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O homem é uma corda, atada entre o animal e o além-do-homem – uma corda sobre o abismo. 

Perigosa travessia, perigosocaminho, perigo olhar-para-trás, perigoso arrepiar-se e parar. O que é 

grande no homem, é que ele é uma ponte e não um fim... 

(Nietzsche, Assim falou Zaratustra). 

 

 

O correr da vida embrulha tudo. 

A vida é assim: esquenta e esfria, 

aperta e daí afrouxa, 

sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem... 

(Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas). 

 

 

Ao contrário do que tanto se disse, a história não acabou; 

ela apenas começa.  

Saudades do futuro!  

(Milton Santos) 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo discutir como se estrutura a Língua Inglesa na mídia publicitária de 

um instituto de idiomas e suas relações dialógicas com o discurso, a identidade e a ideologia na 

contemporaneidade. Notadamente, sobretudo na última década, impressiona a presença da Língua 

Inglesa na mídia publicitária. De forma contínua, os sujeitos sociais estão expostos aos mais variados 



materiais simbólicos constituintes da esfera publicitária: outdoors, folders, cartazes, folhetos, placas, 

comerciais de televisão, jingles, etc. As inter-relações linguísticas-discursivas entre a esfera 

publicitária e os sujeitos que com ela interagem, ou que nela estão inseridos, com base na hipótese 

que nesta tese será discutida, estão ancoradas em relações dialógicas conflituosas. Nesse contexto, 

questões identitárias e ideológicas se destacam na medida em que promovem, pelo viés discursivo, o 

diálogo de locutores com interlocutores em redes conflitantes, constituindo posições valorativas 

referentes ao status hegemônico que a Língua Inglesa goza na contemporaneidade e na forma como 

essa língua é vista e operacionalizada por seus usuários.    Essa inter-relação é tecida pelo 

entrecruzamento de vozes, do enfrentamento com o outro, ligada à memória discursiva. De forma 

heterogênea e múltipla se constitui o interdiscurso que dá sustentação a toda essa trama (Coracini, 

2003). Para discutir as implicações da linguagem e da ideologia, neste trabalho, nos embasamos na 

teoria dialógica do discurso de Bakhtin e o Círculo (2003, 2009, 2010).  O status sócio-histórico da 

Língua Inglesa, do período colonial à contemporaneidade, foi pensado a partir dos estudos de 

Pennycook (1998, 2001). As questões identitárias, em um contexto global de hegemonia neoliberal, 

são discutidas com base nos trabalhos de Rajagopalan (1998), Milton Santos (2000), Bauman (2005) 

e Moita Lopes (2008).    O corpus selecionado para a análise é constituído por duas séries de peças 

publicitárias de um instituto de idiomas do Estado de São Paulo, coletados em sites da web. Os 

resultados obtidos a partir das análises sugerem que as peças publicitárias estão imbricadas em 

relações dialógicas conflituosas atreladas aos fluxos discursivos, identitários e ideológicos da 

globalização contemporânea, constituindo posições valorativas a respeito do status que a Língua 

Inglesa ocupa na atualidade e dos sujeitos que com essa língua interagem.    

Palavras-chave: dialogismo, Língua Inglesa, mídia publicitária, identidade, linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ThisresearchaimstodiscusshowEnglishisstructured in aninstituteoflanguagesadvertisingand its 

dialogicalrelationswiththediscourse, identity, andideology in thepresentdays. The presenceofEnglish 

in advertisementisnotableand does impress, mostly in thelastdecade. Continuously, social subjects 

are exposedtoseveralconstituentssymbolicsphereofadvertisingmaterials: billboards, brochures, 



posters, flyers, signs, televisioncommercials, jingles, etc. Linguistic-

discursiveinterrelationsbetweentheadvertisingsphereandthesubjectswhointeractwith it, or are inserted 

in it, basedonthehypothesisthatwillbediscussed in thisthesis, are anchored in 

conflictingdialogicalrelations. In thiscontext, identityandideologicalissues are stood out according as 

theypromote, throughthediscursive bias, the dialogue with speakers andinterlocutors in conflicting 

networks, makingevaluativepositionsconcerningthehegemonic status whichEnglishhasbeenenjoying 

in recent times, andhowthislanguageisconstructedandoperatedby its members. 

Thisinterrelationshipiswovenbytheintercrossofvoices, theconfrontationwithothers, 

coupledtothediscursivememory. The 

interspeechisconstitutedmultiplyandheterogeneouslywhichsupportsthisentireplot (CORACINI, 2003). 

In ordertodiscusstheimplicationsoflanguageandideology, thisworkwasbasedon BAKHTIN 

Circle’stheoryofdialogicaldiscourse (2003, 2009, 2010). From colonial periodtothepresentdays, 

thesocio-historical status ofEnglishwasthoughtfromstudiesof PENNYCOOK (1998, 2001). In a 

global contextof neoliberal hegemony, identityissues are discussedbasedontheworkof 

RAJAGOPALAN (1998), MILTON SANTOS (2000), BAUMAN (2005), and MOITA LOPES 

(2008). The selected corpus for thisanalysisiscomposedoftwo series 

ofadvertisementsofaninstituteoflanguagesplaced in theStateof São Paulo (Brazil), gathered in 

websites. Resultsfromanalysissuggestthatcommercials are embedded in 

conflictingdialogicalrelationstiedtodiscursive, identity, 

andideologicalstreamsofcontemporaryglobalization, providingevaluativepositionsregardingthe status 

whichEnglishhastoday, andthesubjectsthislanguageinteractswith. 

Keywords: Dialogism, EnglishLanguage, Advertising media, Identity, Language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO  

 

INTRODUÇÃO.............................................................................................................................01 

 



CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA....................................................................05 

1.1. Enunciação/linguagem/discurso na obra de Bakhtin e o Círculo: ideologia, conflito e 

posições valorativas.............................................................................................................07 

1.2. Enunciação, palavra e enunciado concreto..........................................................................16 

1.3. Relações dialógicas entre as Forças Centrípetas e as Forças Centrífugas: linguagem,  

hegemonia, e posições de resistência...................................................................................19 

1.4. Linguagem e suas múltiplas formas de existência: para além da dicotomia  

       “certo” versus “errado”......................................................................................................24 

1.5. Língua Inglesa e ideologia: colonialismo, “superioridade” e suas marcas históricas..........36 

1.6. Entre conflitos globais e locais: discurso, fábula, perversidade e possibilidade..................49 

1.7. O discurso da mídia publicitária na contemporaneidade....................................................60 

1.8.  Identidade e suas relações constitutivas com a linguagem e a ideologia em um contexto 

de globalização mercadológica...........................................................................................67 

 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA...........................................................................................85 

2.1.  Os dados: panorâmica.......................................................................................................88 

2.1.1. 1ª Série de peças publicitárias......................................................................................... 88 

2.1.2. 2ª Série de peças publicitárias..........................................................................................89 

 

CAPÍTULO 3 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS......................................................90 

3.1. Análise da peça 1/1ª Série..................................................................................................91 

3.2. Análise da peça 2/1ª Série................................................................................................104 

3.3. Análise da peça 3/1ª Série................................................................................................110 

3.4. Análise da peça 1/ 2ª Série...............................................................................................117 

3.5. Análise da peça 2/ 2ª Série...............................................................................................121 

3.6. Análise da peça 3/ 2ª Série...............................................................................................124 

3.7. Análise da peça 4/2ª Série................................................................................................127 



3.8. Análise da peça 5/ 2ª Série...............................................................................................130 

3.9. Análise da peça 6/ 2ª Série...............................................................................................133 

 

CONCLUSÕES SOBRE A ANÁLISE DOS DADOS.............................................................138 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................................140 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................................143 

 

 



1 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

 

A ideia que deu origem a esta pesquisa surgiu durante o período em que me 

encontrava no mestrado. Paralelamente às atividades acadêmicas, lecionava a disciplina 

de Língua Inglesa em uma escola pública da rede municipal da cidade de São Paulo, 

localizada em uma região periférica da cidade. O diálogo criado entre a esfera 

acadêmica e a esfera profissional foi o movimento catalisador inicial que me estimulou 

a continuar minha vida acadêmica, após o encerramento do mestrado.  

 A troca de experiências com os meus alunos, durante o período em que lecionei 

naquela escola, foi vital para que eu começasse a tecer algumas relações iniciais entre a 

formação da identidade dos alunos, e da minha própria, a partir dos comentários que 

circulavam no ambiente da sala de aula sobre a suposta eficiência da escola de idiomas 

da rede privada e, por outro lado, da deficiência da escola pública em formar sujeitos 

proficientes na Língua Inglesa.  

Por mais que eu tentasse esclarecer para os alunos os mitos que cercam essa 

falsa dicotomia, até no sentido de estimulá-los a se dedicarem mais nas aulas, 

permanecia quase que petrificada essa ideia da eficácia inquestionável dos institutos 

particulares.  

Frequentemente, flagrava alunos e professores com material publicitário dessas 

escolas privadas em mãos e, não raramente, era indagado por eles a respeito da 

qualidade dessas escolas. Ao mesmo tempo, me dei conta da avalanche publicitária que 

se impunha sobre nós, em praticamente todos os espaços públicos em que há um certo 

movimento de pessoas. Em volta da escola, outdoors convocavam para as inscrições, 

que estavam sempre abertas.  

Começou a surgir, então, a suspeita de que esses materiais e campanhas 

publicitárias, por meios que eu ainda não conhecia bem, poderiam guardar alguma 

relação com a formação das nossas identidades, como sujeitos sociais, como alunos ou 

como professores de línguas.  

Nesse período, estava a procura de um tema para desenvolver o meu projeto de 

doutorado. Tomei contato com algumas pesquisas realizadas na área em que pretendia 

atuar e notei que poucos artigos discutiam sobre essa possível relação da mídia 

publicitária das escolas de idiomas com a formação de professores e alunos no contexto 

escolar. Foi com base nessa constatação que resolvi rascunhar uma primeira versão do 
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meu projeto de doutorado. Meses depois, consegui estabelecer alguns objetivos iniciais, 

descritos a seguir.  

 

(1) Contribuir com o desenvolvimento de espaços de reflexão crítica no 

contexto escolar no sentido de estimular a criação de outras formas de se encarar a 

Língua Inglesa que estejam vinculadas, paralelamente, a visões multiculturais, híbridas 

e multiétnicas que se contraponham politicamente e sócio-historicamente às visões 

padronizadas, estereotipadas e cristalizadas desenvolvidas pelo poder 

midiático/publicitário.   

 

(2) Refletir e discutir criticamente as relações travadas entre os discursos 

hegemônicos sobre a Língua Inglesa - veiculados pela mídia publicitária - e a prática 

discursiva dos professores de inglês.  

 

(3) Problematizar o papel exercido pela mídia publicitária na construção, 

desenvolvimento e manutenção desses discursos hegemônicos e suas possíveis 

implicações para a construção das identidades discursivas dos professores de Língua 

Inglesa no contexto escolar. 

 

Após o primeiro exame de qualificação de doutorado, optamos pelo corte de dois 

objetivos, visto que estavam demasiadamente amplos, inviáveis para uma pesquisa de 

doutorado.  

 Após o primeiro exame de qualificação, ocorrido no final do primeiro semestre 

de 2009, chegamos à conclusão, com base nas sugestões da banca examinadora, que os 

objetivos eram por demais amplos e de difícil execução, mesmo para o contexto de uma 

pesquisa de doutorado  

 Levando em consideração o grande número de sujeitos implicados e a 

vasta quantidade de dados que deveriam ser coletados e analisados, discutir as relações 

travadas entre a Língua Inglesa na esfera publicitária e a prática docente e suas possíveis 

implicações para a constituição identitárias dos professores de inglês no contexto 

escolar revelou-se uma tarefa impossível para o presente trabalho. Dessa forma, 

decidimos focar, ao invés de três, um objetivo que coubesse dentro do nosso escopo de 

pesquisa, descrito a seguir:  
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“Discutir como se estrutura a Língua Inglesa na mídia publicitária de um 

instituto de idiomas e suas relações dialógicas com o discurso, a identidade e a ideologia 

na contemporaneidade”. A pergunta de pesquisa ganha, também, contornos finais: 

“Como se constitui dialogicamente a Língua Inglesa na mídia publicitária de um 

instituto de idiomas em relação ao discurso, à identidade e à ideologia na 

contemporaneidade?”.  

Na área da Linguística Aplicada, encontramos duas teses de doutorado que 

dialogam com o nosso trabalho no sentido de discutir a esfera midiática (Mendes, 2008; 

Magalhães, 2010).   

A pesquisa de Mendes teve por objetivo refletir, o ponto de vista linguístico-

discursivo, as mudanças de uma instituição de ensino superior privada para adaptar-se 

às exigências do mercado neoliberal. Para atingir esse fim, analisou materiais 

publicitários dessa instituição.  

A pesquisa de Magalhães teve por objetivo discutir a complexidade da questão 

autoral na imprensa e demonstrar que o exercício jornalístico responsável implica não o 

apagamento, mas a gestão das relações intersubjetivas inerentes ao uso da linguagem.  

Embora a mídia também faça parte da nossa pesquisa, a especificidade do nosso 

trabalho reside na investigação da mídia publicitária de um instituto de idiomas, e 

discute, particularmente, as relações dessa esfera com as questões identitárias, 

discursivas e ideológicas na contemporaneidade.   

Do ponto de vista teórico, este trabalho se filia ao campo da Linguística 

Aplicada orientada pelo viés crítico e interdisciplinar (Moita Lopes, 2006). Sendo 

assim, esta pesquisa tece relações teóricas e metodológicas com áreas distintas das 

ciências humanas e sociais, tais como: Filosofia, Sociologia, Geografia Humana e 

Educação.   

Para discutir as implicações da linguagem e da ideologia, neste trabalho, nos 

embasamos na teoria dialógica do discurso de Bakhtin e o Círculo (2003, 2009, 2010).  

O status sócio-histórico da Língua Inglesa, do período colonial à contemporaneidade, 

foi pensado a partir dos estudos de Pennycook (1998, 2001). As questões identitárias, 

em um contexto global de hegemonia neoliberal, são discutidas com base nos trabalhos 

de Rajagopalan (1998), Milton Santos (2000), Bauman (2005) e Moita Lopes (2008).  

Esta tese está dividida em cinco partes: Fundamentação Teórica, Metodologia, 

Descrição e Análise dos Dados, Conclusões sobre a análise dos dados e Considerações 

finais. Na primeira parte, discuto as bases teóricas que sustentam as discussões sobre os 
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temas eleitos para esta pesquisa. No capítulo metodológico, descrevo o percurso e os 

critérios utilizados para a coleta e seleção dos dados. Na terceira parte, apresento a 

análise dos dados e dos resultados obtidos com o intuito de atender aos objetivos 

propostos e responder a pergunta da nossa pesquisa. Em seguida, teço comentários a 

partir dos resultados obtidos nas análises dos dados.  

Por fim, encerro esta tese com as considerações finais, discutindo experiências 

pessoais enquanto pesquisador e colocando essas experiências em diálogo com 

questionamentos que, esperamos, sejam úteis a pesquisas futuras, tanto dentro da 

Linguística Aplicada quanto fora dela, servindo a outras áreas do conhecimento. Em 

seguida, o leitor encontrará as referências bibliográficas.  
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 

É também a sociedade que é a condição da linguagem.  

(Benveniste, 2005: 67)  

 

Para o falante há, entre a língua e a realidade, adequação completa: o signo 

encobre e comanda a realidade: ele é essa realidade... 

(Benveniste, 2005: 57)  

E isto é central no mundo de hoje, um mundo no qual nada de importante se faz 

sem discurso. (Milton Santos, 2000: 74) 

 

 

Apresento, nesta seção, o resumo das bases teóricas que nortearão as nossas 

futuras reflexões. No presente trabalho, dialogaremos, inicialmente, com a teoria da 

enunciação de Emile Benveniste (2005) e do Círculo de Bakhtin (2003, 2009, 2010). 

Inicio esta fase da fundamentação teórica com uma citação de Benveniste (2005: 255):  

 

Ao par eu/tu pertence particularmente uma correlação especial, 
a que chamaremos na falta de uma expressão melhor, 
correlação de subjetividade. O que diferencia ‘eu’ de ‘tu’ é, em 
primeiro lugar, o fato de ser, no caso de ‘eu’ interior ao 
enunciado e exterior a ‘tu’, mas exterior de maneira que não 
suprime a realidade humana do diálogo.  

 

A partir dessa citação, Benveniste comenta que os pronomes “eu” e “tu” se 

constituem como uma “unidade específica” ligada  a um movimento de 

intersubjetividade que aponta para o caráter dialógico das manifestações lingüísticas em 

que esses pronomes se fazem presentes. No momento em que o ‘eu’ se enuncia, o 

“outro” representado pelo ‘tu’ e o ‘nós’ também se fazem presentes. Trata-se de um 

momento de ancoragem recíproca inserida dentro de uma intersubjetividade, pois “A 

presença do “eu” é constitutiva do nós” (Benveniste, 2005).  
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Ainda em Benveniste encontramos a defesa da língua como um fato ao mesmo 

tempo humano e social que liga nossa vida mental à cultura, instrumento de interação na 

relação eu-mundo (Benveniste, 2005). Essa concepção, central para este trabalho, ecoa e 

se amplia nas reflexões de Bakhtin e o Círculo. Assim, tanto para Benveniste quanto 

para Bakhtin, não se trata de encarar a relação “eu”-“tu” como instâncias “blindadas” 

diante do mundo social.  

Primeiramente e antes de qualquer coisa, a linguagem é uma forma de relação 

social em constante diálogo com a esfera ideológica que lhe constitui: “A palavra é o 

fenômeno ideológico por excelência”. A realidade toda da palavra é absorvida por sua 

função de signo. A palavra é o modo mais puro e sensível de relação social (Bakhtin, 

2009, ênfases nossas).  

A relação “eu - “tu” ancora os sujeitos da enunciação e se insere dentro dessa 

visão mais ampla de relação social, materializando-se dentro da relação dialética 

presente na tríade língua-discurso-ideologia, conforme apontado por Orlandi (2001: 17):                              

 

 

 Partindo da idéia de que a materialidade específica da 
ideologia é o discurso e a materialidade específica do discurso 
é a língua, trabalha a relação língua-discurso-ideologia. Essa 
relação se complementa com o fato de que, como diz M. 
Pêcheux, não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem 
ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e 
é assim que a língua faz sentido.  

 

 A questão da ‘identidade’, outro tema central desta pesquisa, passa a ser pensada 

com base na perspectiva discursiva desenvolvida acima, visto que os sujeitos se 

constituem a partir dos recursos simbólicos de que dispõe em seu cotidiano. Dessa 

forma, os materiais simbólicos presentes nos mais diversos meios e contextos, entre eles 

a mídia publicitária das escolas de idiomas, por exemplo, carregam consigo padrões 

identitários ligados a certas ideologias.  

 Entre os discursos presentes na mídia publicitária e os sujeitos ergue-se uma 

ponte de relação mútua em que ambos se constituem a partir das relações lingüístico-

discursivas aí instaladas (Coracini, 2003). As marcas do “eu”-“tu” se fazem presentes 

nessa relação dialética.  
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 Com Pennycook (1998, 2001), Phillipson (1992) e Holliday (2005), alargamos a 

discussão até o ponto em que as relações políticas e de poder entram em contato direto 

com a ideologia do neocolonialismo presentes nos discursos sobre a Língua Inglesa que 

se espalham rapidamente pelo mundo capitalista globalizado. Com isso, queremos dizer, 

no caso desta pesquisa, que as materialidades lingüísticas e simbólicas dialogam 

permanentemente com as esferas ideológicas presentes no contexto sócio-histórico 

específico da atual contemporaneidade.  

 Dessa forma, delineamos a nossa tese central: a suposta “superioridade” da 

língua inglesa “original”, “correta”, de essência prioritariamente Anglo-Americana, e 

dos seus respectivos “falantes nativos” são temas constantes nas produções das peças 

publicitárias aqui analisadas e refletem relações sociais e políticas mais amplas. Essas 

relações ocorrem no nível da linguagem/discurso, sempre refletindo relações dialógicas 

conflituosas, expressando posições axiológicas imbricadas em posições 

ideológicas/políticas  que, ao seu turno, refratam contextos sócio-históricos específicos 

de uma dada sociedade.  

 Em contato constante com esses movimentos, a trama enunciativa/discursiva faz 

notar posições valorativas oriundas de sujeitos situados, que constituem e são 

constituídos por visões de mundo únicas e irrepetíveis no eixo temporal/espacial de uma 

dada época (Bakhtin, 2010b). Diferentes “verdades” são aí colocadas em conflito, cada 

uma lançando mão da ideologia e do poder de que dispõe na tentativa de legitimar os 

valores defendidos por sujeitos historicamente situados.  

 

 

1.1. Enunciação/linguagem/discurso na obra de Bakhtin e o Círculo: ideologia, 

conflito e posições valorativas.  

 

 No interior do estruturalismo, Benveniste (2005) desenvolve a sua teoria da 

enunciação partindo do princípio de que a linguagem extrapola a idéia defendida pela 

ciência linguística dominante naquele período. A linguagem, pensada a partir dessa 

nova ruptura, deve ser estudada para além do nível da frase, explorada no interior de um 

escopo mais amplo. Entra em cena a relação locutor/interlocutor.  
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 Para Brait (2006), o “eu”, a pessoa que fala, ao falar; ancora um “tu”, pessoa 

com quem se fala. O enunciador que enuncia “convoca” o seu co-enunciador e vice-

versa. Estabelece-se entre os dois uma relação de reciprocidade ligada também a uma 

intersubjetividade. Ao par eu-tu soma-se um “outro” de quem se fala.  

 A linguística hegemônica daquele momento não possuía tal alcance e 

Benveniste, de forma original, cria um novo objeto de estudo ao colocar o sujeito como 

constituinte da linguagem. A dinâmica eu-tu-outro é, então, colocada em evidência e 

sua importância passa a ser defendida por Benveniste.  

 Tanto Benveniste quanto Bakhtin e o Círculo, apontam para a questão do sujeito 

como sendo vital para os estudos da linguagem. No entanto, ainda que Benveniste 

aborde a intersubjetividade como parte essencial da relação eu/tu/outro essa questão não 

é aprofundada em seus estudos no que tange às questões que abordam a problemática da 

ideologia, por exemplo.  

 As inter-relações entre linguagem, poder, ideologia e contexto sócio-histórico 

mais amplo não são ali discutidas. Não simplesmente porque o linguista não quis ou não 

se importou em discutir tais questões. Note-se que o paradigma estruturalista vigente no 

período não proporcionava espaço suficientemente propício ao desenvolvimento dessas 

ideias.  

 Além do que, a ousadia de Benveniste ao propor um novo objeto de estudo foi 

profícua e muito contribuiu com o desenvolvimento da linguística no sentido de 

considerar a relação entre sujeito e linguagem.  

 Isso posto, cabe, neste momento,  afirmar que é nos trabalhos desenvolvidos no 

Círculo de Bakhtin que encontraremos suporte para melhor discutir os objetivos 

propostos para esta tese.  

 Justificamos essa escolha tendo como visão norteadora o poder heurístico 

presente no vasto conjunto das obras do Círculo, especialmente no que concerne à 

relação, sempre dialógica, da linguagem com o seu contexto sócio-histórico mais amplo 

e do caráter ideológico do signo lingüístico. Este prenhe de valorações, visto que a 

relação eu/outro coloca em diálogo, frequentemente de forma conflituosa, visões 

distintas de mundo ligadas a quadros axiológicos distintos. Nesse sentido, para Faraco 

(2009: 21/22):  
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O eu e o outro são, cada um, um universo de valores. O mesmo 
mundo, quando correlacionado comigo ou com o outro, recebe 
valorações diferentes, é determinado por diferentes quadros 
axiológicos. E essas diferenças são arquitetonicamente ativas, 
no sentido de que são constitutivas dos nossos atos (inclusive de 
nossos enunciados): é na contraposição de valores que os atos 
concretos se realizam; é no plano dessa contraposição 
axiológica (é no plano da alteridade, portanto) que cada um 
orienta seus atos.  

 

 Aquilo que digo (meus enunciados) está atrelado e responde a certos valores. As 

minhas concepções de mundo estão conectadas a determinado quadro valorativo. O meu 

interlocutor tem à sua disposição procedimento semelhante. Os atos e os discursos do eu 

e do outro então em contato dialógico, contrapondo-se, convergindo e divergindo, 

sempre em movimento. Posições políticas e ideológicas são operacionalizadas dentro 

desse emaranhado de relações, imbricando vozes oriundas de vasto quadro composto 

por contextos e sujeitos bem como suas respectivas axiologias.  

 Dessa forma, os incontáveis grupos, campos e esferas da atividade humana 

lançam mão dos seus conjuntos de signos com o objetivo de colocar em cena seus 

variados pontos de vista, contrapondo-os a outros pontos de vista. Cada grupo manifesta 

seus juízos de valores diante de determinada atividade, ato e evento, imprimindo nos 

mesmos as suas marcas ideológicas, pois, de acordo com Miotello (2010: 170): 

 

O conjunto de signos de um determinado grupo social forma o 
que Bakhtin chama de universo de signos. E todo signo, além da 
dupla materialidade, no sentido físico-material e no sentido 
sócio-histórico, ainda recebe um “ponto de vista”, pois 
representa a realidade a partir de um lugar valorativo, 
revelando-a como verdadeira ou falsa, boa ou má, positiva ou 
negativa, o que faz o signo coincidir com o domínio do 
ideológico. Logo, todo signo é ideológico. O ponto de vista, o 
lugar valorativo e a situação são sempre determinados sócio-
historicamente. E seu lugar de constituição e de materialização 
é na comunicação incessante que se dá nos grupos organizados 
ao redor de todas as esferas das atividades humanas. E o campo 
privilegiado de comunicação contínua se dá na interação 
verbal, o que constitui a linguagem como o lugar mais claro e 
completo da materialização do fenômeno ideológico.   
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 As duas citações anteriores deixam clara a idéia de que, para Bakhtin e o 

Círculo, toda enunciação é ideológica na medida em que expressa posições valorativas 

sócio-historicamente constituídas. E os sujeitos que enunciam têm a sua linguagem e os 

seus discursos atrelados inexoravelmente a esses valores, seja para afirmá-los ou para 

negá-los. Sujeitos e materialidade linguística-discursiva. Ambos possuem sua gênese 

ideológica.  E está será, daqui para frente, a noção de ideologia adotada nesta pesquisa.  

 Refinando um pouco mais esta noção do signo ideológico, observaremos que 

todo produto “material” presente no contexto da realidade humana adquire o status de 

produto ideológico à medida que é moldado de acordo com os movimentos sócio-

históricos de uma determinada época. 

 Tal produto interage com os valores dessa época, sendo refletido e refratado a 

partir dos atos humanos que lhe dão “acabamento” enquanto signo ideológico, sempre 

de forma dialética, no confronto com outras realidades, interagindo com o fluxo 

contínuo da história. E é justamente essa interação que diferencia um mero produto 

“físico”, em estado puro, de um produto ideológico. Todo produto ideológico é, em 

última instância, um signo ideológico. Nas palavras de Bakhtin/Volochínov (2009: 31): 

 

Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou 
social) como todo corpo físico, instrumento de produção ou 
produto de consumo; mas, ao contrário destes, ele também 
reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é exterior. Tudo 
que é ideológico possui um significado e remete a algo situado 
fora de si mesmo. Em outros termos, tudo o que é ideológico é 
um signo. Sem signos não existe ideologia. Um corpo físico vale 
por si próprio: não significa nada e coincide inteiramente com 
sua própria natureza. Neste caso, não se trata de ideologia.  

 

 Como parte constitutiva de uma dada realidade, é importante enfatizar que todo 

signo ideológico comporta uma dimensão valorativa. Essa noção de valor diz respeito, 

justamente, à avaliação que um sujeito ou que grupos de sujeitos constroem diante de 

um fenômeno da realidade, como o ensino de línguas ou mesmo a noção de identidade, 

por exemplo. Seria importante, desde o início, deixar claro que não se trata, de forma 

alguma, de uma relação pacífica entre grupos e/ou sujeitos.  

 O “real” da realidade, em primeira e última instância, não existe. De acordo com 

o princípio ideológico aqui adotado, a realidade é construída de acordo com a posição 
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valorativa que está sendo construída para interpretar uma determinada “realidade”. E 

este movimento, nunca totalmente estável (“mais ou menos estável”, como diria 

Bakhtin, acerca dos gêneros discursivos) sempre estará sujeito aos movimentos 

culturais, políticos e econômicos que interagem com aqueles grupos que estão lutando 

para afirmar e preservar a sua “posição” de verdade.  

 A prevalência de uma ou outra versão dependerá, em grande parte, da carga de 

poder que cada grupo possui para fazer prevalecer uma “versão” da realidade sobre as 

demais. Fato que caracteriza o caráter dialético e conflituoso de todo signo ideológico. 

Sobre a questão do signo ideológico, Bakhtin/Volochínov (2009: 32) entendem que:  

 

Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele 
também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa 
realidade, ser-lhe-fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista 
específico, etc. Todo signo está sujeito aos critérios de 
avaliação ideológica (isto é, se é verdadeiro, falso, correto, 
justificado, bom, etc.).   

 

 Uma análise mais detida do conceito de “dialética”, faz vir à tona outra ideia 

essencial para este trabalho: a importância da “interação”, vital tanto para a dialética 

quanto para o signo ideológico. Vale dizer que sem “interação”, a ideia de signo 

ideológico não adentra no fluxo da história, não existe. Isso porque excluiria o ato 

humano/consciência humana, e sem ato humano, entre sujeitos sociais, não há 

ideologia. Ao refletir sobre a questão da interação, Bakhtin/Volochínov (2009: 311), 

falam também em “cadeia ideológica”:  

 

Essa cadeia ideológica estende-se de consciência individual em 
consciência individual, ligando umas às outras. Os signos só 
emergem, decididamente, do processo de interação entre uma 
consciência individual e uma outra. E a própria consciência 
individual está repleta de signos. A consciência só se torna 
consciência quando se impregna de conteúdo ideológico 
(semiótico) e, consequentemente, somente no processo de 
interação social.   

 

 De consciência em consciência, de grupo em grupo, a ideologia vai circulando e, 

em cada etapa desse percurso dialético, adquire novos traços, sendo agora o que não era 

antes e o passo seguinte também a modificará. Modifica-se e “modifica”, na medida em 
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que a interação entre os seres humanos produz uma dinâmica em que todos são, de uma 

forma ou de outra, “marcados”, visto que ninguém goza de “imunidade” diante da 

história.  

 Dessa forma, toda produção simbólica (simbólica porque ideológica) passa pelo 

crivo de, ao menos, duas consciências: “O acontecimento da vida do texto, isto é, sua 

verdadeira essência, sempre se desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois 

sujeitos” (Bakhtin, 2003: 311).   

Essa ideia de interação é importante para pensarmos na relação “eu” – “tu”. Isso 

por que tudo aquilo que o “eu” diz, pertence, em certa medida, ao “tu”. O “eu” não é 

dono absoluto daquilo que diz. O mesmo processo se aplica ao “tu” e coloca em cena, 

ainda, as vozes daqueles que são parte constitutiva das palavras que estão sendo 

operacionalizadas no processo de interação. Trata-se, novamente, de uma relação 

interindividual, prenhe de vozes múltiplas. Processo dinâmico em que todos possuem os 

seus direitos sobre a palavra. Nesse sentido, Bakhtin (2003: 328) se posiciona da 

seguinte forma:  

 

A palavra (em geral qualquer signo) é interindividual. Tudo o 
que é dito, o que é expresso se encontra fora da “alma” do 
falante, não pertence apenas a ele. A palavra não pode ser 
entregue apenas ao falante. O autor (falante) tem os seus 
direitos inalienáveis sobre a palavra, mas o ouvinte também tem 
os seus direitos; têm também os seus direitos aqueles cujas 
vozes estão na palavra encontrada de antemão pelo autor 
(porque não há palavra sem dono). A palavra é um drama do 
qual participam três personagens (não é um dueto mas um trio).   

