscursivos que constituem sua formação discursiva criando o efeito de unidade 

para o sujeito e mostrando que ele pertence àquela formação. 

Devemos lembrar que o efeito de unidade representa o imaginário do sujeito. 

Se tomarmos como exemplo os sujeitos-professores desta pesquisa, veremos que é 

por meio da forma-sujeito que, inconscientemente, eles recorrem ao interdiscurso, 

onde estão disponibilizados os dizeres instituídos pelas suas formações discursivas, 

e selecionam as palavras produzindo seus discursos.  

Esse é o caminho pelo qual os sentidos percorrem. As significações das 

coisas só surtem efeitos porque há uma forma-sujeito que conduz o sujeito à prática 

de significar, e este só o faz porque possui uma filiação identitária com uma 

formação discursiva que representa algo com o qual o sujeito se identifica. 

Para Pêcheux (1995) a forma-sujeito também se caracteriza como o sujeito 

do saber ou o sujeito universal, a relação que o sujeito estabelece com a forma-

sujeito é chamada por ele de posição-sujeito. A posição-sujeito considera que em 

uma formação discursiva o mesmo sujeito enunciador pode assumir uma ou mais 

posições no discurso. Sendo assim, trabalhamos com a noção de que uma formação 

discursiva é formada pela heterogeneidade, porque diferentes posições-sujeito 

conduzem às diversas formas de identificação do sujeito enunciador com a forma-

sujeito.  

Também sustentamos a noção de enunciado dividido, porque é por meio do 

discurso que a forma-sujeito ou o sujeito do saber é interpelado em sujeito 

ideológico, assumindo diferentes posições (COURTINE, 1982). Sendo assim, os 

sujeitos que enunciam, nas entrevistas que realizamos, materializam seus discursos 

de forma dividida, ora recorrendo ao saber que se aloja na Ciência da Linguagem e 

disponibilizado pela cadeia interdiscursiva em seu processo de formação, ora 

recorrendo ao saber empírico baseando-se na prática e na vivência de sala de aula. 

Sobre a noção de sujeito discutida aqui devemos enfatizar que o discurso é 

um efeito do sujeito e que a ideologia não existe sem o sujeito. E segundo as bases 

da Análise de Discurso, 

(...), o sujeito não é fonte do sentido, mas se forma por um trabalho 
de rede de memória, acionado pelas diferentes formações 
discursivas, que vão representar, no interior do discurso, diferentes 
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posições-sujeito, resultados das contradições, dispersões, 
descontinuidades, lacunas, pré-construídos, presentes neste 
discurso (GRIGOLETTO, 2005, p. 102). 

Neste sentido, a autora aborda um questionamento, indagando se “lugar é 

sinônimo de posição” (GRIGOLETTO, 2005, p. 152). Para tanto, ela revisita alguns 

dos principais teóricos da Análise de Discurso, que discutem a questão, fazendo 

relevantes apontamentos sobre os quais discorreremos aqui. 

O primeiro deslocamento feito pela autora, diz respeito ao lugar social. Em 

seu gesto de interpretação sobre as análises de Orlandi (1999), o lugar social é um 

lugar empírico que o sujeito ocupa. Se por meio do discurso esse sujeito encontrar 

uma forma de significar ele passa de um lugar empírico a ocupar uma posição. O 

discurso materializa a posição social que o sujeito ocupa, mas não significando que 

esta é uma posição fixa, estável, pelo contrário, no discurso o sujeito se movimenta 

provocando sentidos, com isso, outros lugares e outras posições podem ser 

constituídos. 

Ao refletir sobre a passagem do lugar empírico para a posição discursiva, 

Grigoletto (2005) vislumbrou um lugar intermediário, ao que ela chamou de lugar 

discursivo. É desse lugar discursivo, na perspectiva da autora, que é possível o 

sujeito articular-se sob não somente uma única posição-sujeito, mas várias. E é na 

sua análise de Orlandi (2002) que Grigoletto observa quando na fala de José 

Bonifácio sobre os índios, há um posicionamento em que José Bonifácio fala do 

lugar do outro, ou seja, do Estado. Então ela enfatiza que, esse lugar do outro reflete 

os sentidos que emanam de uma formação discursiva que interpela tal sujeito. Para 

ela este não é um lugar social e sim um lugar discursivo. “Trata-se de um lugar 

discursivo que se materializa no discurso e é determinado pelo lugar social.” 

(GRIGOLETTO, 2005, p. 153). 

Falar de lugar discursivo requer uma noção sobre formações imaginárias. 

Para o entendimento desta questão, faremos uma breve explanação, uma vez que, 

falaremos sobre isso, de modo mais aprofundado, no capítulo seguinte.  

Como estamos nos apoiando em Grigoletto para falarmos sobre lugares 

discursivos, aproveitemos o conceito que a própria autora nos dá sobre formação 

imaginária, é “a relação que as imagens projetadas aos interlocutores envolvidos na 

constituição de um discurso mantêm com as condições de produção, remetendo a 

lugares determinados, na estrutura de uma formação social” (2005, p. 153). Dessa 
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forma, aludindo ao exemplo dado pela autora, trazemos para o nosso contexto, a 

imagem do sujeito-professor. Tal imagem é determinada pelo lugar empírico que ele 

ocupa e constituída pela sua formação discursiva. 

O segundo deslocamento provocado pela autora remete-nos aos estudos de 

Michel Foucault, mais especificamente à sua obra Arqueologia do Saber. Nela 

Grigoletto busca um saber construído em torno das imagens que assumem lugares 

empíricos, como o médico, por exemplo. Representações imaginárias que circundam 

a imagem desse sujeito legitimam as funções que ele exerce numa sociedade, 

instituídas pela formação social a qual ele pertence. 

Segundo Grigoletto (2005) o que foi observado em Orlandi (1999), é 

igualmente notável em Foucault (2008). Nas obras de ambos encontramos 

evidências de que o lugar social estabelece as bases para a constituição de um 

lugar discursivo. Contudo, Grigoletto tece um alerta: “Isso não aponta, no entanto, 

para a relação do discurso médico, (ou qualquer outro) a uma unidade de sujeito 

homogênea, contínua, representada por um único lugar social. Ao contrário, o 

sujeito, assim como o discurso, é disperso.” (GRIGOLETTO, 2005, p. 154). É por 

essa razão que ela vislumbra por esse lugar intermediário entre o empírico e a 

posição-sujeito.  

Entendemos o lugar discursivo como aquele que representa um espaço de 

práticas discursivas e que se posiciona no interior do discurso, ressaltando neste 

contexto que o discurso da Educação, que envolve os sujeitos-professores constitui 

uma prática discursiva perante uma rede de lugares discursivos. 

Grigoletto (2005) nos lembra do conceito de formação social dado por 

Foucault, diferindo-se do viés ideológico trabalhado por Pêcheux. A formação social 

em Foucault está cunhada nas relações de poder.  

Contudo, em ambos os teóricos permanece uma relação da formação social 

com a exterioridade. Isso nos dá condições de refletir, junto com a autora, que no 

olhar foucaultiana temos as relações de poder com suas formações em rede, 

atravessadas pela historicidade, o que provoca a dispersão, uma vez que as 

relações de poder permeiam as práticas discursivas movimentando-se entre elas, 

não sendo possível definir, às vezes, a posição de quem domina ou é dominado. 

Considerando esta premissa, percebemos que, 

Na passagem para o espaço teórico, no nosso caso, para o espaço 
discursivo, o lugar social que o sujeito ocupa numa determinada 
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formação social e ideológica, que está afetada pelas relações de 
poder, vai determinar o seu lugar discursivo, através do movimento 
da forma-sujeito e da própria formação discursiva com a qual o 
sujeito se identifica. O sujeito sempre fala de um lugar social, o qual 
é afetado por diferentes relações de poder, e isso é constitutivo do 
discurso. Então é pela prática discursiva que se estabiliza um 
determinado lugar social/empírico. (GRIGOLETTO, 2005, p. 155-
156). 

No caso dos sujeitos-professores, que tratamos nesta análise, é o modo como 

discursivizam os diferentes saberes institucionais (as escolas, ou ainda, a instituição 

Educação para qual eles trabalham, uma vez que são profissionais na área), que 

sustenta e legitima socialmente seus lugares sociais/empíricos. 

Ao tratarmos do funcionamento do discurso que circula na Educação, 

devemos considerar que a imagem do professor de língua inglesa, já está dada, ou 

já foram construídas a partir do lugar social que cada um dos sujeitos envolvidos na 

constituição desse discurso ocupa. Este é o caso do sempre “já-aí”, ou como já 

abordamos o “pré-construído em Pêcheux (1975). 

Sendo assim, devemos compreender que formações ideológicas partem de 

formações sociais, porque o ideológico emerge da formação social, onde a prática 

discursiva determina os lugares empíricos a serem ocupados pelos sujeitos. 

Até aqui, vimos com Grigoletto (2005) como os lugares empíricos são 

construídos dentro da formação social. Agora, prosseguimos junto com a autora, 

observando como o lugar social irá determinar a constituição do lugar discursivo. 

A proposta de existência de um lugar discursivo está baseada nas 

observações de Pêcheux (1967) quanto ao papel do significante na cadeia sintática. 

Para o autor, nesta cadeia de significantes o sujeito já tem seu lugar definido o que 

podemos interpretar como o “efeito de sociedade”. Dessa forma, Grigoletto (2005) 

nos coloca que o lugar discursivo além de ser determinado pelo lugar social, 

ocupado pelo sujeito, também se materializa na estrutura da língua, observável no 

intradiscurso. 

(...), tanto o lugar discursivo é efeito do lugar social, quanto o lugar 
social não é construído senão pela prática discursiva, ou seja, pelo 
efeito do lugar discursivo. Isso significa dizer que ambos, lugar social 
e lugar discursivo, se constituem mutuamente, de forma 
complementar, e estão relacionados à ordem de constituição do 
discurso. Um não é anterior ao outro, já que um necessita do outro 
para se instituir. O lugar social só se legitima pela prática discursiva, 
portanto, pela inscrição do sujeito em num lugar discursivo. 
(GRIGOLETTO, 2005, 158). 
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Em suma, essas reflexões apontam para a relação sujeito-língua-história e 

como isso é constitutivo do lugar discursivo, um lugar constitutivamente 

heterogêneo. Portanto, o lugar social e o lugar discursivo constituem um duplo efeito 

de determinação, em que os sujeitos só ocupam os lugares que ocupam porque são 

autorizados para tal. 

Com isso compreendemos que o lugar discursivo está materializado no 

entremeio do lugar social e da posição-sujeito, configurando-se como um espaço 

heterogêneo porque é onde o sujeito tem a flexibilidade de ocupar diferentes 

posições-sujeito tendo que lidar com diversas projeções imaginárias promovidas 

pela prática discursiva. 

Interessante observar na análise de Grigoletto que quando o sujeito passa do 

espaço empírico para o discursivo ele  

é afetado pelo inconsciente, tendo a ilusão, muitas vezes, de que é 
possível produzir um apagamento do seu lugar social. Mas tal 
apagamento é somente um efeito, um simulacro, já que sua inscrição 
num determinado lugar discursivo implica sempre uma determinação 
do lugar social. Ou seja, sempre haverá uma determinação 
ideológica. (2005, p. 158-159). 

Neste ponto é importante observarmos que Grigoletto (2005) sustenta a sua 

proposta baseada na possibilidade de conceber a noção de lugar discursivo 

enquanto uma categoria de análise. Essa é uma abordagem feita pela autora que 

remete ao papel do analista de discurso, que ao valer-se do dispositivo teórico da 

Análise de Discurso, é capaz de tecer uma compreensão desses posicionamentos 

do sujeito no discurso.  

Portanto, deixemos claro que a proposta de Grigoletto (2005) não descarta o 

fato de que o sujeito é afetado pelo inconsciente. Dessa forma, o posicionamento 

discursivo não é intencional para o sujeito. 

Para demonstrar sua proposta, Grigoletto (2005) trabalha com a investigação 

do funcionamento do discurso de Divulgação Científica analisando alguns recortes 

de revistas nessa área. Tomando a ciência enquanto prática social e ideológica, a 

autora busca saber o modo como diferentes sujeitos (o cientista, o jornalista e o 

leitor) se movimentam na constituição do discurso acerca da Divulgação Científica, e 

de que forma eles são interpelados pelas relações de força entre o poder e a 

verdade da ciência frente ao poder e a verdade da mídia. Essa condição será 

determinante para a inscrição discursiva do sujeito  
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(...) no espaço do discurso de Divulgação Científica o que implicará 
numa tomada de um lugar discursivo que está 
interpelado/determinado por diferentes ordens de saberes. Ao se 
inscrever em tal lugar discursivo, o sujeito é duplamente 
determinado: pela ciência e pela mídia. Tais instituições, através de 
suas práticas discursivas, as quais são permeadas pelas relações de 
poder, sustentam o imaginário de verdade e saber. (GRIGOLETTO, 
2005, p. 164). 

A autora também esclarece que, o lugar discursivo do jornalista constitui-se 

como um espaço de discursividades sobre o cotidiano, o que nos leva a considerar a 

presença de um compromisso do jornalista para com o leitor. É a partir daí, que a 

autora passa a abordar o lugar discursivo do jornalista e não mais seu lugar social. A 

tese de Grigoletto (2005) se sustenta no  

(...) modo como o sujeito pode/deve discursivizar, estando afetado 
por tantas determinações externas. O lugar discursivo funciona, 
então, como um modo do sujeito se relacionar com a forma-sujeito 
histórica dos diferentes saberes que intervêm na FD15 do discurso 
midiático de Divulgação Científica, extremamente heterogênea, onde 
o discurso de Divulgação Científica, tomado como um espaço 
intervalar, se inscreve. Ao mesmo tempo ele também funciona como 
um modo do sujeito se relacionar com as diferentes posições-sujeito, 
o que significa que, a partir de um mesmo lugar discursivo, o sujeito 
pode ocupar diferentes posições. (p. 164).  

Quando pensamos nos sujeitos-professores que entrevistamos veremos que 

eles ocupam diferentes lugares sociais. Sabemos que estamos falando de pais, 

mães, educadores, sujeitos que fazem partes de diversos lugares sociais como 

associações, igrejas, etc. Dessa forma, ao se inscreverem em espaços discursivos, 

esses espaços serão afetados pelos lugares sociais que os sujeitos-professores 

ocupam. No entanto, o que devemos entender é que não há uma simetria entre 

lugar social e espaço discursivo. A partir do lugar social, o sujeito pode estabelecer 

seu dizer de uma perspectiva discursiva ou outra. Por exemplo, um professor numa 

abordagem em sala de aula, em que uma temática religiosa é discutida, pode deixar 

transparecer suas idéias e opiniões religiosas.  

Lugares discursivos diferentes têm a ver também com posições-sujeitos 

diferentes. Buscar traços que delineiam a identidade desses sujeitos requer uma 

perspectiva que vislumbre a heterogeneidade que os constituem. No entanto, 

devemos lembrar que, o modo como o sujeito enuncia ou produz o seu dizer cria-se 

um efeito de apagamento, uma ilusão necessária à inscrição desse sujeito numa 
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 Formação Discursiva. 
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dada formação discursiva. E uma vez inscrito em um lugar discursivo o sujeito passa 

a lidar com uma posição de entremeio entre a forma-sujeito histórica e a posição-

sujeito. “Logo, o lugar discursivo situa-se no entremeio do lugar social, da forma e da 

posição do sujeito.” (GRIGOLETTO, 2005, p. 160).  

Segundo Pêcheux (1995) a posição-sujeito representa a maneira como o 

sujeito do discurso se relaciona com os saberes alojados na história. Grigoletto 

amplia esse conceito propondo o lugar discursivo como um espaço onde o sujeito se 

relaciona com os fatos historicizados, sob a forma-sujeito histórica e com as várias 

posições-sujeito. 

Assim, a relação do sujeito enunciador com o sujeito do saber e, 
consequentemente, com a posição-sujeito seria deslocada para as 
relações de identificação/determinação do lugar discursivo tanto com 
a forma-sujeito histórica (ordem da constituição/ do interdiscurso), 
quanto com a posição-sujeito (ordem da formulação/ do 
intradiscurso). Portanto, se o lugar empírico pode não coincidir com o 
lugar discursivo, esse pode não coincidir com a posição-sujeito. (...) 
cada lugar discursivo representa diferentes modos de se relacionar 
não só com a forma-sujeito, mas também com as diferentes 
posições-sujeito que ele pode abrigar. (GRIGOLETTO, 2005, p. 160) 

 Em suma, iniciamos este tópico falando do espaço empírico para 

compreendermos como o espaço discursivo funciona. Embora pareçam espaços 

distintos devemos entender que eles se complementam. Na formação social, onde 

está o espaço empírico, temos para o lugar social que o sujeito ocupa as relações 

estabelecidas entre as formações ideológicas e as relações de poder institucionais. 

Já na formação discursiva, a relação que o sujeito estabelece é com o espaço 

discursivo no qual ele se inscreveu, onde ele construirá os saberes mediante a 

relação com a forma-sujeito e as diversas posições-sujeito, constituindo um lugar 

discursivamente heterogêneo. 

 Seguindo o exemplo do primeiro capítulo, também faremos neste, uma 

análise dos discursos dos sujeitos-professores de língua inglesa, buscando saber 

como o espaço discursivo se constitui no entremeio dos lugares sociais que esses 

sujeitos ocupam e como se dá a relação das diversas posições-sujeitos. Também 

teceremos nossas análises no que diz respeito às formas que o sujeito do discurso 

produz sentidos. 
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4.3 Refletindo sobre o corpus - o imbricamento das posições-sujeitos: sujeito 

do discurso, lugares sociais e lugares discursivos. 

Para chegarmos a este ponto de nossa análise discursiva acreditamos ser 

relevante uma abordagem sobre os posicionamentos do sujeito enquanto aquele 

que é interpelado e determinado por uma dada formação discursiva. Esse foi o 

nosso ponto de partida adotado neste capítulo. 

Ao discorrermos sobre a temática percebemos como as abordagens 

referentes ao sujeito encontraram diversos pontos de entrelaçamento com o que 

discutimos sobre memória discursiva no primeiro capítulo. Também vislumbramos 

que o viés discursivo que temos estabelecido até o presente momento aponta para o 

que pretendemos tratar no capítulo seguinte, quando falaremos sobre formação 

imaginária. Assim, consideramos que estamos no meio da caminhada rumo à 

construção do saber que propomos neste trabalho. 

Nosso primeiro desafio nesta análise, que trata dos deslocamentos do sujeito 

na sua formação discursiva, é compreender como as discursividades, dos sujeitos-

professores que entrevistamos, operam sobre a produção de sentidos criando 

dispersões sobre os enunciados. Também buscaremos saber das regularidades 

apresentadas nesses discursos, bem como as posições que os sujeitos ocupam 

quando enunciam. 

Uma vez que, “o discurso é uma dispersão de textos e o texto é uma 

dispersão do sujeito” (ORLANDI, 1988, p. 17) atribui-se a ambos uma noção de 

heterogeneidade. Para o sujeito isso significa permear os discursos sob diversas 

posições, refletindo a constituição de diversas formações discursivas. 

Orlandi (1988) nos diz que, da perspectiva ideológica, o texto não é 

homogêneo, com isso, vamos perceber que as posições do sujeito no texto também 

não são contínuas e às vezes apresentam contradições. Tomando como princípio 

que o texto é a representação da materialidade linguística, esclarecemos que, a 

materialidade de que tratamos aqui, nesta análise, trata-se dos registros das 

entrevistas que realizamos, representando a constituição do imaginário dos sujeitos-

professores de língua inglesa. Sobre os enunciados dessas entrevistas, o que 

pretendemos mostrar é como diferentes posições representam diferentes formações 

discursivas, bem como, os vieses discursivos que constituem esses enunciados. 

Para tanto, assim como fizemos no primeiro capítulo, extraímos alguns trechos das 
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materialidades constituídas por meio das conversas que realizamos junto aos 

professores de língua inglesa, para assim tecermos nossa análise. 

Um dos primeiros questionamentos que fizemos aos professores foi com 

relação à formação acadêmica. Sobre isso iniciaremos nossa reflexão acerca dos 

diálogos com S1, S2 e S3, respectivamente. 

E: Você começou a lecionar aqui mesmo? 

S1: Não, eu comecei a lecionar lá no magistério (...). Então, depois que eu fiz 

Pedagogia, depois eu fiz Letras. (...) Eu comecei a dar aula de inglês (...). 

E: (...) Você colocou que você trabalha há 13 anos como professor, certo? Só 

professor de Língua Inglesa ou de alguma outra disciplina? 

S2: Língua Espanhola e Língua Inglesa! Sempre língua estrangeira! 

S3: Ah/ o que me levou/ é que (...) já gostava muito de língua inglesa. Sempre 

gostei de língua inglesa. No Paraná eu passei na Estadual para Letras (...) eu já 

gostava de trabalhar com a língua inglesa, (...). 

Inicialmente o que temos na materialidade acima são evidências de que 

esses sujeitos professores possuem uma formação acadêmica, o que confere suas 

inscrições em uma dada formação discursiva. Sobre essas colocações veremos 

como as demais construções e seus efeitos de sentidos explicitam a prática desses 

sujeitos em seu caráter ideológico, apontando para seus respectivos movimentos de 

identificação no que concerne ao imbricamento das posições-sujeito, conduzido por 

um espaço discursivo e sob uma determinação da formação discursiva. 

Tal determinação compreende o caráter ideológico da prática realizada pelo 

sujeito através do discurso, produzindo os sentidos sobre aquilo que o sujeito 

enuncia. Vejamos: 

Em S2, quando questionado sobre sua formação ele relata atuar sobre duas 

línguas estrangeiras, inglês e espanhol, dizendo “Sempre língua estrangeira”. A 

evidência que temos disso aponta para a inscrição do sujeito-professor não somente 

em uma língua, mas em duas. E, considerando o fato de que a língua materna 

também pode ocasionar uma influência sobre sua prática, consequentemente, 

veremos que as posições-sujeito também se alternarão. Pensemos sobre o simples 

fato, por exemplo, de no modo desse professor enunciar, em outra língua, traços da 

língua materna irão se refletir em sua fala, em outra língua, e isso é perfeitamente 

observável em qualquer língua. Ou, melhor ainda, quando há a necessidade de 

explicar o funcionamento de alguma estrutura gramatical, é comum um professor de 
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língua estrangeira se pautar na língua materna como forma de estabelecer um 

parâmetro de compreensão para seu aluno. 

Como nos diz Orlandi (1988, p. 19) sobre “os efeitos da ideologia: ela produz 

a aparência da unidade do sujeito e da transparência do sentido”. A aparência e a 

transparência estão evidentes na palavra “sempre”, contudo, é contraditório, pois a 

materialidade nos traz marcas de que “o discurso não é um reflexo da situação” 

(Orlandi, 1988, p. 19), porque ele não constitui a representação verdadeira da 

realidade. A própria palavra “Sempre” está sujeita à alternância, porque na verdade 

mesmo que o sujeito atuasse simultaneamente em ambas as áreas, inglês e 

espanhol, ele estaria ora em um lugar discursivo, ora em outro, e seu 

posicionamento mudaria conforme a situação de atuação em sala de aula. De 

qualquer forma, o discurso garante a representação dessa situação de unidade e 

transparência para esse sujeito-professor, e isso é evidente e enfático em sua fala 

“Sempre língua estrangeira!”. 

Com isso percebemos que não há uma movimentação centrada e homogênea 

do sujeito pela formação discursiva, explicitando um aspecto de heterogeneidade, o 

que é constitutivo na criação de sentidos. Ao enunciar suas formações no campo do 

saber, esses sujeitos evidenciam, em seus discursos, a(s) formação(s) discursiva (s) 

na(s) qual(s) se inscreveram. Assim, a materialidade presente na linguagem revela 

os sentidos que são determinados pelas formações discursivas. 

No caso de S1, que antes da formação em Letras, também obteve uma 

formação em Pedagogia, pensamos, neste caso, sobre a existência de um diálogo 

entre uma formação discursiva e outra, e como a exterioridade entre elas determinou 

nos sentidos produzido por S1. Falamos do “exterior específico”, ao modo de Serrani 

(1997), que deve apontar para um processo identitário, no qual S1 deixa evidente a 

determinação de um efeito ideológico que determinou sua prática.  

Mais evidências da exterioridade, desvelando a interdiscursividade, estão 

presentes nos enunciados dos sujeitos-professores. Ao ser questionado sobre a 

aprendizagem dos elementos essenciais da língua inglesa e como se deu a 

aprendizagem desses elementos, S3 elenca a importância de saber ouvir na língua, 

como forma de melhorar sua audição. Vejamos: 

S3: Televisão! Netflix. (...). É eu fui, fui ver como é que eu ia aprender a ouvir? 

Porque a gente não tem essa vivência 24 horas com o inglês que é necessário. 

Então eu comecei a pegar filmes que eu já assisti, séries que eu já tinha assistido e 
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colocar legenda e áudio em inglês e começar a ouvir. E isso eu fui levando para a 

sala de aula também. 

No excerto acima podemos ver como o enunciado de S3 estabelece uma 

relação interdiscursiva com os dizeres que determinam o contato do sujeito-

professor com as novas tecnologias no sentido de se manter atualizado no processo 

de ensinar. E essa tem sido uma determinação de uma formação discursiva 

produzindo uma prática, cada vez mais frequente, de interpelação ideológica, com 

movimentos ilógicos, descontínuos e contraditórios sobre discursos diversos, seja 

nos discursos que dizem que o professor tem que acompanhar os diversos 

movimentos, a evolução de novas tecnologias mediadas pelas mídias como internet 

e redes sociais, produzindo, na verdade, “formas de assujeitamento ideológicas que 

governam os mecanismos enunciativos”. (ORLANDI, 1988, p. 17). 

Mediante a essa análise inicial situada no invólucro das formações discursivas 

passamos a nos questionar sobre como o sujeito do discurso se apresenta nessas 

discursividades. Já falamos do conceito de dimensão social do sujeito quando se 

trata de uma reflexão pautada nos princípios da Análise de Discurso. Assim 

abordamos a questão do sujeito do discurso, considerando seu processo de 

significação por meio da linguagem, o que lhe confere um assujeitamento histórico e 

ideológico. 

Lembramos que, ao falar de assujeitamento, devemos considerar um 

processo complexo e heterogêneo, onde a prática, aqui entendida como ideológica, 

é o que possibilita a história dos fatos sobreviver no interdiscurso. Ao enunciar o 

sujeito perde essa noção de dimensão social que possui, ao mesmo tempo que seus 

dizeres são determinados pela formação discursiva. 

Quando falamos antes de S3 que é interpelado pelas novas tecnologias para 

se manter atualizado na prática do ensino, percebemos como essa determinação 

está evidente em seu discurso. Também percebemos o efeito ilusório, ao passo que 

seu enunciado parece refletir algo peculiar do sujeito, na verdade, esse discurso não 

é seu, os sentidos que dele emanam não têm ali a sua origem, o que ele reflete é 

apenas a formação ideológica que prega que o sujeito-professor de língua inglesa 

precisa estar em constante contato com a língua, e uma vez que o ambiente nem 

sempre é propício, as novas tecnologias de mídia vêm para amenizar esta situação. 

Por meio deste sucinto relato, acima descrito, queremos reforçar o que já 

colocamos anteriormente com base em Gallo (1995). Ao dizer sobre sua forma de 



75 

 

aprender a ouvir em língua inglesa S3 e nos apresenta uma materialidade 

constituída pela ideologia e permeada pelo interdiscurso que movimenta os sentidos 

entre uma formação, o que pode estar articulado com a ideia do pré-construído, 

configurando dizeres recorrentes entre os sujeitos-professores, principalmente os de 

língua inglesa que nem sempre têm a oportunidade de vivenciar uma situação real 

na língua. E isso é um efeito da exterioridade entre as formações discursivas. 

Essa é uma interpelação que acontece porque o “sempre-já-sujeito”, na forma 

de indivíduo, sofre um processo de identificação mediante o “outro de si”, como nos 

diz Gallo (1995). Esse outro está presente na rede formada pelas novas tecnologias 

que interpelam os indivíduos, tornando-os sujeitos constituídos pelo imaginário da 

necessidade de estar conectado às novas mídias.  

Dessa forma, temos um exemplo de constituição do sujeito do discurso, ou 

ainda, uma forma-sujeito que articula no intradiscurso os dizeres disponibilizados 

pelo interdiscurso. O que segundo Pêcheux (1995) é um efeito da exterioridade que 

encontra seu ponto de ligação com a interioridade, é o processo de interpelação do 

sujeito ocasionado pela identificação com a formação discursiva. É quando o sujeito 

absorve-esquece o que já foi dito, simulando o interdiscurso no intradiscurso. É 

também o processo de incorporação-dissimulação do interdiscurso que passa pelo 

imaginário do sujeito. 

Tudo isso nos faz pensar o quão o sujeito é complexo e como os sentidos não 

se apresentam de forma clara, o que também é constitutivo de sua identidade. As 

formas de esquecimentos que acometem o sujeito são necessárias na produção 

desses sentidos. 

Considerando como o sujeito do discurso atua entre o intradiscurso e o 

interdiscurso, sendo determinado pelas formações discursivas, queremos analisar 

também seus posicionamentos no discurso. Então veremos como os lugares e os 

espaços ocupados pelo sujeito do discurso atuam nos processos de significações. 

Já sabemos que o lugar social, o lugar discursivo e a posição-sujeito são 

instâncias atravessadas por diversas discursividades, onde a historicidade e a 

ideologia falam através dos enunciados produzidos a partir de uma forma-sujeito. É 

a forma-sujeito que articula os saberes da cadeia interdiscursiva por meio do 

intradiscurso e constitui o dizer determinado pela formação discursiva. Nessa 

prática, o sujeito experimenta a sensação de unidade que embora seja um efeito 
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ilusório, é o modo que ele tem de estabelecer sua relação com a posição-sujeito, e 

às vezes, alternar seu posicionamento no discurso.  

Para exemplificarmos o que acabamos de dizer, analisemos mais um trecho 

da entrevista com S2. Ao ser questionado sobre qual definição de domínio de idioma 

que ele tem, sua resposta foi a seguinte: 

S2: // Dominar um idioma? // Acho que ninguém domina o idioma! / Acho que 

ninguém domina o idioma/ porque eu já conversei com pessoas, (...) Com 

americanos, com ingleses e às vezes num determinado momento ele fala: “Espera 

aí! Essa palavra eu não ouvi!” Eu tenho um amigo meu de Nova Iorque, ele disse 

assim: “Rapaz eu tava conversando com um brasileiro e ele falou pra mim 

„miscegenation‟, e eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, eu já ouvi falar 

desegregation”, aí eu falei: “desagregação você ouviu e miscigenação não!” Aí, 

então assim/(...) 

Neste dizer de S2 notamos que há uma articulação com a rede de saberes 

quando ele nos diz que dialoga com pessoas de outros países, considerados nativos 

no uso da língua inglesa, com isso temos a evidência de um sujeito universal que 

busca no outro uma forma de fazer parte de um todo. Por outro lado, sua forma-

sujeito se posiciona no discurso ao emitir uma crítica pelo fato do amigo nunca ter 

escutado a palavra “miscegenation”, em contrapartida à palavra “desegregation”. 

Isso demonstra que, esse sujeito-professor não articula seu discurso apenas sobre o 

viés de um sujeito que ensina uma língua estrangeira, mas que pela sua 

experiência, também aprendeu a trabalhar com outras discursividades, históricas e 

até mesmo políticas, para constituir o seu discurso e por meio dele se posicionar 

produzindo sentidos. 

Embora S2 argumente contra, o que aponta para uma tentativa sua de se 

posicionar discursivamente, seu enunciado traz uma importante consideração 

acerca de uma questão marcante nos falantes aprendizes de uma língua 

estrangeira. Trata-se de um ideal de completude que está revestido em sua fala ao 

dizer de que “ninguém domina o idioma”. O limite imposto pela impossibilidade de 

domínio faz emergir os sentidos de uma limitação em S2. 

Com o exemplo acima compreendemos parte da complexidade que se institui 

em uma formação discursiva, considerando que os sujeitos também são complexos 

e as diferentes posições que eles podem assumir no discurso. Como nos disse 

Grigoletto (2005), isso é um efeito ideológico causado por uma rede de memória, 
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onde diversas formações discursivas e diferentes posições-sujeito vão estar 

representadas nas discursividades. 

Agora, revisitemos o conceito de lugar e posição, buscando saber como isso 

está presente na materialidade que trazemos para esta análise. O primeiro termo 

que esclarecemos foi “lugar social”. Junto com Orlandi (1999) vimos que se trata de 

um lugar empírico ocupado pelo sujeito. Assim, a condição de professor dá ao 

sujeito um lugar empírico, socialmente falando. Contudo, isso não confere uma 

posição. Só teremos a representação de uma posição se, por meio do discurso, o 

sujeito encontrar uma forma de significar e produzir sentidos, porque é o discurso 

que materializa a posição que ele ocupa.  

Dessa forma, chegamos também ao conceito de posição-sujeito. Só devemos 

lembrar que não se trata de uma posição fixa, uma vez que, há uma movimentação 

do sujeito, e que isso é constitutivo na produção de sentidos, porque leva o sujeito à 

possibilidade de ocupar outros lugares e outras posições no discurso, como vimos 

no último exemplo com S2.  

Ao falar sobre seu entendimento acerca do que é dominar um idioma, S2 se 

posiciona discursivamente, já permeado por saberes outros, compreendendo que 

não é possível dominar uma língua, e isso já está definido em sua experiência 

historicizada.  

Essas colocações nos fazem refletir mais a fundo pensando na proposta de 

Grigoletto (2005) quando nos apresentou a ideia de um lugar discursivo no 

entremeio do lugar social e da posição-sujeito.  

Com isso, nos questionamos: é possível demarcar este ponto intermediário, 

que nos propõe a autora, acerca dos relatos que temos? Pensemos: em que 

momento nesses discursos é possível esses sujeitos-professores articularem seus 

discursos sob várias posições-sujeito. Vejamos um contraponto na resposta de S3 

sobre o mesmo questionamento quanto ao domínio da língua. 

S3: Dominar o idioma é quando você consegue ouvir, falar e escrever. 

Quando você consegue esses três, você domina o idioma. Primeiro quando você 

consegue se comunicar. Se você já se comunica muito bem, você se faz entender e 

você consegue entender o que o outro tá falando, você já tá muito bem. 

Comparando as falas de S2 e S3 notamos os dizeres de S3 enunciam a partir 

do lugar do outro. Este outro representa o discurso que circula entre a prática no 

ensino de línguas, prática esta focada no desenvolvimento das habilidades 
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linguísticas e determinada por uma formação discursiva sobre o entendimento de S3 

quanto ao domínio da língua. O que acontece é que S3, com bem menos 

experiência no ensino que S2 e também atuante em escolas de idiomas, apresenta 

uma noção delimitada e pautada nas técnicas que são desenvolvidas para atender 

aos métodos de ensino de línguas. Aqui lembramos que esses métodos se 

diferenciam de uma escola para outra, o que causa um efeito do imaginário 

causando a sensação de singularidade e unidade e interpelando os indivíduos em 

sujeitos.  

A interpelação, mediante o efeito do imaginário, só acontece porque S3 

assume um lugar social e é esse lugar social que será a base para a materialização 

de um lugar discursivo. E, ao contrário do que parece, não temos a evidência de um 

sujeito, na figura de S3, centrado e uno, temos sim as marcas de um sujeito disperso 

que apenas reproduz uma prática discursiva recorrente na formação discursiva na 

qual ele está inscrito. 

Ainda com relação ao discurso de S3 retomamos o conceito de formação 

social em Foucault e depois em Pêcheux (GRIGOLETTO, 2005). Vimos que as 

relações de poder constituem as bases para ambos os teóricos, conferindo à 

formação social um elo com a exterioridade. Esta relação representa o efeito de 

dispersão, não deixando claro, dentro de uma formação discursiva, quem domina ou 

é dominado. Acontece que, o lugar social que S3 ocupa, dentro da formação social e 

ideológica na rede de escolas de idiomas, está afetado pelas relações de poder, o 

que determina seu lugar discursivo, por meio da forma-sujeito, ou seja, o lugar social 

de S3 está estabilizado pela sua prática discursiva. 

Em todos os casos, dos sujeitos-professores entrevistados, devemos 

considerar que no modo como eles enunciam, fazem emergir os saberes das 

instituições para as quais trabalham, alicerçando e legitimando os lugares sociais 

que ocupam, e isso é determinante na constituição do lugar discursivo.  

Segundo Grigoletto (2005), uma vez que tudo está alinhado a um efeito do 

imaginário, onde a imagens são lugares preestabelecidos, o que concorda com a 

ideia de Pêcheux (1975) do sempre “já-aí”, ou seja, a imagem do sujeito-professor 

de língua inglesa, e no caso de S3 que atua em escola de idiomas, já foi 

determinada pela formação discursiva e com uma projeção provocada pela 

formação imaginária, reforçando o que disse Grigoletto, o lugar de onde o sujeito 
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enuncia é um lugar preestabelecido, “que já está dado, determinado socialmente.” 

(2005, p. 157). 

A determinação social do lugar discursivo, ocupado pelo sujeito, é notável na 

cadeia sintática, pois se materializa na estrutura da língua. Assim, ao enunciar o 

sujeito deixa suas marcas no discurso, o que faz com que ambos, sujeito e discurso, 

se complementem por meio da prática discursiva. O sujeito se movimenta entre o 

lugar social e o lugar discursivo, por meio da prática discursiva. Neste processo ele é 

afetado pelo inconsciente que provoca nele o efeito de apagamento do seu lugar 

social.  

Pensando novamente no discurso de S3, notamos como esse apagamento 

ocorre, onde o inconsciente gera um efeito ilusório sobre o sujeito, mas isso é 

necessário para sua legitimação no lugar discursivo, o que também é um efeito 

ideológico. Também percebemos que identificar o ponto exato de passagem do 

lugar social para o lugar discursivo, como se houvesse uma linha simétrica entre 

ambos, isso não é possível, porque são espaços tênues e sutis.  

Na reflexão sobre as materialidades apresentadas dada em S3: Dominar o 

idioma é quando você consegue ouvir, falar e escrever. Quando você consegue 

esses três, você domina o idioma. (...), superficialmente poderíamos dizer que S3 

possui uma compreensão limitada sobre o conceito de língua, no entanto, cabe-nos 

buscar compreender que não se trata de um discurso seu e sim um discurso 

determinado pelo lugar social que faz com que S3 enuncie do lugar do outro, e isso 

não é facilmente observável.  