 

Se explorarmos esse potencial heurístico e colocá-lo em diálogo com os temas 

centrais deste trabalho, surgirá a possibilidade de encarar a constituição desses temas a 

partir da inter-relação de vozes múltiplas, cada uma composta por quadros axiológicos 

próprios. Nesse sentido, adotar a concepção de que a noção de Língua Inglesa e de 

identidade é perpassada por uma multidão de vozes, assim como por uma multidão de 

fios ideológicos parece salutar.  

Essa gama de vozes, vale a pena novamente dizer, interage, em todos os seus 

estágios, com índices de valor distintos que se entrecruzam não somente com o sistema 

linguístico, mas também com as posições sócio-históricas de uma determinada 
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realidade, implicando contextos e sujeitos, dentro de um jogo dialético infindável e 

irrepetível (Bakhtin, 2010b).   

E é somente nesse conjunto conflituoso de inter-relações que os enunciados 

buscam legitimar suas posições de “verdade”, justiça, “belo”, “feio”, etc. Qualquer que 

seja o tema que está sendo debatido, diferentes posições valorativas serão 

linguisticamente/discursivamente operacionalizadas.  Nesse sentido, para Bakhtin 

(2003: 329/330):  

 

Todo enunciado pretende a justiça, a veracidade, a beleza e a 
verdade (o enunciado figurado), etc. Esses valores dos 
enunciados também não são determinados por sua relação com 
a língua (como sistema puramente linguístico) mas por 
diferentes formas de relação com a realidade, com o sujeito 
falante e com outros (alheios) enunciados (particularmente com 
aqueles que são avaliados como verdadeiros, belos, etc.).  

 

Esses conflitos de valores e interesses se renovam, ininterruptamente, surgindo 

dessa renovação sempre um conjunto inédito/irrepetível de enunciados. Daí podermos 

trabalhar com a ideia de que qualquer sujeito discursivo nunca é, em absoluto, o mesmo, 

visto que está, continuamente, em diálogo com outros sujeitos discursivos, constituindo 

e, ao mesmo tempo, constituindo-se da matéria discursiva de outrem.  

Pensar os temas da identidade e da Língua Inglesa, tomando como norte o 

princípio que acabamos de discutir, significa pensar que nunca estamos diante de um 

objeto de estudo estático e imutável. Ao contrário: os enunciados constitutivos de cada 

um deles indicam que, qualquer passo dando adiante fazerá surgir algo relativamente 

diferente, novo em relação ao estágio anterior.  

No entanto, devemos estar atentos ao que o próprio Bakhtin nos diz acerca dos 

gêneros discursivos no sentido de que são relativamente estáveis.  Partindo desse 

argumento, evitaremos os riscos de considerar todo enunciado como sendo ou 

absolutamente estável/imutável ou absolutamente instável/mutável, como defendem 

algumas teses pós-modernistas. Feita esta ressalva, para Bakhtin (2003: 313):  

 

(...) devemos admitir que qualquer oração, inclusive a mais 
complexa, no fluxo ilimitado da fala pode repetir-se um número 
ilimitado de vezes em forma absolutamente idêntica, mas como 
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enunciado (ou parte do enunciado) nenhuma oração, mesmo a 
de uma só palavra, jamais pode repetir-se: é sempre um novo 
enunciado (ainda que seja uma citação).  

 

Ou seja: em relação à forma, qualquer oração pode sempre se repetir. Contudo, 

na condição de enunciado, nunca significará a mesma coisa, dadas as condições 

históricas únicas de cada momento. Assim, os sujeitos se beneficiam dos recursos 

linguísticos-discursivos de que dispõem em uma dada conjuntura social para 

expressarem posições valorativas que atendam as suas necessidades naquele momento, 

valendo-se da mesma materialidade linguística, mas sempre construindo novos 

enunciados. Nas palavras de Bakhtin (2003: 326):  

 

O enunciado nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo 
já existente fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que 
não existia antes dele, absolutamente novo e singular, e que 
ainda por cima tem relação com o valor, com a verdade, com a 
bondade, com a beleza, etc.  

 

Este estágio da nossa reflexão talvez nos autorize a colocar em cena um 

conceito clássico da teoria marxista, definido como luta de classes. Conforme discutido 

em Sobral (2010), Bakhtin e seu Círculo travaram conflituosos diálogos com variadas 

escolas filosóficas, dentre elas a corrente marxista. Entendemos que este diálogo crítico 

com os filósofos marxistas influenciou, sobretudo em Marxismo e filosofia da 

linguagem, a forma como os estudiosos do Círculo investigavam a relação dialógica e 

constitutiva da tríade sujeito/linguagem/ideologia.  

A dinâmica dessa tríade torna-se, dentro do nosso entendimento, uma relação 

viva na medida em que a luta ideológica entre os grupos pertencentes a uma 

determinada fase da história, aqui entendida como luta de classes, coloca em conflito os 

sujeitos e seus respectivos signos e índices de valor. No interior dessas relações, os 

atores sociais não são meros produtos de uma infraestrutura/superestrutura, reflexos 

passivos do sistema político e social vigente.  

Na verdade, para além de uma relação estritamente passiva, de reflexo, os 

sujeitos, membros de uma determinada comunidade semiótica, refratam a realidade que 

os cerca a partir das posições valorativas adotadas pelos grupos dos quais fazem parte. E 

os diferentes grupos, ao entrarem em processo de inter-relação, confrontam-se 
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operacionalizando ao seu favor os signos ideológicos que possuem com vistas a atender 

os seus interesses de classe.  

Nesse sentido, podemos defender a ideia de que não existe, a priori, uma 

realidade e/ou verdade única, mas, sim, incontáveis interpretações sobre o que seria a 

verdade e/ou realidade. A luta de classes, nesse caso, é o fator determinante, segundo 

Bakhtin/Volochínov (2009: 47/48), que mantém viva toda essa dinâmica:  

 

O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas 
também se refrata. O que é que determina esta refração do ser 
no signo ideológico? O confronto de interesses sociais nos 
limites de uma só e mesma comunidade semiótica, ou seja: a 
luta de classes (...). Consequentemente, em todo signo 
ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios. O 
signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. 
Esta plurivalência social do signo ideológico é um traço da 
maior importância. Na verdade, é este entrecruzamento dos 
índices de valor que torna o signo vivo e móvel, capaz de 
evoluir. O signo, se subtraído às tensões da luta social, se posto 
à margem da luta de classes, irá infalivelmente debilitar-se, 
degenerará em alegoria (...).  

 

Como podemos observar na citação anterior, apartado das tensões sociais, o 

signo redunda em mera alegoria, materialidade amorfa, linguisticamente sem vida. A 

arena conflituosa em que se confrontam os diferentes índices sociais de valor é, 

justamente, nesse caso, o que dá vida ao signo linguístico. E a capacidade de refratar a 

realidade não se justifica sem as dimensões ideológicas pertencentes a quadros verbo-

axiológicos contraditórios.  

Para finalizar esta seção, é importante ressaltar que, na contemporaneidade, os 

grupos hegemônicos se beneficiam de poderosos discursos para, alinhados às técnicas 

atuais e à informação, manterem e aperfeiçoarem o seu domínio em escala global sobre 

outros grupos.  

Nesse sentido, acreditamos que as ideias discutidas anteriormente podem nos 

auxiliar, no nível linguístico-discursivo, a compreender como determinados atores 

globais se sobressaem sobre os demais, garantindo os seus interesses, muitas vezes em 

detrimento de outros interesses e no papel que a língua inglesa e a identidade exercem 

nesse processo. E isso, como diz Milton Santos (2000: 50) não pode acontecer sem 

discurso:  
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(...) tudo isso se deve, em grande parte, ao fato de que o fim do 
século XX erigiu como um dado central do seu funcionamento o 
despotismo da informação, relacionado, em certa medida, com 
o próprio nível alcançado pelo desenvolvimento da técnica 
atual, tão necessitada de discurso. Como as atividades 
hegemônicas são, hoje, todas elas, fundadas nessa técnica, o 
discurso aparece como algo capital na produção da existência 
de todos. Essa imprescindibilidade de um discurso que antecede 
a tudo – a começar pela própria técnica, a produção, o 
consumo e o poder – abre a porta à ideologia.  

  

 

1.2. Dialogismo, palavra e enunciado concreto 

   

 O dialogismo é vital para esta pesquisa na medida em que o seu escopo 

teórico/metodológico permite pensar o discurso como uma arena conflituosa, espaço de 

encontro e confronto de vozes distintas atreladas, por sua vez, a esferas ideológicas, 

políticas e sociais em constante movimento de tensão. É importante salientar que essa 

dinâmica não se confunde com a interação face a face, uma vez que o dialogismo se dá 

sempre entre discursos, conforme discutido por Fiorin (2006: 166):  

 

O dialogismo não se confunde com a interação face a face (cf. 
Bakhtin, 1998, p.92)... não se pode dizer que haja dois 
dialogismos: entre interlocutores e entre discursos. O 
dialogismo é sempre entre discursos. O interlocutor só existe 
enquanto discurso. Há, pois, um embate de dois discursos: o do 
locutor e o do interlocutor, o que significa que o dialogismo se 
dá sempre entre discursos.  

 

 Nesse sentido, as vertentes teóricas até aqui discutidas não dizem respeito 

meramente a sujeitos empíricos, mas, sim, a interlocutores discursivamente 

posicionados em esferas de conflitos ideológicos. Os objetos aos quais esses discursos 

estão entrelaçados dialogam com posições axiológicas amplas e complexas; penetrando 

discursos outros, apreciações diversas, entonações valorativas diretas ou obscuras, 

dizendo e sendo dito, sempre de forma dialética. Nas palavras de Bakhtin (2010b: 86): 
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“(...) todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele 
objeto para o qual está voltado, sempre, por assim dizer, 
desacreditado, contestado, avaliado, envolvido por sua névoa 
escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de outrem 
que já falaram sobre ele. O objeto está amarrado e penetrado 
por ideias gerais, por pontos de vista, por apreciações de outras 
entonações. Orientado para o seu objeto, o discurso penetra 
neste meio dialogicamente perturbado e tenso de discursos de 
outrem, de julgamentos e de entonações. Ele se entrelaça com 
eles em interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-se 
de outros, cruzando com terceiros; e tudo isso pode formar 
substancialmente o discurso, penetrar em todos os seus estratos 
semânticos, tornar complexa a sua expressão, influenciar todo o 
seu aspecto estilístico”.   

 

 A partir do conceito de dialogismo descrito acima, podemos defender a ideia de 

que toda relação dialógica pressupõe uma interdiscursividade, seja entre enunciados, 

seja entre textos. Ou seja: os discursos estão sempre em diálogo uns com os outros, 

informando-se mutuamente, em potencial estado de conflito. No entanto, cabe 

estabelecer uma distinção entre interdiscursividade e intertextualidade. Para tanto, nos 

embasamos, novamente, nas palavras de Fiorin (2006: 181):  

  

Há claramente uma distinção entre as relações dialógicas entre 
enunciados e aquelas que se dão entre textos. Por isso, 
chamaremos qualquer relação dialógica, na medida em que é 
uma relação de sentido, interdiscursiva. O termo 
intertextualidade fica reservado apenas para os casos em que a 
relação discursiva é materializada em textos. Isso significa que 
a intertextualidade pressupõe sempre uma interdiscursividade, 
mas que o contrário não é verdadeiro. Por exemplo, quando a 
relação dialógica não se manifesta no texto, temos 
interdiscursividade, mas não intertextualidade.  

 

 Ressalva feita, passemos agora a descrever, resumidamente, uma outra 

teorização importante para a análise dos dados, também atrelada diretamente ao 

conceito central do dialogismo: o Enunciado Concreto. Beth Brait (2010: 71) descreve, 

de forma precisa e sucinta, a presente teorização:  
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(...) um outro índice substancial do enunciado é o fato de 
dirigir-se a alguém, de estar voltado para o destinatário. Nesse 
sentido, o enunciado tem autor e necessariamente destinatário. 
Esse destinatário tem várias faces, vários perfis, várias 
dimensões. Pode ser o parceiro e interlocutor direto do diálogo 
na vida cotidiana: o destinatário concreto... Pode, ainda, ser um 
destinatário presumido. Não necessariamente presumido pelo 
autor (embora possa sê-lo), mas que se instala a partir da 
circulação do enunciado.  

  

 Dessa forma, o enunciado concreto, qualquer que seja, sempre implica um autor 

e um destinatário multifacetado, diverso, heterogêneo. A relação entre autor e 

destinatário como uma relação de enunciados concretos não permite qualquer tipo de 

mecanização que possa alijar a vocação extraverbal da palavra viva (léxico). Há toda 

uma rede de conexões extraverbais em a situação contextual se integra à estrutura da 

significação, de caráter dialético, nunca mecanicizado.    

 Valendo-se de uma reflexão de Voloshinov (1995), Brait (2010: 67) contribui 

com o entendimento sobre o enunciado concreto adotado nesta reflexão:  

 

Assim, a situação extraverbal está longe de ser meramente a 
causa externa do enunciado – ela não age sobre o enunciado de 
fora, como se fosse uma força mecânica. Melhor dizendo, a 
situação se integra ao enunciado como parte constitutiva 
essencial da estrutura de sua significação. Conseqüentemente, 
um enunciado concreto como um todo significativo compreende 
duas partes: (1) a parte percebida ou realizada em palavras e 
(2) a parte presumida. [...] A característica distintiva dos 
enunciados concretos consiste precisamente no fato de que eles 
estabelecem uma meríade de conexões com o contexto 
extraverbal da vida e, uma vez separados deste contexto, 
perdem quase toda a sua significação...   

 

 É no diálogo com a ideia de enunciado “concreto” que entendemos as palavras 

(os léxicos, a materialidade linguística) constituintes dos materiais selecionados para 

esta pesquisa. Nesse sentido, a palavra nasce e ganha vida a partir da recusa radical 

frente a qualquer dicotomia que coloque de um lado a realidade sócio-histórica e, do 

lado oposto, a palavra vazia de sentido. Por entender que sintetiza de forma clara o que 

entendemos a respeito desse conceito, citaremos na íntegra a descrição de Stella (2010: 

178):  
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 Nesse texto, a palavra aparece relacionada à vida, à realidade, 
como parte de um processo de interação entre um falante e um 
interlocutor, concentrando em si as entoações do falante, 
entendidas e socialmente compartilhadas pelo interlocutor. As 
entoações são valores atribuídos e/ou agregados àquilo dito 
pelo interlocutor. Esses valores correspondem a uma avaliação 
da situação pelo locutor posicionado historicamente frente ao 
seu interlocutor. O falante, ao dar vida à palavra com sua 
entoação, dialoga diretamente com os valores da sociedade, 
expressando seu ponto de vista em relação a esses valores. São 
esses valores que devem ser entendidos, apreendidos e 
confirmados ou não pelo interlocutor. A palavra dita, expressa, 
enunciada, constitui-se como produto ideológico, resultado de 
um processo de interação na realidade viva.   

 

 

 

1.3. Relações dialógicas entre as Forças Centrípetas e as Forças             

Centrífugas: linguagem, hegemonia e posições de resistência  

 

 O objetivo desta seção tem como foco norteador dialogar com dois conceitos 

desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin: Forças Centrípetas e Forças Centrífugas. Se, 

conforme discutido anteriormente, e dentro de uma concepção Bakhtiniana da 

linguagem, o discurso não pode ser concebido fora da sua gênese ideológica, sob pena 

de cair em amarras estruturais e solapar sua vocação dialógica, deveremos, então, 

considerar a dinâmica de forças responsável por dinamizar o infinito jogo de vozes e 

suas respectivas criações estéticas.  

 A ideia geral que abre esta seção, portanto, debruça-se sobre os conflitos 

discursivos travados entre as diferentes manifestações verboaxiológicas a partir das 

relações Forças Centrípetas x Forças Centrífugas. De início, nossos esforços se 

concentrarão na definição mais precisa possível desses termos, selecionando uma 

introdução de Faraco (2009: 69/70) para o presente debate:  

 

Assim, o diálogo, no sentido amplo do termo (“o simpósio 
universal”), deve ser entendido como um vasto espaço de luta 
entre as vozes sociais (uma espécie de guerra dos discursos), no 
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qual atuam forças centrtípetas (aquelas que buscam impor certa 
centralização verboaxiológica por sobre o prurilinguismo real) 
e forças centrífugas (aquelas que corroem continuamente as 
tendências centralizadoras, por meios de vários processos 
dialógicos tais como a paródia e o riso de qualquer natureza, a 
ironia, a polêmica explícita ou velada, a hibridização ou a 
reavaliação, a sobreposição de vozes etc.   

 

 O simpósio universal, entendido como uma rede inesgotável de vozes 

coexistentes, é um espaço de disputas discursivas regulado a partir de duas dinâmicas 

gerais. A primeira, diz respeito àquelas forças que têm por objetivo concentrar o 

controle dos fluxos verboaxiológicos dentro dos seus múltiplos domínios: ideológicos, 

políticos, culturais, econômicos. Evita, tanto quanto possível, a dispersão de vozes bem 

como a migração de forças para esferas concorrentes. Fixar, unificar e centralizar são 

atitudes indispensáveis à manutenção de qualquer força dita Centrípeta.  

 Do lado oposto, temos a segunda dinâmica geral, batizada pelo Círculo como 

Forças Centrífugas. Resistir, sobrepor, ressignificar e desestabilizar são as 

características vitais desse conceito. As produções estéticas enraizadas neste campo de 

forças têm por objetivo, por um lado, sobreviver à hegemonização Centrípeta e, por 

outro lado, ganhar espaço e desestabilizar a ordem centralizadora vigente.   

 Posta as principais nuanças entre as duas forças, cabe salientar, primeiramente 

que, qualquer que seja a produção estética e seu respectivo contexto sócio-histórico, as 

duas sempre estarão em estado dialógico de interação. Segundo, é, sobretudo, de disputa 

de poder que estamos falando.  

 No capítulo anterior, Bakhtin e o Círculo abordam as relações constitutivas entre 

a infraestrutura e a superestrutura de modo a indicar que as todas as relações verbais 

estão a elas submetidas e com elas, inevitavelmente, dialogam. Ocorre que, já neste 

ponto, o filósofo russo e seus companheiros do Círculo aprofundam essa interação entre 

as estruturas acrescentando ao debate a dinâmica entre as forças Centrípetas e 

Centrífugas.  

 Com isso, novos aspectos das produções verboaxiológicas entram em cena, 

como o riso, a paródia e a ironia, por exemplo. Há, na verdade, um refinamento da 

noção do poder que cada discurso possuí e a função que cada um exerce na dinâmica 

estruturais e sociais vigentes. A próxima seção desta pesquisa discutirá mais 

detidamente essa nova possibilidade de investigação e seu potencial recriador e 
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renovador. Por hora, entendemos ser necessário, a partir do próprio Mikhail Bakhtin 

(2010b: 81) insistir um pouco mais na noção de Forças Centrípetas:   

 

A categoria da linguagem única é uma expressão teórica dos 
processos históricos da unificação e da centralização 
linguística, das forças centrípetas da língua. A língua única não 
é dada, mas, em essência, estabelecida em cada momento da 
sua vida, ela se opõe ao discurso diversificado. Porém, 
simultaneamente ela é real enquanto força que supera o 
prurilinguismo, opondo-lhe certas barreira, assegurando um 
certo maximum de compreensão mútua e centralizando-se na 
unidade real, embora relativa, da linguagem falada (habitual) e 
da literária “correta”.  

 

 Novamente, os adjetivos “única” e “centralizadora” são atribuídos às Forças 

Centrípetas, indicando aquilo que as caracteriza em sua essência constituinte. Não são 

dadas, mas socialmente constituídas. Elaboradas de forma a superar os diversos 

discursos que compõem o prurilinguismo, opondo-lhe barreiras que legitimam e que 

sustentam o discurso único e “correto” das formas estéticas associadas à matriz 

Centrípeta de um determinado período histórico.  

 Ainda, segundo Bakhtin (2010b: 108), as Forças Centrípetas guardam em seu 

bojo um conjunto de normas linguísticas que lhes são próprias e coerentes aos seus 

objetivos enquanto força de dominação. Ou seja: estamos, também, falando de suportes 

linguísticos-discursivos que dão suporte material e ideológico ao propósito de 

unificação estabelecido: 

 

A linguagem comum e única é um sistema de normas 
linguísticas. Porém, tais normas não são um imperativo 
abstrato, mas sim forças criadoras da vida da linguagem. Elas 
superam o prurilinguismo que engloba e centraliza o 
pensamento verbal-ideológico, criando no interior desse 
plurilinguismo nacional um núcleo linguístico sólido e resistente 
da linguagem literária oficialmente reconhecida, defendendo 
essa língua já formada contra a pressão do plurilinguismo 
crescente.  

 

 O suporte material (base linguística-discursiva) existe paralelamente às normas 

estabelecidas vigentes, agregando força criadora aos seus produtos estéticos. Ao mesmo 
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tempo, cria um ponto central extremamente rígido e sólido, capaz de resistir às pressões 

das forças centrífugas presentes no vasto campo do prurilinguismo.  

 A influência dessa forma quase inexorável de “língua única” estende-se desde a 

“guerrilha” linguística entre os diferentes dialetos, atestando a predominância de uns 

sobre outros, até a configuração dos métodos de estudo relativos às línguas, à criação 

estética poética e literária.  

 Nesse sentido, os processos de criação nas mais diversas atividades humanas 

bem como os procedimentos de investigação e de reflexão sobre essas mesmas criações 

e atividades estarão atreladas ao crivo da Força Centrípeta hegemônica. Esse processo 

pode assim ser descrito, nas palavras de Bakhtin (2010b: 81/82):  

 

A vitória de uma língua proeminente (dialeto) sobre outras, a 
expulsão de certas línguas, sua subjugação, o esclarecimento 
graças à palavra verdadeira, a participação dos bárbaros e das 
camadas sociais numa língua única da cultura e da verdade, a 
canonização dos sistemas ideológicos, a filologia e os seus 
métodos de estudo e ensino de línguas mortas (...) o estudo das 
línguas indo-europeias que passam da multiplicidade de línguas 
diferentes para uma língua-mãe, tudo isso determinou o teor e a 
força da categoria de língua “única” no pensamento linguístico 
e estilístico e o seu papel criador e estilizador para a maioria 
dos gêneros poéticos, constituídos no curso daquelas mesmas 
forças centrípetas da vida verbo-ideológica.   

 

 É fato, portanto, a hierarquização das posições verboaxiológicas. Aquelas 

presentes no campo de poder Centrípeto gozam de posições mais privilegiadas e 

devidamente legitimadas, tendo abaixo de si as vozes Centrífugas que foram expulsas 

ou subjugadas.  

 No entanto, a submissão de certas formas discursivas a outras não significa 

apagamento total ou, simplesmente, atitude passiva diante da força centralizadora. O 

plurilinguismo social é interativo ao ponto em que as fronteiras entre as duas tipologias 

de forças se cruzam dentro de uma mesma enunciação concreta, evidenciando o caráter 

dialógico constitutivo de todas as variáveis verboaxiológicas que compõem simpósio 

universal. A rigor, não há uma barreira intransponível que isole uma força da outra, 

impedindo o seu contato e o inevitável conflito entre elas. Nas palavras de Bakhtin 

(2010b: 82):  
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Cada enunciação concreta do sujeito do discurso constitui o 
ponto de aplicação seja das forças centrípetas, como das 
centrífugas. Os processos de centralização e descentralização, 
de unificação e de desunificação cruzam-se nesta enunciação 
(...). Cada enunciação que participa de uma “língua única” 
(das forças centrípetas e das tendências ) pertence também, ao 
mesmo tempo, ao plurilinguismo social e histórico (às forças 
centrífugas e estratificadoras).   

 

 Há de se reter, aqui, algo de fundamental para a presente reflexão. Primeiro, a 

escolha da palavra “forças” por Bakhtin, sobretudo no que se refere aos termos 

“centrípetas e “centrífugas” não poderia, de maneira alguma, ser neutra. Sobretudo 

porque é essencialmente de “poder” que o filósofo está falando. Poder esse que alimenta 

a interação do plurilinguismo  social e que, não de forma inexorável, tenta o quanto 

possível delimitar as suas fronteiras.  

 Segundo, óbvio que, devido a carga de poder acumulada, o campo Centrípeto 

goza de maior hegemonia. Porém, isso não elimina a participação de vários outros 

discursos diversos, do campo Centrífugo, abrindo espaço para a resistência, influência e 

possíveis modificações na esfera dominante. E é exatamente esta dialética repleta de 

poderes que torna possível a produção estética de um determinado contexto social.  

 Para encerrar esta seção, é válido reforçar a ideia de que, até mesmo como forma 

de já apresentar a subseção logo a seguir, as manifestações linguísticas-discursivas de 

resistência são possíveis graças a relativa instabilidade da linguagem e a sua vocação 

histórica de sempre estar em mutação, apesar das forças que tentam, sem lograr êxito, 

petrificá-la de acordo com suas posições de verdade.  
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1.4. Linguagem e suas múltiplas formas de existência: para além da dicotomia 

“certo versus errado”   

 

A correção é um ato ideológico (Rajagopalan, 2007)
1
.  

 

 

 O objetivo desta subseção divide-se em dois momentos. Primeiramente, dialoga 

com a corrente pragmática da filosofia da linguagem no sentido de problematizar a 

noção essencialista da linguagem enquanto expressão de verdade. Em seguida, a 

discussão retorna para o escopo da teoria dialógica do discurso no sentido de 

encaminhar os demais capítulos que compõem esta tese.  

 A pretensão de verdade no campo da linguagem bem como o seu 

questionamento e problematização, há décadas, é discutida nos mais variados campos 

de produção do conhecimento. O paradigma estruturalista, dominante até então, vê as 

noções de “essência”, “pureza” e “representação da verdade” serem duramente 

questionadas, cedendo, cada vez mais, espaço para a noção de linguagem enquanto ato 

contextualizado, não necessariamente atrelado a uma lógica estrutural inabalável 

(Araújo, 2004).  

   Nesse sentido, como um dos principais membros escola Inglesa, Austin (2004: 

12) reflete sobre a dicotomia verdadeiro versus falso na construção dos sentidos, 

descontruindo a lógica binária aí presente: (...) os sentidos não nos dizem nada de 

verdadeiro, nem de falso (Austin, 2004: 12).  

 Para o pensador, não há uma fronteira nítida no campo da linguagem que 

certifique até que ponto uma coisa vai precisamente bem a ponto de ser considerada 

como “verdadeira” e, na contramão, uma outra coisa que vai tão mal a ponto de ser 

taxada como “falsa”.  

 Posto este questionamento inicial, amplia-se o campo de investigação sobre as 

possibilidades do ser e do dizer da linguagem, abrindo caminho para um terreno mais 

amplo e fértil que extrapola classificações gerais. Nas palavras de Austin (2004: 14): 

                                                 
1
 Citação extraída a partir de conferência proferida durante os trabalhos  do II Simpósio Internacional de 

Análise Crítica do Discurso, na Universidade de São Paulo.  
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(...) não há uma dicotomia nítida e simples entre coisas que vão 
bem e coisas que vão mal; como sabemos muito bem, as coisas 
podem ir mal de muitas maneiras diferentes –as quais não 
precisam ser, e não há porque achar que o devam, classificáveis 
de um modo geral.  

 

 Ainda, com base nesse raciocínio, podemos ousar-enfrentar o seguinte desafio: o 

modo de ser das coisas do mundo, suas características e classificações devem ser, 

continuamente, representados e significados de acordo com o princípio da dúvida. 

Ainda que opiniões, posições e pessoas sejam excluídas do processo de construção dos 

sentidos, a linguagem ainda carrega em seu bojo, dado o contexto dinâmico no qual está 

inserida, a instabilidade necessária a construção de novas formas de pensamento. A esse 

respeito, nos diz Austin (2004: 46/47): 

 

Certamente não existe nada em princípio, que seja definitivo, 
conclusivo e irrefutável sobre a afirmação de alguém de que tal 
ou tal coisa tem esse ou aquele aspecto. (...) Excluir outras 
pessoas e outras ocasiões não excluí por completo a incerteza, 
ou cada possibilidade de se ser desafiado, ou mesmo que se 
prove que estamos errados. Talvez seja ainda mais claro que o 
modo de as coisas parecerem constitui, simplesmente, um fato 
acerca do mundo, tão aberto à confirmação pública, ou à 
dúvida, quanto o modo de ser das coisas.   

  

 O contexto de enunciação é, então, enfatizado como cenário essencial ao 

entendimento das palavras e suas múltiplas formas de uso e de existência. Há, conforme 

pode ser visto até aqui, a construção de uma forma de pensar que coloca ao menos em 

dúvida qualquer noção essencialista sobre a linguagem e seu funcionamento. Austin 

(1975: 100 apud Araújo, 2004: 138) chega a seguinte constatação:  

 

Desde já alguns anos, temos compreendido cada vez mais 
claramente que as circunstâncias de enunciação de fato 
importam seriamente que as palavras usadas devem ser 
‘explicadas’ em grande parte pelo ‘contexto’ em que teriam sido 
ditas ou realmente foram ditas, numa troca linguística.  
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 O contexto, então, emerge na corrente inglesa da filosofia da linguagem como 

fator primordial para pensarmos na “utilidade prática” da linguagem. Tal 

posicionamento acaba por implodir, de certa forma, as abordagens essencialistas das 

correntes estruturalistas. Importa, agora, o “uso” das palavras e suas infinitas interações 

na vida ordinária.  

 A radicalidade da ideia de contexto em Austin tem forte influência de um  outro 

grande filósofo: Ludwing Wittgenstein. Se, em seus primeiros trabalhos, o foco recaia 

na busca incessante das composições lógicas que melhor figurassem as coisas do 

mundo, em seu estado “puro, o chamado “segundo Wittgenstein” envereda por um 

caminho radicalmente oposto no sentido de conceber a linguagem em seus mais 

variados usos, ou, como o próprio autor definiu, nos seus diversos “jogos de 

linguagens”. Ou, então, no seu sentido mais metafórico, “formas de vida”. D’Oliveira ( 

1999: 14), na introdução da edição brasileira do livro “Investigações Filosóficas” de 

Wittgesntein, tece o seguinte comentário a esse respeito:  

 

A linguagem – diz o “segundo Wittgenstein” – funciona em seus 
usos, não cabendo, portanto, indagar sobre os significados das 
palavras, mas sobre as suas funções práticas. Estas são 
múltiplas e variadas, constituindo múltiplas linguagens que são 
verdadeiramente formas de vida. Em outros termos, poder-se-ia 
dizer que o correntemente chamado linguagem é, na verdade, 
um conjunto de “jogos de linguagem”, entre os quais poderiam 
ser citados seus empregos para indagar, consolar, indignar-se, 
ou descrever (...) Da mesma forma, não há, para Wittgenstein, 
uma única função comum das expressões da linguagem, nem 
mesmo algo que possa ser considerado como o jogo de 
linguagem.  