Tratamos aqui de uma teoria “não subjetiva da subjetividade” (PÊCHEUX, 

1995, p. 134), onde falar de lugar discursivo requer uma análise de entremeio sobre 

a materialidade apresentada, buscando os processos discursivos, as posições que 

os sujeitos ocupam no discurso, para então unir os fios do discurso entre si. 

O viés analítico que tecemos neste capítulo, buscou apresentar parte da 

heterogeneidade constitutiva da identidade do sujeito-professor de língua inglesa e 

os diversos lugares e espaços no discurso que ele ocupa, bem como se dá seu 

relacionamento com os fatos históricos e com a ideologia. 

Avançando em nosso propósito, prosseguimos, no capítulo seguinte, falando 

sobre formação imaginária. Vimos até aqui, em alguns pontos de nossa análise, 

como o imaginário está presente nas relações entre o sujeito do discurso e as 

diversas posições que ele pode ocupar e como isso é constitutivo na formação da 
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identidade do sujeito. Façamos então, um aprofundamento sobre as questões 

acerca do imaginário. 

 

5. FORMAÇÃO IMAGINÁRIA 

Não descobrimos, pois, o real: a gente se depara com ele, dá de encontro com 

ele, o encontra. (Pêcheux) 

Nesta etapa de construção do saber em torno da constituição heterogênea da 

identidade do sujeito-professor de língua inglesa, enfatizando o objetivo que permeia 

a nossa análise, cabe-nos definir qual é o conceito de formação imaginária para uma 

perspectiva discursiva, debruçada nos princípios da Análise de Discurso.  

Em seguida traremos algumas abordagens envolvidas nesta temática acerca 

do silêncio, da incompletude, da exterioridade, da ideologia e da heterogeneidade 

nas discursividades. 

A compreensão do que seja formação imaginária tem a ver com o 

entendimento das condições de produção, dos mecanismos de funcionamento do 

discurso e das relações de força e de sentido numa situação discursiva 

(GRIGOLETTO, 2005), e isso tem a ver com a exterioridade. Foi Pêcheux (1997) 

que, em seu esboço teórico, apontou para a evidência da exterioridade sobre a 

constituição das formações imaginárias a partir das condições de produção.   

Dessa forma, ao considerarmos que as condições de produção “trazem 

questões da exterioridade e das formações imaginárias para a constituição do 

discurso.” (GRIGOLETTO, 2005, p. 121), chegaremos à compreensão de que, 

lugares determinados na estrutura de uma formação social, e a 
relação de forças entre esses lugares sociais encontram-se 
representadas por uma série de formações imaginárias que 
designam o lugar que o locutor e o interlocutor atribuem a si e ao 
outro. (GRIGOLETTO, 2005, p. 121-122). 

Com isso, percebemos que o discurso do sujeito-professor sofre 

determinações evidenciando o(s) lugar(s) de onde ele enuncia. Os discursos sobre 

educação, por exemplo, sempre irão sustentar os dizeres dos professores, de forma 

que, cada dizer e cada discurso estarão atrelados às condições de produção e as 

imagens que eles fazem de seus interlocutores. Temos então o conceito definido por 

Pêcheux sobre formação imaginária: 

(...) o que funciona nos processos discursivos é uma série de 
formações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem 
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cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio 
lugar e do lugar do outro. (PÊCHEUX, 1997, p. 82) 

Mais adiante, o autor complementa dizendo:  

Se assim ocorre, existem nos mecanismos de qualquer formação 
social regras de projeção, que estabelecem as relações entre as 
situações (objetivamente definíveis) e as posições (representações 
dessas situações). (PÊCHEUX, 1997, p. 82). 

Para uma representação do que o autor diz, fizemos uma projeção do 

esquema que ele próprio definiu. Veja a seguir, conforme Pêcheux (1997, p. 83): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o esquema acima podemos ter uma breve noção do que o autor buscou 

ilustrar a respeito de lugares sociais, observando, principalmente as questões que 

são feitas na última coluna do quadro que ele nos apresenta. Nele podemos ver que 

cada locutor projeta a sua fala, enunciando de um lugar social, ao passo que 

também vislumbra a posição que o seu interlocutor ocupa neste mesmo espaço. Tal 

representação nos faz pensar nas condições de produção que cerceiam os dizeres 

em uma dada situação discursiva. 

Em nota, Grigoletto (2005) coloca que Pêcheux elabora esse esquema em 

consonância com certas fórmulas e que mais tarde, conforme sua teoria vai se 

reformulando, ele abre mão desses esboços. Em tese, esses esboços refletem sua 

tentativa de refletir sobre o discurso e fazer apontamentos com relação às questões 

de exterioridade.  
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Contudo, há que se atentar para o fato, como nos alerta Grigoletto (2005), de 

que não se trata apenas de uma mera representação ou um esquema 

comunicacional de transmissão de informação. Sobre o esquema é preciso pensar 

nos efeitos de sentidos constituídos sócio-histórico e ideologicamente a partir das 

posições ocupadas pelos sujeitos do discurso.  

Trata-se de uma trama formada, conferindo às formações imaginárias lugares 

que combinam, diferem e até mesmo se contradizem. Também é preciso considerar, 

no processo discursivo, que o sujeito antecipa o que o outro irá dizer e, partindo dos 

sentidos que emergem das palavras, ele formula sua argumentação. 

Segundo Orlandi (1999, p. 39), “o sujeito dirá de um modo, ou de outro, 

segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte.” Temos então as condições de 

produção amparando os processos discursivos. Daí, segundo Grigoletto (2005), 

percebe-se “a importância dos efeitos das antecipações de imagens entre os 

interlocutores na constituição do sentido de um discurso, já que elas vão direcionar 

as posições que locutor e interlocutor vão ocupar nesse discurso.” (p. 122). 

No que diz respeito ao discurso do sujeito-professor, o imaginário se constitui 

por uma complexidade onde, o que pode parecer comum, tem sua peculiaridade, se 

pensarmos numa simples situação. Ao elaborar o plano de aula um sujeito-professor 

além de aliar as teorias que sustentam o seu planejamento, ele também precisa 

pensar no grupo de alunos para o qual está preparando aquela aula. Não se trata de 

uma interlocução simultânea, ou de antecipação simultânea como o que ocorre na 

fala. Contudo, há uma antecipação do seu interlocutor, o aluno.  

Em se tratando de formulação, de argumentação, pensemos que o professor 

em seu planejamento de aula também se prepara para os questionamentos que 

poderão vir na aplicação daquela aula. Ou seja, quando o sujeito-professor planeja 

um momento didático ele faz uma projeção do outro, do aluno. E se considerarmos 

outros aspectos sobre esse processo argumentativo do planejamento didático do 

professor, essa trama imaginária se torna mais complexa ainda quando esse 

planejamento se depara com a sua prática em sala de aula. 

Outro mecanismo importante a ser observado sobre o funcionamento 

discursivo, de acordo com a orientação de Grigoletto (2005), são as relações de 

sentidos. Estas remetem aos “já-ditos”, a outros discursos. Sobre isso recordamos, 
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respectivamente, os conceitos de pré-construído e de interdiscurso16. Para a autora, 

as relações de sentidos, somadas às antecipações e as relações de força no 

discurso, são, na verdade, as formações imaginárias operando nos discursos para 

constituir as posições de sujeito. 

tais imagens resultam de projeções, as quais permitem a passagem 
de situações empíricas – os lugares dos sujeitos – para posições de 
sujeitos no discurso. Assim, o lugar do sujeito, enquanto elemento 
empírico-social, é do nível da constituição do interdiscurso e a 
posição, enquanto matéria discursiva, é do nível da formulação do 
discurso. Essas projeções, então, nada mais são do que a trama das 
formações imaginárias ou o mecanismo do imaginário, produzindo 
imagens não só dos sujeitos, mas também do objeto do discurso. 
(GRIGOLETTO, 2005, p. 123). 

Essa trama de projeções de imagens é de uma essência complexa que só se 

constitui porque que há uma historicidade que permeia toda a rede discursiva. E, 

além do mais, devemos considerar a exterioridade presente nessas projeções, em 

algo de fora capaz de interferir na constituição dessas representações. Com nos diz 

Orlandi (1999), o imaginário é constitutivo da linguagem e seu funcionamento 

depende de como as relações sociais e de poder estão inscritas na história e são 

dirigidas pela sociedade. 

Sendo assim, a imagem que temos de um sujeito-professor de língua inglesa 

é construída por meio de processos historicizados, levando à construção de um 

imaginário, de um sujeito ideal. Talvez para a constituição desse imaginário, um 

professor de língua inglesa que não saiba falar a língua inglesa, não seja algo 

coerente. Ao passo que, estigmatizar um professor da rede pública de ensino e dizer 

de que ele não tem ou não adquiriu, por motivos de formação, a competência para 

falar na língua, configuram processos historicizados que se consolidaram no 

imaginário através do pré-construído. 

Outra abordagem feita por Grigoletto (2005) remete à dimensão imaginária do 

discurso e a função do imaginário na constituição do discurso. Em seus estudos, a 

autora avalia que tal dimensão “é a forma como o sujeito se relaciona com a 

realidade, sofrendo a ilusão de ter acesso direto aos objetos do mundo.” (p.124).  

Trata-se do modo como o sujeito intervém no discurso pelas 
representações dos interlocutores que estão envolvidos no processo. 

                                                           
16

 Ver capítulo 3. 



84 

 

Um discurso em que o sujeito se supõe transparente, já que oculta 
suas próprias condições de produção. É, então, essa relação entre o 
sujeito e o discurso que (...) vai chamar de relação imaginária. O 
imaginário é algo inalienavelmente presente em todo material 
significante (...) o que supõe uma ilusão necessária à existência da 
discursividade e, por sua vez, o imaginário como elemento 
constitutivo de toda prática social e discursiva. (GRIGOLETTO, 2005, 
p. 124-125 apud SERCOVICH, 1977).  

Relacionamos as colocações de Grigoletto ao enunciado de Pêcheux que 

abre este capítulo, quando ele diz que apenas nos deparamos com o real. Sobre 

isso, Ferreira (1994) observa que na Análise de Discurso, o fato de que 

 “em matéria de linguagem não se pode dizer tudo abre caminho 
para que se considere a existência do impossível da língua. O 
impossível da língua está inscrito na ordem própria da língua, naquilo 
que é considerado como o seu real.” (p. 2-3) 

Isso significa que o real da língua não está sujeito à organização formal da 

língua. Ele só é observável nas falhas, nos entremeios do discurso, onde se é 

possível perceber o jogo da língua.  

Ferreira (1994) analisa a questão do não poder dizer tudo e faz algumas 

importantes colocações acerca dos trabalhos de Lacan sobre a dimensão do não-

todo sobre o dizer. A autora destaca que o termo real da língua vem da psicanálise 

para a linguística sob a expressão “alíngua” trazendo para os estudos discursivos o 

impossível da língua. A partir do conceito negativo de não-todo, a Análise de 

Discurso passou a considerar que a impossibilidade dá  

lugar a uma proibição explícita prova que existe ao menos um lugar 
de onde se fala do que não se pode falar. Este lugar é a alíngua, ou 
o real da língua, o inconsciente. A existência desse lugar singular – 
que admite a falta e a torna constitutiva da estrutura – é fundamental 
para uma concepção de língua afetada pelo real. Tal concepção vai 
nos permitir perceber no equívoco e nos fatos que ele representa o 
registro do simbólico que atravessa a língua e a consagra ao que lhe 
é próprio. (FERREIRA, 1994, p. 14). 

Lembra Ferreira que, em análise discursiva, o real da língua está ligado à 

ideologia, assim como as coisas que são da ordem simbólica e do imaginário. É isso 

que nos permite trabalhar com a historicidade sobre as materialidades linguísticas. 

A compreensão sobre o real da língua nos possibilita conceber melhor a 

noção de realidade e sua relação com o imaginário. É por meio do imaginário que os 

sujeitos lidam com as coisas do mundo. O que nos possibilita vislumbrar o modo 
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como também são constituídas as identidades dos sujeitos, e em suas 

discursividades perceber como as relações com a realidade se materializam. É 

sobre essas formas de materialização que falaremos a seguir. 

 5.1 O discurso como efeito de sentido na representação do imaginário: 

silêncio e incompletude 

Falamos nesta análise discursiva de um sujeito empírico, um sujeito social, o 

sujeito-professor. A discursividade que permeia as interações em que esse sujeito 

constantemente se encontra leva à construção de um imaginário em que o sujeito é 

homogêneo e consciente. Mas quando ele é levado a falar sobre como se vê 

enquanto professor, como vê o seu aluno, como vê a língua que ensina e como vê a 

instituição, a escola em que trabalha, vemos emergir um sujeito atravessado pelo 

dito e pelo não dito, pelo silêncio (ORLANDI, 1997) e também pela incompletude 

(ORLANDI, 1988). 

Nessa emersão percebemos que a homogeneidade dá lugar à 

heterogeneidade (AUTHIER-REVUZ, 1990) e que o consciente nada mais é do que 

um efeito ilusório. Porque na verdade o que temos é um sujeito inconsciente e 

cindido.  

Buscando apontar esses elementos é que analisamos nos processos 

enunciativos dos sujeitos-professores que entrevistamos marcas do imaginário e do 

simbólico que constitui a subjetividade e a identidade desses sujeitos. 

 Ao considerarmos que quando um sujeito enuncia dizeres são ditos e outros 

são silenciados, pensamos nos efeitos de sentidos que ambos representam e como 

eles são constitutivos na construção do imaginário. Sobre o silêncio faremos uma 

abordagem acerca da obra As formas do silêncio de Orlandi (1997) buscando uma 

compreensão de como o silêncio permeia os discursos.  

Na obra analisada vemos que a autora fala do silêncio que exala das 

palavras, daquilo que mora no não-dito, abordando o imaginário e o real como 

elementos necessários para se alcançar a materialidade do silêncio. Também nos é 

apresentado o silêncio que sempre se fez presente antes de tudo existir, o silêncio 

fundante. Trata-se de uma forma de silenciamento que permeia a linguagem 

constituindo uma materialidade discursiva em que os efeitos de sentidos expõem a 

relação dominador/dominado.  
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Em se tratando de linguagem e de compreender a relação língua/fala, sob o 

ponto de vista da discursividade, Orlandi (1997) nos sugere alguns pontos que 

envolvem o silêncio. Primeiro devemos pensar o silêncio diferenciando-o do 

pensamento estruturalista. Segundo, pensá-lo, como algo observável. Terceiro, 

compreender que há uma dissimetria entre silêncio e dizer. Quarto, pensar o silêncio 

como o limite entre os interlocutores. Quinto, pensar o silêncio em termos de 

significação e por fim, descentralizá-lo do que é verbal, pensamento este que vai ao 

encontro do sujeito descentralizado estabelecido na Análise de Discurso. Assim, o 

que significa através do sujeito, também significa através do silêncio. 

É importante sabermos como a linguagem e o silêncio devem ser 

compreendidos em uma análise discursiva. Segundo Orlandi (1997), a linguagem é 

para o silêncio uma forma de administrar os sentidos e trabalhar a 

representatividade do silêncio no que diz respeito à noção ilusória da completude. 

Para tanto, a autora aborda os conceitos de silêncio fundador e silenciamento,  

O silêncio fundador, opera nos vãos dos dizeres e não é possível estancá-lo. 

Ele está sempre em movimento, numa mobilidade que se assemelha ao sujeito. Os 

dois nunca se dão por completo, sujeito e silêncio fundador estão em constante 

busca, é o efeito da incompletude. É o campo dos segredos, aonde as palavras não 

chegam. Aqui a autora, faz uma alusão ao silêncio fundante e os seus movimentos 

de sentidos, colocando a linguagem como uma passagem, uma via de acesso das 

palavras ao silêncio e do silêncio às palavras. É o processo de significação num 

movimento incessante que nunca se completa.  

Para Orland (1997), sem o silêncio as palavras diriam tudo o que se pode 

dizer, assim não haveria sentidos para tentarmos apreender. Por isso, uma análise 

sobre o silêncio requer um recorte sobre a linguagem, só assim nos é permitido 

entender os sentidos que dele emanam. 

Por outro lado, temos também o silenciamento, ou política do silêncio. Aquele 

que opera entre o dito e o não-dito. Seus efeitos de sentidos são observáveis 

quando se diz uma coisa para não dizer outra, o que caracteriza um acontecimento 

discursivo dado pelo impedimento do dizer, a censura é um exemplo disso. Em sua 

materialidade discursiva, a censura apresenta fatores que determinam as vozes 

sociais. Dessa determinação surgem os efeitos de dominação e de resistência, duas 

forças antagônicas, mas capazes de impulsionar o deslocamento do sujeito.  
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A época da ditadura militar configura uma representação dos limites impostos 

pela censura, onde os sentidos permaneciam no silêncio, o que também era uma 

forma de significar. Neste período, o sujeito elaborava seu discurso usando a arte da 

linguagem, para fazer ecoar os sentidos. O exílio também produzia efeito 

semelhante, saindo de seu meio o sujeito era obrigado a se reformular e a 

reconstituir sua identidade. Através das produções autobiográficas, muito comuns a 

partir desta época, as relações eu/outro se fundiam significando em silêncio, era a 

resistência respondendo à opressão.  

No universo da censura os efeitos do dito e do não-dito estão fundamentados 

na relação pensamento/linguagem/mundo e pautados no princípio da ideologia. Da 

perspectiva da Análise de Discurso todo discurso precisa do sujeito, assim como o 

sujeito não vive sem praticar ideologia, sem essa relação, não há como significar. A 

ideologia materializada no discurso reflete um posicionamento, que representa o 

lugar de onde fala esse sujeito. A percepção desse lugar nos faz entender a 

ideologia do sujeito atravessada por outros dizeres e pela história. 

Na tríade silêncio-sujeito-história temos o interdiscurso como um dos 

elementos principais no processo de significação do contexto discursivo. Orlandi 

(1997) ressalta que, embora o interdiscurso não esteja no domínio do sujeito, ele 

sempre recorre à memória discursiva para significar. Neste âmbito, é o silêncio 

fundador que permitirá uma relação do sujeito com os outros sentidos determinados 

pela história. 

A partir de uma determinação histórica surge um trabalho com a forma-sujeito 

e com a forma-sentido, unindo-as em uma terceira forma, a forma-material, que 

também é chamada de materialidade discursiva.  

A materialidade discursiva é concebida na Análise de Discurso como uma 

noção de materialidade capaz de levar o analista de discurso às fronteiras da língua, 

indo além de sua noção de estrutura, de conteúdo, ou pensada como uma forma de 

organização que impõe os seus limites. Ao contrário, a noção de materialidade vem 

considerar a ordem simbólica, a história e a ideologia, se opondo à noção forma e 

conteúdo que restringe os processos de constituição dos efeitos de sentidos. 

(LAGAZZY-RODRIGUES, 1998) 

A obra de Orlandi (1997) também nos apresenta o conceito de “língua-de-

espuma”. Surgida no período da ditadura brasileira mediante práticas de políticas 

totalitárias, mesmo em regimes ditos democráticos, a “língua-de-espuma” emerge 
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como um efeito de sentido, porque mesmo a opressão não é capaz de exercer a 

tirania por completo, porque na linguagem ou no silêncio os sentidos sempre irão 

encontrar uma forma de manifestar e resistir.  

Com os efeitos de sentidos causados pela “língua-de-espuma” um olhar é 

lançado sobre dois outros aspectos, a autoria e a censura. Na autoria, o autor tem a 

responsabilidade de trazer para a materialidade discursiva os sentidos que devem 

sustentar o discurso. E a censura por sua vez, atuante dentro das formações 

discursivas, limita os dizeres, controla os movimentos dos sentidos e afeta a 

identidade do sujeito. Dessa maneira, autoria e censura coexistem no funcionamento 

do silêncio e na construção da identidade do sujeito.  

No regime ditatorial, por exemplo, a autoria se tornou uma forma de 

resistência à censura quando está tentou impedir que certos sentidos circulassem na 

sociedade brasileira da época. Após esse período surge o discurso social, definido 

pela Análise de Discurso como um discurso atravessado pelo interdiscurso e situado 

no cerne de uma formação discursiva.   

Como para a formação discursiva o discurso é formulado a partir de uma 

representação imaginária, naquele período uma imagem do povo era projetada pela 

política dominante buscando refletir aquilo que ele pensava e o que ele esperava 

estar projetado em um discurso. Imagens do interlocutor, o povo, eram reproduzidas 

no discurso e assim as idéias poderiam ser mais bem aceitas por ele, uma forma de 

persuasão. Contudo, esse contexto revelava um pano de fundo, a censura e a 

resistência controlando os sentidos no processo de significação das palavras, 

porque havia uma busca por significação social. E na relação de duas forças 

opostas formas constitutivas do eu e do outro coexistiam. 

A coexistência da censura e da resistência, no contexto do regime militar, 

causava-se o medo que gerava o silêncio. Por outro lado, os sentidos reclamavam e 

buscavam significar de outras formas. Os espaços em branco nos jornais impressos, 

o uso de metáforas em alusão ao poder, a evocação à imagem feminina no lugar 

das revoluções políticas, a inserção de outras línguas contextualizando o regime 

ditatorial, o uso da figura de um animal para substituir uma pessoa, a repetição de 

expressões como “preste atenção!”, “cálice”, “pode o trem parar” alertavam o 

interlocutor para os sentidos que não estavam visíveis. 

Com isso, percebemos como o interdiscurso autentica o significado das 

palavras e silencia outras vozes para institucionalizar o sentido. É um silenciamento 
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necessário e constitutivo para a identidade do sujeito, e para que ele possa se 

deslocar para outros sentidos.  

Orlandi (1997) nos lembra que há uma estreita ligação da linguagem com o 

silêncio quando se pensa no dito, no não-dito, e na historicidade dos dizeres. Assim, 

ela ressalta o fato de que nem tudo deve ser dito quando se trata da política do 

silêncio. A autora também enfatiza que a errância dos sentidos e a itinerância dos 

sujeitos, convergem-se na necessidade que ambos têm de se deslocar, somados ao 

silêncio fundante e movente que fazem parte da identidade do sujeito e geram o 

efeito da incompletude humana. 

O silêncio é a base no processo de significação do sujeito, que ao interpretar 

um objeto, procura significar os sentidos sobre este, buscando um contato na 

exterioridade com o outro, ou os outros. Nesse contato a polissemia exerce um 

papel fundamental ao direcionar a compreensão do sujeito sobre os sentidos 

contidos no interdiscurso, é assim que o silêncio insinua sua proximidade com a 

exterioridade. 

O silêncio quando tratado no contexto da linguagem nos apresenta as 

palavras, as significações, os sujeitos, os sentidos e os movimentos dos sentidos. E 

todos esses elementos precisam estar livres para que possam ser submetidos à 

vida, à experiência, à história, à interpretação.  

Neste cenário, a Análise de Discurso possui o papel de problematizar sua 

relação com o discurso para então deixar vir à tona a historicidade, os sentidos e a 

palavra que se reveste do interdiscurso. A palavra que já esteve presente antes em 

outro discurso gera o equívoco, a ilusão de que somos os primeiros a enunciá-la.  

Outro fator que sofre um redimensionamento é a interpretação. Pois ela é 

parte do movimento dos sentidos e dos sujeitos, mas está limitada pelo silêncio. 

Sendo assim, ela precisa seguir esse movimento para chegar à compreensão, uma 

vez que os sentidos não se medem, nem se interpretam, são apenas 

compreendidos. 

Mediante a isso, o que interessa para a Análise de Discurso no que se refere 

à linguagem e ao silêncio, é a materialidade. Refletir o histórico sobre essa 

materialidade é o que possibilita a compreensão dos sentidos.  

Dessa forma, uma abordagem sob a perspectiva discursiva acerca do silêncio 

nos permite construir algo que não havíamos pensado sobre ele, ou seja, saber que 
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o silêncio fundante e o silenciamento permeiam as discursividades, provocando o 

movimento dos sentidos e interferindo na constituição da identidade do sujeito.  

A segunda abordagem dentro desta parte sobre o discurso como efeito de 

sentido na representação do imaginário remete a um efeito do silêncio, a 

incompletude. O que vai contra ao desejo do sujeito de “querer ser inteiro” 

(ORLANDI, 1988, p. 9).  

Mediante a isso, enfatizamos que, o sujeito que tratamos aqui é o sujeito que 

está no domínio da linguagem porque é por meio dela que temos uma via de 

“interação entre homem e realidade natural e social.” Com essa perspectiva 

consideramos que há no discurso a presença de uma interlocução onde quem 

enuncia projeta uma imagem sobre seu interlocutor. Dessa forma, o discurso em sua 

forma escrita ou oral, 

é apreendido no processo de interlocução: é o centro comum que se 
faz na interação entre falante e ouvinte. Assim, o domínio de cada 
um dos interlocutores, em si, é parcial e só tem a unidade no/do 
texto. Consequentemente, a significação se dá no espaço discursivo 
(intervalo) criado (constituído) pelo/nos dois interlocutores. 
(ORLANDI, 1988, p. 9) 

Esta abordagem sobre espaço discursivo está em nossa abordagem acerca 

da formação discursiva17 dada na, proposta do espaço intervalar apresentada por 

Grigoletto (2005) e que por ela é chamada de lugar discursivo. Segundo Orlandi 

(1998) essa natureza intervalar, dada no discurso e no processo de interação, habita 

um domínio de incompletude e essa é uma condição constitutiva dos sujeitos. O 

discurso, por sua vez, em sua forma oral ou escrita, possui uma relação com a 

exterioridade, onde as condições de produção interligam esse discurso a outros 

discursos. E neste ponto Orlandi reforça o que Pêcheux (1995, p. 134) expôs quanto 

à proposta de “uma teoria não-subjetiva da subjetividade”. 

Quando dizemos não-subjetiva, queremos dizer que, embora a 
noção de sujeito seja fundamental, porque não há discurso sem 
sujeito, há, ao mesmo tempo, uma des-centralização dessa noção: o 
conceito de discurso despossui o sujeito de seu papel central para 
integrá-lo no funcionamento dos enunciados, dos textos, cujas 
condições de possibilidade são sistematicamente articuladas sobre 
formações ideológicas. Não se pode apreender, no discurso, um 
sujeito-em-si, mas sim um sujeito constituído socialmente pois não 
são só as intenções que contam, já que as convenções constituem 
parte fundamental do dizer. (ORLANDI, 1988, p. 10) 

                                                           
17

 Ver capítulo 4. 
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Os dizeres acima ressaltam a ideia de que os processos discursivos não têm 

sua origem no sujeito, porque ele é determinado pela exterioridade. E, ao ser 

atravessado por discursos outros, esse sujeito se divide, mediante uma condição 

contraditória, mas constitutiva de sua identidade. É que sua identidade passa a 

dinamizar uma relação com a alteridade por meio de processos discursivos. A 

relação estabelecida entre identidade e alteridade tem sua sustentação na formação 

discursiva e na formação ideológica do sujeito, gerando um efeito de ilusão para o 

sujeito sob a forma de dois esquecimentos. 

O primeiro esquecimento, o de nº 1, leva o sujeito a rejeitar uma sequência 

discursiva e a produzir outra. Isso cria para o sujeito a ilusão de que ele é a origem 

no sentido daquela discursividade produzida. Esse é um esquecimento total, da 

ordem do inconsciente, do ideológico. 

O segundo esquecimento, o de nº 2, difere em parte do primeiro, sendo 

parcial e semiconsciente. Em sua discursividade o sujeito diz isso e não aquilo, 

afetado pela ilusão da realidade do pensamento. É sob esse efeito parcial de 

esquecimento que, inconscientemente, ele recorre às famílias parafrásticas.  

Em suma, nem no primeiro e nem no segundo esquecimento o sujeito é 

senhor do dizer. O que acontece é o equívoco de um falso domínio sobre aquilo que 

ele enuncia, porque os processos discursivos determinados pelas condições de 

produção são atravessados por outros dizeres historicizados. Também devemos 

considerar que o sujeito segue a determinação de uma formação discursiva e que 

essa formação irá determinar o lugar de onde ele enuncia. 

Contudo, ao observar as definições entre os dois esquecimentos devemos 

lembrar que: 

Não se deve, pois, endurecer nenhum dos pólos dessa contradição, 
ou seja, não penso em um sujeito absolutamente dono de si, assim 
como não penso que o sujeito seja completamente determinado pelo 
que vem de fora. O espaço da subjetividade, na linguagem, é tenso. 
(ORLANDI, 1988, p. 11). 

Além do mais, devemos saber que a contradição estabelecida pelos dois 

esquecimentos faz do sujeito um sujeito heterogêneo ao passo que ele “atravessa é 

atravessado por vários discursos” (ORLANDI, 1988, p. 11), estabelecendo uma 

relação com sua formação discursiva e nela podendo assumir diversos lugares 

discursivos. Mas como nos diz a autora, o sujeito se subjetiva em um espaço de 
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tensão, é a dinâmica da relação identidade-alteridade. É essa dinâmica que não 

permite que a identidade do sujeito seja passível de retenção e de controle e nem 

mesmo permite que seus movimentos cessem. 

A relação de alteridade, dada por Orlandi (1988), remete à condição de que 

não há separação entre o eu e o outro e que muitas vezes o sujeito representa 

vários papéis determinando a instância que a autora define “em que o outro somos 

nós” (ORLANDI, 1988, p. 12). Nisso consiste a incompletude, porque uma vez que 

falamos de um sujeito que se constitui pela linguagem e os discursos que se 

produzem a partir daí são incompletos, parece consistente pensar que também o 

sujeito está determinado a essa condição. 

Ou ainda, quando se trata da relação identidade-alteridade e as formas de 

subjetivação são as representações imaginárias que irão apontar os lugares de 

identificação. Tal condição desvela a necessidade de 

(...) distinguir o sujeito enquanto uma indeterminação que emerge 
das determinações identificatórias, constitutivas de sua identidade 
imaginária, e o sujeito enquanto uma indeterminação irredutível, que 
corresponde àquilo que, no sujeito, é estranho, heterogêneo e, 
portanto, necessariamente escapa, porque é da ordem do não 
sabido, do não um, da incompletude que lhe é constitutiva. 
(PAULILLO, 2004, p. 82). 

Uma vez que a condição da linguagem é a incompletude, “Nem sujeitos nem 

sentidos estão completos, já feitos, constituídos definitivamente.” (ORLANDI, 1999, 

p. 52). Mas isso não significa, segundo a autora, que não há uma regularidade. A 

abertura dada à condição da linguagem é o que permite a ela chegar à 

institucionalização, à estabilização e à cristalização, porque, 

Ao dizer, o sujeito significa em condições determinadas, impelido, de 
um lado, pela língua e, de outro, pelo mundo, pela sua experiência, 
por fatos que reclamam sentidos, e também por sua memória 
discursiva, por um saber/poder/dever dizer, em que os fatos fazem 
sentido por se inscreverem em formações discursivas que 
representam no discurso as injunções ideológicas. (ORLANDI, 1999, 
p. 53) 

Portanto, a falta é uma condição do sujeito. É ela capaz de provocar no 

sujeito o deslize, o deslocamento para outros sentidos e outros lugares discursivos. 

Essa condição faz emergir um espaço de tensão em que real e imaginário se 

articulam no sentido de produzir uma realidade constituída. Essa realidade irá se 
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materializar na linguagem pela sua forma-material, representando o imbricamento da 

“forma linguístico-histórica” (ORLANDI, 1999, p. 53). 

A forma-linguístico-histórica de representação da realidade é permeada pelo 

imaginário criando os processos de significação, nele a memória discursiva dá sua 

contribuição na construção dos sentidos.  

Sobre esse processo que Orlandi (1999) tece uma importante consideração: 

“não detemos o controle, que nossos sentidos se constroem, dando-nos a impressão 

de sabermos do que estamos falando.” (p. 54). Eis o ponto onde reside a ilusão de 

sermos a origem no dizer. Os sentidos não originam no sujeito, eles habitam o 

sujeito. Portanto, não há imobilidade, porque habitar não é uma condição estática. 

Todavia, ao falarmos dos esquecimentos ainda há pouco, lembramos que, de 

certa forma, eles produzem um apagamento, já dito, necessário e constitutivo “para 

que o sujeito se estabeleça um lugar possível no movimento da identidade e dos 

sentidos: eles não retornam apenas, eles se projetam em outros sentidos” 

(ORLANDI, 1999, p. 54). Tomamos isso como uma significação para a natureza de 

incompletude do sujeito. 

Assim compreendemos que para uma definição de sujeito que permeia esta 

proposta que discorre sobre a identidade heterogênea do sujeito-professor, em que 

o discurso é tomado como efeito de sentido na representação do imaginário, é de 

suma importância buscar, nos discursos que coletamos, uma análise sobre os 

dizeres que considere a existência de um objeto complexo. Pois, o que vemos 

acerca da formação imaginária aponta para a existência de uma materialidade 

discursiva que traz em si uma condição de sujeito da linguagem que nunca se dá por 

acabada.  

Para acrescer o que discorremos até aqui, veremos a seguir que na 

constituição do imaginário do sujeito constituído pela linguagem a exterioridade e 

também ideologia possuem um papel fundamental na construção da materialidade 

discursiva. 

 

5.2 Construções sócio-históricas sobre a realidade do discurso: exterioridade e 

ideologia  

Ao falarmos de discurso falamos também de linguagem e no que diz respeito 

à relação linguagem-exterioridade-ideologia vejamos como isso acontece para a 

Análise de Discurso. 
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A princípio tomamos a língua como uma dimensão de ordem própria. E no 

campo da subjetivação dos processos discursivos lidamos com um sujeito de-

centrado, cindido, determinado pelo inconsciente e pela ideologia. Quanto à maneira 

de interpretar os processos de significação não podemos desconsiderar a relação da 

língua com as determinações que vêm de fora. 

Construir o saber em torno do que é língua, sujeito e qual é o gesto de 

interpretação que devemos lançar em uma análise discursiva nos leva a pensar na 

importância da relação sujeito-língua-história. Assim, buscar essas definições é o 

que nos possibilita ter acesso à forma-material do discurso. Segundo Orlandi (1996), 

nesta tríade há uma relação de ordem simbólica, o que confirma que “há um real da 

língua e um real da história” (p. 28).  

A forma-material ou a materialidade discursiva como chamamos 

constantemente em nosso trabalho, constitui-se um espaço teórico dado pela forma-

material. Isso significa que, em uma análise discursiva os processos de significação, 

a discursividade, representam efeitos de sentidos produzidos pelo interdiscurso e 

pela história que se cristaliza na língua. (PÊCHEUX, 1994). 

A língua não significa sem a história e, consequentemente, para o sujeito não 

há uma condição diferente. A relação do sujeito com a língua é determinada pela 

história, que por sua vez aponta para a exterioridade. 

Para que a língua signifique há, pois, necessidade da história. Isto 
nos leva a pensar o sentido como uma relação determinada do 
sujeito com a história. É o gesto de interpretação (...) que realiza 
essa relação do sujeito com a língua. Esta é a marca da subjetivação 
e, ao mesmo tempo, o traço da relação da língua com a 
exterioridade. (ORLANDI, 1996, p. 28). 

No que diz respeito à ideologia, esta deve ser entendida como a prática que 

significa no discurso, sendo um efeito da relação sujeito-língua-história. Ligada 

materialmente ao inconsciente, a ideologia interpela o indivíduo fazendo dele sujeito. 

Essa interpelação acontece por um efeito ilusório, um apagamento da língua na 

história, é quando o sujeito tem a impressão de ser a origem no dizer, quando na 

realidade o que se produz é um efeito de evidência do sentido, como se o sentido já 

estivesse lá, mas não, ele apenas reproduz processos historicizados que se alojam 

na memória discursiva do sujeito. Isso nos leva a abandonar  

(...), na análise de discurso, a noção psicológica de sujeito, 
empiricamente, coincidente consigo mesmo. O sujeito só tem acesso 
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a parte do que diz. Ele é estruturalmente dividido, desde sua 
constituição. A falta o constitui. (...) é preciso que ele se despossua 
para possuir (linguagem). (ORLANDI, 1996, p. 28). 

O que nos faz pensar que a incompletude é uma condição do sujeito. 

Quanto à relação exterioridade e discurso, o texto enquanto textualização do 

discurso tem sua constituição determinada pelo exterior e a historicidade é o que 

confere ao texto os efeitos de sentidos produzidos nos processos discursivos. 

Orlandi (1996) nos alerta que a exterioridade tratada na Análise de Discurso 

não é exatamente um elemento de fora, porque ela não é empírica, é o que 

chamamos de exterioridade discursiva, também chamada de interdiscurso.  

Da mesma forma que o interdiscurso a exterioridade também remete aos 

dizeres institucionalizados pelas formações discursivas, e já ditos em outros lugares. 

Assim quando os dizeres passam pelo processo de formulação para constituir os 

sentidos eles trazem o efeito de exterioridade. Segundo a autora, é esse efeito que 

possibilita a relação discursiva entre real e realidade. E na distinção entre os dois 

lados, ela define: 

O real, nessa perspectiva que proponho, é função das determinações 
históricas que constituem as condições de produção materiais e a 
realidade é a relação imaginária dos sujeitos com essas 
determinações tal como elas se apresentam no discurso, num 
processo de significação para o sujeito constituído ideologicamente 
pelos esquecimentos. (ORLANDI, 1996, p.31, apud ORLANDI, 1995). 

Quanto à noção de ideologia para a perspectiva discursiva ela funciona por 

meio de um mecanismo ideológico, a interpretação. Esta, da ordem do simbólico, 

leva o sujeito a buscar um sentido sobre as coisas do mundo ao lançar seu gesto de 

interpretação. 

Na construção de uma análise discursiva, acerca daquilo que o sujeito 

enuncia, é preciso pensar como o movimento de interpretação trabalha com o 

sentido. Porque para a Análise de Discurso o sentido é um efeito de evidência, do 

sentido já sempre lá. 

Por um efeito ideológico a interpretação causa um apagamento da linguagem 

e da história, como se elas não tivessem espessura ou opacidade, levando à 

impressão de naturalidade e de imobilidade. Mas como nos diz Orlandi (1999, p. 46), 

“Este é o trabalho da ideologia: produzir evidências, colocando o homem na relação 
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imaginária com suas condições materiais de existência.” O que leva a ideologia a se 

tornar parte constitutiva dos sujeitos e dos sentidos. 