 

 

 Nota-se, nesse ponto, a influência de Wittgenstein acerca das ideias de Austin 

quando trata da problematização de sentidos pretensamente únicos atribuídos aos atos 

de fala na vida cotidiana. Uma mesma palavra pode, assim, significar muitas coisas 

diferentes de acordo com a maneira na qual é empregada, variando de contexto para 

contexto, de um ato de comunicação a outro.  

 Nesse sentido, o emprego de uma palavra pode ser considerado “correto” em 

uma determinada situação de uso e “errado” em outra oportunidade. Isso porque o 
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“termo ‘jogo de linguagem’ deve aqui salientar que o falar da linguagem é uma parte de 

uma atividade ou de uma forma de vida” (Wittgenstein, 1999: 35). Em suma, as 

múltiplas formas de existência de uma linguagem são, desse como, entendidas como 

formas de vida, dadas a sua dinamicidade e plasticidade.  

 A imagem de rede pode nos ajudar a compreender um pouco mais esse vasto 

movimento de sentidos e de interações. Uma rede de conexões e encontros entre 

formações distintas a oferecer uma ampla gama de percursos a serem percorridos. 

Dentro dessa lógica de rede, Wittgesntein (1999: 32) usa a metáfora a partir da qual a 

linguagem é considerada “como uma velha cidade: uma rede de ruelas e praças, casas 

novas e velhas, e casas construídas em diferentes épocas; e isto tudo cercado por uma 

quantidade de novos subúrbios”...   

 O movimento das palavras nos diferentes fios da rede agrega novos sentidos a 

estas palavras, dependendo do uso e do contexto no qual estão inseridas. Essa 

constatação permite, portanto, entender a linguagem como uma forma de vida em 

constante mutação, que se modifica a medida que interage com outras linguagens, nas 

mais variadas operações de uso. Mutabilidade que instiga Wittgenstein (1999:35) a 

desafiar seus interlocutores com as seguintes questões: 

 

Quantas espécies de frases existem?  Afirmação, pergunta e 
comando, talvez? - Há inúmeras de tais espécies: inúmeras 
espécies diferentes de emprego daquilo chamado “signo”, 
“palavras”, “frases”. E essa pluralidade não é nada fixo, um 
dado para sempre; mas novos tipos de linguagem, como 
poderíamos dizer, nascem e outros envelhecem e são 
esquecidos. 

 

 Pensando essas questões em relação ao objetivo precípuo desta subseção, 

podemos refletir sobre a fragilidade da dicotomia certo versus errado. Com base naquilo 

que foi discutido até o presente momento, não existe, a rigor, uma linguagem que possa 

ostentar de forma vitalícia o adjetivo de “certa”. Ela sempre será submetida ao contexto, 

podendo estar certa de muitas maneiras diferentes, ou erradas na mesma proporção.  

 “Rede”, “contexto” e “mutabilidade” são palavras que nos permitem, de certa 

forma, dialogar com parte das ideias de Foucault. Na obra As palavras e as coisas a 

linguagem desempenha papel fundamental na construção do saber no mundo ocidental. 
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As inter-relações entre as múltiplas linguagens e suas respectivas redes de contato 

formam a dinâmica necessária à produção do conhecimento nas mais diversas áreas das 

ciências.  

 Em paralelo com Wittgenstein, poderíamos afirmar que os diferentes jogos de 

linguagem fazem parte das redes que constroem saberes a respeito do mundo que nos 

cerca. Em nosso entendimento, nesse caso, o que coloca Foucault um pouco à frente de 

Wittgenstein é a sua arguta percepção voltada para o entendimento das relações 

intrínsecas que permitem a alguns discursos se aproximarem ou se distanciarem de 

outros de acordo com o grau de semelhança que pode tanto os unir como separar, dentro 

de uma conjuntura histórica. Foucault (1981: 23) pensa nessa rede de semelhanças da 

seguinte forma:  

  

Até o fim do século XVI, a semelhança desempenhou um papel 
construtor no saber da cultura ocidental. Foi ela que, em 
grande parte, conduziu a exegese e a interpretação dos textos: 
foi ela que organizou o jogo dos símbolos, permitiu o 
conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de 
representá-las. O mundo enrolava-se sobre si mesmo: a terra 
repetindo o céu, os rostos mirando-se nas estrelas e a erva 
envolvendo nas suas hastes os segredos que serviam ao homem. 
A pintura imitava o espaço. A representação – fosse ela festa ou 
saber –se dava como repetição: teatro da vida ou espelho do 
mundo, tal era o título de toda linguagem, sua maneira de 
anunciar-se e de formular seu direito de falar. 

 

 Note-se que Foucault usa o termo “jogo dos símbolos” na citação acima que, 

pelo seu conteúdo, nos permite tentar ao menos uma ligação com a ideia geral de jogos 

de linguagem debatida anteriormente. Nesse caso, não se trata, como defendia o 

“primeiro Wittgenstein, de buscar uma relação direta e pura entre as palavras e as 

coisas, mas, sim, como bem fez o “segundo Wittgenstein”, de compreender o 

funcionamento da linguagem em seus contextos de produção.  

 Em outras palavras, entendemos que as múltiplas linguagens entendidas por 

Wittgenstein como formas de vida ganham força e acabamento histórico no “teatro da 

vida” de que fala Foucault. Novamente, “contexto” e “movimento” são aí enfatizados, 

descontruindo a pretensão que impõe a visão de uma linguagem de “jogo único”, 

imutável e portadora de verdade.  
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 Ainda, segundo Foucault (1981), as redes de discurso são mais dinâmicas e vão 

além da “semelhança”, abarcando as ideias de “conveniência” (convenientia), 

“emulação” (aemulatio), “analogia” e “jogo das simpatias” (simpatia e antipatia). 

Estamos diante de quatro formas de similitudes que compõem parte das dinâmicas 

necessárias à produção do saber, especialmente a partir do século XXI.  

 Nesse estágio, Foucault já nos adianta, de certa forma, o que vai defender em 

estudos posteriores: as relações de poder entre os discursos. No momento, como o 

próprio autor veio a reconhecer tempos depois, em As palavras e as coisas, apenas 

resvala na noção de poder, deixando lacunas que serão por ele discutidas 

posteriormente. Por hora, o nosso objetivo orientou-se na direção de reconhecer a 

linguagem como um terreno fértil de criação, dinâmico e prenhe de possibilidades de 

interpretação e de ação no mundo.  

 No caso de Wittgenstein, o seu mérito reside na imensa contribuição que deu ao 

desenvolvimento do pensamento linguístico contemporâneo ao romper as amarras 

estruturais que limitavam a reflexão acerca dos fenômenos linguísticos-discursivos.  

 Austin, Wittgenstein e o Foucault de “as palavras e as coisas”, questionam o 

status da linguagem enquanto instância essencializada, problematizando esse ponto de 

vista, ainda profundamente enraizado na cultura ocidental, aventando, com isso, novas 

possibilidades de reflexão. Seguindo esse olhar problematizador, recorrermos, a seguir, 

àquilo que Foucault discutiu em uma das suas fases posteriores ao livro As palavras e as 

coisas: o papel exercido pelo poder na constituição dos saberes nas ciências humanas.  

 O conhecimento, para Foucault, é produzido a partir de redes discursivas 

reguladas por jogos de poder. A legitimidade desses discursos, seus status de 

verdadeiros ou falsos são produtos simbólicos resultantes de disputas sociais. Grosso 

modo, o discurso verdadeiro ou falso está atrelado a mecanismos de regulamentação 

produzidos socialmente.  

 Nesse sentido, a “verdade” de algo não existe por si só, pois ganha vida após o 

resultado de uma constante luta em torno do que seria a “verdade”. Não somente isso, 

como também é resultado de uma complexa equação de políticas de verdade. Como 

aponta Foucault (1979: 12): 
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A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a 
múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de 
poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política 
geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e 
faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias 
que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a 
maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os 
procedimentos que são valorizados para a obtenção da 
verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 
funciona como verdadeiro.  

 

 Arriscamos dizer que Foucault, em possível diálogo com Austin e Wittgesntein, 

diria que estamos diante de uma rede complexa de jogos de linguagem que são, além 

disso, verdadeiros jogos de poder com estatutos e regras próprias de funcionamento, em 

constante inter-relação, delimitados provisoriamente por fronteiras tênues, que se 

cruzam e se confrontam a todo momento, variando de acordo com o contexto sócio-

histórico vigente.  

 O contexto sócio-histórico de um determinado período é formado por grupos de 

instituições, presentes tanto na infraestrutura quanto na superestrutura, que produzem 

praticas discursivas legitimadoras de certos valores, reforçando representações 

hegemônicas.  Dito de outra forma, são instituições produtoras de regimes de verdade, 

detentoras de discursos e práticas próprias.  

 No atual contexto do neoliberalismo pós-moderno, as instituições políticas, as 

corporações financeiras e empresariais, os conglomerados midiáticos, as esferas 

educacionais, os aparelhos de repressão e coerção fazem parte de uma rede legitimadora 

de padrões de verdade, formando o que Foucault chama de “economia política da 

verdade”. No interior desse contexto, Foucault (1979:13) destaca cinco características 

essenciais a esta forma de economia política:  

Em nossas sociedades, a “economia política” da verdade tem 
cinco características historicamente importantes: a “verdade” é 
centrada na forma do discurso científico e nas instituições que o 
produzem; está submetida a uma constante incitação econômica 
e política (necessidade de verdade tanto para a produção 
econômica, quanto para o poder político); é objeto, de várias 
formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo 
(circula nos aparelhos de educação ou de informação, cuja 
extensão no corpo social é relativamente grande, não obstante 
algumas limitações rigorosas); é produzida e transmitida sob 
controle, não exclusivo, mas dominante, de alguns grandes 
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aparelhos políticos ou econômicos (universidade, exército, 
escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate 
político e de confronto social (as lutas “ideológicas”).  

 

 A verdade sobre o que pode ser considerado certo ou errado, portanto, não reside 

somente nas estruturas morfológicas e sintáticas de uma língua, mas, muito além disso, 

como produto mutável de um jogo constante de poder que envolve ideologias 

conflitantes. Ao final da batalha, algumas se sobreporão a outras e criarão mecanismos 

linguísticos-discursivos objetivando a manutenção da sua hegemonia. O sucesso 

comercial de um produto ou do ensino de uma língua passa, inevitavelmente, por esse 

processo.  

 A plasticidade da linguagem adquire, com Foucault, contornos sociais mais 

amplos ao mesmo tempo em que trabalha com mais profundidade a gênese do poder e 

suas respectivas influências na produção dos discursos de verdade.  

 Neste momento, somos estimulados a relacionar essas relações constitutivas 

entre a linguagem e o poder com algumas considerações centrais sobre a natureza 

cultural e social da linguagem:  (1) A língua não pode ser separada da cultura, da 

sociedade e da história dos seus usuários. (2) A língua muda e se desenvolve quando 

línguas diferentes (dialetos ou fases da língua) entram em contato uma com a outra. (3) 

A mudança da língua é o resultado do conflito inerente entre as línguas, quando elas 

entram em contato. (4) A ‘irradiação’ de uma palavra está implicitamente ligada ao 

poder cultural dos falantes
2
.  

 Em nosso entendimento, essas considerações gerais resumem a discussão tecida 

até aqui nesta subseção e, paralelamente, abrem espaço para retomarmos o veio 

Bakhtiniano da tese. A relação dialógica da linguagem com as redes de poder são 

discutidas nos estudos que Bakhtin (2010a) faz sobre a produção literária do escritor 

François Rabelais no contexto da cultura popular na idade média e no renascimento.  

 Nas obras de Rabelais, segundo a análise de Bakhtin, encontramos constantes 

embates entre a cultura popular e a cultura elitizada dominante do período. Esse conflito 

se materializa na produção estética das camadas populares marginalizadas, constituindo 

espaços de subversão e resistência frente aos discursos oficiais do período. A festa de 

                                                 
2
 Ideias discutidas com base no minicurso “Language, democracy and hegemony, ministrado pelo 

professor Craig Brandist, na PUC-SP, em agosto de 2012.  
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carnaval se destaca como uma dessas principais manifestações culturais. Ela desafia a 

ordem social vigente, abrindo caminho para a recriação da linguagem no sentido da 

libertação. Nesse sentido, para Bakhtin (2010a: 8/9): 

 

Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma 
espécie de liberação temporária da verdade dominante e do 
regime vigente, de abolição provisória de todas as relações 
hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era a autêntica festa 
do tempo, a do futuro, das alternâncias e renovações. Opunha-
se a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento e 
regulamentação, apontava para um futuro ainda incompleto. 

          

 Orientados por essa reflexão, podemos pensar a produção linguística-discursiva 

das classes desfavorecidas como detentora de poderoso potencial criativo orientado para 

a quebra das relações hierárquicas e para a recriação dos tradicionais discursos e 

representações.  

 Faz-se notar, aqui, a atuação das forças Centrípetas e Centrífugas discutidas 

anteriormente. A produção artística e cultural é, de alguma forma, resultado dessa 

disputa de poder entre as duas tipologias de forças. Bakhtin, nesse caso, parece 

aprofundar essa noção das forças ao analisar mais detidamente os espaços específicos 

das produções estéticas das camadas populares, atribuindo potencial renovador e criador 

às produções que, frequentemente, são desprezadas pelos regimes estéticos e de verdade 

hegemônicos.  

 O carnaval é, então, o espaço em que os discursos marginalizados entram em 

cena, libertando-os das convenções sociais estabelecidas e imprimindo certa crítica aos 

padrões sociais que gozam de maior espaço na hierarquia social. Há, na verdade,ainda 

que provisoriamente, uma insubmissão declarada, na forma do riso, a essas formas de 

hierarquização. A esse respeito, diz Bakhtin (2010a: 09):  

 

Em consequência, essa eliminação provisória, ao mesmo tempo 
ideal e efetiva, das relações hierárquicas entre os indivíduos, 
criava na praça pública um tipo particular de comunicação, 
inconcebível em situações normais. Elaboravam-se formas 
especiais do vocabulário e do gesto da praça pública, francas e 
sem restrições, que aboliam toda a distância entre os indivíduos 
em comunicação, liberados das normas correntes da etiqueta e 
da decência.   
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 A praça pública e as ruas tornam-se os espaços sociais em que os padrões de 

comportamento inerentes às instituições tradicionais são, através do deboche e do riso 

questionados. Os discursos padronizados da “decência” e da “etiqueta” cedem espaço 

para novas possibilidades de criação e de subversão.   

 Enfim, as forças centrífugas se impõem, mesmo que dentro de um prazo de 

validade previamente determinado. Até que a economia política das verdades 

dominantes lance mãos dos seus instrumentos de regulação e coerção, recolando, assim, 

“as coisas em seu devido lugar”, restabelecendo a cadeia hierárquica hegemônica do 

período.  

 Ao fugir do padrão estético dominante, as criações artísticas e literárias, 

conforme observado por Bakhtin (2010a), são relegadas à categoria de “grotescas”, no 

grau de sentido mais pejorativo que a palavra grotesco pode alcançar. O estudar as obras 

de Rabelais, Bakhtin propõe uma forma original de análise que revoluciona os métodos 

de investigação científica do período, sobretudo no que tange à produção da estética 

grotesca na literatura, nas artes e na cultura popular.  

 Onde a corrente hegemônica do período enxergava deturpação, falta de 

harmonia e desvio, Bakhtin vislumbrava potencial criativo de alto valor estético. Na 

visão do filósofo russo, o grotesco é dotado de forças renovadoras que, ao invés de 

horrorizar, libertam. Para Bakhtin (2010a: 43):   

 

(...) a função do grotesco é liberar o homem das formas de 
necessidade inumana em que se baseiam as ideias dominantes 
sobre o mundo. O grotesco derruba essa necessidade e descobre 
seu caráter relativo e limitado. A necessidade apresenta-se num 
determinado momento como algo sério, incondicional e 
peremptório. Mas historicamente as ideias de necessidades são 
sempre relativas e versáteis. O riso e a visão carnavalesca do 
mundo, que estão na base do grotesco, destroem a seriedade 
unilateral e as pretensões de significado incondicional e 
intemporal e liberam a consciência, o pensamento e a 
imaginação humana, que ficam assim disponíveis para o 
desenvolvimento de novas possibilidades. Daí que certa 
“carnavalização” da consciência precede e prepara sempre as 
grandes transformações, mesmo no domínio científico.  
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 Essa visão “carnavalesca do mundo” é, para nós, essencial para pensarmos não 

somente nas produções estéticas que Bakhtin investigou nas obras de Rabelais. Seu 

potencial teórico e analítico, no nosso entendimento, pode ser estendido para as 

questões linguísticas-discursivas da contemporaneidade, que são cotidianamente postas 

em ação na vida ordinária das ruas, praças e demais espaços públicos.   

 São cada vez mais pulsantes as relações desiguais de poder nas sociedades 

contemporâneas. Apesar das forças reguladoras, a visão carnavalesca das forças 

centrífugas resiste e insiste em deixar as suas marcas nos mais diversos espaços de 

criação, sobretudo nas ruas, praças, favelas e demais espaços esquecidos.  

 A linguagem é parte vital desse processo e, portanto, não poderia estar imune 

aos jogos de poder. As línguas são, na verdade, os próprios jogos de poder, como bem 

salientou Foucault nas discussões precedentes. Ainda no campo da linguagem e dos 

discursos, dois conceitos desenvolvidos por Bakhtin complementam e encerram esta 

fase do nosso trabalho. Apresento, a seguir, os conceitos de “Tema” e “Significação”.   

 O “tema”, assim como todos os demais conceitos aqui discutidos, é parte 

constitutiva do “dialogismo”. Tem como característica central o fato de nunca ser 

reiterável, é único e irrepetível, próprio de cada ato de enunciação. Nas palavras de 

Bakhtin/Voloshínov (2009: 133) “O tema da enunciação é na verdade, assim como a 

própria enunciação, individual e não reiterável. Ele se apresenta como a expressão de 

uma situação histórica concreta que deu origem à enunciação”.   

 A “significação”, ao contrário do “tema”, compreende os elementos linguísticos 

materializados no ato de enunciação como “reiteráveis e idênticos cada vez que são 

repetidos. Naturalmente, esses elementos são abstratos: fundados sobre uma convenção, 

eles não têm existência concreta independente, o que não os impede de formar uma 

parte inalienável, indispensável, da enunciação”. (Bakhtin/Voloshínov, 2009: 134).  Ou 

seja: ainda que não possuam existência concreta, são indispensáveis ao processo de 

enunciação, pois constituem o “material” linguístico que dá suporte e materialidade a 

todo enunciado concreto. Pode-se dizer que é a base material de toda palavra “viva” que 

foi efetivada dentro do vasto campo do interdiscurso.  

 Quando pensamos o funcionamento do “dialogismo”, torna-se inevitável pensar 

o princípio dialético como elemento fundamental que une o “tema” e a “significação” 

dentro de um todo único, não mecanicizado e profundamente enraizado na história. 
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Embora cada um possua algo de específico, faz-se necessário pensar na co-dependência 

constitutiva que lhes dá vida. Segundo Bakhtin/Volochínov (2009: 134):  

 

O tema é um sistema de signos dinâmico e complexo, que 
procura adaptar-se adequadamente às condições de um dado 
momento da evolução. O tema é uma reação da consciência em 
devir ao ser em devir. A significação é um aparato técnico para 
a realização do tema. Bem entendido, é impossível traçar uma 
fronteira mecânica absoluta entre a significação e o tema. Não 
há tema sem significação e vice-versa.   

 

 Tema e Significação são duas categorias essenciais para pensarmos a criação 

linguístico-discursiva como produções únicas que nunca se repetem, materializadas em 

atos de comunicação sócio-historicamente situados. Ainda que as forças 

regulamentadoras da verdade hegemônica tentem enquadrar, por exemplo, a identidade 

linguística-discursiva dos falantes de uma determinada comunidade, impondo-lhe 

padrões estéticos, há sempre espaço para ebulição de algo que é autêntico e próprio de 

cada ato de enunciação.  

 Criação que deixará suas marcas no interior dos conflitos entre as forças 

Centrípetas e Centrifugas, imprimindo uma assinatura única que jamais se repetirá. 

Tema e Significação se constituem, na nossa ótica de investigação, como duas 

categorias bastante refinadas.  

 Bakhtin, na obra “Marxismo e filosofia da linguagem” aborda a influência das 

infraestruturas e das superestruturas sociais e econômicas nas produções discursivas. Já, 

em outra oportunidade (Bakhtin, 2010b), a noção de infraestrutura e de superestrutura é 

refinada. Ao propor uma nova metodologia para a teoria do romance, Bakhtin 

desenvolve as ideias das forças Centrípetas e Centrífugas que dão vida e dinamizam as 

relações da infra e superestruturas.  

 Haveria tempo, ainda, para, refinar ainda mais esse raciocínio. Entra em cena, 

então, o riso e a visão carnavalesca do mundo. Atos que desafiam os padrões 

dominantes das forças Centrípetas. Entendemos que as categorias de Tema e 

Significação complementam essa relação interdiscursiva que envolve os conflitos entre 

os sujeitos históricos e suas relações com as estruturas econômicas, culturais e sociais 

mais amplas.  
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 Os referenciais teóricos até aqui discutidos serão importantes para aprofundar e 

complementar o papel que a linguagem assume nos temas específicos da Língua 

Inglesa, da identidade, da globalização e da mídia publicitária. São temas complexos 

que, de acordo com os objetivos desse estudo, não podem ser pensados em 

profundidade sem os papéis que a linguagem assume dentro dos temas aqui adotados. 

Sobretudo no que tange as relações de poder na contemporaneidade.  

  

 

1.5. Língua Inglesa e ideologia: colonialismo, “superioridade” e suas marcas 

históricas   

If English is your mother tongue, you may have 
mixed feelings about the way English is spreading 
around the world. You may feel pride, that your 
language is the one which has been so successful; 
but your pride may be tinged with concern, when 
you realize that people in other countries may not 
want to use the language in the same way that you 
do, and are changing it to suit themselves. We are 
all sensitive to the way other people use (or, it more 
often say, abuse) ‘our’ language (Crystal, 1997: 

01/02)
3
.   

 

Compreensivelmente, cada vez mais pessoas ficam 
preocupadas quando se dão conta da expansão do 
inglês e do modo arrogante e agressivo como essa 
língua é comercializada (Rajagopalan, 2004: 12).  

 

 Nesta seção, objetivamos estabelecer algumas conexões entre a língua inglesa, a 

identidade e a ideologia, tendo sempre em vista as questões discursivas que estruturam 

essas relações.  Primeiramente, discutiremos os aspectos políticos inerentes à língua 

inglesa, sobretudo no que se refere à sua ascensão em escala global e ao seu sucesso 

comercial. Posteriormente, refletiremos sobre a identidade e a ideologia no sentido de 

                                                 
3
 Se o inglês é sua língua materna, você pode ter sentimentos confusos em relação à maneira como a 

língua vem se espalhando pelo mundo. Pode sentir-se orgulhoso por sua língua ser a única a ter tanto 

sucesso; mas esse orgulho pode ganhar uma pitada de preocupação quando perceber que os estrangeiros 

podem não querer falar do mesmo modo que você, e que estão modificando-a para melhor atender às suas 

necessidades. Estamos todos preocupados com a forma com que as outras pessoas usam (ou, mais 

comumente dito, abusam) da ‘nossa’ língua (tradução minha).  
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entender em que medida são influenciadas e como, ao mesmo tempo, influenciam os 

aspectos políticos e comerciais levantados anteriormente.  

 Iniciamos a presente discussão com uma citação de Alastair Pennycook (1998:24) 

que, embora não esteja plenamente ligada ao escopo do nosso trabalho, traz à tona 

importantes colocações, de modo que a natureza sócio-política e ideológica da 

linguagem e do ensino de línguas são flagradas com mais nitidez: 

 

Como linguistas aplicados, estamos envolvidos com linguagem 
e educação, uma confluência de dois dos aspectos mais 
essencialmente políticos da vida. Na minha visão as sociedades 
são desigualmente estruturadas e são dominadas por culturas e 
ideologias hegemônicas que limitam as possibilidades de 
refletirmos sobre o mundo e, consequentemente, sobre as 
possibilidades de mudarmos esse mundo. Também estou 
convencido de que a aprendizagem de línguas está intimamente 
ligada à manutenção dessas iniquidades quanto às condições 
que possibilitam mudá-las. Assim, é dever da Linguística 
Aplicada examinar a base ideológica do conhecimento que 
produzimos.   

 

 Nesse sentido, a linguagem, a educação e o ensino de línguas não passam 

incólumes diante das pressões sociais às quais estão submetidas. Não ficam à deriva dos 

processos políticos e ideológicos mais amplos, visto que neles estão inseridas, sempre 

de forma dialética, informando e sendo informadas por esses movimentos.  A mídia 

publicitária das escolas de idiomas também não fica imune a essas relações, pois seus  

artefatos linguísticos/discursivos dialogam com as esferas políticas e ideológicas 

presentes tanto na superestrutura quanto na infraestrutura (Bakhtin/Volochínov, 2009).  

 Consequentemente, a língua inglesa mantém relações íntimas com uma base de 

poder culturalmente sólida e seu progresso como “médium” internacional de 

comunicação foi impulsionado, em grande parte, pela força econômica, cultural e 

militar dos seus atores. Nas palavras de Crystal (1997: 05):  

There is closest of links between language dominance and 
cultural power, and this relation will become increasingly clear 
as the history of English is told…Without a strong power-base, 
whether political, military or economic, no language can make 
progress as an international medium of communication. 
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Language has no independent existence, living in some sort of 
mystical space apart from the people who speak it.4  

 

     Crystal aponta, ainda, a não neutralidade da Língua Inglesa frente a todo esse 

aparato econômico, político e ideológico, haja vista que não existe espaço “místico” 

algum no qual a língua inglesa possa se refugiar das “ameaças” do mundo externo. Na 

verdade, ocorre que a língua inglesa, aliada aos interesses do capital, desempenha papel 

fundamental no mundo do trabalho e na produção de conhecimento, sendo decisiva para 

as novas tecnologias da informação, mas que, contraditoriamente, ao mesmo tempo em 

que promove inclusão no mundo globalizado, produz brutal exclusão, como diz Moita 

Lopes (2008: 317):   

 

Estamos diante de uma lingua que atravessa o globo de lado a 
lado, ajudando a difundir o que Milton Santos (2002) chamou 
de “pensamento único”, os interesses do capital, que passa a 
ser compreendida como habilidade básica na escola, sendo 
fundamental no exercício de muitas profissões e útil na 
construção do conhecimento no mundo universitário e nas redes 
de comunicação, e que, ao mesmo tempo, ajuda a construir 
desigualdade. É, portanto, uma língua que envolve questões 
econômicas, políticas, culturais, sociais e éticas. Está claro, 
assim, que não podemos focalizar o inglês, ignorando o peso de 
sua sócio-história, em termos de colonização violenta que 
exerceu e exerce no mundo, e considerar somente os benefícios 
que seu acesso fornece em um planeta globalizado, como de fato 
se constata em Crystal (2005), por exemplo.  

 

Até aqui, fica claro que este idioma acumula em seu bojo uma carga de poder 

excepcional, tanto no que tange ao aspecto geopolítico, ligado ao poderio militar e à 

expansão político-econômica, quanto ao contexto cultural mais amplo: música, moda, 

artes. Tal poder penetra nas mais variadas esferas da atividade humana: na academia, na 

vida profissional, no mercado de idiomas e, mais especificamente, como veremos mais 

adiante, na própria vida dos sujeitos, agregando-se à suas identidades.  

Há, ao menos, conforme observado na reflexão de Moita Lopes citada acima, dois 

movimentos paralelos e simultâneos: se; por um lado, o inglês promove a inclusão no 

                                                 
4
 Há uma estreita ligação entre domínio linguístico e econômico, tecnológico e também o poder cultural. 

E essa relação tornar-se-á gradativamente mais clara na medida em que a história do inglês é contada. 

[…] Sem uma base sólida de poder (de qualquer tipo de poder), política, militar ou econômica nenhuma 

língua é capaz de progredir como meio de comunicação internacional. A língua não tem uma existência 

independente, não habita em uma espécie de local místico aquém de seus falantes (tradução minha).  
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mundo globalizado, por outro viés; também contribui com os processos de exclusão 

alimentados, em grande parte, por aspectos sócio-históricos violentos (como a 

colonização, por exemplo).  

 Sem dúvida que, todo esse conjunto de movimentos e o vasto alcance da língua 

inglesa ao redor do mundo geram, acima de tudo, grandes margens de lucro aos países 

centrais e suas agências de divulgação e promoção (fundações, conselhos, 

associações...), incluindo aí o mundo do marketing e da publicidade.  

Para Moita Lopes (2008) o inglês é uma das grandes fontes de geração de divisas 

para a Inglaterra e para outros países. Só na Inglaterra, os ganhos diretos relacionados 

ao ensino de inglês alcançam quase 1 bilhão e 300 milhões de libras e aqueles referentes 

a exportações de itens relacionados, no campo educacional, totalizam 10 bilhões de 

libras por ano.  

No contexto brasileiro, a situação não é muito diferente. É notória a expansão 

das escolas de idiomas e da consequente “avalanche” publicitária relacionada a essa 

expansão. A demanda pelo aprendizado da língua, impulsionada, em grande parte, pelas 

exigências do mercado global, contribuiu sobremaneira para o crescimento das redes de 

ensino e, paralelamente, com o aumento dos gastos com marketing e publicidade. De 

forma problematizadora, Rajagopalan (2004: 12) comenta essa questão:  

 

A língua inglesa é um grande negócio no Brasil, assim como 
nos demais países da America Latina e, pensando bem, no resto 
do mundo. O inglês, pode-se dizer, não é só uma língua; é uma 
mercadoria em torno da qual está sendo construído um 
poderoso fetichismo, que os demiurgos do mundo do marketing 
rapidamente passarem a explorar. A demanda pelo aprendizado 
do inglês cresceu em proporções geométricas, como fica 
evidenciado pelo estupendo número de escolas de idiomas que 
proliferam por todo o país, quase tão rapidamente quanto as 
filiais do McDonald’s. o conhecimento da língua é simplesmente 
pressuposto por corporações multinacionais quando anunciam 
vagas de trabalho. E o público em geral resignou-se há bastante 
tempo ao fato de que o inglês oferece um passaporte para o 
sucesso profissional.  

É interessante notar que a observação tecida por Rajagopalan inclui sujeitos 

que, por sua vez, estão imbricados na relação entre o inglês, entendido como 

mercadoria, o mundo do marketing e o papel das grandes corporações. O sucesso 

profissional parece ser o grande objetivo daqueles que almejam obter êxito no mercado 
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de trabalho globalizado, e a esfera publicitária, oportunamente, passou a explorar essa 

grande jóia mercadológica.  

O desejo por sucesso profissional e ascensão social está, ao menos no contexto 

discutido até aqui, condicionado ao domínio da língua inglesa. Se, por um lado; esse 

pressuposto (exigência) das grandes corporações parece, de fato, proceder, a promessa 

de sucesso não é uma garantia. Como veremos mais adiante, devemos levar em 

consideração ouros fatores (poder, discurso, culturas, desigualdades) para entender 

como a constituição identitária dos sujeitos é fustigada a partir dos aspectos 

geopolíticos.   

É vital, nessa fase da discussão, ressaltar que a identidade e o discurso dos 

sujeitos estão intimamente atrelados a todos esses fios ideológicos (valendo-se de uma 

expressão Bakhtiniana). A opção dialética assumida nesta tese não nos permite tratar 

desses temas isoladamente, mas, ao contrário, sempre em relação conflituosa que 

envolve, necessariamente, ideologias, valores, visões de mundo, em constante embate 

de posições. Retomaremos essa discussão posteriormente.  