Segundo a autora, a ideologia dissimula sua própria existência e o seu próprio 

funcionamento discursivo, “produzindo um tecido de evidências subjetivas” 

(ORLANDI, 1999, p. 46) que não afetam o sujeito e sim o constitui. Porque essas 

evidências recaem sobre os sentidos, fazendo as palavras significarem, ao mesmo 

tempo em que causam o apagamento do caráter material dessas palavras, tornando 

transparentes as determinações das formações discursivas, sob o efeito da memória 

discursiva. Tudo isso é determinante sobre a evidência do sentido. 

Quanto ao sujeito, há também um efeito de evidência, a de que ele sempre já 

é sujeito (ORLANDI, 1999). Neste caso, há um apagamento em que o esquecimento 

dissimula o fato de que o sujeito é um indivíduo interpelado, e isso acontece por 

meio da ideologia e em função de uma “relação necessária entre linguagem e 

mundo”, linguagem e mundo que “se refletem no sentido da refração, do efeito 

imaginário de um sobre o outro.” (ORLANDI, 1999, p. 47). Isso é o que chamamos 

de discursividade é quando a língua se inscreve na história para produzir sentidos. 

O sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado pela 
língua – com a história. É o gesto de interpretação que realiza essa 
relação do sujeito com a língua, com a história, com os sentidos. 
Esta é a marca da subjetivação e, ao mesmo tempo, o traço da 
relação da língua com a exterioridade: não há discurso sem sujeito. E 
não há sujeito sem ideologia. (ORLANDI, 1999, p. 47). 

Outra questão de suma importância é esclarecer que a ideologia não tem o 

papel de ocultar a realidade, pelo contrário, a realidade necessita da ideologia. E 

para o sujeito a ideologia é uma prática significante na sua relação com a história e 

com a língua para que os sentidos aconteçam. A relação 

linguagem/mundo/pensamento só acontece porque a ideologia trabalha com a 

realidade operando sobre o funcionamento do imaginário. 

São assim as imagens que permitem que as palavras “colem” com as 
coisas. Por outro lado, como dissemos, é também a ideologia que faz 
com que haja sujeitos. O efeito ideológico elementar é a constituição 
do sujeito. Pela interpelação ideológica do indivíduo em sujeito 
inaugura-se a discursividade. Por seu lado, a interpelação do 
indivíduo em sujeito pela ideologia traz necessariamente o 
apagamento da inscrição da língua na história para que ela signifique 
produzindo o efeito de evidência do sentido (o sentido já lá) e a 
impressão do sujeito ser a origem do que diz. Efeitos que trabalham, 
ambos, a ilusão da transparência da linguagem. No entanto nem a 
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linguagem, nem os sentidos nem os sujeitos são transparentes: eles 
têm sua materialidade e se constituem em processos em que a 
língua, a história e a ideologia concorrem conjuntamente. (ORLANDI, 
1999, p. 47). 

Sendo assim, dentro do processo de significação, a ideologia possui um papel 

constitutivo ao trabalhar com o imaginário sobre duas evidências. A evidência do 

sentido já sempre lá e a evidência do sujeito já sempre sujeito.  

 

5.3 A heterogeneidade constitutiva do discurso e a heterogeneidade 

representada no discurso  

Na configuração desta temática sobre a heterogeneidade do/no discurso, 

trazemos uma conceituação geral acerca dos estudos de Authier-Revuz (1990; 

1998) desenvolvidos por Morello (1995), Serrani (1991) e Paulillo18 (2004), no 

entrelaçamento com as teorias discursivas dadas em Pêcheux (1995). Essas obras 

constituem um arcabouço teórico que se alinham com nossa construção do saber 

acerca das instâncias que marcam a heterogeneidade constitutiva do discurso e a 

heterogeneidade representada no discurso dos sujeitos-professores que 

entrevistamos. 

O trabalho de Authier-Revuz (1990), situado no campo da enunciação da 

Teoria do Discurso, se destaca por seu valor teórico ao trazer uma proposta de 

heterogeneidade constitutiva sustentada pelo dialogismo bakhtiniano quanto aos 

elementos da dialogização interna do discurso. Essa base é o que permite a autora 

traçar uma linha teórica sobre como determinadas formas linguísticas são 

apresentadas constituindo o que ela chama de heterogeneidade representada no 

discurso.   

Para Authier-Revuz (1990) ambas as formas de heterogeneidade mantêm 

uma relação com a exteriodade, mas é por meio da heterogeneidade representada e 

suas formas linguísticas que o sujeito negocia com a heterogeneidade constitutiva 

em seu discurso. Em função disso, destacamos as formas marcadas na 

heterogeneidade representada, definidas pela autora, que representam a 

denegação, porque é por meio da denegação que emerge a negociação que o 

sujeito faz de uma heterogeneidade para a outra. 

                                                           
18

 É em Paulillo (2004) que encontramos a seguinte nota: “No início de suas pesquisas sobre os 
fenômenos da modalidade antonímica enquanto emergências da não-coincidência, Authier trabalhava 
com a nomenclatura „heterogeneidade mostrada‟; a partir de 1990, a autora passa a nomear tal 
categoria „heterogeneidade representada‟, marcando, assim, mais incisivamente, seu contraste com o 
caráter irrepresentável da heterogeneidade constitutiva.” (p. 21) 
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Para alguns casos de heterogeneidade representada Authier-Revuz (1990) 

cita o discurso direto, as aspas, as glosas (itálicos, citações), discurso indireto livre e 

os pré-construtos. No funcionamento desses exemplos estão algumas das formas 

linguísticas capazes de apontar para a exterioridade da língua e também do sujeito. 

Sendo assim, o que tomarmos aqui para a heterogeneidade do/no discurso também 

tem seu efeito sobre o sujeito, uma vez que não existe discurso sem sujeito. 

(ORLANDI, 1999).  

Embora distintas, veremos que as duas formas atuam de maneira 

interdependente, e nessa relação o que extraímos de essencial para esta análise 

está no acontecimento dos pré-construtos, uma vez que já fizemos uma abordagem 

que corrobora com isso em Serrani (1991) e em Pêcheux (1995). Mas antes vamos 

a algumas colocações gerais sobre o funcionamento dessas heterogeneidades. 

A heterogeneidade constitutiva está baseada no discurso enquanto produto 

de interdiscursos. Com este viés ela irá apontar para um discurso em que emerge 

um sujeito senhor do dizer, mas sob um efeito de ilusão. Já a heterogeneidade 

representada irá apontar como certas formas linguísticas são apresentadas nos 

discursos, tornando observável tal efeito de ilusão. É o caso, por exemplo, dos pré-

construtos que surgirão nas discursividades sob a forma de denegação.  

Na materialidade discursiva de nossos sujeitos-professores entrevistados 

vimos a ocorrência da heterogeneidade representada por ocultar a heterogeneidade 

constitutiva. Vejamos um exemplo em S2 ao falar de sua experiência com alunos em 

curso de formação para professores de língua inglesa:  

S2: (...) não professor, porque não quero nem saber de inglês na vida.  

A forma linguística „não‟ traz para a discursividade um pré-construto 

constituído sobre a fragilidade dos cursos de formação, denegando uma condição, 

pois, trata-se de um enunciador que renega o fato de estar ali se preparando para no 

futuro ser professor de língua inglesa. Na representação da forma linguística „não‟ 

temos a evidência de sentido de que “toda fala é determinada de fora”. (AUTHIER-

REVUZ, 1990, p. 26). 

Para Authier-Revuz (1990) “Sempre sob as palavras, „outras palavras‟ são 

ditas” (p. 28), produzindo a marca de heterogeneidade do discurso. Imbricada nesta 

condição está a emersão de um sujeito dividido, com um discurso onde sempre é 

possível reconhecer a presença do Outro. Nesse sentido é que temos um discurso 

atravessado pelo inconsciente.  



99 

 

Esse pensamento, como já dito inicialmente, encontra seu ponto de 

ancoragem na teoria de Lacan (1978), coadunando com os princípios da Análise de 

Discurso ao tratar a questão do inconsciente, sob a vertente da ideologia. O „Outro‟ 

de Lacan se assemelha ao „Sujeito‟19 de Althusser quando este fala das massas, o 

povo.  

De acordo com Pêcheux (1995, p.131) “o inconsciente é o discurso do Outro”.  

Esta concepção do discurso atravessado pelo inconsciente se 
articula àquela do sujeito que não é uma entidade homogênea 
exterior à linguagem, mas o resultado de uma estrutura complexa, 
efeito da linguagem: sujeito descentrado, dividido, clivado, barrado... 
pouco importa a palavra desde que longe do desdobramento do 
sujeito ou da divisão como efeito sobre o sujeito do seu encontro 
como o mundo exterior (...) (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 28) 

No que diz respeito ao efeito ilusório sobre o sujeito de ser senhor de seu 

dizer, Authier-Revuz (1990) afirma que na exterioridade o sujeito jamais irá encontrar 

um ponto de homogeneidade, somente no campo fantasmagórico é que ele tem a 

sensação de unidade. Tal condição é criada para o sujeito e constitutiva dele. E 

acrescenta dizendo que esse é o 

(...) fundamento da subjetividade clássica concebida como o interior 
diante da exterioridade do mundo, o fundamento do sujeito é aqui 
deslocado, desalojado, em um lugar múltiplo, fundamentalmente 
heterônimo, em que a exterioridade está no interior do sujeito. Nesta 
afirmação de que, constitutivamente, no sujeito e no seu discurso 
está o Outro, reencontram-se as concepções do discurso, da 
ideologia, e do inconsciente (...). (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 29) 

Sendo assim, diríamos que as formas do Outro no discurso se relacionam 

com a heterogeneidade constitutiva em que emerge um sujeito sob o efeito do 

interdiscurso e em sua relação com a exterioridade. 

Por sua vez, na heterogeneidade representada temos outra forma de 

constituição do outro para a cadeia discursiva. Neste campo se inscreve o „outro‟ 

com „o‟ minúsculo, posteriormente também chamado por Authier-Revuz (1998) de 

uma „não-coincidência‟, referindo-se a algo que causa estranheza. Esse „outro‟ 

representa um conjunto de formas linguísticas marcadas, apresentando alguns 

pontos possíveis de circunscrição da heterogeneidade no discurso.  

Essas formas marcadas podem causar ou não uma ruptura sintática na 

cadeia discursiva por meio do emprego de certos elementos linguísticos. No caso de 

                                                           
19

 Ver capítulo 3, item 3.2 deste trabalho. 
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um discurso indireto, por exemplo, a ruptura sintática acontece quando um termo ou 

uma palavra é retirado de uma sequência discursiva para ser incorporada em outro 

lugar sob a condição de paráfrase. Não há uma quebra na sequência discursiva 

quando uma fala de um outro discurso é trazida para um outro lugar na forma 

glosada como as citações entre aspas ou itálico. 

Esses casos representam o que Authier-Revuz (1990) chama de dupla 

designação da heterogeneidade representada. É quando há “um lugar para um 

fragmento de estatuto diferente na linearidade da cadeia” e “uma alteridade a que o 

fragmento remete”. 

A alteridade pode ser implícita ou explícita. Ela é implícita, por exemplo, 

quando as palavras de um outro discurso são empregadas em outro lugar 

necessitando passar por uma interpretação, ficando essa interpretação dependente 

do ambiente discursivo. E é explícita a alteridade nos casos em que há a glosa. 

Em ambos os casos temos designações da exterioridade que apontam para 

marcas de heterogeneidade, como nas formas as seguir: 

- uma outra língua; 
- um outro registro discursivo, familiar, pedante, adolescente, 
grosseiro, etc.; 
- um outro discurso, técnico, feminista, marxista, jacobino, moralista, 
etc. (...) 
- uma outra modalidade de consideração de sentido para uma 
palavra, recorrendo explicitamente ao exterior, um outro discurso 
especificado, ou aquele da língua como lugar da polissemia, 
homonímia, metáfora, etc (...). 
- uma outra palavra (...); 
- um outro, o interlocutor, diferente do locutor e a este título 
suscetível de não compreender, ou de não admitir (se você entende 
o que quero dizer; (...) se você quiser assim (...), operações 
implicitamente admitidas como indo de si para fora do discurso (...) 
(AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 30-31) 

A dupla designação da heterogeneidade representada, por um lugar e uma 

alteridade, leva à dupla afirmação do um. Esse „um‟ é uma marca no discurso que 

constitui a heterogeneidade. Para apontar essa marca é preciso, como diz Authier 

Revuz (1990) circunscrevê-la. Isso significa que precisamos distinguí-la entre tantos 

outros pontos dentro da cadeia discursiva, frente à ilusão de homogeneidade da 

língua, do discurso ou do sentido, considerando a relação do „um‟ com o „outro‟ e, 

consequentemente, a exterioridade que constitui o discurso. 
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Para Authier-Revuz (1990) as marcas, os pontos circunscritos no discurso 

“colocam um exterior em relação ao que se constitui o discurso” e “postulam uma 

outra exterioridade: aquela do enunciador” (p. 32). 

No que diz respeito às duas formas de heterogeneidade de que tratamos aqui 

temos duas ordens diferentes, “a dos processos reais de constituição dum discurso 

e a dos processos não menos reais, de representação, num discurso, de sua 

constituição.” (p. 32). As duas formas de heterogeneidade não se relacionam de 

modo simples, porque do contrário, haveria uma transparência do dizer o que nos 

remeteria ao real da língua, e como nos diz Orlandi (1999) e Pêcheux (1995) não 

temos acesso ao real da língua, apenas à realidade que se manifesta na 

materialidade. 

No contraste entre as duas formas Authier-Revuz destaca: 

A uma heterogeneidade radical, exterioridade interna ao sujeito e ao 
discurso, não localizável, e não representável, no discurso que 
constitui, aquela do Outro do discurso – onde estão em jogo o 
interdiscurso e o inconsciente -, se opõe à representação, no 
discurso, as diferenciações, disjunções, fronteiras interior/exterior 
pelas quais o um – sujeito, discurso – se limita na pluralidade dos 
outros20, e ao mesmo tempo afirma a figura dum enunciador exterior 
ao seu discurso. (1990, p. 32). 

Para a autora as duas formas de heterogeneidade coexistem de maneira 

articulável e solidária, de modo que um plano não reduz ou fecha o outro. A co-

relação entre o dois postula uma condição de independência e autonomia para cada 

plano. E, para uma análise discursiva acrescentamos a consideração acerca desta 

interdependência.  

Na heterogeneidade constitutiva habita a condição de incompletude do 

discurso e do sujeito, pois nela oscila o terreno instável da discursividade em que os 

sentidos não se deixam reter, captando “a ameaça de se desfazer a todo momento o 

que o sujeito e o discurso dão por feitos: no que se constitui e em quem se constitui, 

por heterogêneo, lhe escapa.” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 33). O que é necessário 

para o sujeito cindido, é onde se constitui o imaginário de sua autonomia e de seu 

centramento. 

O papel da heterogeneidade representada é realizar uma “negociação com as 

forças centrífugas, de desagregação, da heterogeneidade constitutiva.” (AUTHIER-

                                                           
20

 Grifos do texto original. 
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REVUZ, 1990, p. 33), pois é na forma representada que um discurso consegue 

manter-se. Isso causa um efeito, também de constitutivo, sobre a forma 

representada, quando o sujeito se coloca na condição de senhor do dizer, dando 

abertura para aquele enunciador trazido pela exterioridade. É como diz Pêcheux 

(1995), todo dizer fala antes em outro lugar e independentemente, o que nos remete 

a outro enunciador. 

Enquanto as formas linguísticas, sob a insistência do „outro‟, intentam uma 

ruptura discursiva e um domínio do sujeito sobre o dizer, o „Outro‟ surge para a 

manutenção da cadeia discursiva, mantendo estável o terreno antes oscilante. 

Porque para o sujeito isso é um efeito, uma ilusão, criando uma condição que não 

está no seu controle. Pois, quando o „Outro‟ retoma o seu lugar no discurso, ele cria 

a condição de segurança e estabilidade não somente para a exterioridade, mas 

também para o sujeito. Portanto, é em função dessa condição que ele tem a ilusão 

de domínio sobre o que diz, quando na verdade ele é apenas acometido por um 

efeito daquilo que é constitutivo do discurso. (AUTHIER-REVUZ, 1990). Então temos 

neste ponto de análise da autora, a confluência dos dois esquecimentos descritos 

por Pêcheux (1995). 

Por outro lado, o que escapa ao domínio do sujeito abre margem para outra 

condição. Na heterogeneidade representada também é possível perceber o „Outro‟. 

Mesmo na homogeneidade aparente do discurso há a ocorrência de lapsos e 

deslizes (ORLANDI, 1999), sob a ocorrência de formas linguísticas representadas 

por junções. E, por junções compreendemos aquelas formas que têm a função de 

unir as partes. Na tentativa de ligar essas partes fissuras vão se apresentar e por 

elas evidências interdiscursivas vão emergir para a superfície da materialidade. 

Com isso percebemos que o discurso e a identidade do sujeito estão no 

campo de tensão entre a heterogeneidade constitutiva e a heterogeneidade 

representada mediante a um jogo de incertezas, em que ambas as formas têm que 

negociar por suas manutenções. É o que Authier-Revuz (1990) chama de a diluição, 

a dissolução do „outro‟ no „um‟, onde o „um‟ se arrisca em seu processo de 

confirmação, do contrário, o dizer estará sujeito a se perder na cadeia discursiva. 

É dessa forma que, heterogeneidade constitutiva e heterogeneidade 

representada negociam com as condições de manutenção do discurso e também da 

identidade do sujeito. Embora de modo distinto, contudo, complementar. 
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Outra questão que também nos interessa quando falamos em 

heterogeneidade é na sua combinação com a dispersão do sujeito e do discurso e 

também nos processos parafrásticos. 

Para isso, tomamos como base os conceitos abordados em Serrani (1991). 

Em seu trabalho ela nos coloca que quando analisamos o „outro‟ mediante o „Outro‟, 

trazemos a paráfrase para uma nova perspectiva. O estudo sobre as formas 

linguísticas causadoras das rupturas no discurso traz à aparente estabilidade 

discursiva a possibilidade de outros sentidos.  

A ilusão de estabilidade se interliga ao campo oscilante em que as formações 

discursivas se encontram, por isso trabalham constantemente na reconfiguração do 

interdiscurso, procurando manter os dizeres que sustentam as ideologias, repetindo, 

suscitando ou denegando discursos. 

Assim, incorporar a questão da heterogeneidade em uma análise discursiva 

cria condições de entendermos a relação entre as formações discursivas e as 

naturezas que as constituem, sejam de forças contrárias ou favoráveis a elas. Nessa 

relação temos a ocorrência da “dispersão do texto e do sujeito, isto é, o cruzamento 

de múltiplas vozes nas constituições da textualidade e da subjetividade.” (SERRANI, 

1991, p. 87). 

Para Serrani (1991) a relevância nos trabalhos de Authier-Revuz acerca da 

heterogeneidade está no fato deles apresentarem uma proposta que evidenciam os 

traços do pré-construído no fio do discurso, ou como os elementos do interdiscurso 

se relacionam com o viés intradiscursivo. Serrani também destaca a 

interdependência e a especificidade de cada forma de heterogeneidade, enfatizando 

que a forma representada não é espelho da forma constitutiva e que a primeira 

funciona como uma maneira de o sujeito negociar com a segunda. É a partir daí que 

surge a denegação no processo discursivo. Mediante a uma negociação falha o 

sujeito nega a onipresença do Outro, mas este permanece ali na sutura, encoberto 

pela forma linguística que intentava encobertá-lo.  