Por hora, podemos, ainda, insistir no poder de atração que o idioma inglês 

exerce no meio acadêmico e da cultura de massa, influenciando não somente os 

cidadãos anglófonos; mas, repito, todos aqueles que desejam deixar a sua identidade 

mais atraente diante das oportunidades profissionais e pessoais do mundo globalizado 

contemporâneo, haja vista que o inglês, conforme Le Breton (2004: 23) enfatiza:  

 

O inglês goza de uma posição dominante nos setores da 
pesquisa científica, da comunicação, da imagética, da cultura 
de massa. Ele dispõe de um quase-monopólio no setor da 
inovação tecnológica. Disso resulta um poder de atração junto 
a todos aqueles – anglófonos ou não – que buscam ascensão 
social, a começar pelos salários e por aquilo que eles 
possibilitam.  

 

Bem, novamente, a questão do sujeito é abordada, indicando que considerar 

apenas os fatores macro-estruturais torna a reflexão proposta nesta seção um tanto 

quanto limitada.  Há de se considerar os fatores culturais tão importantes para 

desenvolvermos uma visão enunciativa-discursiva da identidade, tal como proposta 

neste trabalho.  
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Talvez seja exatamente essa visão reducionista, que alguns teóricos chamam 

de reprodutivista, a essência das críticas direcionadas ao polêmico trabalho de Robert 

Phillipson, intitulado Linguistic Imperialism. A tese central defendida pelo autor é a de 

que a língua inglesa e suas instituições, no contexto do capitalismo global, exercem 

domínio quase absolutista sobre as demais comunidades locais, oprimindo de forma 

inexorável as culturas marginalizadas em favor do eixo eurocêntrico.  Canagarajah 

(1999, p. 03), tenta ir além e, partindo do relato de experiências empíricas de ordem 

local, tece pertinentes críticas ao suposto caráter reducionista de Phillipson:  

 

Phillipson (1992) conducts a scathing attack on English for 
functioning as a tool for imperialist relations and values. 
However, his reproductionist orientation is responsible for some 
of limitations as well as the strengths of his book. There is 
inadequate sensitivity to the conflicting demands and desires 
experienced by Walcott and others like him. The overly global 
approach to the subject is not conducive to exploring the day-
by-day struggles and negotiations with the language that take 
place in Third World communities. More importantly, the subtle 
forms of resistance to English and the productive process of 
appropriation inspired by local needs are not sufficiently 
represented. It is time, therefore, to take the exploration of this 
subject further.

5
   

 

O cerne da questão, neste caso, não atribui exclusividade aos efeitos colaterais 

oriundos de um imperialismo hegemônico eurocêntrico.  A questão desloca-se pra uma 

esfera mais ampla e complexa em que diferentes atores entram em cena. Não mais a 

mercadoria como um fim em si mesma, mas, sim, o desenho de um novo horizonte no 

qual podemos visualizar estratégias locais e as formas pelas quais os sujeitos envolvidos 

se engajam em práticas discursivas enraizadas no dia a dia das suas comunidades.  

A proposta desse novo nível de olhar contribui com a discussão sobre como os 

jogos de poder estão sendo engendrados no interior de uma determinada esfera e suas 

ligações com os pressupostos políticos e ideológicos mais amplos que, sempre, atuam 

                                                 
5
 Phillipson (1992) critica a língua inglesa de forma mordaz em razão de ela desempenhar o papel de 

ferramenta para relações e valores imperialistas. No entanto, sua orientação reproducionista é a 

responsável por algumas limitações, assim como pelos pontos fortes do seu livro. Há uma sensibilidade 

inadequada quanto às demandas e desejos conflitantes vivenciados por Walcott e semelhantes a ele. A 

abordagem exagerada da influência global sobre o sujeito não é a ideal no que tange a explorar lutas e 

negociações cotidianas com a língua que se fala em comunidades do terceiro mundo.  Mais importante 

ainda são as sutilezas em resistir à língua inglesa e ao processo produtivo de apropriação inspirada por 

necessidades locais que não são suficientemente representadas. Já é hora, portanto, de ir mais a fundo e 

explorar esse assunto (tradução minha). 
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em co-existência, de forma tensa, recusando qualquer tentativa de total cristalização de 

relações. Não caberia, portanto, encarar a da língua inglesa como uma espécie de força 

indestrutível alicerçada em uma forma onipresente de imperialismo.   

Embora não possamos, de forma alguma, subestimar a potência geopolítica 

desta língua franca; não devemos, na posição materialista dialética aqui assumida, 

negligenciar a força criativa que emerge dos diversos guetos ao redor do mundo, os 

quais se apropriam da língua inglesa de forma original e criativa, resistindo àquilo que 

Canagarajah (1999: 03) define como estandardização do inglês:  

  

A debilitating monolingual/monocultural bias has revealed itself 
in the insistence on ‘standard’ English as the norm, the refusal 
to grant an active role to the students’ first language in the 
learning and acquisition of English, the marginalization of ‘non-
native’ teachers, and the insensitive negativity shown by 
pedagogies and discourses towards the indigenous cultural 
traditions. All such assumptions ignore the creative processes of 
linguistic mediation, interaction, and fusion that take place in 
social life.

6
  

 

Essa forma de estandardização pode indicar uma espécie de imposição da 

língua inglesa eurocêntrica como a norma, constituindo-se como referência para a 

aquisição da língua e que pode, segundo o referido autor, marginalizar professores não-

nativos bem como ofuscar as culturas locais, ignorando processos criativos de mediação 

e interação.  

O caminho teórico percorrido até aqui indica que essa forma de inglês 

estandardizado seria a forma padrão ideal diante da qual, dentro de uma visão 

determinista, todas as outras comunidades deveriam se adaptar. No entanto, 

Canagarajah defende um ponto de vista mais problemático, na medida em que coloca 

em cena novos atores e possibilidades, indicando que, na verdade, esses jogos de poder 

são mais dinâmicos do que se pensava, colocando em cheque teorias meramente 

reprodutivistas.  

                                                 
6
 Um viés monolíngue/monocultural debilitante foi revelado ao se insistir em estandardizar a língua 

inglesa como a norma, a recusa em atribuir um papel ativo a alunos que estejam aprendendo e adquirindo 

o inglês como primeira língua, a marginalização de professores não nativos, e a insensível negatividade 

demonstrada por pedagogias e discursos no que tange às tradições culturais dos indígenas. Tais 

suposições ignoram os processos criativos de mediação, interação e fusão linguísticas que ocorrem na 

vida social (tradução minha).  
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A questão que se coloca agora é a de, a partir do eixo sócio-histórico adotado 

neste trabalho (tão importante para nossa matriz dialética) encontrar o fio ideológico 

que consideramos vital para entender como que essas  hegemonias (geográfica, política,  

e cultural) chegaram ao ponto em que estão na atual fase da globalização 

contemporânea.     

Tal empreendimento implica em escolher, dentre os vários fios ideológicos da 

história, aquele que entendemos ser o mais profícuo para discutir a Língua Inglesa para 

além dos seus determinismos mercadológicos e que nos indiquem as fontes culturais 

vitais para a manutenção e aprimoramento do idioma inglês enquanto língua franca 

hegemônica.  Para tanto, optamos pelos trabalhos de Pennycook (sobretudo os estudos 

de 1998) acerca do que classifica como discursos do colonialismo. O próprio autor 

(1998: 02) explica o que entende por este termo:  

 

When I talk of the cultural constructs of colonialism, I am 
drawing attention to the need to see colonialism not merely as a 
site of colonial imposition, not merely as a context in which 
British or other colonial nation’s cultures were thrust upon 
colonized populations, but also as a site of production. The 
practice of colonialism produced ways of thinking, saying and 
doing that permeated back into the cultures and discourses of 
the colonial nations.7  

 

 Para além da lógica binária “colonizador-colonizado”, Pennycook coloca em 

cena, aspectos, sobretudo, culturais no sentido de propor uma forma de reflexão crítica 

que considere atos de “pensar”, “dizer” e “agir” como espaços vivos de produção 

cultural fortemente ligados aos campos de força historicamente colonizadores. Se, por 

um lado, não podemos negar o papel central do poder econômico expansionista dos 

países centrais pertencentes ao eixo eurocêntrico (bem como o das suas agências, 

fundações, organizações não governamentais, por exemplo); tampouco, e isso é central 

para a nossa proposta de reflexão, devemos minimizar o “poder simbólico” que daí 

emana como parte constitutiva essencial do jogo de poder desigual entre o “eu” do 

                                                 
7
 Quando falo de construções culturais colonialistas, estou chamando a atenção para a necessidade de se 

enxergar o colonialismo não como uma mera atmosfera de imposição colonial, não como um mero 

contexto em que a cultura britânica - ou outra nação colonizadora - foi imposta aos povos colonizados, 

mas também como uma atmosfera produtiva. A prática do colonialismo produziu paradigmas de 

pensamento, dizeres e fazeres.  A colonização ditou como pensar, dizer e fazer que “permeou de volta” a 

cultura e o discurso de nações coloniais (tradução e ênfases minhas).  
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colonizador e o “outro” do colonizado, levando-se em conta as imagens/discursos 

produzidas nesta dinâmica.  

 Será profícuo entender tal dinâmica como uma atmosfera de constantes 

conflitos entre o “eu” e o “outro” partindo da premissa básica de que tal relação 

dialógica é fundamental para entendermos o papel do imaginário e suas implicações 

para a formação da identidade do sujeito falante brasileiro face ao olhar europeu, como 

bem lembrou Grigoletto (2003: 40):   

 

Parto da premissa de que o olhar europeu é determinante para 
respondermos à pergunta “quem somos nós?”, isto é, “qual a 
identidade dos brasileiros?”, devendo-se entender identidade, 
neste contexto, no sentido de representação imaginária de um 
grupo sobre as características básicas que fazem dele um 
grupo.  

 

 Vale a pena notar como a questão cultural de que fala Pennycook, dentro da 

relação “eu-outro” começa a ser melhor delineada na citação anterior de Grigoletto.  

Ora, aqui fica claro que a colonização econômica constitui e é, ao mesmo tempo, 

constituída por esse “site” de produção cultural no qual a relação entre o olhar europeu e 

constituição da nossa malha identitária estão intimamente imbricados.  

 O uso da palavra “malha” (embora possa não ser a mais adequada) justifica-se 

pelo fato de que pensar o conceito de identidade, conforme será visto em seção 

posterior, significa operacionalizar, bakhtinianamente falando, diversos “veios” 

ideológicos possíveis para o objeto de análise selecionado, visto que os discursos que 

constituem tal objeto estão necessariamente atrelados a uma gama variada de formações 

discursivas específicas que, de uma forma geral, entendemos fazer parte de uma fonte  

comum de origem colonial. Dito de outro modo, Grigoletto (2003, p. 40) considera que: 

 

O fato de sermos uma nação que se fundou a partir der um 
processo de colonização nos faz constituídos por vários 
discursos – provenientes de diferentes formações discursivas – 
que têm relação com o discurso colonial. É uma mescla das 
diferentes perspectivas do discurso colonial que nos constitui na 
questão da nossa relação com o estrangeiro.  
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Esse capítulo importante da nossa história, embora tentemos, às vezes, 

esquecer os traumas oriundos desse violento processo de conquista, é vital. Ainda mais 

se concordamos com a ideia de que a visão de quem somos é, em grande parte (e isso 

deve ser considerado quando pensamos sobre a língua inglesa) constituída nessa pouco 

pacífica relação entre eu - outro, outro - eu.  Note-se, ainda, que essa relação faz parte 

não somente de uma imposição econômica e/ou colonial, mas, também, de uma forma, 

muitas vezes sutil, de “produção” cultural calcada no legado colonialista (Pennycook, 

1998:16). Nesse sentido, Pennycook entende o termo ‘colonialismo’ “not only in terms 

of its macro-political structures but also in terms of the cultural politics of everyday life 

(Pennycook, 1998: 24).
8
  

Ou seja, esse “everyday life” extrapola os livros de história, alcançando os 

poros da malha ideológica cotidiana, perscrutando suas mais sutis relações dialógicas, 

do macro-contexto para o micro e seus interstícios. Searas de vozes são aí convocadas 

ao combate diário e ininterrupto, fazendo emergir posições identitárias de sujeitos 

multifacetados e inacabados do ponto de vista discursivo. E essa postura eurocêntrica 

rebela-se como um dos ingredientes fundamentais quando pensamos a relação da 

identidade face à Língua Inglesa.  

Importante ressaltar que o “dia a dia” dessa dinâmica não se dá em meio a um 

vazio material na medida em que diferentes suportes são manejados dentro de esferas 

discursivas distintas. Assim, podemos dizer que revistas, jornais, outdoors, folhetos, 

peças publicitárias e etc. fazem parte do amplo contexto em que circulam os discursos 

aqui discutidos.  

Insistimos nessa relação conflituosa acreditando na justificativa de que há, no 

interior do “everyday life”, jogos de linguagens (que podem ser entendidos como jogos 

de poder) na base da produção de dicotomias que posicionam, de um lado, europeus e 

de, outro lado, os não europeus, sempre atravessamos pelo prisma da ideologia 

colonialista discutida anteriormente e que podem se materializar  em diferentes suportes 

a depender do espaço social em que esses discursos estão circulando.  

A reflexão empreendida até o presente momento começa a adentrar em um 

espaço, dentro do nosso entendimento, rico para pensarmos exatamente na carga de 

poder inerente à relação eu – outro e de sua importância para iniciarmos uma discussão 

                                                 
8
 Não somente em termos de suas estruturas macropolíticas, mas também em termos das políticas 

culturais da vida ordinária (tradução minha).  
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de como que um se sobressai sobre outro a partir dessas dicotomias, permitindo uma 

visualização mais clara da relação desigual instalada no jogo discursivo. Pennycook 

(1998: 50), novamente, auxilia nossa reflexão:  

 

(…) it is important to look beyond this general Eurocentrism at 
the more particular cultural constructions that were created by 
colonialism. Blaut (1993), for example, lists a series of 
dichotomies that were typical of diffusionism thought, the first 
characteristic in each pair belonging to Europeans, the second 
to non-Europeans: inventiveness vs. imitativeness, 
rationality/intellect vs. irrationality/emotion/instinct, abstract 
though vs. concrete thought, theoretical reasoning vs. 
empirical/practical reasoning, mind vs. body/matter, discipline 
vs. spontaneity, adulthood vs. childhood, sanity vs. insanity, 
science vs. sorcery, progress vs. stagnation.9  

 

 A questão da superioridade européia é bem complexa e faz vir à tona imagens 

que nos remetem aos diversos livros, filmes, pinturas e histórias em que o povo 

colonizado/conquistado é representado quase sempre de forma estereotipada e/ou 

inferiorizada diante do colonizador/conquistador. Entendemos ser esta uma 

característica básica que dialoga com as dicotomias presentes na citação anterior.  

 E isto é importante, conforme será visto adiante, para pensar a relação da 

identidade e da língua inglesa como instâncias não neutras que repercutem e fazem 

repercutir imagens provenientes da dinâmica “eu – outro” embasadas em assimétricas 

relações de poder. O tema do colonialismo surge, então, como um importante “site” de 

produção em que muitas dos constructos culturais em funcionamento no mundo 

contemporâneo são produtos de contextos coloniais (Pennycook, 1998: 68).  

 Podemos, ainda, especificar melhor as estratégias políticas que se alinham a essa 

tipologia de discurso colonial considerando os quatro pólos de ação discutidos em 

Pennycook (1998: 68):  

 

                                                 
9
 […] é importante enxergar, além deste eurocentrismo generalizado, as construções culturais mais 

particulares que foram criadas pelo colonialismo. Blaut (1993), por exemplo, elenca uma série de 

dicotomias que eram tipicamente ideias do difusionismo. A primeira característica de cada par pertence 

aos europeus; a segunda, aos não europeus: inventividade versus imitação, racionalidade/intelecto versus 

irracionalidade/emoção/instinto, pensamento abstrato versus pensamento concreto, raciocínio teórico 

versus raciocínio empírico/prático, mente versus corpo/matéria, disciplina versus espontaneidade, idade 

adulta versus infância, sanidade versus insanidade, ciência versus magia, progresso versus estagnação 

(tradução minha).  
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Colonial language policies can be seen as construct between 
four poles: first, the position of colonies within a capitalist 
empire and the need to produce docile and compliant workers 
and consumers to fuel capitalist expansion; second, local 
contingencies of class, ethnicity, race and economic conditions 
that dictated the distinctive development of each colony; third, 
the discourses of Anglicism and liberalism with their insistence 
on the European need to bring civilization to the world; and 
fourth; the discourses of Orientalism with their insistence on 
exotic histories, traditions and nations in decline.10   

 

 Dessa forma, a relação “eu – outro”, “outro – eu”, está longe de ser uma relação 

simples e pacífica. Ao contrário, ela envolve relações econômicas, religiosas e 

geopolíticas complexas indicando que a questão da Língua Inglesa e de quem somos 

nós em relação a este idioma passa por contingências locais e extralocais, constituindo 

imagens do eu e do outro que vão muito além de uma mera subordinação econômica, 

implicando construções sócio-históricas e culturais enraizadas em uma poderosa forma 

de colonialismo eurocêntrico.  

 Neste ponto, seria interessante pensar na relação dicotômica encarnada nas 

figuras do falante nativo (colonizado) e na imagem do colonizador: aquele passa a ser 

imaginado como um sujeito inferior, “sujo”, “depravado”, “atrasado” (sic), este é 

contemplado como possuidor de qualidades “superiores”. Nas palavras de Pennycook 

(1998: 129): 

 

If  one of the central aspects of colonial discourse has been to 
construct the native Other as backward, dirty, primitive, 
depraved, childlike, feminine, and so forth, the other side of this 
discourse has been the construction of the colonizers, their 
language, culture and political structures as advanced, 
superior, modern, civilized, masculine, mature and so on.11  

                                                 
10

 Políticas linguísticas coloniais podem ser embasadas em quatro pilares: primeiro, a posição das 

colônias dentro de um império capitalista e a necessidade de produzirem-se operários e consumidores 

dóceis e complacentes a fim de alimentar a expansão capitalista; segundo, contingências locais de classe, 

etnia, raça e colônia; terceiro, discursos anglicistas e liberalistas mais a teimosia e a necessidade que os 

europeus têm de levar civilização para todo o mundo; e quarto, discursos orientalistas mais a insistência 

em histórias exóticas, tradições e nações decadentes (tradução minha).  
11

 Se um dos aspectos centrais do discurso colonial tem sido o de transformar o nativo, outrora sujo, 

primitivo, depravado, infantil, feminino, entre outros. O outro lado desse mesmo discurso tem sido o de 

transformar o colonizador, sua língua, sua cultura e suas estruturas políticas em avançados, superiores, 

modernos, civilizados, masculinos, maturos e assim por diante (tradução minha).  
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Essa reflexão de Pennycook parece deixar bem clara a ideia de que há, nos 

discursos entre o outro e eu, uma esfera de poder complexa em que entram em cena 

aspectos essencialmente de ordem cultural que posicionam, ao seu turno, sujeitos dentro 

de relações desiguais e conflituosas. A Língua Inglesa não pode, então, dentro da 

perspectiva aqui adotada, ser penada fora desse multifacetado cenário.  

Podemos, inclusive, ir mais adiante e trabalhar com a possibilidade de visualizar 

a Língua Inglesa como um qualificador que eleva o sujeito falante desse idioma, à 

categoria de como alguém que está em melhores condições de interagir, descrever e 

visualizar o mundo:  

 

The main point I wish to draw attention here are, first, the way 
in which a construction of English as a superior language, when 
coupled to a belief that to know English is to have available a 
better way of describing the world, makes of the native speaker 
of English not merely a supposedly better teacher of English but 
also someone endowed with superior knowledge about the 
world.12    

 

Trata-se, sem dúvida, de um argumento contundente, tão contundente quanto 

importante, pois coloca em cena ricas imagens que trazem em seu bojo noções 

extremamente importantes para pensarmos a inter-relação dessa língua com a 

construção da identidade daqueles sujeitos que desejam dominar esse idioma e, ao 

menos, sonhar com a promessa de uma vida melhor que o aprendizado dessa língua 

supostamente traria. Finalizo esta seção com uma outra reflexão de Pennycook (1998: 

140) a respeito dessa questão:  

 

(…) this view of the richness of English puts into play several 
other images of English that are extremely important: the notion 
of  English as some pure, Anglo-Saxon language, the idea that 
English-speakers have always been open, flexible and 

                                                 
12

 O principal ponto a que gostaria de chamar a atenção aqui é a maneira pela qual a construção do inglês 

como uma língua superior - quando unida à crença de que saber inglês é ter à disposição a melhor forma 

de descrever o mundo -, faz do falante nativo de inglês ser não apenas um professor de inglês melhor, mas 

também alguém dotado de um superior conhecimento de mundo (tradução minha). 
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integrationist, and the belief that because of their vast 
vocabulary, speakers of English are the ablest thinkers.13  

 

Feitas as considerações gerais sobre as expansões colonial e contemporânea da 

Língua Inglesa pelo mundo e suas possíveis implicações culturais geradas a partir de 

contraposições locais e globais, discuto, na próxima seção desse trabalho, as 

características gerais da globalização atual e a validade dessas questões para os temas 

centrais desse trabalho  

 

 

1.6. Entre conflitos globais e locais: discurso, fábula, perversidade e possibilidade  

 

 

O objetivo precípuo desta seção é o de discutir as características discursivas, 

políticas, culturais e econômicas da atual fase da globalização contemporânea. A partir 

do nosso ponto de vista, entendemos ser profícuo para esta tese discutir a questão da 

Língua Inglesa, do discurso e da identidade considerando a dinâmica global da 

contemporaneidade, calcada, sobretudo, nos pressupostos da hegemonia neoliberal.  

Primeiramente, elenco as três tipologias sobre a globalização desenvolvidas por 

Milton Santos (2000) para, sem seguida, colocá-la em diálogo com outras abordagens 

que se debruçaram sobre o tema da globalização na contemporaneidade.   

Comecemos então, com as tipologias desenvolvidas por Milton Santos, 

alinhando, alinhando, antes de descrever essas três tipologias, os princípios que as 

sustentam com os nossos objetivos mais amplos e específicos, enfatizando a ideia 

defendida por este autor de que “... em grande parte, ao fato de que o fim do século XX 

erigiu como um dado central do seu funcionamento o despotismo da informação, 

relacionado, em certa medida, com o próprio nível alcançado pelo desenvolvimento da 

técnica atual, tão necessitada de um discurso. Como as atividades hegemônicas são, 

hoje, todas elas, fundadas nessa técnica, o discurso aparece como algo capital na 

produção da existência de todos (p. 50, ênfases nossas).  

                                                 
13

 […] esta concepção da riqueza do inglês põe em xeque muitas outras imagens suas que são 

extremamente importantes: a noção do inglês como língua pura, anglo-saxônica, a ideia de que falantes de 

inglês foram sempre abertos, flexíveis e integracionistas, e a crença de que falantes de inglês são os mais 

exímios pensadores devido ao seu vasto vocabulário (tradução minha).  
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O desenvolvimento científico e tecnológico e a Língua Inglesa constituem-se 

mutuamente em um espaço de relação interativa e de cumplicidade essenciais no mundo 

contemporâneo, todos eles tributários, em certa medida, de técnicas específicas. A 

Língua Inglesa, em si mesma, também é constituída a partir de um conjunto de técnicas 

(gramaticais, instrumentais, discursivas...) que lhes são próprias. Em certa medida, o 

domínio de tais técnicas habilita ou desabilita, admite ou demite, inclui ou exclui a 

inserção e sobrevivência dos sujeitos em uma determinada esfera do mundo do trabalho 

ou do próprio mundo social.  

Deixando, inclusive, “marcas” indeléveis em sua identidade: “proficiente”, “não 

proficiente”, “apto”, “não-apto”, aquele que “domina” a língua ou aquele que “deveria” 

dominá-la. A língua e a técnica se informam (constituem-se) ciclicamente. Sendo o 

sujeito que com elas interage, seja no trabalho, na escola, na vida, alguém que terá a sua 

identidade, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, influenciada por esse 

conjunto de técnicas hegemônicas discutidas por Milton Santos.  

A tríade língua-técnicas-sujeitos é constituída, ao mesmo tempo em que ajuda a 

constituir, por intermédio dos movimentos fundamentais da globalização. Os 

“parâmetros” bakhtinianos eleitos par esta tese não nos autorizam a discutir o complexo 

fenômeno dessa globalização sem trazer à tona os “fios ideológicos” que julgamos vitais 

nesta seção.  

Em outras palavras: o poder, a política e a ideologia são imprescindíveis ao tema 

da globalização. Passemos, finalmente, a descrever as tipologias desenvolvidas pelo 

professor Milton Santos, apontando em seguida a relevância das mesmas para este 

trabalho.  

 

Globalização como fábula: diz respeito àquele tipo de globalização em que todos estão 

interligados de forma harmônica. Então, quer do ponto de vista econômico, quer do 

ponto de vista cultural, surge um discurso segundo o qual as distâncias entre as nações 

diminuíram e, a partir disso, todos podem se integrar dentro de um enorme mercado em 

que as possibilidades de inclusão existem para todos. Esse tipo de globalização deixa 

bem visível as suas contradições ao se defrontar com outra espécie de globalização, 

descrita a seguir.  
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Globalização como perversidade: ao contrário do que é comumente festejado nos meios 

de comunicação de massa e na mídia publicitária, o consumismo e a competição  

inerentes ao atual modelo de globalização atingiram níveis de exacerbação tão intensos 

cujos resultados catastróficos assolam uma quantidade incontável de seres.  

Nesse cenário, impulsionados pelo consumo, aumenta o poder político e 

econômico dos países centrais ao mesmo tempo em que se aprofundam as 

desigualdades entre essas nações e os países periféricos. Dentro desse contexto de 

exclusão e desigualdade, surge a possibilidade de transformação a partir de um novo 

modelo de globalização que está sendo construído, conforme veremos a seguir.  

 

Globalização como possibilidade: o desenvolvimento científico e tecnológico assume 

um caráter vital para que a dominação política e econômica dos países centrais sobre os 

países periféricos possa se efetivar. Essa nova tecnocracia dá sustentação ao sistema do 

capital e joga a favor da acumulação e do lucro. Isento de qualquer tipo de implicação 

ética, o desenvolvimento científico e tecnológico reforça os mecanismos de livre-

competição e, paralelamente, aprofunda a distância entre os países mais ricos e os mais 

pobres.  

No entanto, essas mesmas bases técnicas “poderão servir a outros objetivos, se 

forem postas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos. Parece que as 

condições históricas do fim do século XX apontavam para esta última possibilidade (...). 

Considerando o que atualmente se verifica no plano empírico, podemos, em primeiro 

lugar, reconhecer um certo número de fatos novos indicativos da emergência de uma 

nova história. O primeiro desses fenômenos é a enorme mistura de povos, raças, 

culturas, gostos, em todos os continentes. A isso se acrescente, graças aos progressos da 

informação, a ‘mistura’ de filosofias, em detrimento do racionalismo europeu” (Milton 

Santos, 2000: 20-21).   

 

 Os três tipos de globalização descritos acima estão interagindo e auto-

informando-se a todo o momento, sempre de forma dinâmica. Entre eles há, ainda, 

embates ideológicos e políticos flagrantes ma medida em que dialogam com aspectos 

valorativos e de poder oriundas das mais diversas esferas da atividade humana 

(publicitária, midiática, tecnológica, econômica...).  

O diálogo conflituoso e tenso entre as tipologias é uma das principais 

características enfocadas neste estudo, isso porque parece evidente que os atores ligados 
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a uma ou outra tipologia agem e constroem suas vidas e identidades de formas distintas 

na medida em que não se beneficiam dos mesmos recursos materiais e simbólicos.  

Dito de outra forma, não possuem o mesmo poder. Além do que, o caráter 

conflituoso entre as diferentes esferas tem como corolário direto a construção de níveis 

desiguais, tanto no aspecto econômico e social quanto no aspecto político.  

Esse desnível social é uma das características fundamentais da globalização 

entendida como “perversidade”. O modelo de globalização perversa, por sua vez, 

dialoga em caráter de interdependência com a globalização como “fábula”. A fábula 

reside justamente no princípio político/ideológico de que a globalização está aí a serviço 

de todos e de que os recursos materiais e simbólicos estão, como nunca, acessíveis a um 

número cada vez maior de pessoas, devido a quebra de barreira no tempo e no espaço e 

ao estreitamento das fronteiras.  

A perversidade reside justamente no fato de que, a despeito das rápidas 

evoluções tecnológico-científicas e dos benefícios delas resultantes, as desigualdades 

aumentam drasticamente ao redor do mundo.  

Enquanto um número cada vez menor de “atores hegemônicos” (Milton Santos, 

2000) dispõe de condições técnicas e financeiras para circular e usufruir das “benesses” 

pós-modernas, bilhões de seres humanos não dispõem dos serviços básicos de saúde, 

educação, alimentação e saneamento. Estas são desigualdades flagrantes típicas da 

globalização enquanto prática da perversidade.  

O “escamoteamento” dessas contradições, por meio, inclusive, de recursos 

publicitários e midiáticos, é uma das faces da globalização enquanto fábula. 

Desnecessário dizer, até porque isso já foi dito em outra seção, que o inglês é a língua 

franca/hegemônica que interage diretamente com a globalização perversa/fabular. 

Interessante notar os sentidos que vão sendo construídos nesse contexto de mundo 

globalizado, fazendo circular um poderoso discurso de “internacionalização” da língua 

inglesa. Grigoletto (2003: 42) tece a seguinte análise:  

 

Em relação à língua, esse discurso veicula sentidos tais como: 
num mundo globalizado, sem fronteiras, necessitamos de uma 
língua comum, que também já tenha rompido todas as suas 
fronteiras. Essa língua é o inglês “internacional”, lembrando a 
análise crítica de Pennycook (1994 e 1998) a respeito do tipo de 
política cultural efetuada pela Inglaterra desde o período 
colonial e, a partir do pós-guerra, também pelos Estados 
Unidos na propagação do ensino da língua inglesa pelo mundo. 
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O qualificador “internacional” encobre o gesto de imposição 
dessa língua, que não apenas acompanha os gestos de 
imposição de modelos econômicos e políticos, mas também teve 
e tem um caminho próprio aberto pelos organismos 
governamentais ou filantrópicos (tais como, o Conselho 
Britânico, o “US Office of  Education”, a Comissão Fulbright e 
a Fundação Rockfeller, dentre outros) nos seus esforços para a 
propagação da língua e das culturas inglesa e norte-americana.  

 
 

Note-se que essa análise coloca em cena e dá nome a dois dos principais atores 

hegemônicos e de suas respectivas agências bem como o papel exercido pelas mesmas 

no sentido de “internacionalizar” a língua inglesa, haja vista que o rompimento das 

fronteiras assim exige.  

A análise que podemos fazer neste momento, com base nas reflexões do 

professor Milton Santos, aponta dois caminhos gerais: (1) O qualificador 

“internacional” deveria evidenciar a “boa vontade” dos países centrais e das suas 

agências objetivando difundir a língua inglesa ao redor do mundo em favor do bem 

comum (globalização como fábula); (2) O qualificador “internacional”  é, na verdade, 

uma forma de “política cultural” que, alinhada a objetivos políticos e econômicos, surge 

como uma forma de imposição cujas raízes sócio-históricas nos remetem aos tempos da 

colonização, e a extensão dos seus ramos pode ser verificada em tempos atuais, 

conforme já discutidas anteriormente (globalização como perversidade).  

Cabe, neste momento, evocar as reflexões de Bakhtin/Volochínov (2009), no 

sentido de pensar a linguagem como uma instituição viva que reflete e refrata 

dimensões ideológicas e valorativas mais amplas e suas relações com a Infraestrutura 

(capitalismo) e com a Superestrutura (agências, fundações, ONGs..), conforme pode ser 

verificado em Marxismo e filosofia da linguagem.  

Ainda seguindo essa linha de argumentação, podemos trabalhar a noção de que a 

relação eu-outro também, dentro desse contexto global, reflete e refrata posições em que 

o qualificador “internacional” oculta uma relação desigual entre o “eu” (colonizador) e 

“outro” (colonizado). Nesse sentido, para Grigoletto (2003:42):  

 

Pode-se dizer, ainda, que o qualificador “internacional” 
encobre a filiação desses discursos à ideologia da colonização, 
por meio do seguinte funcionamento: a imbricação entre o 
discurso do utilitarismo e a ideologia da globalização, com a 
consequente naturalização e “desideologização” da  eleição de 
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uma língua internacional comum a todos os povos produz 
sentidos a partir da perspectiva do colonizador...  

 

 

O discurso do utilitarismo apontado por Grigoletto surge em boa hora, pois nos 

incita a refletir sobre o movimento que tenta “naturalizar” a eleição de uma língua 

internacional, criando uma espécie de arena “neutra” em que as contradições 

simplesmente não existem. Somos tentados, novamente, a encarar essa estratégia 

ideológico-política como uma das faces da ideologia que prega a globalização como 

fábula.  

Apaga-se (ou, pelo menos, tenta-se), assim, os conflitos de classe, gênero, etnia 

que coexistem junto aos fluxos linguísticos/discursivos. Trata-se, sem dúvida, de uma 

estratégia ambiciosa que depende, inevitavelmente, da carga de poder que cada ator 

envolvido no processo possui para que tal ação se concretize. E poder é o que não falta, 

atualmente, para os atores hegemônicos e seus auxiliares. Aqui podemos colocar a 

mídia publicitária como sendo um desse auxiliares essenciais a esse projeto.  

Entendemos ser salutar refletir sobre todo esse processo descrito anteriormente 

pensando sobre a relação eu-outro não somente pelo viés da colonização ou da 

globalização sem considerar os conflitos entre, de um lado, os atores hegemônicos 

situados dentro de uma esfera mais “global” e aqueles atores, em sua maioria, 

localmente marginalizados.  

A linha de raciocínio construída até o presente momento não nos autoriza a 

pensar essa relação como sendo uma relação pacífica e/ou harmoniosa. Pelo contrário, o 

que se pretende é a problematização desses conflitos e contradições, na tentativa de 

melhor apreender o funcionamento discursivo, identitário e ideológico no amplo escopo 

da globalização contemporânea. Faz-se necessário, se quisermos melhor compreender a 

conflituosa relação eu – outro, pensá-los dentro da inter-relação local-global.  Nesse 

sentido, Bauman (1999: 08) entende que:  

 

 

Ser local num mundo globalizado é sinal de privação e 
degradação social. Os desconfortos da existência localizada 
compõem-se do fato de que, com os espaços públicos removidos 
para além do alcance da vida localizada, as localidades estão 
perdendo a capacidade de gerar e negociar sentidos e se 
tornam cada vez mais dependentes de ações que dão e 
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interpretam sentidos, ações que elas não controlam – chega dos 
sonhos e consolos comunitaristas dos intelectuais globalizados.  

 

 

A perspicaz colocação de Bauman é interessante visto que, de forma direta e 

objetiva coloca a questão da assimetria de poderes no atual período da globalização 

perversa como um dos eixos fundamentais para tentarmos entender de forma não 

romântica a relação entre local e global. Devido ao atual quadro global de exclusão, as 

periferias marginalizadas perderam, em inúmeros casos ainda sequer conquistaram, ou 

nunca de fato tiveram, o poder mínimo para participar e/ou negociar os sentidos da vida 

social contemporânea.  

Dito de forma mais direta, foram quase que totalmente “expelidos” da arena de 

luta social em que os sentidos da vida cotidiana são construídos. Consequentemente, 

conforme veremos em seção específica, as suas identidades permanecem “invisíveis” 

diante de um cenário em que o poder de decisão (seja do ponto de vista político, 

econômico ou social) encontra-se acumulado nas mãos de poucos atores hegemônicos, 

como diria Milton Santos em relação à globalização perversa.  

Diante da dura conclusão de Bauman, o direito humano de gerar e negociar 

sentidos, o próprio direito inalienável “possuir” um discurso (consequentemente, o 

direito de “ser” alguém no mundo), está seriamente ameaçado. A onda neoliberal que 

atualmente “varre” o mundo enfraquece e dissolve boa parte dos serviços públicos em 

favor do capitalismo “parasitário” contemporâneo; altamente especulativo e inserido em 

uma sociedade em que as fronteiras/barreiras legais e públicas, assim como a proteção 

aos direitos básicos se romperam, caracterizando aquilo que o filósofo chama de 

“modernidade líquida” (Bauman, 2000/ 2009).  

Não é difícil notar certo “pessimismo” de Bauman frente à assimetria entre a 

elite global e a miséria local. Segundo esse ponto de vista, parece não haver saída. 

Contudo, ao final desta seção, retomaremos essa questão com vistas a defender a ideia 

de que, a despeito de um cenário desolador, ainda existem possibilidades de ação 

discursiva que apontam para um cenário mais animador. Novamente, as observações de 

Milton Santos serão convocadas nesse sentido.  

Por hora, preferimos trabalhar melhor essa contundente observação de Bauman e 

tratar da relação entre global e local com os “pés no chão”. Essa expressão popular, aqui 

inspirada na citação do referido autor, é oportuna porque nos alerta sobre o perigo de 

cairmos em tentação ao encarar as atividades locais como possuidoras de uma força que 
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não possuem, contribuindo, dessa forma, para o “endeusamento” da cultura local que, 

no final das contas, contribui para o mascaramento de uma situação muito mais dura do 

que imaginávamos. E isso não nos parece razoável se o que realmente queremos é 

contribuir com a superação dessa degradante situação, encarando o problema de forma a 

evitar posições redentoras e ingênuas.  

 Bauman critica os “sonhos e consolos comunitaristas dos intelectuais 

globalizados” (op.cit.). Nessa mesma linha de reflexão ((Bauman, 1999: 09) 

encontramos a seguinte reflexão:  

 

 

Ser local num mundo globalizado é sinal de privação e 
degradação social. Os desconfortos da existência localizada 
compõem-se do fato de que, com os espaços públicos removidos 
para além do alcance da vida localizada, as localidades estão 
perdendo a capacidade de gerar e negociar sentidos e se 
tornam cada vez mais dependentes de ações que dão e 
interpretam sentidos, ações que elas não controlam – chega dos 
sonhos e consolos comunitaristas dos intelectuais globalizados. 

 

 

Trata-se de uma posição ainda mais taxativa: os “centros de produção de 

significado (grifo nosso) estão livres das forças locais, fato que traz à tona um contexto 

de total subordinação das fracas forças locais às demandas extraterritoriais dos atores 

hegemônicos”. Esta seria, sem sombra de dúvida, a face mais cruel da globalização 

enquanto perversidade, infelizmente.  

E o gradativo desmonte dos espaços públicos, característica genuína do 

paradigma neoliberal, agrava ainda mais uma situação por si só desesperadora. O acesso 

aos bens materiais e simbólicos custa muito caro e está muito além de uma massa 

composta por bilhões de seres humanos que sobrevivem com menos de U$$ 1,00 por 

dia (dados oficiais da ONU). Dessa forma, sentencia Bauman (1999: 33):  

 
... um território despojado de espaço público dá pouca chance  
para que as normas sejam debatidas, para que os valores sejam 
confrontados e negociados. Os vereditos de certo e errado, belo 
e feio, adequado e inadequado, útil e inútil só podem ser 
decretados de cima, de regiões que jamais deverão ser 
penetradas senão por um olhar extremamente inquisitivo; os 
vereditos são inquestionáveis desde que nenhum 
questionamento significativo possa ser feito aos juízes e desde 
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que os juízes não deixem endereço – sequer um endereço 
eletrônico, um e-mail – e ninguém saiba com certeza onde 
residem. Não há espaço para os “líderes de opinião locais”; 
não há espaço para a “opinião local” enquanto tal. 

 

 

Ora, tal assimetria de poderes nos instiga a pensar que tanto a língua inglesa 

quanto a identidade não ocupam espaços neutros imunes a essas relações de força. Ao 

contrário, o acesso (cultural, educacional, político...) à língua “correta”, “bonita” e 

“adequada” depende, em grande medida, ao status social (ou o tamanho da conta 

bancária) daqueles que desejam “dominar” esse idioma. Igualmente, o acesso aos bens 

linguísticos/discursivos, tão necessários à construção da identidade, passa pelo crivo 

dessas relações assimétricas.  

Pensando em termos bakhtinanos, as posições ideológicas, emotivo-volitivas e 

valorativas que constituem a identidade dos sujeitos estão atreladas às condições sócio-

históricas da globalização contemporânea debatida anteriormente. A maneira como 

“sentimos”, “interpretamos” “avaliamos” o mundo que nos cerca muito depende da 

configuração social dominante em dado período histórico. Assim, criar e negociar 

sentidos, tendo como referência o atual estado da globalização perversa, é uma atividade 

cada vez mais restrita a um grupo reduzido de atores sociais.  

Dessa forma, os veredictos e decisões que ditam os rumos da economia e da 

política dependem cada vez menos dos atores locais e permanecem sob o controle de 

figuras “anônimas” que, com um simples bater do martelo, decidem pelo destino de 

milhões de pessoas. Sujeitos que não serão consultados sobre aquilo que influenciará de 

forma irreversível as suas vidas.  

Entendemos que toda essa reflexão acaba por reforçar a ideia central de que a 

relação eu-tu, conforme debatida nas seções anteriores, é significativamente pautada 

pelos escrutínios daqueles que detém o controle dos processos globais na atualidade.  

Veja que a “avaliação” que se faz sobre um idioma (certo-errado-adequado-inadequado) 

é, na maioria dos casos, reforçada por esse jogo de poder.  

Da mesma forma, o eu-tu discursivo é, inevitavelmente, cooptado por esse tipo 

de discurso hegemônico. Alguns classificam esses movimentos como sendo típicos 

daquilo que se convencionou chamar de pós-colonialismo, só para lembrar um pouco da 

reflexão tecida no capítulo anterior.  
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A despeito da vertiginosa expansão da língua inglesa pelo mundo, e do 

consequente aumento do número de alunos (clientes) que buscam o aprendizado da 

língua inglesa, o crescimento da exclusão e da falta de acesso a esses bens evidencia 

mais uma das contradições da globalização perversa. Muito embora a globalização 

enquanto fábula tente (e temos a impressão de que está conseguindo), contando com o 

auxílio da mídia publicitária, disseminar o discurso de que a globalização está aí para o 

benefício de todos e de que a lingua inglesa pode contribuir com esse nobre objetivo.  

Já vimos anteriormente que o qualificador “internacional” e “global” agregado 

(imposto) ao idioma inglês, e que consideramos como sendo uma das características 

fundamentais da globalização como fábula, pode servir como engodo no sentido de 

mascarar relações não tão “puras” assim.  

É importante ressalvar que toda essa gama de relações assimétricas se constitui 

como subsídio básico para a construção de imagens que, direta ou indiretamente, 

constituem, via imaginário, as representações que temos da língua e de nós mesmos. 

Vale dizer que nossas ações enquanto professores, alunos, falantes, muitas vezes, estão 

pautadas por essas imagens.    

Claro está, e as duras conclusões de Bauman não deixam dúvidas em relação a 

isto, que nem todas essas imagens gozam do mesmo prestígio, e a dura realidade da 

globalização perversa indica que a maioria dessas imagens está fora da grande festa da 

globalização contemporânea. E os sentidos, valores e posições identitárias que 

constituem tais imagens parecem seguir esse mesmo caminho. A monetarização da vida, 

nas palavras de Milton Santos (2000: 18) é, na verdade, um dos alicerces básicos dessa 

hierarquia:  

 

Seus fundamentos são a informação e o seu império, que 
encontram alicerce na produção de imagens e do imaginário, e 
se põem ao serviço do império do dinheiro, fundado este na 
economização e na monetarização da vida social e da vida 
pessoal.   

 
 

Note-se que a hegemonia neoliberal, alinhada junto ao poderio 

tecnológico/científico, é a força motriz que coloca em funcionamento a complexa rede 

que constitui a globalização perversa/fabular.  

Estamos diante, na verdade, da chamada “sociedade de consumidores”; interagindo 

ininterruptamente com seus ditames, obedecendo (por opção ou por obrigação) suas 
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leis, lutando para resguardar minimamente aqueles preciosos discursos (sentidos) que 

damos às nossas vidas; ao mesmo tempo em que, infelizmente, somos obrigados a 

desistir e/ou interromper projetos pessoais alternativos, por não possuirmos forças 

(financeiras, políticas, ideológicas) suficientes para seguirmos em frente. Pensando 

sobre esse tipo de sociabilidade, Bauman (2008: 71) entende que: 

 

A “sociedade de consumidores”, em outras palavras, representa 
o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha 
de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e 
rejeita todas as opções culturais alternativas. Uma sociedade 
em que se adaptar aos preceitos da cultura de consumo e seguí-
los estritamente é, para todos os fins e propósitos práticos, a 
única escolha aprovada de maneira incondicional.   

 

 

Pensar a língua inglesa e a identidade a partir desta constatação pode significar 

pensar em uma quase completa subordinação à ideologia hegemônica do mercado. Se, 

por um lado, não podemos subestimar as forças do mercado, sob o risco de sermos 

sonhadores “ingênuos”; do outro lado da moeda, não podemos, sob o risco de sermos 

“fatalistas” conformados, negar que as forças locais têm, sim, poder.  

Como vimos anteriormente, trata-se de um poder modesto, mas é uma forma de 

poder. Nesse caso, demonstrar coerência com a postura dialógica bakhtiniana adotada 

nesta pesquisa, significa pensar as relações entre local e global dentro de uma esfera em 

que ambos se informam mutuamente, sempre de forma conflituosa e quase nunca, 

simétrica. Arriscaríamos dizer que a “simetria” de poderes, no caso dos temas que nos 

propomos a estudar, é uma quimera, senão uma completa impossibilidade.  

Sendo assim, é importante neste ponto da reflexão, lembrar sobre o que nos 

adverte Michael Foucault (1979): o poder nunca está totalmente concentrado em uma 

única esfera da atividade humana. Na verdade, o poder é muito mais “líquido” (tomando 

emprestado esse termo de Bauman), constituído por “redes” interligadas que se auto-

informam, se inter-relacionam. Toda forma de exercício do poder gera um contrapoder. 

Dito de forma bakhtiniana, “toda palavra enunciada evoca uma contrapalavra”.  

A partir desse ponto de vista, podemos dialogar com o conceito de globalização 

como possibilidade, descrito no início desta seção. Dentro desse ponto de vista, os 

locais marginalizados passam a ser considerados como espaços férteis de criação, na 
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medida em que os sujeitos que habitam esses espaços criam lógicas próprias de 

organização cultural e política.   

E tais lógicas nem sempre seguem os ditames da economia de mercado, 

indicando novas alternativas frente à homogeneização imposta pelas forças globais. 

Estão, em outras palavras, exercendo seu “contrapoder”, “opondo à palavra enunciada 

uma contrapalavra”, só para lembrar mais uma vez Bakhtin.   

Nesse terreno fértil de criação, os sujeitos, de posse dos recursos linguísticos e 

discursivos de que dispõem, seguem “trabalhando” (em termos marxistas) os seus 

discursos e, consequentemente, as suas identidades. Sendo tanto essas (identidades) 

quanto aquelas (linguagens) móveis, fluidas, em constante processo histórico de 

transformação, a despeito de todas as tentativas de homogeneização.  

 

 

 

1.7. O discurso da mídia publicitária na contemporaneidade  

 

A mídia publicitária, de uma forma geral, está sempre atenta às novas necessidades 

que são criadas a todo o momento na sociedade contemporânea. O poder econômico 

vigente no mundo globalizado necessita, constantemente, de novas “fábulas” capazes de 

seduzir seus possíveis consumidores. Não se trata, no entanto, de um movimento de 

mão única.  

 As peças publicitárias, ao mesmo tempo em que bombardeiam seus 

interlocutores por intermédio dos seus artefatos linguísticos-discursivos também têm o 

seu processo de criação influenciado pelos comportamentos e pelo imaginário dos 

atores sociais. Essa relação de mão dupla é assim descrito por Coracini (2003: 53):  

 
Partindo do pressuposto segundo o qual a mídia em geral e, 
mais particularmente neste texto, a publicidade, ao mesmo 
tempo em que atende às expectativas de seu público, 
reproduzindo/repetindo o que ele quer ver /ouvir (consciente ou 
inconscientemente), traz sempre o novo, o inesperado,  
trabalhamos com a hipótese segundo a qual, desse modo, a 
publicidade sobre a escola de língua, em particular, ao mesmo 
tempo em que recebe a influência da sociedade, colabora na 
construção da subjetividade – via imaginário – sempre 
constitutivamente heterogênea, atravessada pelo outro (por 
outros discursos que constituem o interdiscurso, ou seja, a 
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memória discursiva), contribuindo para a formação do 
imaginário do sujeito... 

 
 

 

Dessa forma, as identidades dos fregueses são, em grande medida influenciadas 

pelos jogos discursivos oriundos da esfera publicitária. A imprescindibilidade do novo, 

somada ao desejo, consciente ou inconsciente, de constante atualização, aguça a 

criatividade da esfera publicitária.  

A relação dialética da mídia publicitária com os seus receptores, e vice-versa, 

mediada pelo discurso, produz marcas em suas subjetividades, bem como modifica a 

forma como os sujeitos encaram os outros e a si mesmos. O mercado publicitário 

voltado para o nicho das escolas de idiomas assume, inevitavelmente, essa postura 

dialógica de mão dupla.  

Não se trata, como veremos a seguir, de diálogos entre sujeitos e esferas “unas” e 

acabadas, visto que o interdiscurso põe em cena fios ideológicos originários de esferas 

ideológicas variadas (televisão, jornal, revistas, sites da web..), no sentido de instigar o 

imaginário social com as novidades que o mercado tem a oferecer, mobilizando 

posições valorativas que se enquadrem às necessidades do mercado e que acabam, 

devido a força que este detém, marcando a identidade dos possíveis clientes. Nesse 

sentido, segundo Coracini (2003: 54): 

 

Sabemos que o imaginário é o responsável pelo que se pode 
denominar sentimento de identidade, ao qual se atribui a ilusão 
de unidade, de completude do sujeito. Por outro lado, sabemos 
também que a publicidade desempenha papel fundamental nesse 
processo, uma vez que somos bombardeados por ela 
diariamente, seja na televisão, em revistas, jornais, outdoors e 
folhetos de toda ordem. Como conseqüência, ela age, seja 
reforçando os valores da sociedade, seja procurando deslocá-
los, na tentativa de produzir outros, mais adequados às 
necessidades do mercado; daí sua grande importância social.  

 
 

A ilusão de se estar sempre “completo” e “pronto” para desfrutar as benesses 

oferecidas pela globalização contemporânea parece ser uma tática linguística-discursiva 

cada vez utilizada na criação publicitária. As identidades dos futuros consumidores e 

mesmo daqueles que, por falta de recursos financeiros ou por opção, estão mais 

distantes desse processo são atingidas em maior ou menor grau, dependendo do 

contexto social no quem estão alocados.  

A publicidade está, atualmente, em todos os cantos, e parece ser cada vez mais 

difícil escapar das suas artimanhas. Para Coracini (2003: 56), professores e alunos têm 

os seus imaginários tocados pela mídia publicitária das escolas de idiomas:  
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Neste ponto de nossa reflexão, faz-se necessário explicar que 
partimos do pressuposto de que as peças publicitárias se nutrem 
dos discursos que perpassam o imaginário social e aqui 
incluímos os professores que atuam ou não nas escolas de 
língua, ao mesmo tempo em que nutrem o imaginário de 
professores e alunos, a quem se dirigem – afinal, o aluno é o 
cliente transformado em consumidor pela publicidade, inserida 
que está no sistema econômico neoliberal onde o que vale é o 
lucro (...).  

 

Dessa forma, o interdiscurso e o dialogismo referentes à publicidade das escolas de 

idiomas são formados, na sociedade de economia política regulada pelo neoliberalismo, 

a partir da teia de fios ideológicos que buscam enquadrar alunos e professores dentro de 

padrões identitários fiéis aos pressupostos que melhor atinjam os lucros esperados.  

Conforme discutido por Bauman (1999) em seção anterior, há muito pouco espaço para 

as identidades que trilham um caminho diferente daquilo que é ditado pelo marcado. 

Para o autor, essas identidades alternativas sequer são consideradas identidades, tão 

forte é o discurso de verdade presente na sociedade líquida pós-moderna.  

Nesse sentido, há uma tensão dialógica entre o novo, necessidade criada, e o velho, 

produto que deve ser imediatamente descartado. Novas identidades assumem o lugar de 

outras e, assim, o mercado vai se renovando e maximizando as suas possiblidades de 

lucro.  

Novos regimes de verdade orientam as estratégias na criação publicitária e no mundo do 

Marketing, influenciado de forma decisiva a constituição das identidades daqueles que 

querem, ou que são obrigados, ter acesso ao aprendizado do inglês.   

No atual cenário, podemos afirmar que a mídia publicitária ocupa lugar de destaque no 

conjunto dos discursos que formas as forças Centrípetas centralizadoras. Isso porque 

essa tensão entre o “velho” e o “novo”, na verdade, indica que é “velho” justamente 

aquilo que não serve mais aos anseios e aos lucros dos grupos hegemônicos.  

O “novo”, então, é enquadrado e regulamento sob padrões rígidos de controle até que 

seja substituído por outra novidade do mercado. E a mídia, quase sempre, exerce papel 

de destaque na manutenção das regras, dos jogos linguísticos e de poder que atestam 

legitimidade aos discursos do novo produto que foi eleito pela economia de mercado. 

Coracini (2003: 57) tece o seguinte comentário a respeito da identidade inserida nessa 

disputa entre o velho e o novo:  
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Assim, não estamos afirmando que dependem apenas da mídia 
as mudanças sociais – aliás não acreditamos nisso – mas que 
elas atuam no imaginário e na construção do que se pode 
chamar sentimento de identidade que, por sua vez, pode se 
transformar numa identificação simbólica, parece inegável. É 
no espaço de tensão e, portanto, de conflito entre o conhecido e 
o desconhecido, o novo e o velho, o mesmo e o diferente, que se 
encontram as estratégias de persuasão tão bem utilizadas pela 
mídia em geral e pela publicidade em particular, tornando 
natural o que é mera construção e necessidade legítima o que é 
supérfluo, vendendo, enfim, ilusões juntamente com o objeto 
muitas vezes transformado em fetiche. Construir necessidades é, 
aliás, a nosso ver, uma das formas de materializar a produção 
de verdades que guiam nossos atos e constituem nosso 
imaginário. E a publicidade serve muito bem a esse ideal 
mercadológico.  

 
 

A necessidade do mercado interage com o desejo do novo, do inesperado que, 

por sua vez, liga-se ao “desejo de poder”. Afinal, dominar uma língua, além de status 

significa, na atual conjuntura, ter acesso a postos de trabalho bem remunerados que 

podem garantir o acesso a bens de consumo, além de facilitar o contato dos falantes com 

outras culturas, em paisagens geográficas mais distantes. Portanto, a identidade está 

sempre ligada ao poder, e a publicidade sabe muito bem disso.  Coracini (2006: 225) 

associa o desejo de saber ao desejo de poder explorado pela televisão:  

 
 

De forma contundente, a televisão exerce seu maior ou menor 
fascínio de acordo com o interesse que cada programa é capaz 
de despertar no público a que se dirige, interesse que tem a ver 
com a dose de atendimento às expectativas (o esperado) do 
público espectador, e a dose de novidade (ou a capacidade de 
simular o novo – o inesperado), capaz de despertar a 
curiosidade e o desejo de saber, que, por sua vez, está sempre 
relacionado segundo Nietzsche e Foucault (1996), ao desejo de 
poder.  

 

Trata-se, ainda, de um poder que extrapola a esfera econômica e que atinge o 

lado emocional dos sujeitos, impondo, muitas vezes, crenças e valores que a sua razão 

não são capazes de filtrar. Até mesmo nesse ponto, o poder normatizador enquadra a 

subjetividade dos clientes, submetendo-os às suas estratégias de persuasão. Nessa linha 

de raciocínio, diz Coracini (2006: 227):  

 



64 

 

Ainda nessa linha de pensamento, cabe ressaltar que, levando o 
espectador à associação do que é encenado com as cenas da 
vida real, a televisão apela mais para a emoção do que para a 
razão ou reflexão, o que se dá de modo mais inconsciente do 
que consciente. Tal fenômeno favorece o controle das crenças, 
das atitudes e dos comportamentos (Ferres, 1998), dispensando, 
inclusive, o apelo a normas e leis. Como conseqüência, obtêm-
se a internalização de valores e comportamentos e a crença ou 
a ilusão de que é projetado na tela corresponde à realidade.  

 

As artimanhas discursivas da mídia publicitária tentam cooptar e atrair para o 

seu campo de poder aquelas identidades que não se enquadram nos regimes de verdade 

dominantes. Esse objetivo de anexação de novas identidades (futuros clientes) busca 

apoio na produção de necessidades, ainda que falsas. Para Coracini (2006: 227/228), 

esse processo se consolida da seguinte forma:  

 

Sabe-se, ainda, que construir (falsas) necessidades, ou seja, 
simulacros de necessidades, é uma das formas de materializar a 
produção de verdades (Foucault, 1996) que guiam nossos atos e 
constituem nosso imaginário. Ora, se partirmos do pressuposto 
de que as verdades são sempre construídas e, como tal, sempre 
produto de interpretação, compreendemos melhor o que 
acontece com a mídia na sua relação com o público: ela 
interpreta o objeto anunciado, que, por sua vez, já foi 
interpretado por seu(s) criador(es), sempre a partir do 
imaginário construído em torno do consumidor (ou do 
telespectador). Assim, o primeiro contato do consumidor com a 
mercadoria se dá, quase sempre, por meio da mídia, que age 
tão subliminarmente que ele (consumidor) acredita, mais tarde, 
estar escolhendo consciente e livremente o produto.     

 

 

A produção linguística-discursiva de “verdades” está baseada, paralelamente, na 

construção de “mentiras” (simulacros). Vale dizer que é uma verdade fruto de disputas 

ideológicas em que a força do capital exerce maior poder de persuasão ao mesmo tempo 

em que tenta isolar o máximo possível as “distorções” e os desvios que possam colocar 

em risco a fixação de uma determinada identidade como norma.  

Trata-se, na verdade, de uma falsa novidade, na medida em que a manutenção de 

um novo produto dá-se com a tentativa contínua de expurgar posturas políticas que 

posam ameaçar a efetivação de verdade dominante.  
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Desse modo, “a mídia televisiva simplifica tudo e todos; provoca efeitos de real 

e, portanto, identificações de toda sorte; tem efeitos de sentido moralizantes e 

homogeneizantes, pois dita modelos de conduta para todos” (Coracini, 2006: 234).  

 

Embora um dos objetivos centrais da mídia publicitária seja o de promover os 

discursos que seus interlocutores gostariam de escutar, há, nesse contexto, a 

preponderância do “convencimento” atrelado à necessidade dominante do contexto 

mercadológico. Por um lado, busca instruir, por outro, vender. Estamos diante de um 

movimento de mão dupla em que a competição desenfreada entre as corporações exige, 

por parte do mercado publicitário, criações que convençam e que “encantem” os futuros 

clientes. Nesse sentido, Milton Santos (2000: 39/40) afirma o seguinte: 

 

Estamos diante de um novo “encantamento do mundo”, no qual 
o discurso e a retórica são o princípio e o fim. Esse imperativo e 
essa onipresença da informação são insidiosos, já que a 
informação atual tem dois rostos, um pelo qual ela busca 
instruir, e um outro, pelo qual ela busca convencer. Este é o 
trabalho da publicidade. Se a informação tem, hoje, essas duas 
caras, a cara de convencer se torna muito mais presente, na 
medida em que a publicidade se transformou em algo que 
antecipa a produção. Brigando pela sobrevivência e hegemonia, 
em função da competitividade, as empresas não podem existir 
sem publicidade, que se tornou o nervo do comércio.  
 

A necessidade de criação de discursos persuasivos e que resultem em aumento 

de competitividade e de vendas é cada vez mais entregue aos gurus do marketing, 

profissionais comprometidos com a missão de criar, para seus clientes, massas de 

consumidores, antes mesmo que os produtos físicos abasteçam as prateleiras das lojas 

de departamentos. Ou seja: a criação do discurso precede a criação material da 

mercadoria. Atualmente, para Milton Santos (2000: 48/49):  

 

(...) as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes 
mesmo de produzir os produtos. Um dado essencial do 
entendimento do consumo é que a produção do consumidor, 
hoje, precede à produção dos bens e dos serviços. Então, na 
cadeia causal, a chamada autonomia da produção cede lugar 
ao despotismo do consumo. Daí, o império da informação e da 
publicidade. Tal remédio teria 1% de medicina e 99% de 
publicidade, mas todas as coisas no comércio acabam por ter 
essa composição: publicidade + materialidade; publicidade + 
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serviços, e esse é o caso de tantas mercadorias cuja circulação 
é fundada numa propaganda insistente e frequentemente 
enganosa.  

 
 

E é a partir dessa reflexão que entendemos ser fundamental pensar a constituição 

das identidades dos sujeitos sociais considerando o papel exercido pela publicidade e 

nas estratégias que utiliza para conquistar a atenção dos seus interlocutores, sempre com 

o objetivo de satisfazer as necessidade mercadológicas no atual contexto da 

globalização neoliberal.  

Não raramente, os fios ideológicos que compõem certa mercadoria são 

produzidos de tal forma que tornam o objeto criado em fetiche e/ou desejo, acionando, 

como vimos anteriormente, o inconsciente dos consumidores, agregando às suas 

identidades características das quais não podem evitar. Milton Santos (2000: 51) 

enxerga nesse processo de identificação via publicidade uma forma de 

“apequenamento” do homem, da qual somos obrigados a concordar:  

 

 

Os objetos são coisas, são reais. Eles se apresentam diante de 
nós não apenas como um discurso, mas como um discurso 
ideológico, que nos convoca, malgrado nós, a uma forma de 
comportamento. E esse império de objetos tem um papel 
relevante na produção desse novo homem apequenado que 
estamos todos ameaçados de ser. Até a Segunda Guerra 
Mundial, tínhamos em torno de nós alguns objetos, os quais 
comandávamos. Hoje, meio século depois, o que há em torno é 
uma multidão de objetos, todo ou quase todos querendo nos 
comandar. Uma das grandes diferenças entre o mundo de há 
cinqüenta anos e o mundo de agora é esse papel de comando 
atribuído aos objetos. E são objetos carregando uma ideologia 
que lhes é entregue pelos homens do marketing e do design ao 
serviço do mercado.    

 

 

No encerramento da presente seção, é importante salientar que procuramos, no 

decorrer das discussões enfatizar a influência mútua que a esfera publicitária exerce na 

constituição identitária dos sujeitos ao mesmo tempo em que também refrata posições 

valorativas oriundas do espectro social mais amplo.  