Outra perspectiva a ser considerada sobre a heterogeneidade está nas 

análises de Morello (1995). Ela posiciona a forma constitutiva no plano da 

exterioridade e a forma representada no campo dos processos de enunciação. 

Sendo assim, a heterogeneidade constitutiva acontece por meio do interdiscurso ao 

passo que é atravessada pelos processos de enunciação configurados no viés 

intradiscursivo. É quando acontece a fusão dos esquecimentos (PÊCHEUX, 1995), 
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mediante a co-relação de uma natureza inconsciente, ligada ao que é constitutivo do 

discurso, com aquilo que diz respeito ao dizer do sujeito e o que é representado no 

discurso. 

(...), compreendemos que os mecanismos de enunciação através dos 
quais o sujeito-falante constrói o seu dizer, delimitando em sua forma 
e/ou sentido, explicitam a relação desse dizer com o dizer de outrem. 
No entanto, essa explicitação se exerce pelo recurso a enunciados 
que pré-constroem os conceitos e definições utilizados e que 
sustentam as formulações e as relações de sentido desejadas. 
Nesse sentido, aqueles mecanismos não apenas tornam visíveis os 
outros discursos no discurso como mostram um incessante retorno 
ao exterior constitutivo, escamoteando ao mesmo tempo, sob a 
forma de um controle necessário, porém ilusório, o fato de que este 
exterior é já-sempre a condição mesmo de existência de um 
enunciado. (MORELLO, 1995, p. 19-18). 

Para Morello (1995), a importância do trabalho de Authier-Revuz sobre a 

heterogeneidade do/no discurso consiste no fato de nele termos uma proposta de 

representação do processo de constituição da identidade do sujeito por meio dos 

mecanismos que articulam as duas formas de heterogeneidade. E, embora Authier-

Revuz considere o interdiscurso na qualidade do outro no discurso a partir do 

dialogismo bakthiniano, o fato dela interligar essa abordagem à ótica da psicanálise 

lacaniana do Outro, do inconsciente, é o que aproxima a perspectiva discursiva da 

concepção do „outro‟ enquanto constitutivo do sujeito e do discurso. 

Mediante a exposição de uma ideia que reforça a condição do sujeito 

enquanto instância cindida e descentrada, Authier se pauta nas formas linguísticas 

meta-enunciativas conferindo ao „outro‟ um lugar e uma alteridade. Assim ela propõe 

uma maneira de descrever a materialidade significante, ao mostrar o „outro‟, por 

circunscrever o „um‟. (MORELLO, 1995). 

Na circunscrição do „um‟ ocorre um modo de enunciar em que o enunciador 

na condição de enunciador considera o já-dito, mas se posicionando à distância do 

dizer. É como se o enunciador fizesse uma retomada ao interior da linguagem 

criando um efeito de não-coincidência, mas na verdade o que acontece é a presença 

do outro, mediante um dizer que não é transparente, que causa a estranheza. 

Essa não-coincidência, nos indica Authier, designa espaços em que 
o dizer deixa de funcionar em sua transparência: instaura-se a 
possibilidade da incompreensão, do mal-entendido, da ambiguidade: 
projeta-se a inquietude de um dizer certo, a necessidade de 
compreensão. Desse modo, a não-coincidência remete a pontos 
onde se cruzam a busca por fixar um um (uma forma, um sentido, um 
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sujeito) e o reconhecimento do não-um (das outras maneiras de 
dizer, outros sentidos, outros sujeitos). (MORELLO, 1995, p. 26). 

Morello (1995) nos apresenta outra proposta baseada nos estudos de Authier-

Revuz por meio de situações em que se mostra o „outro‟ sem a circunscrição do 

„um‟. Neste caso, temos a ocorrência da plurivocidade. Dado como um fenômeno, a 

plurivocidade acontece quando ao enunciar palavras direta ou indiretamente 

assegura-se a existência do outro por meio de citação ou menção. De qualquer 

forma, alerta Morello (1995), não se tem garantia de que esse enunciado, que 

representa outro plano enunciativo em um novo espaço discursivo, irá funcionar na 

cadeia discursiva. Por sua vez, pode acontecer dele ser dado como decorrente de 

sua instância primeira, ou parte da nova instância, ou ainda, como parte de ambas 

ao mesmo tempo. Se isso acontecer teremos então “um dizer que se produz na 

simultaneidade de diferentes vozes.” (MORELLO, 1995, p. 41). 

Em suma, Morello (1995) destaca que o imaginário é o que “restitui uma 

unidade ao sujeito e ao discurso face ao seu engendramento pela exterioridade, pela 

heterogeneidade.” (p. 59). É sob uma ilusão que o sujeito se inscreve no simbólico, 

no imaginário, como centro e senhor de si e do seu dizer, enquanto efeito da 

linguagem. E no seu modo de dizer o sujeito intervém sobre o outro, no controle e no 

discernimento dessa exterioridade em relação ao interior em que se aloja o „um‟. 

Este „um‟ é o que é capaz de lhe assegurar sua unidade e sua identidade, ao 

mesmo tempo em que o sujeito se projeta para o exterior por meio das palavras que 

enuncia. 

A terceira abordagem desenvolvida a partir dos estudos de Authier-Revuz 

está na tese de Paulillo (2004). Sua proposta investiga a heterogeneidade 

decorrente da materialidade do chamado discurso de si, definida pela autora 

enquanto uma modalidade auto-reflexiva, em que o “sujeito procura dar corpo 

simbólico a estados internos – pensamento e sentimentos – que são 

experimentados no momento em que o discurso se produz ou que o foram no 

passado” (p. 2).  

Neste conceito vimos uma relação com os objetivos que embasam a nossa 

pesquisa, pois foram eles que conduziram nossa abordagem no sentido de 

sabermos que elementos da ordem do simbólico constituem a materialidade dos 

discursos dos sujeitos-professores.  
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A partir do conceito de discurso de si, a autora trabalha a heterogeneidade 

sobre três instâncias: do discurso, do sujeito e do sentido. Segundo ela,  

(...) o sujeito que emerge no discurso de si é um sujeito atravessado 
de zonas de silêncio e incompletude que escancaram sua natureza 
de sujeito não-uno, dividido. Nesse sentido, o discurso de si é um 
campo especialmente propício para se investigar a natureza de 
formas enunciativas e discursivas que são da ordem da categoria da 
heterogeneidade constitutiva, (...) (PAULILLO, 2004, p. 3). 

Quanto à colocação acima da autora, pensamos ser o momento de 

delimitarmos sobre qual instância iremos nos deter, sem desconsiderar o fato de que 

em toda extensão de seu trabalho vamos encontrar análises de suma importância 

para o estudo da heterogeneidade aliada à perspectiva discursiva. Contudo, vamos 

seguir apenas o caminho que nos leva às conceituações acerca do discurso, por 

este se alinhar à proposta definida neste tópico.  

No discurso de si produz-se o que Paulillo (2004) chama de enunciação 

vacilante. Esse tipo de enunciação se caracteriza pela irrupção da heterogeneidade 

constitutiva na discursividade, sob o efeito da não-coincidência, ou seja, a 

estranheza entre palavra-coisa. O acontecimento se daria como uma primeira 

experiência do sujeito diante do outro, fazendo com que esse outro, retorne para o 

interior na forma de não-coincidência do sujeito com ele mesmo. 

Esse encontro do sujeito com a não-coincidência se mostra num 
discurso em que toda tentativa de nominação, de delineamento de 
uma referência é atravessada por um movimento, uma inflexão do 
dizer que estanca o dito da coisa no momento em que se dá, 
suspendendo, revogando, rarefazendo, enfim, a inferência que se 
tenta inscrever. Dessa forma, destitui-se o poder de nominação 
daquilo que se diz, o que produz um efeito de esfumaçamento, de 
esgarçamento na corporeidade dos sentidos que se enunciam. 
(PAULILLO, 2004, p. 4). 

Dada a enunciação vacilante a partir dos efeitos das não-coincidências do 

dizer21, Paulillo (2004) faz a inserção de mais uma situação, a modalização do dizer 

na enunciação vacilante, que se trata de, “uma construção sintaticamente incidente, 

que afeta segmentos do dizer da ordem da palavra, do constituinte ou da 

preposição.” (p. 4). Segundo a autora, a modalização “suspende o poder de 

nominação obstruindo o movimento normal do discurso que visa à inscrição de uma 

                                                           
21

 Authier-Revuz (1998). 



107 

 

referência. Fazendo o discurso parar numa espécie de meio de caminho entre o 

dizer e coisa (...)” (p.4). 

Uma vez que, as modalizações se situam no mesmo plano do dito, elas 

interferem no dizer a partir do interior, causando uma inconstância. É quando, 

segundo Paulillo (2004), emerge a heterogeneidade no fio do discurso no 

engendramento face ao mesmo, é a não-coincidência que insiste em retomar, é o 

embate do heterogêneo frente à tentativa de produzir um apagamento do sentido e 

da subjetividade que está a ponto de se manisfestar, mas se deixa escapar.  

Também devemos pensar nas condições de produção e na relação com as 

formações discursivas quando falamos em discurso de si. Sabemos que as 

formações discursivas operam sobre o efeito de unidade e as condições de 

produção criam o efeito-sujeito de discurso. Com isso temos a inscrição do sujeito 

em formas públicas discursivas que se caracterizam pelo funcionamento de 

determinados discursos que projetam o imaginário do centramento, da 

homogeneidade, do sentido e do dizer. (PAULILLO, 2004, p. 14) 

Paulillo (2004) destaca as condições de produção para um discurso de si com 

características um tanto distintas de um discurso sob o funcionamento de formas 

públicas, como por exemplo, as formas privadas de interlocução, mediante um 

processo auto-reflexivo. 

Do ponto de vista tipológico, cada discurso é efeito de suas 
condições de produção; e, nesse mesmo sentido, cada tipo de 
discurso produz seu efeito-sujeito de discurso. Assim, por exemplo, o 
discurso político ou o científico produzem o sujeito da certeza, do 
saber e do saber-fazer. Ora, aquilo que podemos chamar de formas 
públicas de discurso, isto é, aquelas que inscrevem o sujeito em 
formas públicas de interlocução, na circulação de papéis públicos, 
não por acaso se caracterizam, tipicamente, por determinados 
funcionamentos, isto é, configurações de linguagem22, cujo efeito de 
sentido se interliga aos processos imaginários centrados na 
homogeneidade e na coincidência da relação sujeito, sentido, dizer. 
(PAULILLO, 2004, p. 14)  

Embora acreditamos que, o que temos na materialidade discursiva dos 

sujeitos-professores que entrevistamos se caracteriza como formas públicas 

discursivas, acreditamos ser coerente considerar sobre tais aspectos do discurso de 

si, talvez não do ponto de vista da privacidade, mas no aspecto auto-reflexivo, a 

                                                           
22

 As configurações de linguagem caracterizam, na Análise de Discurso, como funcionamento 
discursivo, “(...) a atividade estruturante de um discurso determinados, por um falante determinado, 
para um interlocutor determinado, com finalidades específicas.” (ORLANDI, 1983, P. 115)  
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discursividade apresentada em nosso corpus. Uma vez que, os objetivos dos 

questionamentos feitos levavam os sujeitos a uma reflexão sobre suas experiências 

e suas trajetórias enquanto sujeitos-professores de língua inglesa. 

De qualquer modo, também pensamos no risco assumido ao considerarmos a 

relevância de traçarmos um contraste entre o sujeito do discurso de si, enquanto 

efeito-sujeito, numa posição enunciativa singular no embate “com o abismo vertical 

da própria interioridade (...), na medida em que toda tentativa de enunciar a si 

mesmo escancara a precariedade dos mecanismos identificatórios que a 

sustentariam.” (PAULILLO, 2004, p. 15-16), comparando-o com o sujeito inscrito na 

forma pública de discurso, um sujeito ocupando uma posição enunciativa 

determinada pela exterioridade sofrendo o apagamento que lhe é constitutivo.  

Contudo, recordamos que as formas heterogêneas do/no discurso possuem 

suas especificidades, todavia há uma relação interdependente entre elas (SERRANI, 

1991). 

Mesmo Paulillo (2004) em sua proposta sobre o discurso de si destaca o 

modo complementar como as duas formas de heterogeneidade, a constitutiva e a 

representada se relacionam.  

Há sintomas da forma constitutiva na forma representada. Quando há a 

circunscrição e afirmação do „um‟, sinaliza-se o heterogêneo no discurso. A 

heterogeneidade representada está nas junções, nas suturas, nas fissuras do 

discurso, funcionando sob a ilusão de conseguir manter a homogeneidade ao 

denegar a heterogeneidade constitutiva. 

Para tanto, Paulillo (2004) esclarece que, na constituição da heterogeneidade 

representada, as formas marcadas surgem no modo de denegação e nas formas 

não marcadas sob o modo de negociação. É quando ocorre a dissolução do „outro‟ 

no „um‟. 

Para a autora entre as extremidades da denegação e da negociação há um 

ponto intermediário “em que o heterogêneo recalcado não cessa de se manifestar, 

em que, portanto, “as costuras” se esgarçam.” (PAULILLO, 2004, p. 23). Com isso, 

ela acredita que haja mais manifestações de heterogeneidade constitutiva do que 

representada. Pelo motivo que sempre haverá uma insistência de uma não-

coincidência interna, em que esta sempre afetará o sujeito e o discurso. E são 

nesses fenômenos que a autora se pauta para embasar sua tese sobre o discurso 

de si no âmbito da heterogeneidade. 
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Desse ponto de vista, no discurso de si o que se mostra é que ali 
mesmo onde o ego efeito-sujeito se estrutura simbolicamente 
naquela dimensão que lhe é iminentemente constitutiva, ou seja, a 
de si mesmo enquanto instância subjetiva, singular e irredutível 
(porque fonte dos seus sentidos e do seu dizer) e autônoma (porque 
capaz de uma torção auto-reflexiva e, consequentemente, auto-
representativa), ele também se desvenda enquanto lugar vazio e 
despedaçamento, tecido esgarçado e frouxo, fio de voz que alinhava 
pedaços desconectados. (PAULILLO, 2004, p. 23). 

Sendo assim, no discurso de si temos um sujeito constituído a partir da ordem 

simbólica, do imaginário, de uma instância subjetiva. Mas, por outro lado, também 

possível de se auto-representar e assim se estruturar mediante os sentidos que o 

atravessam. Portanto, o que temos é a constituição de duas dimensões. Segundo 

Paulillo (2004), um sujeito de afeto e um sujeito epistêmico. No primeiro um sujeito 

afetado pelos sentidos e no segundo, um sujeito capaz de construir um saber sobre 

si e as coisas do mundo. 

Paulillo (2004) relaciona o discurso de si com a inscrição do sujeito numa 

dimensão ideológica, no espaço dos processos identificatórios, das coisas que 

batem com algo que já está nele, em seu interior. Esse interior é identificado como o 

„eu‟ ou o ego23, que reluta constantemente com o sujeito, em um espaço de tensão, 

na busca pela homogeneidade. É a partir dessa reflexão, que a autora sustenta sua 

ideia de que não pode haver muitas possibilidades desse „eu‟ reinar em espaços 

públicos de interlocução determinados. Portanto, o recorte realizado em seus 

estudos delimita as instâncias ocupadas pelo sujeito inscrito na forma pública 

daquelas em que emergem um sujeito do discurso de si, por vislumbrar que no 

espaço de si  

(...) uma alteridade interna vai emergir de maneira particularmente 
incômoda, perturbadora: sob a homogeneidade aparente do sujeito 
da fala – sujeito da enunciação – que se manifesta é a 
heterogeneidade do sujeito na fala (sujeito na enunciação). 
(PAULILLO, 2004, p. 25) 

Assim, o que caracteriza o discurso de si está embasado no caráter privado 

dos relatos de experiências vividas inscritas na instância do interior do sujeito, no 

espaço em que esse sujeito se relaciona com o „eu‟. Enquanto que nas formas 

públicas de discurso o que mais aparece são formas de negociação do sujeito com a 

exterioridade. 

                                                           
23

 Tal concepção apresentada pela autora está baseada na teoria lacaniana em que o ego representa 
uma estrutura interior do sujeito ligada ao inconsciente. (PAULILLO, 2004). 
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Em suas formas, o discurso de si se apresenta sob três segmentos: as 

modalizações do dizer, o giro parafrástico do sentido e a sintaxe de desligação. 

Em função do que viemos discorrendo acerca dos processos parafrásticos 

vamos limitar nossa exposição em torno do giro parafrástico do sentido. Contudo 

consideremos, brevemente, alguns aspectos sobre as modalizações e a sintaxe de 

desligação. 

Em modalizações do dizer o que temos são dois movimentos enunciativos. 

No primeiro há um certo estado subjetivo sobre os enunciados e no segundo 

comentários que dizem respeito ao primeiro, modalizando assim o estado subjetivo 

do dizer. No primeiro caso pode-se dizer: “Nada mais importa”. E para modalizar 

esse dizer algo como: “parece que...”. Enquanto o primeiro declara, o segundo 

comenta. 

Em sintaxe de desligação temos o funcionamento de uma junção que não 

consegue revestir a superfície discursiva na manutenção de uma sequência 

discursiva. É onde estão os pontos que se esgarçam, expondo o heterogêneo que 

reluta em emergir.  

Por sua vez, o giro parafrástico do sentido se baseia na ideia de que o 

discurso de si não se sustenta por uma estrutura discursiva linear sob marcas 

sintático-semânticas voltadas para a sequência de novos tópicos. O  

(...) o discurso de si se expande e sustenta através de um 
mecanismo de repetição. (...) o que se manifesta é a não-
coincidência e a incompletude, dá um constante retorno, ao longo do 
discurso, aos mesmos tópicos, na tentativa de capturar, pelo dizer, 
esse estado subjetivo que parece se furtar às formas do enunciável. 
(PAULILLO, 2004. p. 24-25). 

No giro parafrástico tem-se um movimento cíclico em busca do sentido uma 

vez já posto. Trata-se de uma operação da qual o sujeito enunciador não tem o 

controle, pois não há uma intencionalidade enunciativa. E nem tão pouco um ponto, 

uma marca da qual se possa circunscrevê-la como o que acontece nas formas 

representadas. O que se tem é um efeito de deriva do discurso, que gira em torno de 

si e retorna aos mesmos sentidos. 

É a convergência entre as três formas, que constituem o discurso de si, que 

irá caracterizar a especificidade desse tipo de discurso, definida por Paulillo (2004) 

de enunciação vacilante. O imbricamento das três formas é o que irá determinar a 

instabilidade e a incompletude. Por sua vez, a incompletude ocasiona o giro 
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parafrástico, o movimento constante de redizer. E, quando na não-coincidência o 

dizer se depara com o estranho, o fio do discurso é marcado pela sintaxe de 

desligação, deixando falhas na trama discursiva e o efeito do inacabado, da 

incompletude.  

É dessa forma que nas práticas discursivas a falta será sempre uma 

constância. Pois é ela que faz emergir discursos inscritos na ordem do simbólico, do 

imaginário, necessários na constituição dos processos de subjetivação.  