 A próxima seção desta tese situa o tema da “identidade” no contexto da 

globalização mercadológica e as possíveis implicações dessa inter-relação entre as 
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identidades modernas e a globalização contemporânea para a constituição identitária dos 

sujeitos sociais.  

 

 

1.8.Identidade e suas relações constitutivas com a linguagem e a ideologia em um 

contexto de globalização mercadológica 

 

Esta seção tem como objetivo precípuo, delinear os aportes teóricos que 

entendemos ser fundamentais para discutir o tema da identidade levando em 

consideração os princípios discutidos previamente.  

Dada a complexidade de um tema que, há muito tempo, vem sendo exaustivamente 

debatido e problematizado, assim como sua vital importância para esta tese, julgamos 

ser conveniente, desde já, explicitar os traços gerais das ideias que serão discutidas no 

desenrolar desta seção. Assim, a perspectiva teórica aqui adotada, entende a identidade 

como:  

 

1- Sócio-historicamente construída;  

2- Linguisticamente/discursivamente constituída;  

3- De natureza dialética;  

4- Em constante diálogo com as esferas de poder;  

5- Ideologicamente orientada.  

 

Cabe, ainda, ressaltar que a elaboração deste capítulo está baseada no diálogo 

interdisciplinar e levará em conta, então, contribuições advindas de áreas distintas do 

conhecimento, tais como: filosofia, pragmática, estudos culturais, por exemplo.  

É importante esclarecer que não é nosso objetivo colocar uma área em conflito com a 

outra no sentido de fazer prevalecer alguma delas, mas, sobretudo, dialogar com as 

contribuições de cada uma dessas escolas tendo como norte a construção de um olhar 

crítico acerca do objeto em questão e que seja pertinente frente aos objetivos propostos 

para esta pesquisa.  

Feitas as ressalvas iniciais, passemos à primeira teorização aqui adotada, 

diretamente relacionada à ideia de que não seja possível, apoiados no referencial 

bakhtiniano adotado nesta tese, separar a língua da identidade, dada a relação de 

interdependência que lhes dá vida e movimento.  Embora não dialogue diretamente com 
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Bakhtin, Rajagopalan (1998: 41/42) tece um importante comentário a respeito dessa 

relação:  

 

A identidade de um indivíduo se constrói na língua e através 
dela. Isso significa que o indivíduo não tem uma identidade fixa 
anterior e fora da língua. Além disso, a construção da 
identidade de um indivíduo na língua e através dela depende do 
fato de a própria língua em si ser uma atividade em evolução e 
vice-versa. Em outras palavras, as identidades da língua e do 
indivíduo têm implicações mútuas. Isso por sua vez significa que 
as identidades em questão estão sempre num estado de fluxo. 
Colocando essa tese na sua formulação mais radical: falar de 
identidade, seja do indivíduo falante seja da língua isolada, é 
recorrer a uma ficção conveniente...  

 

A observação de Rajagopalan é importante tendo em vista que, sobretudo na 

cultura ocidental, durante muito tempo, e ainda em tempos atuais, construiu-se um 

poderoso mito segundo o qual a identidade de um sujeito é idealizada com vistas a 

proteger, sob o risco de qualquer ameaça externa, uma essência fixa e imutável.  

Tal abordagem está, em grande parte, relacionada à noção de verdade oriunda da 

razão metafísica, alimentando o desejo de um ser uno e completo, coerente com uma 

essência única e inabalável, autossuficente. Sobre esse aspecto, encontramos a seguinte 

constatação em Coracini (2003: 55):  

 

Assumimos, portanto, identidade como um sentimento, ilusão de 
completude, homogeneidade e unidade, que se constrói no 
imaginário e que, justamente por constituir uma ilusão, carrega 
a idéia de verdade oriunda da razão, que define, na cultura 
ocidental, a própria humanidade. Balen (op.cit.: 37) lembra que 
”o pensar metafísico, no mundo ocidental, abordou a questão 
do homem e do mundo a partir do conceito de identidade’: o 
importante é buscar algo que determina o ser, definindo-o e 
traçando o seu limite: “uma ‘natureza’ ou um ‘substrato’ que 
tenha um caráter absoluto e necessário.   

 

Dentro desse ponto de vista “essencialista”, a língua e a identidade passam a ser 

representadas como instituições autônomas e independentes de coerções externas. É fato 

que essa concepção alimentou, em parte e de forma conveniente, a ganância de projetos 

nacionalistas estimulados, por sua vez, por políticas linguísticas geopoliticamente 

orientadas  (Rajagopalan, 2004/ 2005).  
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Sendo a questão geopolítica essencial para pensarmos a relação da língua com a 

identidade, não poderíamos deixar de considerá-la para este trabalho. No entanto, 

entendemos que esse tema foi basicamente discutido em seção anterior. Sendo assim, é 

válido, neste estágio, focarmos o caráter transitório, fluido e sócio-histórico bem como a 

relevância da linguagem na base da constituição dos processos identitários. A esse 

respeito, comenta Grigoletto (2003: 39):  

 

 

Como sujeitos de linguagem que somos e sujeitos constituídos 
por discursos, a assunção de posições identitárias é 
naturalmente perpassada pela nossa relação com as 
discursividades colocadas em jogo no processo sócio-histórico-
ideológico de produção dos sentidos e dos próprios sujeitos. 
Assim, a ligação entre discurso e identidade se mostra bastante 
estreita, podendo-se afirmar que assumimos posições 
identitárias – que são, na verdade, fruto de movimentos de 
identificação, sempre instáveis e incompletos – pelo trabalho de 
interpelação dos discursos sobre nós.  

 

 

Dois argumentos básicos podem ser extraídos a partir daí. Primeiro: a noção de 

identidade encarada como unidade fixa e imutável passa a ser questionada, abrindo 

caminho para pesarmos nesse fenômeno como sendo algo muito mais plástico e 

flexível, suscetível às influências do mundo exterior.  

Segundo, a identidade de um determinado sujeito é constituída na relação entre 

os discursos sócio-historicamente posicionados à sua volta, nas dinâmicas e fluxos 

ideologicamente/politicamente orientados. Não há mais, pois, espaço para uma verdade 

única essencializada, de caráter transcendental, tampouco para posições identitárias 

neutras e/ou imunes às interpelações discursivas dos sujeitos e das instituições que nos 

cercam.  

Seguindo essa linha de argumentação, passamos a entender os sentidos e 

representações que orientam a constituição identitária dos sujeitos como partes 

integrantes de um processo dialético, conflituoso e em constante fluxo de 

transformação. Acreditamos ser esta a noção básica de identidade construída para o 

presente trabalho.  

Dessa forma, pensar na identidade do sujeito falante de um determinado idioma, 

no nosso caso a língua inglesa, significa pensar em um ser falante imerso em contextos 
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em que os fluxos culturais, políticos, econômicos e ideológicos aparecem mixados, 

informando-se mutuamente ao mesmo tempo em que as identidades dos atores 

implicados vão sendo moldadas de acordo com os jogos de poder estabelecidos em uma 

determinada conjuntura sócio-histórica.  

Trazer à tona os jogos de poder abre importante precedente para pensarmos no 

papel exercido por aquelas instituições políticas e religiosas que ocupam espaço naquilo 

que Bakhtin/Volochínov (2009), partindo da teoria marxista, chamam de superestrutura. 

 São essas instituições, não somente as políticas e religiosas, ramificações 

constitutivas de um todo sistemático tecido, como diria Bakhtin, a partir de uma 

multidão de fios ideológicos e que exercem forte influência na constituição identitária 

dos sujeitos. Parece-nos interessante, neste momento, citar uma reflexão de Rajagopalan 

(1998: 26) que vem ao encontro da nossa reflexão:  

  

Na realidade, parece que o que temos é um indivíduo composto 
ou, melhor ainda, um indivíduo proteiforme cujas 
reivindicações de ser um falante desta língua e não daquela se 
baseiam sobretudo em certos fatores como lealdade lingüística 
que, por sua vez, tem a ver com a possível simpatia do indivíduo 
em questão por um dos vários partidos políticos sectários ou 
nacionalistas, com a intensidade de sua identificação com este 
ou aquele grupo religioso etc.  

 

 

Levando em consideração a relação da língua inglesa com o colonialismo, 

Pennycook (1998), enxerga, no bojo dessa estreita ligação, o forte poder religioso 

exercido pelo Anglicismo e as posições políticas daí decorrentes como fatores decisivos 

na constituição identitária dos falantes e daqueles que almejam e/ou que são obrigados a 

tornarem-se falantes da língua inglesa.  

 Ou seja, paralelo com o desejo de pertencimento e fidelidade a uma 

determinada língua assim como noção de quem somos perante ela, instituições de 

natureza social diversa exercem o seu poder que, direta ou indiretamente, acabará por 

influenciar a própria ideia de identidade e de língua.  

Consequentemente, como sujeitos de linguagem que somos, as nossas 

identidades serão, pela nossa própria vontade ou não, culturalmente marcadas por essa 

dinâmica linguística/discursiva. Tal sentimento de adesão/pertencimento a uma 

determinada língua, assim como todo estrato social necessário à constituição identitária 

e à própria vida da linguagem, de forma voluntária e/ou imposta é orientado por um 



71 

 

conjunto interligado de sistemas políticos, técnicos e corporativos que, ao seu turno, 

estão na base da construção do imaginário referente àquilo que somos perante a 

globalização contemporânea.  

Técnica, globalização, imaginário e exclusão emergem desse cenário de 

interdependência como termos ricos para a presente reflexão no sentido de pensarmos 

no posicionamento social a que milhões de sujeitos estão submetidos e nas 

consequentes relações de poder que marcarão de forma indelével as identidades dos 

atores aí inseridos. Acerca dessas relações, Milton Santos (2000: 45) faz a seguinte 

reflexão:   

 

Quando o sistema político formado pelos governos e pelas 
empresas utiliza os sistemas técnicos contemporâneos e seu 
imaginário para produzir a atual globalização, aponta-nos para 
formas de relações econômicas implacáveis, que não aceitam 
discussão e exigem obediência imediata, sem a qual os atores 
são expulsos da cena ou permanecem escravos de uma lógica 
indispensável ao funcionamento do sistema como um todo.    

 

 

O atual cenário da globalização enquadra seus atores em relações assimétricas de 

poder de modo que aqueles que não se adaptam e/ou se insurgem contra a ordem 

vigente estabelecida sofrem, automaticamente, algum tipo de punição ou sanção 

imediata.  

A identidade, pensada a partir dessas relações, passa a ser entendida como um 

processo de escolha condicionado a fatores políticos e econômicos poderosos. Não se 

trata de um processo de livre escola em que os recursos materiais, linguísticos e 

discursivos estão à disposição de todos aqueles que almejam adotar para si uma 

determinada identidade.  

Antes de tudo, de acordo com esse pressuposto, devemos reconhecer uma forma 

de perversidade sistêmica (Milton Santos, 2000) que é alimentada pela ideia dominante 

da filosofia capitalista atual: a competitividade. Sobre essa ideia, Milton Santos (2000: 

60) tece o seguinte comentário:  

 

Ao nosso ver, a causa essencial da perversidade sistêmica é a 
instituição, por lei geral da vida social, da competitividade 
como regra absoluta, uma competitividade que escorre sobre 
todo o edifício social. O outro, seja ele empresa, instituição ou 
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indivíduo, aprece como um obstáculo à realização dos fins de 
cada um e deve ser removido, por isso sendo considerado uma 
coisa. Decorrem daí a celebração da guerra de todos contra 
todos, com a utilização de qualquer que seja o meio para obter 
o fim colimado, isto é, competir e, se possível, vencer .   

 

 

A competitividade surge, então, como regra básica universal a ser 

inexoravelmente seguida e obedecida.  As palavras de Milton Santos indicam que a 

força desse ideário de competição é tamanha que, via de regra, todos os estratos da vida 

social são influenciados por este ditame.  

O outro (falante de uma língua, empresa, partido político, etc.) deve, portanto, 

ser o quanto antes eliminado, excluído do jogo para que apenas um vencedor prevaleça. 

As identidades, com base nesta lógica, são flagradas em um complexo processo de luta 

social do qual fazem parte instituições presentes tanto na infra-estrutura quanto na 

superestrutura.  

Dessa forma, a esfera publicitária, por exemplo, não passa incólume frente a essa 

disputa. Ao contrário, dela faz parte, emergindo como um dos seus principais suportes 

discursivos.  

A própria língua inglesa surge, aí, como uma forma de técnica essencial ao 

pensamento global dominante e que é, portanto, umas das faces constitutivas não 

somente dos sujeitos, como também das instituições. O inglês é, além disso, uma 

técnica vital para quem deseja permanecer vivo no jogo da globalização ao mesmo 

tempo em que é essencial à própria lógica sistêmica da competitividade.  

Dito de outras formas, dominar tecnicamente a língua inglesa (ler, falar, escrever 

e ouvir “corretamente”) é pressuposto obrigatório para adentrar e se manter vivo em um 

ambiente de competição global.  Ainda assim, o competidor deve sempre estar de 

prontidão, atualizado e em sintonia com o que há de mais moderno e inovador. Pois o 

idioma inglês compõe uma família de técnicas mais amplas: técnicas verbais, 

discursivas, matemáticas, computacionais, etc. 

 Manter-se na “crista da onda” exige do competidor uma atualização frequente, 

fiel e incontestável aos ditames e regras inexoráveis da família de técnicas dominante de 

um determinado período sócio-histórico. Não que as demais famílias de técnicas 

desapareçam por completo. Na verdade, elas continuam existindo. No entanto, 

amargando um status desprestigiado, quase sem poder e, a rigor, fora do jogo.  
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E, assim, os rótulos de “vencedor” e “perdedor” vão sendo distribuídos a um 

número cada vez menor de atores, no primeiro caso, e a uma quantidade crescente de 

sujeitos, no segundo.  Nesse sentido, Milton Santos (2000: 25) entende que:  

 

Ao surgir uma nova família de técnicas, as outras não 
desaparecem. Continuam existindo, mas o novo conjunto de 
instrumentos passa a ser usado pelos novos atores hegemônicos, 
enquanto os não hegemônicos continuam utilizando conjuntos 
menos atuais e menos poderosos. Quando um determinado ator 
não tem as condições para mobilizar as técnicas consideradas 
mais avançadas, torna-se, por isso mesmo, um ator de menos 
importância no período atual.  

 

 

Novamente, a questão da identidade, se pensada na sua relação com a língua 

inglesa e coma ideologia, ganha novos contornos ao dialogar com as características 

fundamentais da globalização discutidas até aqui. O sistema social vigente e as 

instituições e técnicas que dele fazem parte são orientadas por posições ideológicas que, 

ao seu turno, exercerão papel importante na construção identitária dos sujeitos.  

Não podemos, portanto, focalizar o poder da ciência e da técnica dentro de um 

vácuo ideológico. Conforme já visto em seção anterior, a língua inglesa é vista, 

atualmente, como ferramenta essencial ao desenvolvimento científico e tecnológico. E a 

ideologia está a todo o momento interagindo como parte constitutiva dessa demanda.  

Para Habermas (2001), não podemos pensar a técnica fora de um projeto 

racionalizador e ideológico, pois “a técnica é, em cada caso, um projeto histórico-social; 

nele se projeta o que uma sociedade e os interesses nela dominantes pensam fazer com 

os homens e com as coisas” (idem: 47).  

As diferentes famílias de técnicas fazem parte de um projeto de dominação 

encabeçado por atores hegemônicos pertencentes a um momento sócio-histórico 

específico. E a língua inglesa é constitutiva desse projeto político-ideológico. Desde o 

período da colonização britânica (conforme visto em seção anterior) até o presente, esta 

língua exerce papel fundamental, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de 

vista cultural.  

Nesse sentido, a política é essencial, pois “As técnicas apenas se realizam, 

tornando-se história, com a intermediação da política, isto é, da política das empresas 

e da política dos Estados, conjunta ou separadamente (Milton Santos, 2000: 26).   



74 

 

Ou seja, as forças hegemônicas emanam do poder exercido pelas grandes 

corporações bem como pelos Estados, elegendo, quase sempre de forma despótica, as 

famílias de técnicas necessárias ao bom funcionamento dos sistemas hegemônicos em 

vigor. Essa tirania é considerada por Milton Santos (2000: 37) como dupla. De um lado; 

envolve a tirania do dinheiro, do outro, a tirania da informação: 

 

Consideramos, em primeiro lugar, a emergência de uma dupla 
tirania, a do dinheiro e a da informação, intimamente 
relacionadas. Ambas, juntas, fornecem as bases do sistema 
ideológico que legitima as ações mais características da época 
e, ao mesmo tempo, buscam conformar segundo um novo ethos 
as relações sociais e interpessoais, influenciando o caráter das 
pessoas.  

 

 

Chegamos a um ponto importante da nossa reflexão: o poder exercido pelo 

dinheiro em uma sociedade em que tudo pode se “coisificar”, virar mercadoria.  Entra 

em cena o dinheiro que tudo pode comprar: curso de idiomas, técnicas, informação. A 

citação de Milton Santos é importante, pois coloca, em poucas palavras, a influência 

exercida pelo dinheiro nas relações interpessoais e na construção ideológica de um novo 

ethos. Este diretamente relacionado, dentro do nosso entendimento, à transformação das 

pessoas em mercadorias.  

Em uma sociedade formada basicamente por consumidores, a prerrogativa de se 

obter sucesso no mercado passa a ser considerada como fundamental diante daquilo que 

o sujeito pode ser em sua vida pessoal e profissional. Em outras palavras, para Bauman 

(2008: 20/21) “Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem 

primeiro virar mercadoria”.  

A força do mercado erige, então, como fator capital na produção das nossas 

subjetividades em um contexto de globalização mercadológica. Ser significa ser 

mercadoria. Bauman (2008: idem) discorre um pouco mais sobre essa questão:  

 

A “subjetividade” do “sujeito”, e a maior parte daquilo que 
essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, concentra-se 
num esforço sem fim para ela própria se tornar, e permanecer, 
uma mercadoria vendável.  

 

O dinamismo da sociedade contemporânea exige estado de permanente atenção 

aos, na maioria das vezes, imprevisíveis movimentos do mercado e às sempre novas 
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tendências que devemos seguir se quisermos permanecer vivos em um ambiente em que 

a ideologia do dinheiro e da competição se impõem como normas absolutistas a serem 

estritamente seguidas e obedecidas.  

Conforme dito anteriormente, a não obediência a essas normas implica, quase 

que automaticamente, na exclusão e/ou à impossibilidade de interação com o mercado 

globalizado. E não ser mercadoria, dentro do atual contexto, significa, seguindo essa 

lógica, não ser nada.  

 Dessa forma, não dispondo dos rótulos de “apto” e de “vendável”, 

consequentemente, não dispondo de recursos financeiros que lhes possibilitem interação 

na sociedade de consumidores, os sujeitos expulsos/impedidos encontram-se em uma 

situação perversa em que o direito de possuir uma identidade simplesmente não existe. 

Esta é, para Bauman (2008: 21) “A característica mais proeminente da sociedade de 

consumidores – ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta – é a transformação 

dos consumidores em mercadorias”.   

Do ponto de vista identitário, os estudos de Bauman têm relevantes implicações 

para este tema na medida em que discute a pressão exercida pelo poder do mercado e na 

maneira como somos, em grande medida, obrigados a nos ajustarmos a uma lógica de 

competição em detrimento de posições alternativas éticas necessárias à construção de 

um cenário mais humano.  

Sendo a construção da identidade um processo sócio-histórico multifacetado e 

prenhe de posições contraditórias, parece ser a força do mercado o fator preponderante 

que se sobrepõe aos demais estratos da vida social que compõem uma determinada 

posição identitária.  

Nesse sentido, a trama de fios ideológicos que compõe uma identidade 

específica coexiste no interior de uma atmosfera dialogicizada em que vetores de força 

contraditórios disputam espaço e poder. Cabe ressaltar que esses vetores não gozam do 

mesmo prestígio assim como ocupam posições hierárquicas conflituosas.  

E isso implica defender a tese de que não há harmonia entre esses vetores, visto 

que estão imersos em posições assimétricas de poder. Não há entre eles harmonia 

alguma. Ao contrário, estão a todo o momento em estado de conflito, movidos por 

interesses distintos e, não raramente, lutando por objetivos diametralmente opostos.  

A teorização desenvolvida até aqui, entende que o poder exercido pelo discurso 

mercadológico ostenta posição privilegiada diante dos variados discursos de que 

dispomos para sustentamos nossas posições identitárias. Ocorre que, como já dito 
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anteriormente, a sociedade de consumidores, inexoravelmente, atomiza do discurso do 

mercado e, paralelamente, reduz ao mínimo outros possíveis estilos de vida. Bauman 

(2008: 71), comenta esta posição autoritária da seguinte maneira:  

 

 

A “sociedade de consumidores”, em outras palavras, representa 
o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha 
de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e 
rejeita todas as opções culturais alternativas. Uma sociedade 
em que se adaptar aos preceitos da cultura de consumo e segui-
los estritamente é, para todos os fins e propósitos práticos, a 
única escolha aprovada de maneira incondicional.   

 
 

Estar em sintonia com os escrutínios do mercado, nesses termos, significa ter 

maiores chances de ser aceito e aprovado para poder, em primeira instância, disputar os 

benefícios oriundos da atual globalização hegemônica. Do outro extremo, escutamos 

apenas os ecos de um número crescente de grupos que, a despeito de lutarem pelo 

direito de ser, de possuir uma identidade, poucas chances possuem de serem ouvidos e 

valorizados.  

Já discutimos anteriormente que o domínio da língua inglesa é pré-requisito 

obrigatório para todos que desejam usufruir dos supostos benefícios oferecidos na 

atualidade. O inglês é, ao mesmo tempo, mercadoria e massa discursiva útil à 

constituição identitária.  

É, portanto, contaminada pelos imperativos da competição e do dinheiro, do 

desejo enquanto mercadoria e da meta enquanto língua que auxilia na aquisição do 

passaporte que dá acesso ao mundo globalizado. Trata-se, tanto para fins profissionais e 

acadêmicos quanto para fins pessoais, de uma técnica essencial que torna nossas 

identidades mais atraentes aos olhos do mundo.  

Resumidamente, o domínio da Língua Inglesa nos habilita, enquanto 

mercadorias,  a disputar com outras mercadorias os cada vez mais reduzidos espaços da 

vida social contemporânea.  

Importante ressaltar que essa disputa vai além da aquisição dos recursos 

materiais necessários ao empoderamento das nossas identidades na sociedade de 

consumidores. A natureza discursiva constitutiva desses recursos deve ser igualmente 

considerada. Silva (1994: 16), no alerta sobre esta importante dimensão:  
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A presente ofensiva neoliberal precisa ser vista não apenas 
como uma luta em torno da distribuição de recursos materiais e 
econômicos (o que ela também é), [...] mas sobretudo como uma 
luta para criar as próprias categorias, noções e termos através 
dos quais se pode nomear a sociedade e o mundo[...].  

 
 

Ou seja, o imperativo da competição encara tanto a dimensão material quanto a 

esfera discursiva como constituintes precípuas das lutas sociais e dos grupos que delas 

participam. Nos atuais moldes da globalização, os grupos que detém mais vantagens 

materiais e simbólicas são os que possuem as melhores condições de terem as suas 

identidades validadas e valorizadas.  

No outro pólo, geralmente nas periferias do mundo, amontoam-se a maior parte 

dos demais grupos que, desvalidos materialmente, lutam com o objetivo de terem as 

suas identidades reconhecidas ou, simplesmente, sequer tem noção da hipercompetição 

desenfreada que, atualmente, pode influenciar a forma como nos vemos perante aos 

outros e perante a nós mesmos. Konder (2000: 93), a respeito da subjetividade, tece o 

seguinte comentário: “A hipercompetição desenfreada tende a moldar a sensibilidade 

até mesmo nas regiões mais íntimas da psyque: as fantasias, os desejos são 

pressionados no sentido de se adequarem às urgências do consumismo”.  

Trata-se de uma reflexão interessante, pois coloca em evidência a relação do 

consumismo, própria da sociedade de consumidores, com aquilo que temos de mais 

íntimo em nossas vidas pessoais. Desejos e fantasias que, outrora, achávamos 

devidamente protegidas diante das ameaças externas de um mundo conturbado. 

Ameaças que, no entanto, por nossa própria vontade ou, na maioria das vezes, contra 

ela, agora fazem parte da nossa vida, quer queiramos ou não.  

Isso posto, cabe, neste momento, discutir um termo muito em voga atualmente e 

que se relaciona diretamente ao tema da identidade: o multiculturalismo. Nunca na 

história da humanidade as diferenças e as interações entre as diferentes culturas 

estiveram tão presentes em nosso cotidiano.  

Da culinária popular à alta produção científica, os fluxos e as trocas materiais e 

simbólicas, entre as mais variadas culturas, estão ocorrendo de forma gradativa, cada 

vez mais rápidas e fluidas. Nesse mesmo ritmo, questões relativas às identidades 

também viajam com facilidade de um canto a outro do planeta, em um curto espaço de 

tempo.  
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Como consequência, o multiculturalismo vem ganhando prestígio nas mais 

variadas esferas da atividade humana e, ao mesmo tempo, fazendo ruir a noção de 

identidade como instância una, pura e intocável. Estaríamos, nesse caso, diante de um 

fenômeno social conhecido como “crise de identidade”.  

Não haveria mais, de acordo com esse ponto de vista, contexto sócio-histórico 

que garantisse a soberania de identidades nacionais fixas e inexoráveis. Ao contrário, 

agora, todas as identidades poderiam intercambiar livremente no atual cenário da 

globalização, este livre de fronteiras restritivas, sempre aberto ao novo. Os sujeitos 

sociais poderiam, assim, desfrutar dos benefícios que o livre mercado poderia 

proporcionar.   

De acordo com a discussão desenvolvida em capítulo anterior, vimos que, na 

verdade, esta ideia de inclusão alimenta a ideologia da globalização enquanto fábula, ao 

mesmo tempo em que a globalização como perversidade se erige como força propulsora 

da ideologia de mercado, provocando mais exclusão de identidades do que inclusão.  

Esta contradição é, pois, uma das características essenciais da ideologia que 

atribui somente fatores positivos ao multiculturalismo, escamoteando ao máximo a 

essência autoritária e homogeneizadora da atual globalização no sentido de 

garantir/criar tão somente um novo nicho de mercado. Sobre este aspecto contraditório, 

Coracini, (2003, orelha de livro) faz a seguinte reflexão:  

 

 

Vivemos um período caracterizado por algo que se tem 
denominado “crise de identidade”, provocada, em grande 
parte, pela ideologia da globalização que, ainda que neguem 
seus defensores, pretende a centralização e a homogeneização 
de tudo e de todos: as diferenças só são respeitadas na medida 
em que garantem a manutenção ou a criação de um novo 
mercado de consumo.  

 
 

Seguindo esse ponto de vista, identificamos o tema do multiculturalismo como 

sendo uma palavra com ao menos, duas faces: uma sedutora e uma contraditória. A 

ideia de reconhecimento das diferenças via inclusão das mais variadas culturas à seara 

do mercado parece mesmo algo impressionante.  

Em igual medida, espanta o efeito contrário que termina por homogeneizar essas 

mesmas culturas no sentido de transformar tudo e todos em mercadorias. Se subtrairmos 

a política, a ideologia e o poder das relações a que acabamos de nos referir, teremos, 
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sem dúvida, um cenário de fantasia conveniente. Mas, como nossa opção teórica optou 

pelo caminho oposto, acabaremos por encontrar um novo cenário. Nesse sentido, para 

Coracini (2003: 53): 

  

...  as diferenças e as identidades ligam-se, de certa forma, ao 
que Goldberg (1994 apud Hall, 2003: 53)chama de 
“multiculturalismo comercial” o qual pressupõe que, se a 
diversidade dos indivíduos de distintas comunidades for 
publicamente reconhecida, então os problemas de diferença 
cultural serão resolvidos (e dissolvidos) no consumo privado, 
sem qualquer necessidade de redistribuição de poder e dos 
recursos.   

 

Novamente, somos instigados a encarar estas contradições como aspectos 

centrais da globalização como fábula discutida em seção anterior e, em consonância 

com a posição adotada neste trabalho em relação à linguagem, encarar a constituição da 

identidade a partir da sua multifacetada base, espaço onde podemos ouvir uma vasta 

gama de vozes, lutando por espaço, ininterruptamente dialogicizadas.  

Nesse sentido, embora as diferentes identidades se entrecruzem e se inter-

relacionem a todo o momento no fluxo da história, algumas dessas identidades se 

sobressairão sobre as demais, criando cadeias hierárquicas específicas de cada fase 

histórica.  

Dependendo dos vetores de poder vigentes, algumas ou, dependendo do caso, 

somente uma identidade será eleita como o modelo a ser seguido pelas demais. Será, 

portando, fixada como parâmetro básico a ser copiado. Padrão esse formado por um 

conjunto de regras de avaliação, validação, aceitação ou exclusão. Silva (2000: 83), 

pensa este processo de hierarquização da seguinte forma: 

 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das 
formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das 
diferenças. A normalização é um dos processos mais sutis pelos 
quais o poder se manifesta no campo da identidade e da 
diferença. Normalizar significa eleger – arbitrariamente- uma 
identidade específica como o parâmetro em relação ao qual as 
outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar 
significa atribuir a essa identidade todas as características 
positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades só 
podem ser avaliadas de forma negativa. A identidade norma é 
“natural”, desejável, única. A força da identidade normal é tal 
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que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas 
simplesmente como a identidade.  

 

Essa reflexão de Silva, de certa forma, reforça a posição de Bauman relatada 

anteriormente no sentido de que qualquer identidade que não corresponda minimamente 

às exigências impostas na sociedade de consumidores está fadada à exclusão.  

Isso por que, qualquer que seja a identidade em questão, será devidamente 

avaliada tendo como força norteadora os critérios hegemônicos da economia neoliberal 

atualmente vigente. Fora deste diapasão, as demais identidades correm sérios riscos de 

serem negativamente avaliadas, descartadas e/ou simplesmente ignoradas.   

Na melhor das hipóteses, os cada vez mais escassos grupos, possuidores dos 

recursos financeiros adequados, poderão consumir os bens materiais e simbólicos 

necessários à construção das suas identidades, mais ou menos de acordo com as suas 

vontades e expectativas.  

Na outra extremidade, se concentram em aviltantes espaços os demais grupos, 

suportando o peso de identidades impostas que os rotulam e humilham (“viciados”, 

“pobres”, “terroristas”, “irracionais”, “marginais”, “primitivos”, etc.) e das quais pouco 

se pode fazer, restando poucas alternativas a serem seguidas. Trata-se, segundo Bauman 

(2005: 44) de formas de identificação que estratificam:  

 

(...) a identificação é também um fator poderoso na 
estratificação, uma de suas dimensões mais divisivas e 
fortemente diferenciadoras. Num dos pólos da hierarquia global 
emergente estão aqueles que constituem e desarticulam as suas 
identidades mais ou menos à própria vontade, escolhendo-as no 
leque de ofertas extraordinariamente amplo, de abrangência 
planetária. No outro pólo se abarrotam aqueles que tiveram 
negado o acesso à escolha da identidade, que não têm direito de 
manifestar as suas preferências e que no final se vêem 
oprimidos por identidades aplicadas e impostas por outros – 
identidades de que eles próprios se ressentem, mas não têm 
permissão de abandonar nem das quais conseguem se livrar. 
Identidades que estereotipam, humilham, desumanizam, 
estigmatizam...  