São essas as colocações que consideramos, neste capítulo, para o que 

definimos no contexto da formação imaginária. Com isso, daremos sequência a uma 

reflexão dos pontos convergentes, aqui relacionados, no tratamento daquilo que está 

silenciado nos discursos dos sujeitos-professores, na falta que permeia o dizer, na 

historicidade e na forma como seus enunciados se relacionam com outros dizeres. E 

por fim, como todos esses elementos emergem para a superfície da materialidade 

sob a forma do heterogêneo. 

 

5.4 Refletindo sobre o corpus: o imaginário na constituição da identidade 

heterogênea do sujeito 

Iniciemos esta reflexão partindo do seguinte princípio, o conceito de sujeito de 

que tratamos aqui está baseado no sujeito constituído pela linguagem. A linguagem, 

por sua vez, é a representação do inconsciente. Tal definição remete à proposta de 

Pêcheux (1995) voltada para a Análise de Discurso a partir dos estudos de Lacan 

(1978) no campo da psicanálise. Esta base permitiu que pesquisas como as que 

compõem o arcabouço teórico deste trabalho, em especial, neste último capítulo, 

avançassem nas questões de compreensão dos processos de subjetivação no 

contexto da formação imaginária. 

Diante disso, consideremos essas abordagens em consonância com o corpus 

que definimos na construção do processo de compreensão daquilo que constitui o 

heterogêneo na identidade dos sujeitos-professores desta pesquisa. 

No conceito de formação imaginária, vimos que a relação com a exterioridade 

é determinada pelas condições de produção. Assim, enfatizamos que as questões 

trazidas do exterior para os discursos dos professores estão definidas em nosso 

diálogo com esses sujeitos, a saber, em suas visões sobre eles mesmos, em suas 

relações com a língua que ensinam, com o aluno para quem ensinam e com as 

instituições para as quais trabalham. 
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Mediante a isso, destacamos o seguinte enunciado em S4 quando 

questionado sobre como ele se vê enquanto professor: 

S4: Partindo de um ponto profissional, em constante aprendizado, 

crescimento limitado em algumas áreas, mas buscando superar as barreiras. 

Acredito estar alcançando o objetivo proposto pela ementa escolar. Encontro 

dificuldades no que tange ao material (ausência). 

O dizer acima de S4 parte de um lugar determinado por sua formação social. 

Em seu discurso há a presença de uma relação de força operando como um 

mecanismo de funcionamento, projetando para o sujeito a imagem de um 

profissional que está „em constante aprendizado‟. E, embora S4 se sinta limitado em 

suas ações, pela falta de material ou por conhecimento limitado ele se vê como 

alguém que busca „superar barreiras‟.  

O que S4 faz é reproduzir o discurso de que a Educação é aquela capaz de 

fazer os sujeitos avançarem e produzirem conhecimentos sobre as coisas do 

mundo. Esse exterior é retomado por S4 produzindo o efeito determinante sobre a 

imagem que ele faz de si próprio. Sendo ele um profissional da Educação, ele 

também é parte da formação que a constitui. 

Por outro lado, na imagem que S4 tem de seu interlocutor, neste caso, a 

considerar, esta pesquisadora que também é uma profissional em Educação, há a 

projeção de uma fala com base na imagem que ele tem de sua interlocutora, 

observando os lugares que ambos ocupam. Os efeitos de sentidos conferem ao 

discurso um imaginário que combina com esses espaços ocupados pelos 

interlocutores. 

A trama de constituição sócio-histórica e ideológica discursiva não exclui a 

condição que os sujeitos ocupam no discurso. É quando percebemos que ao 

argumentar partindo dos sentidos que emergem do questionamento que lhe é feito, 

S4 formula o seu dizer a partir daquilo que ele acredita que a interlocutora espera 

ouvir (ORLANDI, 1999). 

Quando abordamos o fato de que o sujeito-professor também faz uma 

antecipação de seu discurso no planejamento de uma aula, com base na imagem 

que ele faz de seus alunos, teremos situações como a que segue em S2: 

E: (...) Você acredita que na maneira como você pronúncia o inglês, tem 

alguma consequência para o seu aluno? 
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S2: Consequência?! / Ah! O aluno sempre usa o professor, (...) como espelho 

né? Então assim, é/ se eu tiver algum vício de fala eu vou transferir isso pra eles, 

né? Mas assim // eu sempre trabalho com eles a respeito da diversidade linguística, 

(...) tem muita gente que tem um padrão, “eu ensino inglês americano, eu ensino 

inglês britânico”, isso não existe, né? A gente sabe que dentro do próprio Estados 

Unidos, se você pegar uma pessoa de Nova Iorque e se você pegar uma pessoa do 

Texas // essas duas pessoas, (...) elas vão falar completamente diferente, né? Eu 

sempre vou falar, dentro do Brasil, o Brasil é um país continental (...) você tem um 

gaúcho que fala igual a um baiano? Não tem! É muito diferente! Um carioca que fala 

igual a um rondoniense? Não tem! Então assim, as pessoas pronunciam as palavras 

diferentes? Pronunciam! As pessoas lidam com as palavras de forma diferente, com 

a entonação diferente, com o vocabulário de forma diferente. É, começo desse ano 

eu trabalhei com eles a, uma poetisa indiana chamada Kamaladaski, e a primeira 

coisa que eu fiz foi colocar um vídeo dela falando, declamando uma poesia, eu falei 

pra eles: “tem alguma coisa estranha no inglês dela? – “Ah, é um inglês meio 

esquisito, é meio arrastado. Isso é inglês professor?”– “É inglês indiano!”– Deixa de 

ser inglês? Não, não deixa! É inglês! Então assim, é claro que eu como brasileiro, 

vou carregar sempre um sotaque da minha língua na hora de falar o inglês. Por mais 

que eu tente corrigir, (...) 

E: Alguma vez, algum aluno já questionou uma pronúncia sua, dizendo: “Ah 

professor, eu já ouvi isso diferente!” 

S2: Já, já, e eu sempre explico pra eles, (...) a palavra que mais perguntam/ 

“Apple!” (...) / meu filho, se você pegar o Steve Jobs falando você vai escutar ele 

falando: “Apple”24 (...) mas professor pode falar „eipou‟25? – nunca ouvi falar „eipou‟. 

Já perguntei pra pessoas, tem?/ (...) tem uma amiga que mora no México, mas ela é 

britânica, ela deu risada falou olha: “eu não vi ainda!” (...) 

Como já dissemos, o imaginário se constitui por uma trama complexa. E 

percebemos essa complexidade nas diversas visões projetadas no discurso de S2. 

Na imagem que ele tem da língua inglesa, da língua materna, do seu aluno que 

também é seu interlocutor no processo de ensino-aprendizagem, e ainda, da 

imagem que ele tem de si mesmo, o „espelho‟ que reflete as ideias e os saberes 

                                                           
24

 /ˈæpəl/ trancrição fonética de acordo com o Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros 
de inglês. 2ª Edição. Oxford University Press. Brazil, 2007. 
25

 Grifo nosso. 
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capazes de constituir uma imagem de mundo para os seus interlocutores. As 

determinações que lhe vêm de fora são determinantes sobre seu discurso, 

constituindo a trama que engendra a formulação de seu dizer. 

Os vários elementos envolvidos nesta passagem compreendem não somente 

o fato de o professor se ver como um espelho para os seus alunos, mas também na 

sua imagem de seus interlocutores, o que está presente no seu cuidado na 

exposição das formas de pronúncia da língua inglesa, na abordagem de conceitos 

que consideram questões identitárias constituídas pela linguagem. São indícios de 

que a historicidade e a ideologia permeiam o seu discurso.  

Isso nos leva a pensar nas relações de sentidos a que essa trama complexa 

está remetida e aos discursos outros que permeiam os dizeres de S2 e na relação 

de forças constituídas, a partir das formações imaginárias, que o levam a ocupar 

uma posição de sujeito no discurso. Sua concepção acerca de um padrão no ensino 

da língua, britânico ou americano, nos dá um exemplo de como o interdiscurso 

trabalha nos seus enunciados refletindo um efeito do imaginário e produzindo um 

posicionamento discursivo desse sujeito. 

Por outro lado, no que diz respeito à dimensão imaginária do discurso e a 

função do imaginário na constituição do discurso (GRIGOLETTO, 2005), a 

intervenção de S2 no discurso não é transparente quando comparada à imagem que 

ele tem da língua, quando diz: se eu tiver algum vício de fala eu vou transferir isso 

pra eles, né? Na materialidade de „se‟, há uma condicional nessa conjunção 

subordinativa. Porque o que fica subentendido é que, caso não ocorra uma 

pronúncia correta de determinada palavra esse sujeito-professor, dado em S2, 

transmitirá o mesmo erro para o meu aluno. Isso delimita a imagem flexível que ele 

tem da língua que descreve logo a seguir.  

Ao mesmo tempo em que a língua se emoldura ao contexto de fala, ela 

também se configura como um sistema de regras. E é essa relação de forças que 

gera uma opacidade no discurso de S2, pois onde ele mesmo se supõe transparente 

a ocorrência de deslizes acaba por ocultar as condições de produção. 

 No âmbito do silêncio e da incompletude nos chama a atenção o silêncio em 

S1 quando questionamos sobre como ela se vê enquanto professora. Solicitamos 

uma reflexão sobre sua prática em sala de aula e de todos os campos do 

questionário escrito, este foi o único espaço que não foi preenchido. A respeito disso 
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pensamos naquilo que não foi dito, a considerar a constituição do questionário como 

um todo, esse espaço em branco remete a dizeres silenciados, algo que não foi dito. 

Na constituição desse conjunto de questões há uma materialidade e nela há 

um movimento de sentidos contrastante com esse vazio. Há a sensação de uma 

ruptura, de sentidos acerca de uma condição perturbadora e desestabilizadora. 

Talvez como diz Pêcheux (1997, p. 83) “Quem sou eu para lhe falar assim?”, em o 

sujeito falando para ele mesmo. Talvez fonte de um centramento ilusório, em que S1 

não se vê no desequilíbrio de uma reflexão. Mas é um processo de significação 

promovido por uma simbiose entre sujeito e silêncio, o que nos é observável.  

Ainda sobre o silêncio, diversos questionamentos foram feitos aos 

professores, sobre como eles vêem a prática do aluno em sala.26  

Em S2 vimos o preenchimento de todos os quadros que compreendem: a 

prática do aluno, justificativa para a prática do aluno e prática do professor. Todavia, 

quando questionado sobre o fato de o aluno dormir em sala, não fazer a lição de 

casa ou ainda quando não faz a atividades propostas em sala de aula, o professor 

justifica a prática do aluno com apenas uma palavra: “preguiça”. Quanto à sua 

reação a essas situações um traço atravessa os três campos com a palavra: “nada”.  

O que ressoa nesta materialidade em S2 nos remete à indiferença. O discurso 

de S2 revela um sujeito divido por políticas que não valorizam ou sustentam a 

prática do professor em sala de aula. O “nada” silencia a falta de motivação que se 

reflete em outra falta, a de reação do professor diante de um problema. No silêncio 

também reside a resistência à opressão, de modo que os sentidos sempre 

encontrarão uma forma de coexistência com as forças opostas.  

Vejamos outra passagem representando o sujeito-professor em sua relação 

com a escola, como ele vê as condições educacionais do espaço em que trabalha, 

como ele se vê nesse espaço, e o que ele faz para conseguir se projetar positiva e 

produtivamente. 

S2: (...) O governo faz muita propaganda com a educação, mas não se 

preocupa realmente com a qualidade do que está sendo oferecido. (...) um agente 

transformador. (...) essa é a função do professor: transformar realidades ainda que 

de maneira singela, como se fosse um conta-gotas. 

                                                           
26

 Ver apêndice 1. 
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Na imagem que S2 tem do espaço educacional, habita uma resistência que 

se mantém enquanto força contrária ao processo que o oprime. Assim ele assume 

um posicionamento discursivo em oposição à falta de qualidade dada à educação 

por parte do governo, o que leva S2 a significar-se perante a situação de 

desvalorização do professor. 

Diferente de S2, em S1 percebemos que há um consentimento silenciado em 

sua fala, produzindo os sentidos de resignação. Ao dizer sobre a imagem de si, 

mesmo no ambiente educacional em que trabalha, S1 se diz como uma peça 

necessária para a aprovação do currículo.  

O desejo de completude e a ilusão de querer ser inteiro em S2 são 

imensuráveis à dimensão que se pode abranger gota a gota. Há algo nessa imagem 

que remete à falta, à incompletude. No entanto, há uma busca por significação que 

habita esse sujeito, o que caracteriza num dizer de entremeio, intervalar, um 

posicionamento discursivo por parte dele (GRIGOLETTO, 2005), (ORLANDI, 1998).  

É dessa forma que processos discursivos são constituídos, por determinações 

da exterioridade que levam à divisão do sujeito e por processos de subjetivação 

dados em espaços de tensão na dinâmica da relação identidade-alteridade. Em tudo 

temos condições as quais o sujeito não tem controle, mas que lhes são constitutivas 

naquilo que lhe é heterogêneo.  

Assim se descreve a relação linguagem-exterioridade-ideologia, num espaço 

em que a língua assume uma dimensão de ordem própria, o sujeito não é o centro 

de si e os processos discursivos são determinados por aquilo que vêm de fora, uma 

vez historicizados pelas formações discursivas.  

Tal relação está permeada pela ideologia constituída no funcionamento de um 

mecanismo ideológico. Este mecanismo se traduz na forma como o sujeito lança seu 

gesto de interpretação ao buscar um sentido sobre as coisas do mundo. O que é 

latente na fala de S2, ao ver a si mesmo como um “agente transformador”, não é 

apenas o seu desejo de querer mudar uma situação dentro da educação, mas 

também de significar-se e produzir sentidos. É um efeito da ideologia, produzir 

evidências e colocar o sujeito na sua relação com o imaginário frente às suas 

condições materiais de existência. Por esse motivo, ela é tão necessária na 

constituição do sujeito e dos sentidos. 
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Os elementos que abordamos até aqui nos direcionam para o caráter 

heterogêneo na identidade de um sujeito constituído pela linguagem, o que nos faz 

perpassar pelas formas que tratam deste contexto.  

As formas de heterogeneidade do/no discurso apresentam vários aspectos, 

dentre os quais, alguns foram abordados neste trabalho. O primeiro deles diz 

respeito à relação que ambas as formas mantêm com a exterioridade. Por 

conseguinte o modo como na heterogeneidade representada o sujeito negocia com 

a heterogeneidade constitutiva denegando uma situação em seu discurso.  

S1: (...) sempre achei bonito ver as pessoas falando inglês (...) me 

encantavam, tinha vontade de aprender inglês para poder viajar (...) não viajei muito, 

mas me sinto realizada com meu aprendizado, gosto de fazer meus alunos viajaram 

no tempo (...) não consigo fazer um bom trabalho, as salas são lotadas (mesmo na 

rede particular). 

(...)  

E: (...) Então você acredita que na escola de idiomas você consegue (...) 

cumprir os seus objetivos? 

S3: Eu consigo assim, eu consigo, consigo ver, a não ser quando você tem 

dificuldades com alguns casos específicos, de alunos, (...) que não querem fazer (...) 

porque o pai e a mãe mandam mesmo, quando/ nesses casos aí é complicado.  

Em S1, primeiramente, fizemos dois recortes, um sobre a relação do sujeito 

com a língua e outro sobre sua relação com a escola. Para negociar com a 

heterogeneidade constitutiva, mediante seu encantamento pela língua inglesa e o 

prazer de fazer seus alunos viajarem no tempo, a heterogeneidade representada 

aparece na materialidade quando o sujeito renega a condição da estrutura que lhe é 

oferecida pela escola.  

Algo não diferente também acontece em S3, no momento em que os 

resultados de seus objetivos não vêm na totalidade, apenas vêm em partes, quando 

diz: “Eu consigo assim, (...) a não ser (...) que não querem fazer (...)”. A palavra 

„assim‟ deixa os sentidos de que não se consegue tudo, tanto que ao acrescentar a 

expressão „a não ser‟ isso faz com que os sentidos. 

Uma vez que, o discurso que se caracteriza pela heterogeneidade constitutiva 

é um produto de interdiscursos, vemos que a fala de S1 sobre o seu desejo de 

aprender a língua inglesa para se ter acesso às coisas do mundo nos remete a 

outros discursos. Por outro lado, são as formas linguísticas, na heterogeneidade 
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representada, que nos fazem perceber de que forma acontece o processo de 

negociação e de coexistência entre as heterogeneidades. Um exemplo disso está 

nos casos a seguir em S1: “não viajei muito, mas me sinto realizada”; “fazer meus 

alunos viajarem no tempo”; “não consigo fazer um bom trabalho”; “a não ser 

quando”.  

Por meio dessas formas linguísticas é possível perceber o efeito do 

imaginário, porque o que é dito sob as palavras aponta para um discurso e um 

sujeito divididos mediante a presença do Outro. Esse Outro, da ordem constitutiva, 

está no desejo de completude desses sujeitos-professores, de desejar o todo que a 

língua ilusoriamente possa oferecer, como se o todo fosse passível de retenção. É o 

efeito do inconsciente sobre a discursividade, da exterioridade que retorna para o 

interior do sujeito, desvelando sua instância complexa sob o efeito da linguagem.  

Sobre o entendimento da heterogeneidade do/no discurso, vamos lembrar a 

interpretação que Serrani (1991) faz dos conceitos de heterogeneidade constitutiva e 

heterogeneidade representada em Authier-Revuz (1990; 1998) trazendo-os para a 

abordagem da paráfrase, na análise do „outro‟ perante o „Outro‟. 

Em S4 quando solicitado para falar do fato de ensinar uma língua estrangeira, 

se essa condição interfere na maneira como ele interpreta o mundo à sua volta e o 

que a língua inglesa tem lhe proporcionado, S4 assim responde: 

S4: Sim. Claramente. A visão de mundo, o acesso às informações, a 

exploração de outros campos não transitáveis pelos não falantes, a experiência 

adquirida com a vivência influencia diretamente no ensino. (...). Acredito que este 

processo de ter outro idioma é imensurável. 

Neste enunciado, S4 alia o seu saber sobre a língua inglesa, constituído a 

partir de sua condição de ensiná-la, o que demonstra que para S4 ensinar e 

aprender é uma simbiose. E o que a língua lhe proporciona está naquilo que lhe é 

peculiar, pois ele tem acesso a „outros campos‟ aos quais os „não falantes‟ não 

circulam. Os „outros campos‟ e „ter outro idioma é imensurável‟ constituem na 

verdade uma materialidade de representação do “Outro”, o universal, o que 

compreende a incompletude. E isso é desestabilizador, porque da mesma forma que 

S4 tem acesso a outros saberes que os não falantes não têm, ele nunca o terá por 

completo. A imensuralidade foge ao seu alcance e também os sentidos lhe 

escapam, porque o que não se pode medir também não se pode conhecer. 
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Contudo, os dizeres reconfiguram-se sustentando as ideologias 

determinantes das formações discursivas operando sob forças contrárias ou 

favoráveis, neste caso, favoráveis em S4. De qualquer forma, essas forças é o que 

provocam a dispersão do sujeito e do discurso. 

Outra condição em S4 está no modo como a heterogeneidade se faz presente 

no fio do discurso sob a marca do pré-construído, onde os dizeres colocam a língua 

inglesa como aquela que nos oferece „uma visão de mundo‟ e que nos dá „o acesso 

às informações‟. Com isso temos na forma representada seu processo de 

interdependência com a forma constitutiva, através da maneira como o intradiscurso 

se configura no interdiscurso.  