 
 

As relações assimétricas de poder são ingredientes imprescindíveis à produção 

das identidades em um cenário de globalização perversa. Trabalhar com esta asserção 

implica no reconhecimento básico de que os diferentes grupos sociais não possuem, em 
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primeiro lugar, os mesmo recursos necessários à adoção de uma determinada 

identidade.  

Há, no mínimo, a coexistência de dois pólos distintos: aquele relativo aos poucos 

que podem, a partir de um rol relativamente amplo de opções, eleger os recursos que 

atendam às suas exigências materiais e simbólicas, tão necessárias à constituição das 

suas identidades; e aquele outro extremo, quase sem poder, onde sujeitos desassistidos 

tanto por instituições públicas quanto privadas vêem o ato de escolher apenas como um 

desejo distante das suas realidades.  

Em outros termos, podemos trabalhar com o princípio básico de que o processo 

de construção das identidades ocorre em um terreno de disputas sociais. Em tempos de 

hegemonia neoliberal, as identidades são disputadas em um ambiente sócio-histórico de 

concorrência acirrada. Talvez mais desigual do que concorrida, dadas as disparidades 

sociais entre os concorrentes.  

E o discurso surge aí como fator constitutivo dessas disputas, dialeticamente 

orientado, produzindo e sendo ao mesmo tempo produzido na relação com vetores de 

força e relações de poder. A citação de Silva (2000: 81) vem ao encontro desta reflexão:  

 
 

 Já sabemos que a identidade e a diferença são o resultado de 
um processo de produção simbólica e discursiva. O processo de 
adiamento e diferenciação lingüísticos por meio do qual elas 
são produzidas está longe, entretanto, de ser simétrico. A 
identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso 
significa que sua definição – discursiva e lingüística – está 
sujeita a vetores de força, a relações de poder. Elas não são 
simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não convivem 
harmoniosamente, lado a lado. Em um campo sem hierarquias; 
elas são disputadas.  

 

 Portanto, segundo o referido autor (2000: 81) “A identidade e a diferença estão, 

pois, em estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de 

marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder”. É 

interessante notar que a identidade sempre é marcada pela diferença.   

 Em um mundo que ostenta o princípio da competição desenfreada, o ato de se 

diferenciar em relação ao outro surge como um fator a ser considerado quando 

refletimos a respeito daquilo que entendemos por identidade. E o domínio da língua 
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inglesa torna-se, com isso, um fator de primeira grandeza no que tange à diferenciação 

do “Eu” perante o “Outro”.  

 Até o presente momento, vimos que o tema da identidade só pode existir de 

dentro de um ambiente formado por vetores ideológicos, políticos, técnico/científicos e 

econômicos. Por um lado, a globalização moderna, em diálogo conflituoso com todos 

esses fatores sociais, permite que as identidades se fragmentem e adentrem em fluxos 

transitórios dinâmicos para além das suas fronteiras nacionais, plasmando-se com outras 

identidades, reconfigurando-se ininterruptamente. Ou seja, não são fixas e imutáveis, 

mas o oposto disso (conforme discutido em Moita Lopes, 2002).  

 Do outro lado, embora sejam cada vez mais dinâmicas e dispersas, essas 

mesmas identidades não estão à disposição de todos devido às barreiras materiais e 

simbólicas que tornam a identidade um produto de disputa social, objeto de desejo de 

muitos e produto simbólico/material usufruído por um número reduzido se sujeitos; 

escolha livre de uns, imposição indesejável de outros. A esse respeito, diz Bauman 

(2005: 19): “As ‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas 

outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta 

constante para defender as primeiras em relação às últimas”.  

Embora o princípio de livre escolha seja uma das máximas da sociedade de 

consumidores, observamos que este suposto benefício tem sido rigorosamente 

controlado por vetores de força alheios as nossas vontades e domínios, privilégio de 

poucos. E, como diz Bauman, precisamos criar formas de defender o direito de escolha 

frente ao autoritarismo que se impõe.  

Isso porque esses mesmos vetores de força nunca conseguem fixar e controlar 

totalmente os fluxos, mediações e os processos de constituição identitária, abrindo 

espaços, mesmo que pequenos, para a criação de focos alternativos de resistência.  

A construção de uma identidade padrão a ser obedecida e seguida é um objetivo 

central, ambiciosamente perseguido e desejado, mas que é, ao mesmo tempo, segundo 

Silva (2000: 84) uma impossibilidade:  

 

O processo de produção da identidade oscila entre dois 
movimentos: de um lado, estão aqueles processos que tendem a 
fixar e a estabilizar a identidade; de outro, os processos que 
tendem a subvertê-la e a desestabilizá-la. É um processo 
semelhante ao que ocorre com os mecanismos discursivos e 



83 

 

lingüísticos nos quais se sustenta a produção da identidade. Tal 
como a linguagem, a tendência da identidade é para a fixação. 
Entretanto, tal como ocorre com a linguagem, a identidade está 
sempre escapando. A fixação é uma tendência e, ao mesmo 
tempo, uma impossibilidade.  

 
 

O princípio teórico/metodológico bakhtiniano adotado nesta pesquisa, entende 

que toda produção linguística-discursiva é formada por um conjunto de vozes díspares, 

em conflito, dialogicizadas, ideologicamente orientadas. E isso nos dá subsídio para 

pensar o tema da identidade como uma produção linguística-discursiva igualmente 

conflituosa.  

Tendo essa ideia geral em mente, é possível entender que os diferentes grupos 

sociais agem a partir de interesses próprios, objetivando manter e desenvolver as suas 

identidades de acordo com os princípios ideológicos, éticos e políticos adotados em um 

determinado contexto sócio-histórico.  

Dessa forma, paralelamente às forças que tentam cristalizar tanto a linguagem 

quanto a identidade, há os grupos que buscam desestabilizar, à sua maneira e com todas 

as suas limitações, as forças centralizadoras e homogeneizadoras, questionando 

posições puristas/chauvinistas.  

Apontando novos caminhos e, de certa forma, nos dando motivos para acreditar 

que as línguas e as identidades têm vocação para se reinventarem constantemente e 

servirem aos anseios dos diferentes grupos que com elas interagem. Em um terreno de 

disputa social, os grupos hegemônicos, geralmente, lançam mão de manobras políticas e 

ideológicas no sentido de garantir a manutenção do seu domínio.  

Assim, parece estar mais ou menos claro que as posições adotadas por esses 

grupos excluídos possam incomodar e, não raramente, gerar reações violentas por parte 

daqueles que se sentem ofendidos em sua pureza ao se depararem com situações em que 

os sujeitos, satisfazendo suas necessidades locais, “deturpam” (sic) a sua língua.  Uma 

crítica de Rajagopalan (1998: 39) frente a esta postura vem ao nosso encontro e serve de 

reflexão para finalizar essa seção:  

 

 

(...) o inglês e o espanhol apenas mostram de modo claro e 
inconfundível o que todas as línguas já revelam em sua própria 
constituição – uma tendência para a dispersão ilimitada e para 
a hibridização. É comum que isso alarme chauvinistas e 
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puritanos obstinados, aqueles que se consideram os cães de 
guarda da suposta pureza de sua língua materna e o baluarte 
contra a possível contaminação por línguas estrangeiras. No 
entanto, por mais que eles queiram que as coisas sejam 
diferentes, as línguas vivem em constante contato uma com a 
outra e se “contaminam” mutuamente, constantemente criando 
possibilidades novas e nunca sonhadas...   
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

 

 Esta seção tem por objetivos: (1) Descrever o percurso e os critérios que 

nortearam a coleta e a seleção do corpus para a análise; (2) Descrever os objetivos e as 

perguntas de pesquisa que foram se delineando no diálogo com os dados selecionados.  

 Em um primeiro momento, retomaremos os objetivos iniciais da presente 

pesquisa, do ano de 2009, almejando justificar o caminho percorrido que culminou na 

escolha do primeiro conjunto de dados. Descrevo, a seguir, esses objetivos.  

(1) Contribuir com o desenvolvimento de espaços de reflexão crítica no contexto 

escolar no sentido de estimular a criação de outras formas de se encarar a Língua 

Inglesa que estejam vinculadas, paralelamente, a visões multiculturais, híbridas e 

multiétnicas que se contraponham politicamente e sócio-historicamente às visões 

padronizadas, estereotipadas e cristalizadas desenvolvidas pelo poder 

midiático/publicitário.   

 

(2) Refletir e discutir criticamente as relações travadas entre os discursos hegemônicos 

sobre a Língua Inglesa - veiculados pela mídia publicitária - e a prática discursiva dos 

professores de inglês.  

 

(3) Problematizar o papel exercido pela mídia publicitária na construção, 

desenvolvimento e manutenção desses discursos hegemônicos e suas possíveis 

implicações para a construção das identidades discursivas dos professores de Língua 

Inglesa no contexto escolar.  

 

 Após o primeiro exame de qualificação, ocorrido em junho de 2009, percebemos, 

com base nas sugestões da banca examinadora, que os objetivos estavam inscritos 

dentro de um escopo muito amplo.  

 Levando-se em conta o número de sujeitos implicados e a vasta quantidade de 

dados que deveriam ser coletados e analisados, discutir as relações travadas entre a 
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Língua Inglesa na esfera publicitária e a prática docente e suas possíveis implicações 

para a constituição identitárias dos professores de inglês no contexto escolar revelou-se 

uma tarefa inviável para uma pesquisa de doutorado.  

 Dessa forma, optamos por estabelecer, ao invés de três, um objetivo que coubesse 

dentro de um escopo de pesquisa mais específico e viável. Decidimos, então, focar a 

Língua Inglesa na mídia publicitária, relegando para o futuro uma pesquisa mais 

específica sobre a identidade desses professores no contexto escolar. Outro fator 

relevante foi a quantidade de teses defendidas ou em andamento sobre esse mesmo tema 

da identidade docente.  

 Em seguida, nossos esforços se concentraram no sentido de construir um objetivo 

mais específico que guiasse a pesquisa a partir desses primeiros recortes metodológicos. 

Como resultado desse percurso, nasce o nosso objetivo central inicial: “Discutir como 

se estrutura discursivamente a Língua Inglesa na mídia publicitária”. É parte integrante 

desse objetivo a seguinte pergunta de pesquisa: “Como se constitui o interdiscurso nos 

discursos da Língua Inglesa presentes na mídia publicitária?”.  

 Com esse primeiro objetivo estruturado, saímos a campo para a coleta de dados. O 

processo de captação ocorreu entre dezembro de 2009 e o início de 2011. No decorrer 

dos seis primeiros meses, coletamos em torno de 100 anúncios. Institutos de idiomas, 

revistas, jornais, cartazes e folhetos de divulgação foram as fontes dessa primeira 

centena de anúncios publicitários.  

 Paralelamente ao trabalho de coleta, já havia uma base teórica razoavelmente 

estruturada e que foi colocada em diálogo com os dados selecionados. Orientados por 

esse diálogo, notamos que a questão do dialogismo de Bakhtin e o Círculo, sobretudo 

no que toca as questões de linguagem e ideologia identificava-se de forma mais estreita 

com a mídia publicitária das escolas de idiomas.  

 A partir desse ponto de reflexão, nosso objetivo geral inicial é modificado. Passa 

de “Discutir como se estrutura discursivamente a Língua Inglesa na mídia publicitária” 

para “Discutir como se estrutura a Língua Inglesa na mídia publicitária das escolas de 

idiomas em relação ao discurso, à identidade e à ideologia”. A pergunta de pesquisa 

também é modificada: “Como se estrutura discursivamente a Língua Inglesa na mídia 

publicitária das escolas de idiomas em relação ao discurso, à identidade e à ideologia”.  
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 Iniciamos, após a redefinição do objetivo e da pergunta de pesquisa, a segunda 

etapa de coleta de dados. A Internet foi o contexto escolhido, pois o caminho anterior 

mostrou-se dispendioso e, inúmeras vezes, improdutivo. Tínhamos de percorrer grandes 

distâncias a pé ou valendo-nos do transporte coletivo para chegarmos aos locais em que 

os materiais publicitários poderiam ser encontrados. Sem lograr êxito, em diversas 

ocasiões.  

 Dessa forma, a praticidade e a rapidez no acesso aos dados, oriundos dos mais 

variados contextos, fez da Internet o nosso principal instrumento de coleta, conferindo 

maior produtividade na seleção do corpus. No final do período de captação de dados, 

aproximadamente 200 anúncios encontravam-se ao nosso dispor para futuras análises. 

Tanto os anúncios acessados na Internet quanto aqueles materializados em outros 

suportes: folders, revistas, jornais, cartazes, adesivos, etc.  

 Figuravam nas peças publicitárias escolas de idiomas dos mais variados Estados e 

contextos. Todas, de uma forma ou de outra, tentando convencer os seus interlocutores 

da melhor escolha a ser tomada: efetivar a matrícula em alguma das suas unidades. Com 

os dados em mãos, o objetivo da pesquisa em mente e com a fundamentação teórica 

mais madura, arriscávamos algumas análises preliminares com o objetivo de selecionar 

aquelas peças publicitárias que melhor se enquadrassem no objetivo proposto por nossa 

tese. Das várias peças selecionadas, duas, em especial, chamaram a nossa atenção.  

 A primeira diz respeito a uma série de peças publicitárias produzidas com o intuito 

de divulgar a nova unidade da Cultura Inglesa de São Paulo na cidade de Sorocaba, 

interior de S.P. A segunda trata de outra série, também em nome da Cultura Inglesa 

Paulista, que circulou nos vagões do Metrô da cidade de São Paulo. Todos os anúncios 

dessas peças foram coletados no primeiro semestre de 2011.  

 Os critérios que nortearam a seleção dessas duas séries estão ligados, 

primeiramente, ao tom agressivo e preconceituoso presente nas peças publicitárias. A 

tradição, a penetração e a forte influência da marca “Cultura Inglesa” na mídia, 

especificamente, e na sociedade, de uma forma geral, são fatores essenciais que 

embasaram a nossa escolha.  

 Entendemos que essa duas séries são, dentre todas as demais, as que melhor 

dialogam com a nossa posição teórica no sentido de que trazem à tona “tons” avaliativos 

ligados, em grande parte, a ideologias neoliberais da contemporaneidade. E que 
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informam posturas identitárias conflituosas no que diz respeito aos locutores e 

interlocutores implicados nos discursos veiculados nessas duas séries publicitárias. 

Tudo em nome de um famoso instituto de idiomas.  

 Esse último recorte tem como consequência a consolidação da forma definitiva do 

nosso objetivo, que é o de “Discutir como se estrutura a Língua Inglesa na mídia 

publicitária de um instituto de idiomas e suas relações dialógicas com o discurso, a 

identidade e a ideologia na contemporaneidade”. A pergunta de pesquisa ganha, 

também, contornos finais: “Como se constitui dialogicamente a Língua Inglesa na mídia 

publicitária de um instituto de idiomas em relação ao discurso, à identidade e à 

ideologia na contemporaneidade?”.  

Mais detalhes sobre o corpus selecionado serão comentados, logo abaixo.  

 

 

2.1. Os dados: panorâmica  

 

Descrevo, a seguir, as duas séries de peças publicitárias selecionadas. 

 

2.1.1. 1ª Série de peças publicitárias - Cultura Inglesa de São Paulo - Unidade 

Sorocaba  

  

 Trata-se de uma série de anúncios criados, “sob medida”, para divulgar a nova 

unidade da Cultura Inglesa de São Paulo, na cidade de Sorocaba, interior do Estado. A 

série é composta por três peças, ligadas entre si, que compõem a série.  Os anúncios 

foram veiculados no início de 2010, em diversos meios e suportes: outdoors, folders, 

chamadas diárias em uma rádio local, adesivos, etc. Paralelamente, uma promoção que 

prometia um semestre de curso grátis para pessoas cujos nomes eram considerados 

“estranhos” (sic) foi lançada.  

 A campanha gerou enorme repercussão na internet. Sites especializados e blogs 

amadores comentaram, cada qual com seu viés verbo-axiológico próprio, a série de 

anúncios. Conforme relatado anteriormente, todos os dados foram coletados nesses sites 
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e blogs. Importante ressaltar que não tivemos acesso aos detalhes da campanha, tais 

como: objetivos, público alvo, meios e suportes em que a campanha foi veiculada. Após 

contatos estabelecidos com o departamento de marketing da Cultura Inglesa, fomos 

informados de que não teríamos autorização para acessar os detalhes sobre a campanha.  

 Contudo, sabemos, por meio de relatos de pessoas que moram na região, dos 

sites e dos blogs consultados, que a campanha foi divulgada exclusivamente na cidade 

de Sorocaba. O prédio da Cultura Inglesa está localizado em um bairro nobre da região 

central.  

 A cidade comporta 586.625 habitantes, oriundos de fluxos imigratórios regionais 

e estrangeiros. Economicamente, é impulsionada pelos setores da indústria e dos 

serviços. O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) é de 0,798, 

considerado alto.   

 

2.1.2. 2ª Série de peças publicitárias - Cultura Inglesa de São Paulo - Capital  

  

 A segunda série de anúncios é composta por seis peças publicitárias, interligadas 

entre si. Nesse caso, não há, como na 1ª série, uma promoção como mote. Também não 

se trata da inauguração de uma nova unidade.  O que chama a atenção, nesse caso, é o 

slogan “O inglês está nas ruas, o correto está na cultura”. Atrelado ao slogan, 

encontramos imagens de espaços públicos e de estabelecimentos comerciais com 

palavras em inglês escritas de forma “errada” (sic).   

 Da mesma forma que na 1ª Série, as peças publicitárias repercutiram em sites 

especializados da internet e em blogs amadores.  Os dados da 2ª série de anúncios foram 

todos coletados nesses espaços da web. Pessoalmente, verificamos que toda a série foi 

divulgada dentro dos vagões do metrô paulistano, em painéis cujas dimensões giravam 

em torno de 80 centímetros de altura por 40 centímetros de largura.  

 Novamente, o acesso aos detalhes da campanha foi negado pela Cultura Inglesa, 

não nos restando outras fontes de consulta além dos sites, blogs e observação pessoal 

das peças nos locais em que o nosso acesso foi possível.  

 Em 2010, foi inaugurado o primeiro trecho da Linha 4-Amarela, a primeira a ser 

operada em regime de concessão pelo Consórcio Via Quatro. Em 2011, outras quatro 
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estações foram entregues e a Linha 4-Amarela passou a funcionar entre Luz e Butantã. 

Atualmente, a linha possui 6 estações, 8,9 quilômetros de extensão e 14 trens. O metrô 

transporta cerca de 4,5 milhões de passageiros por dia.
14

 Este foi o contexto em que os 

dados da 2ª série circularam.  

 A cidade de São Paulo é composta por 11.253.503 habitantes, oriundos de fluxos 

imigratórios regionais e estrangeiros.  O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal) atinge o patamar de 0,805, considerado alto. A economia é dinâmica, 

composta por produtos e serviços oriundos dos mais diversos setores, ente eles o setor 

educacional.
15

   

 

 

CAPÍTULO 3 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

  

 Esta seção tem por objetivo descrever e analisar os dados selecionados 

objetivando responder a pergunta de pesquisa e atender o objetivo definido previamente. 

Retomo, a seguir, objetivo e pergunta de pesquisa:  

“Discutir como se estrutura a Língua Inglesa na mídia publicitária de um instituto de 

idiomas e suas relações dialógicas com o discurso, a identidade e a ideologia na 

contemporaneidade”.  

“Como se constitui dialogicamente a Língua Inglesa na mídia publicitária de um 

instituto de idiomas em relação ao discurso, à identidade e à ideologia na 

contemporaneidade?”.  

 Retomados objetivo e pergunta de pesquisa, passemos, adiante, à análise da peça 

um da primeira série de anúncios.  

 

 

 

 
                                                 
14

 Fonte: http://www.metro.sp.gov.br/sua-viagem/linha-4-amarela/estacao-luz.aspx Acesso em 

22/12/2013 
15

 Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=355030&idtema=118&search=sao-

paulo|sao-paulo|Índice-de-desenvolvimento-humano-municipal-idhm-   Acesso em 22/12/2013 
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3.1. Análise da peça 1/1ª Série16 

 
 

 Em um primeiro momento, podemos observar as marcas verbais e verbo-visuais 

presentes no anúncio.  O logotipo da escola aparece no canto inferior direito do anúncio 

(marca verbo-visual). Abaixo do logotipo, está o slogan da escola de idiomas: “Inglês é 

mais que inglês. É Cultura” (marca verbal).   No canto inferior esquerdo do anúncio, 

está a frase “Venha conhecer a nova unidade da Cultura Inglesa” (marca verbal).  

 Abaixo da frase, aparece, em negrito e caixa alta, o aviso de que as “Matrículas 

estão abertas” e, destacado também em negrito e caixa alta, o número de telefone da 

nova unidade da escola. Entre a chamada para as matrículas e o número do telefone, há 

o site da escola e, abaixo do número do telefone, o endereço da unidade.  

                                                 
16

 Fonte: www.cidademarketing.com.br  acesso em 23.04.2011 15:54 
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 Em destaque, no anúncio, estão alguns nomes próprios (Richarlyson, Deyvid, 

Athirson, Madson e Iarley). Há, também, na margem direita do anúncio, em letras 

reduzidas, a validade da promoção. No conjunto do anúncio, ganha destaque a seguinte 

frase: “Richarlyson, Deyvid, Athirson, Madson e Iarley: O seu primeiro semestre na 

Cultura Inglesa é grátis. Afinal, vocês deveriam falar inglês desde que nasceram”.  

 A peça abarca, de uma forma geral, todas as características básicas de um 

anúncio publicitário: quem anuncia (Cultura Inglesa de São Paulo, unidade de 

Sorocaba), público alvo (pessoas que possuem esses nomes), no que consiste a 

promoção (um semestre gratuito), validade da promoção, endereço, site e telefone da 

unidade.  

 Até então, estaríamos diante de um anúncio como qualquer outro, mais um no 

meio de centenas. Contudo, para os propósitos desta análise devemos ir além dessa 

constatação inicial.  

 Primeiramente, se estamos pensando no Interdiscurso, somos convidados, na 

condição de pesquisadores, a refletir sobre a presença das várias vozes materializadas 

linguisticamente/discursivamente neste anúncio. O interdiscurso Bakhtiniano nos 

convoca à visualização de um cenário mais amplo. Locutores e interlocutores 

multifacetados entram em cena: Cultura Inglesa, nova unidade da Cultura Inglesa 

(Unidade Sorocaba), Cultura Inglesa (Fundação), Cultura Inglesa (Estado de São 

Paulo), a agência de publicidade, famosos jogadores de futebol, sujeitos portadores dos 

nomes próprios citados. Ou, ainda, futuros clientes portadores de cédulas de identidade 

com nomes parecidos e/ou diferentes, oriundos de tantas outras classes sociais.  

 Indo um pouco mais além, seguindo a meada do interdiscurso, todos esses 

suportes verbais e visuais contribuem com a formação/estruturação do texto. Não 

somente a estruturação puramente gramatical e sintática, mas uma estruturação que vai 

além das características básicas de um texto do gênero publicitário.  

 Na verdade, esses elementos constituem aquilo que Bakhtin/Volochínov (2009) 

classificam como significação. Conforme discutido na seção teórica deste trabalho, 

percebemos os léxicos constitutivos deste texto aparecem como o aparato técnico 

indispensável a qualquer ato de enunciação. São suportes estritamente linguísticos que 

dão sustentação ao enunciado.   
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 Além do suporte linguístico (significação), o enunciador emite suas posições 

valorativas em relação aos seus interlocutores. Nesse sentido, toda significação (aparato 

linguístico) é portadora, também, de uma posição axiológica que permeia toda a 

materialidade linguística dos enunciados operacionalizados. Assim, léxico e ideologia 

estão estritamente amalgamados, de forma que não podemos conceber um sem o outro.  

 Dessa forma, o enunciador, representado verbo-visualmente pela Cultura 

Inglesa, tem nesse aparato técnico a base material para expressar sua posição axiológica 

referente aos interlocutores aos quais se dirige. A posição axiológica do enunciador é 

constituída pelos valores que tem de si e dos outros.   

 O locutor assume, ao enunciar, uma posição “avaliativa” em relação ao outro e a 

si mesmo. As palavras operacionalizadas para expressar esses valores estão em diálogo 

constante com as sociabilidades circulantes no mudo exterior.  

 A partir desse contato exterior que o constitui, o locutor, via interdiscurso, 

dialoga com as posições valorativas em voga na vasta gama de sociabilidades presentes 

em um dado momento histórico, seja no sentido de confirmar essas posições, negá-las 

ou para com elas polemizar.  

  Feitas essas primeiras considerações, podemos afirmar que a peça publicitária 

em análise é composta por palavras que não encontram um fim em si mesmas, visto que 

enraizadas em um contexto sócio-histórico específico, que está “vivo” e prenhe de 

valores que lhe são próprios.  

 E isso implica dizer, apoiados em Bakhtin/Volochínov (2009) que estamos 

diante de “signos ideológicos”, ancorados em uma situação de enunciação dita 

“concreta”, pois é sócio-historicamente orientada, detentora de posições valorativas. 

Somente assim, a significação (aparato linguístico) ganha vida, torna-se um “Tema”, 

tematiza-se.   

 O “Tema”, conforme debatido na seção teórica, corresponde justamente à 

enunciação inserida em um contexto sócio-histórico único e irrepetível, que dá vida à 

significação, na medida em que valores ideológicos, políticos, sociais e históricos são 

ali enredados, constituindo-se como partes integrantes da relação dialética entre Tema e 

Significação.   

 Seguindo esse aporte teórico, podemos pensar, inicialmente, na posição que os 

nomes próprios assumem nesta primeira peça. O anúncio em estudo convoca as pessoas 
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que possuem estes nomes a participar da promoção de inauguração da nova unidade a 

Cultura Inglesa.  

 São muitas as pessoas que podem possuir estes nomes. No entanto, outros 

interlocutores são convidados a participar do diálogo: cinco conhecidos jogadores 

profissionais de futebol: “Richarlyson”, “Deyvid”, “Athirson”, “Madson” e “Iarley”. 

Richarlyson Barbosa Felisbino (Natal, 27 de dezembro de 1982), é um futebolista 

brasileiro que atua como volante. Atualmente, joga pelo Atlético Mineiro. Teve sua 

primeira convocação para a seleção brasileira no dia 22 de janeiro de 2008.   

 Deyvid Franck Silva Sacconi, mais conhecido como Deyvid Sacconi (Alfenas, 

10 de abril de 1987), é um futebolista brasileiro que atua como meia. Atualmente, joga 

pelo Khazar Lankaran. Deyvid Sacconi foi revelado pelo Guarani em 2005. Após se 

destacar no clube, foi contratado pelo Palmeiras em 2007. 

 Athirson Mazzoli e Oliveira, mais conhecido como Athirson (Rio de Janeiro, 16 

de janeiro de 1972), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral-esquerdo. 

Revelado nas divisões de base do Flamengo, Athirson começou a atuar, 

profissionalmente, no ano de 1996. Madson é natural do Estado do Rio de Janeiro e 

ficou conhecido por suas atuações no Santos Futebol Clube, ao lado de Neymar.  

 Pedro Iarley Lima Dantas, mais conhecido como Iarley (Quixeramobim, 29 de 

março de 1974), é um futebolista brasileiro que atua como atacante e meia. Atualmente, 

joga pelo Ferroviário.  

 Estamos diante de nomes (suportes linguísticos) que ganham contornos 

específicos dentro de uma campanha publicitária de uma rede de institutos de idiomas, 

pois evocam a figura de famosos jogadores de futebol, quase todos de origens 

populares, a maioria quase sempre presente na grande mídia. Esta é, aliás, uma 

estratégia conhecida da esfera publicitária: valer-se de nomes em exposição na esfera 

midiática.  

  São nomes próprios que, em princípio, podem estar relacionados a um grande 

número de pessoas, devidamente ancorados em um anúncio publicitário, sem, por conta 

disso, deixar de dialogar com outros possíveis grupos de sujeitos que detém o mesmo 

nome. Ou seja: vários outros interlocutores são convidados a interagir. Mais adiante, o 

que torna esses nomes próprios ainda mais específicos, “tematizados”, é a sua relação, 
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no interior da peça, com outras marcas linguísticas.  O diálogo desses jogadores com os 

itens lexicais “afinal”, “deveria” e “desde que” merece uma análise mais detida.  

 Do ponto de vista gramatical, temos, respectivamente, uma “conjunção 

coordenada final”, um “verbo” conjugado no futuro do pretérito” e uma “locução 

adverbial”. Inicialmente, poderíamos pensar tratar-se de uma conjunção, um verbo e 

uma locução como qualquer outra. Poderiam ter um fim em si mesmas e servir tão 

somente à construção de uma frase, cumprindo sua função gramatical e sintática.  

 No entanto, se seguirmos o orientação bakhtiniana, veremos que estamos diante 

de “signos ideológicos” e que, portanto, são léxicos constituídos dentro de um processo 

de enunciação concreta, sendo, dialeticamente, “significação” (suporte linguístico, 

material) e “tema” (realização sócio-histórica). São palavras que ganham, então, sentido 

próprio, único e irrepetível. Contrária a esta orientação, está a concepção que trata essas 

mesmas palavras como mero material linguístico, sempre reiterável e com sentido fixo.  

 Os conceitos de “tema” e “significação” abrem caminho para pensarmos que 

tanto os nomes próprios quanto os demais léxicos utilizados para compor esta peça 

publicitária se expandem, qualitativamente, a partir da noção de “interdiscurso” adotada 

nesta análise.  

 O contexto extra-verbal passa a ser, então, ancorado no diálogo, constituindo-o e 

constituindo-se, de forma mútua. Processo sempre conflituoso, de modo que posições 

valorativas são instigadas ao confronto, com suas posições ideológicas e políticas, 

entrelaçando-se no amplo e complexo movimento das esferas sócio-históricas.      

 Mas, afinal, de qual contexto extra-verbal estamos falando? Quais são os 

valores relacionados? Qual superestrutura econômica dialoga com esta peça 

publicitária? Quais ideologias e quais políticas, num movimento de mão dupla, 

dialogam tanto com os dados aqui selecionados quanto com as infraestruturas e as 

superestruturas que compõem as bases do sistema social? É hora de recorrer às bases 

teóricas adotadas nesta pesquisa.  

Passemos, primeiramente, a discutir a relação do par “eu”-“tu”. Conforme pode 

ser observado no capítulo de fundamentação teórica, o “eu”, locutor e produtor de 

enunciados, ao enunciar, ancora, convoca a presença do “tu”, co-enunciador, também 

produtor de discurso (Benveniste, 2005). Assim, podemos afirmar que há, entre o par 
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“eu”-“tu”, uma correlação constitutiva, na medida em que um acaba por informar o 

outro.  

O presente corpus selecionado para a análise (peça um) pode ser pensado nos 

termos básicos desse princípio de inter-relação defendido por Benveniste. Percebe-se 

que o anúncio em questão é formado por um conjunto de enunciados, divididos em dois 

períodos verbais, ligados sintaticamente pela conjunção “afinal”.  

A logomarca da Cultura Inglesa, presente no canto inferior direito do anúncio, se 

constitui como a marca verbo-visual mais clara no sentido de indicar qual é a identidade 

do enunciador, nesse caso, a própria rede de institutos de idiomas Cultura Inglesa. 

Soma-se à logomarca o Slogan “Inglês é mais que inglês. É cultura”.  

O enunciador identificado acima, ao produzir os seus enunciados, ancora outros 

sujeitos à sua esfera discursiva. Anexa ao seu contexto verbal o conjunto de nomes 

próprios visíveis no início do anúncio. Richarlyson, Deyvid, Athirson, Madson e Iarley 

passam, então, a ser os interlocutores imediatos ancorados. Estabelece-se aí, uma 

primeira relação entre locutor e interlocutor.  