Morello (1995) também considera na proposta de Authier-Revuz, acerca da 

circunscrição do „um‟ para mostrar o „outro‟, aquilo que o enunciador busca entre os 

dizeres já-ditos na reconstrução de discurso. Neste caso, temos um enunciador que 

se posiciona distante do dizer, criando o efeito de não-coincidência, demarcando a 

presença do outro. S4 ao dizer dos „campos não transitáveis‟, por exemplo, deixa o 

discurso na condição de incompreensão, mediante a não possibilidade de fixação de 

um sentido. Com isso, o dizer deixa de funcionar em sua transparência, pois não há 

uma coincidência sobre que campos são esses que S4 enuncia. 

Outra abordagem sobre a heterogeneidade está no discurso de si, que 

essencialmente está pautado em discursos de teor auto-reflexivo. Algumas de 

nossas questões estão situadas no âmbito dessa proposta por buscarem saber de 

nossos sujeitos-professores algo que lhes remetesse à ordem simbólica, acerca de 

suas experiências no ensino de outra língua. Temos um caso a analisar em S2 

quando solicitado para definir o que é um idioma. Vejamos: 

S2: / então assim, ninguém domina uma língua completamente! (...) eu tava 

conversando com um/ com // (...) eu não sei de onde é que é o idioma agora, 

esqueci! Éh/ aí ele falou assim, falando né de uma receita típica da família dele lá e 

tal, e a receita ia, // cúrcuma, aí eu // tava uma palavra inglesa eu não lembro agora 

a palavra, aí ele falou na sua língua, ele foi lá e pesquisou, na sua língua é 

„cúrcuma‟, e eu / não sei o que é cúrcuma! Aí eu / Ah! É o colorau né?! Aí eu falei, 

amor do céu! Sabia que eu não conhecia o que era cúrcuma? “Como cê não 

conhecia o que era cúrcuma?!” Então, tá na minha língua e eu não sei a palavra! 

Então ninguém domina o idioma. 
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Tomamos o caso acima, para fazermos um contraste com o que Morello 

(1995) define como enunciação vacilante, que é a destituição da capacidade de 

nominação, o que não ocorre nesse exemplo em S2.  

No trecho acima a heterogeneidade irrompe na discursividade, na 

representação entre palavra-coisa, havendo uma estranheza em S2 diante do outro, 

porque S2 não encontra uma referência para a palavra em questão. Para tanto, 

houve uma tentativa de delinear essa referência por meio de um movimento em 

torno do sentido, ora suspendendo, ora revogando, ora refazendo a inferência dos 

sentidos que se pretendia inscrever, tornando possível um delineamento dos 

sentidos sobre o outro. Dessa forma, não se criou um esfumaçamento desses 

sentidos. 

Contudo, a passagem acima nos faz refletir sobre essa abordagem da não-

coincidência sobre a tentativa de fixar o „um‟ quando esse „um‟ remete a „um lugar‟ e 

„uma alteridade‟ em uma outra língua. S2 inicia sua fala dizendo sobre o domínio de 

um idioma, enfatizando que „ninguém domina uma língua completamente‟ e ele 

exemplifica colocando que, nem mesmo na língua materna conhecemos todas as 

palavras, significando que os sentidos não se deixam dominar por completo. 

De certo modo, isso confirma o que Paulillo (2004) nos diz, que pode haver 

mais manifestações de heterogeneidade constitutiva do que heterogeneidade 

representada, porque no modo como o sujeito se manifesta através da linguagem, 

sempre haverá uma insistência ante a uma não-coincidência, sendo que para se 

relacionar com tal estranheza ele terá que se estruturar na dimensão do simbólico, 

do imaginário para significar os outros e também se significar. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste trabalho, procuramos analisar, mediante uma abordagem 

discursiva os elementos que caracterizam a heterogeneidade constitutiva na 

identidade do sujeito-professor de língua inglesa. Buscamos demonstrar através da 

discursividade produzida por esse sujeito como certos modos de dizer ressoam os 

dizeres já-ditos. Dizeres alojados na memória discursiva que atravessam o sujeito 

criando nele a ilusão de ser a origem naquilo que diz. É por meio desse viés 

discursivo que também apontamos como o sujeito acaba ocupando uma posição no 

discurso. Observamos que a partir do lugar discursivo o sujeito da linguagem produz 

sentidos significando a si e o seu discurso. 

Para promover esses conceitos recorremos à perspectiva discursiva da 

Análise de Discurso na sustentação dos contextos que abordamos, a saber, da 

memória discursiva, da formação discursiva e também da formação imaginária.  

Ao mergulharmos nessas dimensões trouxemos a baila conceitos relevantes 

para a nossa proposta como o funcionamento do interdiscurso e do intradiscurso 

que se entrelaçam no fio do dizer. No âmbito da memória discursiva vimos como os 

discursos dos sujeitos-professores são atravessados por discursos outros retomados 

no interdiscurso, fazendo ressoar no viés discursivo determinados dizeres sob a 

forma de pré-construídos. 

Também pudemos perceber que no modo como o sujeito-professor enuncia 

não há um controle sobre o seu dizer, tudo porque há uma determinação por parte 

das formações discursivas nas quais os sujeitos se inscrevem. Por conseguinte, 

vimos que, em se tratando de formação discursiva e memória discursiva, está na 

formação imaginária a complementação que compreende o processo de 

subjetivação do sujeito.  

Com esse pensamento chegamos à construção de um saber atendendo ao 

objetivo proposto, pois na tríade que estabelecemos (memória discursiva, formação 

discursiva e formação imaginária) tivemos a sustentação na exposição dos pontos 

de constituição da heterogeneidade na identidade do sujeito-professor de língua 

inglesa. 

A heterogeneidade foi delineada mediante a exposição dos processos 

parafrásticos ocorridos no fio do dizer do sujeito-professor sob uma relação de 

sentidos com a dimensão do imaginário. Apontamos os exemplos sobre o modo de 



122 

 

dizer, concebendo o professor como a imagem do “espelho” para o aluno, ao passo 

que o aluno busca no professor o “reflexo” ou o modelo que o auxilie na construção 

dos saberes sobre as coisas do mundo. Percebemos também a presença de uma 

relação não estável sobre os sentidos que se quer produzir, pois, quando o 

professor diz que “ninguém domina um idioma”, considerando a diversidade 

linguística, seu discurso se desestabiliza em outra fala sua quando ele demonstra a 

preocupação em transferir algum “vício” de fala para o seu aluno.  

Mesmo sob um modo singular de enunciar, todos esses sujeitos tiveram algo 

em suas falas que apontasse para uma revisitação do mesmo o que sempre será 

feito mediante uma condição de não estabilidade e num espaço de tensão, porque 

não se pode garantir que os sentidos retomados se manterão no processo de 

formulação.  

Vimos que a paráfrase dentro da perspectiva discursiva funciona como um 

ressoar de sentidos acerca dos discursos que permeiam as formações discursivas 

em que os sujeitos-professores estão inscritos. A instabilidade e tensão ocorrem 

porque o sujeito é atravessado pelas determinações ideológicas que concebem uma 

imagem do que é ser professor. Os dizeres se repetem, mas nem sempre sob o 

mesmo molde. Porque uma vez que os sentidos não se retêm, nada os impede de 

um processo de reformulação.  

Interessou-nos também, saber das determinações sobre o lugar discursivo de 

onde enunciam os sujeitos-professores e como isso se materializa nas formas 

linguísticas. Foi assim que pudemos observar, nos recortes sobre as 

discursividades, a movimentação do sujeito-professor do lugar social para o lugar 

discursivo, havendo uma prática determinada pela ideologia e criando o efeito de 

apagamento no sujeito quanto ao seu lugar social. Vimos um exemplo deste caso 

nos seguintes dizeres em relação à atuação profissional do professor, “sempre 

língua estrangeira”, ocultando o lugar social mediante a tentativa de um 

posicionamento discursivo, onde a forma linguística “sempre” contrasta com a 

condição do sujeito de ser tanto professor de língua inglesa quanto de língua 

espanhola, considerando a alternância dos lugares discursivos. 

No que diz respeito à abordagem sobre formação imaginária apontamos as 

relações entre o sujeito e as posições que ele ocupa no discurso e como essas 

relações estão permeadas pelo silêncio, pela incompletude, pela exterioridade e 

também pela ideologia. Todas essas situações estão configuradas na constituição 
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da heterogeneidade do/no discurso provocando efeitos sobre a identidade do sujeito. 

Para tanto, apontamos essas situações nas materialidades linguísticas 

representadas em nosso corpus sob diversas formas entre elas a do “agente 

transformador”, da língua que “abre portas”, dando acesso ao universo do Outro, ou 

ainda, do professor que projeta uma imagem de si como a do “espelho” que reflete o 

bom exemplo para o seu aluno. 

Todas essas condições representam o efeito do ideológico produzindo 

evidências que colocam o sujeito-professor em sua relação com o imaginário face ao 

engendramento das condições materiais de sua existência. 

No que diz respeito às formas de heterogeneidade, constitutiva do discurso e 

representada no discurso, vimos a relação de interdependência no modo como o 

sujeito negocia certas situações em seu discurso e denegando outras. Para 

representar esse pensamento destacamos algumas formas linguísticas presentes no 

corpus como: “não viajei muito, mas me sinto realizada”, “fazer meus alunos 

viajarem no tempo”, “não consigo fazer um bom trabalho”, e “a não ser quando”. A 

heterogeneidade constitutiva, enquanto produto do interdiscurso, encontra-se 

nesses casos mediada pela heterogeneidade representada no desejo do sujeito de 

ter acesso ao universo do Outro por meio do outro, a língua. 

Além disso, vimos emergir um sujeito dividido perante a presença desse 

Outro, em seu desejo de completude esvanecido na impossibilidade de dominar um 

idioma, ou ainda, no desejo de controle dos sentidos mediante a ilusão de que „ouvir, 

falar e escrever‟ é ter o domínio sobre uma língua. 

Outra compreensão que produzimos acerca dos discursos que analisamos 

está no modo como a heterogeneidade representada no fio do discurso, sob a marca 

do pré-construído, traz dizeres que colocam a língua inglesa como aquela capaz de 

oferecer “uma visão de mundo” ao dar “o acesso às informações”, como se fosse a 

única língua de acesso aos saberes sobre as coisas do mundo. Sabemos que, 

nesses casos, o que acontece é a exposição de pré-construtos, trazidos pelo 

interdiscurso, se reconfigurando no fio do dizer instituindo a língua inglesa como 

universal. Tal compreensão acerca do pré-construído é o que nos fez considerar as 

formas de circunscrição do „um‟ para mostrar o „outro‟.  

Somado aos saberes que buscamos construir em torno da heterogeneidade 

está o discurso de si. Este nos trouxe um elemento importante para esta abordagem 

nos fazendo refletir sobre o que é constitutivo no discurso dos sujeitos-professores. 
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Foi no teor auto-reflexivo, reproduzido nos questionamentos feitos a esses sujeitos, 

que pudemos encontrar materialidades que apontassem para algo da ordem 

simbólica nas representações dos pares que buscamos contrastar, o sujeito-

professor para com ele mesmo, o sujeito-professor para com o aluno, o sujeito-

professor para com a língua que ensina e, o sujeito-professor para com a instituição 

na qual trabalha. 

Assim, no âmbito do imaginário vimos que o sujeito-professor vê a si mesmo 

como o “agente transformador” capaz de “gota a gota” produzir significações, ou 

alguém com “crescimento limitado”, mas “em constante aprendizado”. Vimos emergir 

também um sujeito em silêncio que se cala diante da imagem de si mesmo, mas que 

mesmo assim produz sentidos e se significa. 

 Quanto à imagem que o professor tem do aluno alguns deslizes se 

traduziram no modo como ele vê a prática discente. A “preguiça”, como foi 

observada, produz no sujeito-professor uma reação de indiferença ao dizer que 

“nada” é feito no sentido de mudar a situação. O que não coincide com o fato desse 

sujeito ver em si o “espelho” no qual o aluno busca uma referência na construção 

dos saberes em torno da aprendizagem da língua. 

Do mesmo modo, a língua na perspectiva do sujeito-professor conduz os 

sentidos para uma dimensão daquilo que não se domina, o efeito da incompletude. 

Ou aquela capaz de levá-lo ao „glamour‟, à „sutileza‟, como se ao atingir essas 

instâncias ele também pudesse revestir-se das mesmas qualidades. Ou ainda, 

aquela capaz de „abrir as portas‟, facilitando o acesso aos saberes sobre as coisas 

do mundo. 

Na relação do sujeito-professor com o seu último par, a escola, 

desenvolvemos o entendimento acerca das condições estruturais que lhe são 

oferecidas, seja pela falta de políticas públicas que valorizem o trabalho docente ou 

por um governo que não se preocupa “com a qualidade do que está sendo 

oferecido”. Há também um efeito de sentido que remete à resignação quando o 

sujeito diz que acredita ser apenas “uma peça necessária” de uma “engrenagem” 

que trabalha no funcionamento do currículo. Sobre tal pensamento compreendemos 

que é perante a escola, a representação simbólica da instituição, o governo, o par 

sobre o qual o sujeito mais busca se posicionar discursivamente numa posição de 

enfrentamento da realidade que lhe é apresentada.  
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Finalmente, apresentamos algumas reflexões acerca da heterogeneidade 

constitutiva do sujeito-professor de língua inglesa, compreendendo que mesmo os 

sujeitos desta pesquisa, fazendo parte de lugares sociais (esferas educacionais) 

diferentes, eles se significam e significam o outro diferentemente, constituindo 

lugares discursivos distintos. Porque no modo como esses sujeitos interpretam os 

saberes alojados na memória discursiva faz ressoar nos dizeres já-ditos formas 

singulares de enunciação, caracterizando o que é peculiar em suas identidades. 

O sujeito-professor que ensina em uma escola pública fala de um lugar 

discursivo que se posiciona na dimensão da incompletude, seja no fato de que 

nenhum sujeito domina uma língua como um todo ou no distanciamento de seu 

aluno. Enquanto que o sujeito da escola de idiomas, ao atender aos propósitos de 

metodologias específicas de ensino, acredita ter mecanismos capazes de conter os 

sentidos da linguagem.  

Fizemos assim uma remissão ao fato de que os discursos produzidos pelos 

sujeitos são determinados pelas formações discursivas nas quais eles estão 

inscritos, refletindo processos de significação dados a partir da relação dos sujeitos 

com a realidade social de posicionamentos constituídos ideologicamente. 
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8. APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: 

ENTREVISTA ESCRITA 

 

REFLETINDO SOBRE SUA AÇÃO: EU-PROFESSOR(A) DE  LÍNGUA INGLESA. 

Este questionário é nosso primeiro contato com você. É a partir dele que 

desenvolveremos nosso trabalho. Agradecemos sua colaboração! 

Ao preencher os campos entenda que não há respostas certas ou erradas, há 

apenas a sua resposta. 

 

A) DADOS PESSOAIS E FUNCIONAIS 

Data: ___/___/___ 

Nome: ______________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Telefone/Contato: _____________________________________________________ 

Tempo de docência: ___________________________________________________ 

Escola em que leciona: ________________________________________________ 

Segmento em que leciona: Ensino Fundamental (  ) Séries: ____________________ 

                                           Período: diurno (  ) noturno (  ) 

                                            

                                           Ensino Médio (  ) Séries: ______________________ 

                                           Período: diurno (  ) noturno (  ) 

                                            

                                           Ensino de Idiomas-Nível(s) ____________________ 

                                           Período: diurno (  ) noturno (   ) 

                      

                                           Outro: _____________________________________ 

                                           Período: diurno (   )  noturno (   ) 
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B) FORMAÇÃO 

1. Assinale e detalhe os cursos que você já fez: 

Curso Nome do curso Instituição Conclu

são 

(ano) 

Área Dura

ção  

Graduação  

 

 

    

Pós-graduação 

lato sensu 

 

 

 

    

Pós-graduação 

stricto sensu 

 

 

 

    

Outros (Extensão, 

Aperfeiçoamento, 

etc.) 

 

 

 

 

 

    

 

C) VOCÊ COMO PROFESSOR(A) 

1. Reflita sobre sua prática em sala de aula e diga como você se vê enquanto 

Professor(a) de Língua Inglesa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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D) VOCÊ E SEU ALUNO 

1. Como você reage quando seu(a) aluno (a) se comporta nas maneiras abaixo? Por 

que você acha que ele(a) age de tal forma? 

 

Ação do(a) aluno(a) Justificativa para a ação do 

aluno 

Ação do professor 

Falta muito às aulas   

Dorme em sala de 

aula 

  

Não faz a lição de 

casa 

  

Não faz as atividades 

propostas em sala de 

aula 

  

Não possui uma boa 

interação com os 

colegas 

  

Não possui uma boa 

interação com você 

 

 

 

Não se desenvolve na 

aprendizagem da 

língua 

 

 

 

 

 

E) VOCÊ E A LÍNGUA INGLESA 

1. Pense no seu processo de formação, na sua trajetória pessoal e profissional. 

Quais os fatores que levaram você a se tornar um(a) Professor (a) de Língua 

Inglesa? Conte brevemente sua história. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



132 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Considerando o fato de você ensinar uma língua estrangeira, isso interfere na 

maneira como você interpreta o mundo à sua volta? O que a língua já lhe 

proporcionou, ou ainda proporciona?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Que dificuldades você tem enfrentado por ensinar a Língua Inglesa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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F. VOCÊ E A ESCOLA 

1) Como você vê o seu relacionamento com os outros professores e demais colegas 

no espaço de seu trabalho? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Como você vê as condições educacionais no espaço de trabalho em que você 

convive? Fale de suas decepções e expectativas. (Obs.: caso você seja 

Professor(a) da rede pública, comente sobre o sistema educacional e a aplicação de 

suas políticas públicas) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3)  Como você se vê em todo esse ambiente educacional? Como você consegue se 

projetar nele? Há alguma imagem negativa ou positiva sobre isso? Comente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2: 

ENTREVISTA ORAL 

 

A) DADOS: 

1) Nome: _____________________________________________________ 

2) Data: ___________/____________/______________________________ 

 

B) QUESTIONÁRIO: 

1. Há quanto tempo você é professor de inglês? 

2. O que lhe levou a ensinar inglês? 

3. Como tem sido a sua experiência de 

aprender inglês? Comente seus sucessos, insucessos, suas lembranças. 

4. Quais elementos do inglês você considera fundamentais para se comunicar 

nessa 

língua? Você considera que aprendeu esses elementos? Por quê? Como 

você 

aprendeu? 

5. Defina quais características um professor de língua inglesa deve apresentar. 

6. Defina o que você entende por dominar um idioma. 

7. Comente sobre seu desempenho no inglês. Você acha que seu desempenho 

interfere na sua prática? Por quê? 

8. Você acredita que a maneira como você pronuncia ou fala o inglês tem 

alguma 

consequência? Comente. 

9. Você acha que aprender inglês mudou ou influenciou alguma coisa em 

relação 

 à sua língua materna? Comente. 

10. Você acha que aprender inglês mudou ou tem mudado alguma coisa na sua 

vida, na sua profissão? Comente. 

11. O inglês poderá afetar seu futuro? Como? 

12. Qual é o seu desejo como professor de inglês? 

 
 