Mais à frente, na continuação dos períodos verbais, encontramos a seguinte 

enunciação “O seu primeiro semestre na cultura é grátis: afinal, vocês deveriam falar 

inglês desde que nasceram.”.  

O pronome pessoal “vocês”, do ponto de vista estritamente gramatical/sintático, 

estaria ligado tão somente aos nomes operacionalizados no início do anúncio, 

retomando esses léxicos, cumprindo tão somente sua função de pronome. Estendendo a 

relação do locutor-interlocutor para além dessa esfera publicitária, o pronome “vocês” 

ganha novos contornos sociais, indicando que outros sujeitos podem também ser 

imaginados nessa relação.  

A circulação do enunciado atinge um destinatário que tem várias faces, perfis 

diversos, que interage com várias dimensões (Brait, 2010).  Índices sociais de classe, 

gênero e etnia entram em cena para alargar o alcance discursivo do pronome “vocês”.  

A primeira hipótese ligaria diretamente esses nomes a um grupo de famosos 

jogadores de futebol. Em um segundo momento, poderíamos pensar que o enunciador 

está convocando todos os possíveis sujeitos que possuam estes nomes a participar da 

promoção. Ainda, uma terceira hipótese indicaria que o enunciador se dirige tanto aos 

famosos jogadores quanto às pessoas “comuns”.  
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O anúncio pode ter, ainda, como público alvo central, não somente esses 

sujeitos, mas aqueles que possuem condições financeiras para arcara com os custos das 

mensalidades.  

  Não que os demais sujeitos sejam excluídos totalmente deste processo. Ocorre 

que, como poderemos observar no desenrolar da análise, são ancorados discursivamente 

em posições distintas no interior do anúncio, dialogando de forma conflituosa entre si, 

interagindo com conjunturas sócio-históricas mais amplas. Não há uma exclusão mútua 

total entre os diferentes grupos, mas, sim, uma constituição dialógica mútua entre eles.  

O que não significa afirmar que essas relações se dão de forma pacífica. A 

perspectiva bakhtiniana adotada para esta análise defende justamente o contrário. Os 

diferentes “vocês” são convidados ao confronto. E as posições hierárquicas resultantes 

dessas batalhas são díspares e desiguais, tal como a sociedade contemporânea em que 

esses diferentes grupos estão inseridos.  

Entendemos que as quatro hipóteses levantadas anteriormente dialogam entre si, 

cada qual cumprindo a sua função específica no interior do aparato publicitário em 

questão. Retomando de forma sucinta o que foi dito até aqui, podemos afirmar que 

todos os léxicos que compõem o referido anúncio estão interligados 

linguisticamente/discursivamente, exercendo as suas peculiaridades no interior do 

interdiscurso.  

E isso implica dizer que todos esses léxicos fazem parte da relação estabelecida 

entre locutor e interlocutor. Relação que, com base na orientação aqui adotada, entende 

o ambiente sócio-histórico, político e ideológico como constituintes fundamentais sem 

os quais a presente análise perderia o seu sentido.  

Observação feita cabe, neste momento, reforçar a concepção de que os 

enunciados são operacionalizados tendo como força motriz as relações dialógicas que os 

sustentam. Tais relações estão, inevitavelmente, atreladas a “tons” avaliativos 

operacionalizados pelo locutor, que visa legitimar seu ponto de vista de modo a 

persuadir os seus interlocutores (Bakhtin, 2003). Ou seja, o locutor se expressa a partir 

de um quadro axiológico próprio e isso abre espaço para a ideologia.  

E é nesse sentido que podemos discutir a função exercida, na peça 1, pela 

conjunção “afinal”. Pelo viés gramatical/sintático, o papel exercido no conjunto do 

enunciado fica restrito à coordenação e ligação das frases. No entanto, ao pensarmos na 

ideia de “posição avaliativa”, podemos trabalhar com a hipótese de que esta conjunção 

adquiriu um tom agressivo.  
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Isso pode ser explicado pela maneira como a segunda frase é introduzida a partir 

da conjunção “afinal” e no efeito de sentido gerado. No trecho “vocês deveriam falar 

inglês desde que nasceram” a flexão verbal “deveria” indica que algo não foi finalizado, 

que não ocorreu, que se encontra em estado de imperfeição, inacabado.  

No caso, a flexão verbal presente na segunda frase entra em conflito com os 

nomes próprios da primeira frase. A forma como esses nomes estão grafados pode 

alimentar o tom agressivo da conjunção “afinal” ao mesmo tempo em que justifica o 

tom de advertência presente no verbo “deveria”.  

O enunciador parece estabelecer um parâmetro de comparação em que a forma 

como os nomes estão grafados não corresponde a certo padrão tido como correto e 

ideal. Fica estabelecido aí um conflito, uma posição avaliativa do enunciador.  

A advertência e o tom de ironia podem ser motivados por dois movimentos 

essenciais. De um lado, dialoga com a idéia de língua “correta”, “bem escrita”, fieis à 

versão “original” na qual os nomes foram inspirados. O trecho “vocês deveriam falar 

inglês desde que nasceram” reforça esta advertência, pois esse “desde que nasceram” 

faz emergir o sentido de origem, de pertencimento a uma matriz fundante.  

 Por outro lado, observa-se que a forma como os nomes foram grafados, 

supostamente “errada”, pode causar constrangimento daqueles grupos sociais alinhados 

à ideologia da língua “correta”.   

Nesse sentido, a dialética conflituosa entre “certo” e “errado” constitui-se como 

uma das tônicas deste anúncio publicitário, posicionando de forma estratégica todos os 

léxicos que o compõe, de acordo com os quadros verbais e axiológicos assumidos. 

Assim, as materialidades linguísticas presentes neste aparato refletem a posição 

valorativa do enunciador frente ao seu co-enunciador.  

Note-se que o brasão da Cultura Inglesa, e seu slogan “Inglês é mais que inglês. 

É cultura.”, interage com os demais enunciados do anúncio. A palavra “cultura” é 

tematizada no interior da peça publicitária de modo que a sua significação (suporte 

linguístico) adquiri especificidade própria ao extrapolar a noção geral de cultura, na 

maneira como ela é comumente entendida, para conquistar sentido próprio, irrepetível e 

característico nesse contexto específico de produção.  

Isso nos leva a pensar em algumas hipóteses de reflexão. Primeiramente, não 

estamos falando de qualquer manifestação cultural, haja vista que o qualificador 

“inglesa” passa a ser um diferencial frente a outras tipologias culturais.  
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Não estamos falando de uma cultura “qualquer”, mas, sim, da cultura “inglesa”. 

Além de um instituto de idiomas que ensina a Língua Inglesa, estamos diante de uma 

escola que trabalha aspectos da cultura Britânica, desde suas raízes até os dias atuais.  

Seguindo o fio do interdiscurso Bakhtiniano, cabe perguntar: De qual cultura 

estamos falando? Ou quais posições valorativas estão atreladas a esta cultura? A 

expressão “desde que nasceram”, antecedida pelo verbo “deveria”, choca-se com os 

nomes próprios da peça de modo a interrogá-los: “Vocês têm ideia de onde vieram?”. A 

forma como os nomes estão grafados parece alimentar esse questionamento.  

O enunciador, ao operacionalizar o verbo “deveria” indica aos seus 

interlocutores que está tecendo esse questionamento tendo em mente algo que “deve” 

ser feito, um padrão a ser seguido. A ideia de origem, de essência, matriz fundante, 

parece ganhar voz, imprimindo o “tom” avaliativo do enunciador.  

O leão presente no brasão da cultura inglesa funciona momo uma espécie de 

chancela e abre espaço para a história, amplificando a sentido do verbo “deveria”, 

agregando, também, traços históricos ao trecho “desde que nasceram”. Emerge como 

marca verbo-visual legitimadora da posição valorativa assumida pelo enunciador.  

O leão está presente na comunicação da empresa desde 1950. É um grande 

símbolo inglês, adotado em 1154 no brasão nacional por Henrique II e que desde então 

sofreu uma série de evoluções conforme a sucessão das dinastias inglesas.
17

  

O poder simbólico do brasão parece permear e, de certa forma, reger o tom 

impresso pelo enunciador ao indagar os sujeitos detentores dos nomes citados na 

referida peça. Uma instância balizadora enraizada na história da colonização britânica 

parece emergir, comparando aquilo que deveria ser a partir de padrões estéticos e 

linguísticos dominantes de uma cultura tradicional, original e fundante.  

O brasão parece sugerir um status de superioridade ao enunciador, uma espécie 

de patente que lhe confere autoridade para falar em nome de uma instituição pujante e 

de tradição histórica.  E isso tende a reforçar a características de essência e originalidade 

ao discurso do anúncio. Se pensarmos na formação etimológica dos nomes presentes na 

peça, teremos algumas pistas em relação a essa hipótese.  

Richarlyson: O presente nome parece, do ponto de vista morfológico e fonético, 

estar relacionado a dois nomes de origem inglesa, Richard e Harrisson. Richard 

Significa "poder corajoso", ou "governante corajoso". É a variante inglesa do nome 

                                                 
17

 Fonte: http://chocoladesign.com/rebranding-cultura-inglesa   acesso em 10.12.20012   03:54. 
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Ricardo. Vem do nome germânico Ricohard, formado pelas palavras ric, que quer dizer 

"poder" ou "domínio", e hard, que significa "bravo", "corajoso". Harrisson é a variante 

de Harold, também de origem inglesa.  

Deyvid remete ao nome David, que, na sua origem etimológica significa "o 

amado", "aquele que é amado". David é uma variante do nome Davi, mais próxima no 

nome original hebraico, mas, talvez, mais usado por influência do inglês. O nome 

hebraico Dawid, da palavra dwd, que quer dizer "querido, amado", deu origem ao nome 

em português.  David era o nome do segundo Rei de Israel, segundo o Antigo 

Testamento da Bíblia.  

Madson remete a “Madison” e lembra a famosa casa de espetáculos Madison 

Square Garden, localizada em New York, além de ser um nome popular na Língua 

Inglesa. Athirson e Iarley, do ponto de vista fonético e morfológico, podem assemelhar-

se com uma série de nomes em inglês.  

Parece haver, no caso dos nomes, uma hibridização que compreende processos 

fonéticos e morfológicos oriundos do contexto geográfico, social e econômico em que 

esses sujeitos estão ou estavam inseridos. Há indícios de que é justamente nesse 

processo de hibridização que está instalado o conflito discursivo de valores. Instaura-se, 

então, uma rede dialógica de conflitos entre, de um lado, a origem e a essência dos 

nomes e suas relações com a história britânica, recuperada, em grande parte, pelo 

simbolismo do seu brasão, adotado, em partes, pelo instituto de idiomas nessa peça 

publicitária.  

Do outro lado, a forma como os nomes estão grafados pode refletir, em certa 

medida, o desejo e/ou admiração por nomes que gozam de prestígio na sociedade 

contemporânea e que tem seu histórico ligado a nomes de expressão no espectro cultural 

mais amplo. A partir dessa perspectiva cultural mais ampla podemos consultar a história 

e considerar que o fato de sermos uma nação fundada como resultado de processos de 

colonização nos faz constituídos por uma rede complexa de discursos, relacionados, em 

grande medida, ao discurso colonial. Essa mescla de discursos da colonização é um dos 

fatores que contribui na constituição das representações que fazemos de nós mesmos e 

do outro estrangeiro (Grigoleto, 2003).  

E é nesse sentido que melhor podemos compreender, para os fins a que essa 

análise se propõe, o sentido mais amplo que o slogan “Inglês é mais que inglês. É 

cultura” pode ensejar. Retomando um pouco o que foi discutido no capítulo teórico 

deste trabalho, Pennycook (1998) discutiu como o período das “grandes conquistas” 
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colonialistas contribuiu decisivamente para a construção discursiva da Língua Inglesa 

como uma língua “pura”, “superior”, “rica”.  

Ao mesmo tempo, criou-se uma tendência de encarar as culturas colonizadas 

como “atrasadas”, “bestiais”, “perigosas”, justificando formas de intervenção, seja pela 

via religiosa ou pela cultural, que fossem eficientes em sua missão de “corrigir” e 

“salvar” as nações conquistadas (idem).  

Por esse viés histórico, podemos entender a logomarca da Cultura Inglesa, no 

caso específico dessa série de anúncios, como uma espécie de chancela que atesta um 

determinado padrão de qualidade que deve ser zelado e difundido. Consequentemente, 

cria-se uma imagem de idioma que contrasta e, ao mesmo tempo se constrange diante 

de um grupo de sujeitos que, a julgar pela forma como seus nomes são escritos, 

“deveriam falar inglês desde que nasceram”.  

Essa visão de idioma coloca em conflito, no interior da peça publicitária, o 

léxico “cultura”, presente entre as frases, o logotipo do instituto e seu slogan com os 

nomes citados no início do anúncio. Por seu turno, a conjunção “afinal” e a flexão 

verbal “deveriam” também contribuem com a construção do quadro verbo-axiológico 

no qual o enunciador está inserido.  

Presenciamos um embate ideológico que parte da composição híbrida do léxico 

para o mundo sócio-histórico exterior, abarcando as concepções valorativas do 

enunciador que se materializam linguisticamente/discursivamente na expressão “vocês 

deveriam falar inglês desde que nasceram”.  

A forma como os nomes estão grafados refletem duas posições distintas em 

relação ao idioma. A relação do “eu” que enuncia com o “outro” implicado no texto é 

balizada pelo universo de valores que constitui cada um, recebendo valorações 

diferentes a partir de quadros axiológicos distintos. Arquitetonicamente, essas 

diferenças são ativas no sentido de que são constitutivas dos nossos atos e dos nossos 

enunciados. É na contraposição de valores, no plano da alteridade, que cada membro 

imbricado no processo discursivo orienta os seus atos (Faraco, 2009).  

Dessa forma, a peça publicitária em questão emerge como uma arena de 

conflitos, dialogicamente orientada, em que o enunciador, “empoderado” pelo 

simbolismo do brasão, constrói a representação dos seus interlocutores, com base e um 

tom de superioridade. Interage, ainda, com aqueles que compartilham o mesmo quadro 

axiológico que domina o anúncio.  
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Os suportes linguísticos (Significação) que compõem o presente anúncio 

refletem, como pode ser visto anteriormente, discursos calcados no colonialismo 

britânico. Não apenas refletem, mas “refratam” uma parte da realidade, agregando 

características culturais próprios, criando assim um sentido específico, um “Tema” em 

especial.  

O signo pode também, distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la com 

base nos critérios de avaliação ideológica (verdadeiro ou falso, certo ou errado) de 

acordo com o quadro axiológico no qual está inserido e nos valores aos quais está 

filiado (Bakhtin/Volochínov, 2009).  

A análise da peça publicitária em questão indica uma contraposição de valores, 

regida pelo enunciador. E essa contraposição reflete e refrata traços conservadores os 

quais sugerem um retorno à língua mãe “original”, a uma essência que deve ser 

preservada, valorizada e protegida contra possíveis deturpações externas.  

E isso tem implicações para os sujeitos sociais na medida em que as suas 

identidades são linguisticamente/discursivamente constituídas pelos discursos que os 

circundam. Nesse sentido, os aparatos simbólicos presentes na mídia publicitária 

exercem seu poder de influência sobre seus interlocutores, sobretudo na forma como 

interage com esses sujeitos.  

Um poder que, de acordo com Milton Santos (2000), no contexto da atual fase 

da globalização (globalização perversa), ganha cada vez mais força e influência no 

mercado de consumo, hoje incapaz de sobreviver sem uma boa campanha publicitária. 

Do ponto de vista da constituição identitária, a força motriz do mercado, quase sempre, 

impõe modelos homogeneizadores que devem ser seguidos e obedecidos no sentido de 

potencializar as chances de lucro no contexto do mercado neoliberal (Coracini, 2003).  

Pensar o sujeito a partir desses ditames significa pensar em um sujeito 

igualmente homogeneizado, enquadrado em padrões culturais dominantes. Padrões 

esses que chegam até a esfera linguística-discursiva, com seus quadros axiológicos 

próprios, prontos para esquadrinhar a identidade dos seus interlocutores mais ou menos 

à sua maneira.  

A tentativa de homogeneização da identidade dos sujeitos pela via 

mercadológica incide, inevitavelmente, sobre a questão da língua. Vale dizer, que não s 

trata de uma tarefa de fácil realização. A língua mostra-se muito mais plástica e, na 

malha social que compõe a sua história, sempre encontra um veio pelo qual consegue se 
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reinventar, satisfazendo suas necessidades mais básicas de sobrevivência ou de desejo 

de possuir uma identidade.  

O caso dos nomes presentes no anúncio parece indicar esse caminho: apesar de 

toda tentativa de cristalização imposta pela ideia de uma língua pura e original, a 

linguagem sempre termina por escapar, encontrando uma via alternativa para continuar 

existindo. Ainda que o valor atribuído pelo enunciador siga a tendência da 

desqualificação, os sujeitos inseridos no contexto social desprezado continuam 

operando a linguagem no sentido de resguardar os seus interesses pragmáticos, com 

base nos quadros axiológicos que os constitui como sujeitos capazes de interpretar o 

mundo.  

Na verdade, a tentativa de homogeneização cultural, embora real e detentora de 

grande parcela do poder, tenta escamotear o processo híbrido pelo qual as identidades 

são produzidas na contemporaneidade, no sentido de manter a hegemonia conquistada e 

garantir a fidelidade do maior número possível de adeptos. Nesse sentido, pensando na 

constituição identitária de uma pessoa que opta aderir a uma determinada língua, para 

Rajagopalan (1998) parece que o que temos é um indivíduo composto, “proteiforme” 

cujas reivindicações de ser um falante de uma língua e não de outra estão atreladas a 

valores como lealdade linguística, ligada, por sua vez, à possível simpatia do indivíduo 

por grupos nacionalistas ou partidos políticos sectários. Os traços históricos ligados ao 

brasão da cultura inglesa parecem indicar essa inclinação à lealdade que deve ser 

demostrada por parte daqueles que aderem aos seus pressupostos políticos, linguísticos 

e ideológicos. A análise da segunda peça publicitária que compõe a série nos dá 

elementos para continuar seguindo essa mesma linha de reflexão.   
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3.2. Análise da peça 2/ 1ª Série18 

 

  

 

  

                                                 
18

 Fonte: livialanzoni.wordpress.com  acesso em 15.04.2011 22:54 
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 A peça número dois também faz parte da série de anúncios criada para divulgar 

a nova unidade da Cultura Inglesa. Assim como no caso estudado anteriormente, está 

atrelada a uma formatação idêntica à peça anterior. A novidade reside nos nomes 

selecionados pelo enunciador: “Uóshito”, “Maico”, “Brédi”, “Uélito” e “Greice Kelly”. 

No início do período, temos a partícula “se”, e, mais afrente, o pronome pessoal “você” 

no singular.  

 De uma forma geral, são esses elementos linguísticos que diferenciam esta peça 

das demais. O enunciador permanece sendo a Cultura Inglesa de São Paulo e o tom com 

que conclama os sujeitos detentores desses nomes também soa de forma agressiva. Isso 

porque a relação entre o locutor e o interlocutor não será uma relação orientada apenas 

para atingir o objetivo do locutor de transmitir uma promoção aos seus possíveis 

clientes. Os elementos linguísticos que compõem “se”, “afinal” e “deveria” despontam 

como marcas que indicam o iminente debate.  

 Não estamos diante de elementos cuja função se restringe a dar sustentação 

meramente gramatical/sintática ao enunciado (Significação). Mas, para além disso, 

encaramos a sua função como signos ideológicos que darão o tom do conflito que se 

instalará. E toda a peça está permeada por esse tom de conflito.  

 A cor escura das palavras, em caixa alta, faz lembrar que as bandeiras que 

incitam o combate são todas escuras, em oposição à cor branca, que indica a paz. Com o 

objetivo de buscar mais elementos que possam caracterizar a especificidade da presente 

peça, analisaremos a etimologia dos nomes em inglês que podem estar ligados, do ponto 

de vista fonético e morfológico aos nomes  implicados no anúncio.   

Uóshito – Está relacionado ao famoso nome “Washington”: Significa "da terra dos 

Wassa", "proveniente da cidade do povo Wassa", ou "o que vem do lugar dos 

caçadores".  Washington é um nome inglês de origem geográfica: começou sendo o 

nome de um lugar antes de ser nome de pessoa. O nome original era Wassyngton. 

Wassa é o nome de um povo, derivado do inglês antigo Wapsige, que quer dizer 

"caçada". O nome Washington é muitas vezes dado para homenagear o primeiro 

presidente dos Estados Unidos, George Washington.  
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Maico- "Maicon" se assemelha a um nome muito adotado em países de língua inglesa: 

“Michael” (em português, Miguel).  Michael é um nome de origem hebraica (Mikha'el), 

que significa "Quem é como Deus?".    

 

Greice Kelly – Lembra a famosa atriz de cinema Grace Kelly: Diva eterna do cinema, 

Grace Kelly viveu o que pode ser definido como um conto de fadas. Atriz bem-sucedida 

na sétima arte, tendo no currículo trabalhos com o mestre Alfred Hitchcock, ela virou 

princesa de Mônaco e manteve-se no centro das atenções até sua trágica morte, em 

1982, num acidente de carro. Do ponto de vista etimológico, “Grace” é de raiz inglesa e 

significa “graciosa”. O nome “Kelly” tem sua origem na palavra irlandesa e gaélica 

Ceallach e que significa “donzela guerreira”.     

Brédi – Refere-se ao nome “Brad” e lembra o famoso ator de Hollywood Brad Pitt. 

Brad também é um nome muito comum em países de língua inglesa. Significa “prado 

grande”, e se assemelha às formas dos nomes Barto, Barth, Bart, Bayard, Brady, Bartho.  

  

Uélito – Lembra o nome “Wellington”: Vem do nome de uma residência ou nome de 

família inglesa. Significa "propriedade próspera" ou mesmo "do local nas proximidades 

de água (ou rio)". Este é o nome da capital da Nova Zelândia. Foi também o nome de 

um estadista e general britânico, famoso por ter derrotado Napoleão Bonaparte da 

batalha de Waterloo. Wellington foi mais tarde primeiro-ministro britânico.   

 Como se pode notar, estamos diante de cinco nomes conhecidos em escala 

global. Os discursos atrelados a esses nomes se inter-relacionam, via interdiscurso, com 

atmosferas que nos fazem pensar em “nobreza”, “glória”, “conquistas”, “reinados”, 

“prosperidade”, “poder”. As famosas figuras que vêm à tona a partir desses nomes, 

reforçam a estratégia do locutor no sentido de convencer os seus interlocutores sobre a 

qualidade do produto que está sendo vendido.  

 Isso porque se cria uma fronteira muito tênue entre a forma como os nomes 

estão grafados no anúncio e os seus correlatos estrangeiros. O quadro valorativo do 

enunciador, novamente, tende a desqualificar o grupo dos que “deveriam falar inglês 

desde que nasceram” ao mesmo tempo em que, pela via do interdiscurso, enaltece as 

formas consagradas daqueles nomes que adquiriram prestígio no decorrer da história.  
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 É nessa fronteira tensa, de valores contraditórios, que se desenha a força motriz 

que oxigena a movimentação dos elementos linguísticos na peça em questão. A 

estratégia do enunciador, ao operacionalizar esses nomes e insinuar que eles seriam uma 

espécie de cópia deturpada das versões “originais” não é à toa.  

 Assim como no anúncio anterior, a oposição instalada entre nomes supostamente 

escritos de forma “errada” e os nomes “autênticos” escritos de maneira “correta” ecoam 

para além da pela publicitária, dialogando com posições valorativas enraizadas na 

sociedade de consumidores que confirmam a posição o enunciador. Em última 

instância, o enunciador, como estratégia de marketing, reproduz o que uma parcela 

considerável de sujeitos defende, reproduzindo aquilo que querem escutar.  

 Nesse sentido, a mídia em geral e a esfera publicitária, mais especificamente, 

busca satisfazer as necessidades do seu público ao reproduzir aquilo que esse público 

gosta gostaria de ver e ouvir, busca sempre construir a imagem do novo, sendo, do 

posto de vista dialógico, influenciada por esse público e, paralelamente, contribuindo 

com a constituição das subjetividades dos seus interlocutores (Coracini, 2003).  

 A novidade, no interior da mesma série, reside no fato do enunciador valer-se de 

novos nomes com o objetivo comercial de atingir uma seara mais ampla de pessoas que 

possam potencializar a captação de futuros consumidores. Nesse sentido, no primeiro 

caso, o uso de nomes de consagrados jogadores de futebol visa não somente convocar 

pessoas que ostentam em seus documentos de identidade o mesmo nome dos 

futebolistas a aproveitarem a promoção anunciada.  

 O dialogismo constitutivo do anúncio indica uma estratégia que vai muito além 

disso, na medida em que a  oposição instalada entre nomes escritos de forma “errada” e 

nomes “originais” visa conquistar a atenção de um grupo muito maior de sujeitos que 

compartilham da mesma ideologia linguística do enunciador.  

 A contraposição de valores verificada na construção linguística-discursiva do 

anúncio visa, na verdade, não as pessoas que possuem esses nomes, nem mesmo os 

próprios jogadores. O que está em pauta, prioritariamente, é um público alvo específico, 

oriundos de classes sociais específicas, que possuem condições monetárias para pagar as 

mensalidades cobradas pelo instituto de idiomas.  

 Não estamos defendendo a hipótese de que outros grupos sociais estejam 

totalmente alijados desse processo. Não se trata disso. No entanto, a presente análise 
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indica que o grupo focal é outro. A postura verbo-axiológica do enunciador coloca em 

conflito dois ou mais grupos sociais e a linguagem, entendida como uma construção 

social, reflete e refrata as divisões de classe da sociedade mais ampla e as “tematiza”, no 

sentido bakhtiniano, de acordo com os seus objetivos. O tom agressivo do enunciador 

indica essa cisão de classes e o quadro valorativo que enaltece alguns a partir da 

desqualificação de outros. 

 Trata-se de um processo de preconceito linguístico culturalmente e 

historicamente construído. Nas duas peças em questão parece haver regularidade entre a 

simbologia do brasão e os sentidos ligados às raízes etimológicas dos nomes. Os 

quadros valorativos, oriundos de um período sócio-histórico mais amplo, parecem 

refletir-refratar discursos próprios de um violento período de autoritarismo colonial. Um 

dos possíveis interdiscursos que emergem das contraposições de valores presentes nas 

duas peças publicitárias parece indicar essa forma agressiva e preconceituosa com que o 

“eu” que enuncia concebe o “Outro”.  

 Para Pennycook (1998), um dos aspectos primordiais do discurso colonial tem 

sido justamente a construção do “Outro” como alguém dotado de características 

primitivas: atrasado, infantil, preguiçoso, ao passo em que o “eu” do colonizador 

entende a sua cultura como superior. Trata-se de um discurso que, todavia, não pode ser 

aplicado, de forma literal, na presente análise, mas que, de certa forma, não deixa de ser 

profícuo.  

 Isso porque os traços discursivos de um período tão marcante na história da 

humanidade não se apagam tão facilmente. Na trama dialógica do interdiscurso, essas 

vozes de “superioridade” ainda se fazem presentes e são operacionalizadas na 

modernidade capitalista. Novamente, a relação simbólica do brasão com a natureza 

histórica dos nomes  termina por legitimar essa superioridade.  

 Os dois anúncios analisados até aqui nos permitem pensar em dois polos 

distintos cujas relações são tecidas a partir de redes de tensão. Redes que são, como se 

viu anteriormente, ligadas a quadros verboaxiológicos sócio-historicamente orientados. 

O interdiscurso levantado indica, nesse sentido, traços da lógica cultural colonialista que 

ainda se perpetuam na contemporaneidade, sob a forma de posições valorativas 

preconceituosas, efetivadas via discurso, devidamente tematizadas dentro da 

especificidade de uma campanha publicitária.  
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 Outro fator indispensável a ser considerado, e que diz respeito ao tom violento 

dos anúncios, é o pano de fundo social referente à globalização contemporânea, de 

orientação neoliberal. O tom agressivo adotado pelo enunciador é alimentado não só 

pelo desejo mercadológico de chamar a atenção do maior número possível de 

interlocutores, com o intuito de vender mais. Como parte integrante dessa relação tensa 

e conflituosa, o fio ideológico que diz respeito à cultura da competição extremada 

emerge como ingrediente fundamental no sentido de reforçar o clima de disputa desses 

anúncios.  

 Dentro do nosso entendimento, respaldados em Santos (2000), a competição 

como regra absoluta, tornou-se um dos aspectos centrais da vida contemporânea, 

penetrando em todas as capilaridades do tecido social. Dessa forma, tanto o “eu” quanto 

o “Outro”, entendido como indivíduo, grupo ou instituição, passam a ser encarados 

como obstáculos à realização dos objetivos específicos de um determinado grupo de 

poder e que devem, por isso, ser eliminados.  

 O “eu” egoísta-hedonista contemporâneo se erige como poder absolutista, 

disposto a remover do ser caminho o “Outro” que não serve aos seus desígnios.  Uma 

das estratégias discursivas operacionalizadas, via interdiscurso, para atingir seus 

objetivos, a partir da competição entendida como regra hegemônica, é a estigmatização 

do “Outro”, sua desqualificação baseada em quadros avaliativos atrelados, por sua vez, 

a discursos de superioridade.   

 Noções de superioridade são, em grande parte, e ainda mais no caso específico 

do corpus em análise, sustentadas pelos discursos de “essência”, de “pureza”, que 

devem ser seguidos e protegidos contra qualquer ameaça externa de desvio. A ideia de 

“tradição” também pode fazer parte do vocabulário idealizado que legitima posições 

arrogantes e preconceituosas.  

 Posições ultranacionalistas e/ou fascistas sempre se aproveitaram da tríade 

“tradição-essência-pureza” para justificar atitudes violentas em nome de algo “maior” e 

de interesse coletivo. Daí ser possível entender como que construções linguísticas-

discursivas formadas a partir de processos híbridos podem desencadear posições 

valorativas violentas.  

 Trata-se, contudo, de uma atitude assaz contraditória. Isso porque, como 

acabamos de ver, a etimologia dos nomes revela que todos eles são formações híbridas 
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resultantes de processos culturais, políticos, culturais e econômicos. A rigor, “pureza” e 

“originalidade” não passam de convenções ideológicas oportunistas que servem a 

determinados objetivos políticos e econômicos. No caso das peças publicitárias neste 

trabalho discutidas, servem mais aos interesses financeiros de um instituto de idiomas. 

Essa linha de abordagem, por parte do enunciador, continua na análise da peça a seguir, 

retomando estratégias discutidas anteriormente e revelando outros discursos sociais que 

com o anúncio dialogam, marcando a sua especificidade.   

 
 
 
 
 
 

3.3. Análise da peça 3/ 1ª Série19 
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 Fonte: euerapop.blogspot.com  acesso em 16.04.2011 23:40 
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Reiteradamente, o tom arrogante e agressivo da campanha vai se firmando. 

Interessante notar que essa postura ríspida e abundante com que a língua inglesa é 

comercializada chama cada vez mais a atenção das pessoas. Não só no sentido da 

investigar como essa postura é linguisticamente/discursivamente construída, caso dessa 

pesquisa, mas no uso dessa língua em empreendimentos comerciais de alto padrão, 

revelando valores de determinados grupos sociais no ambiente corporativo. A Língua 

Inglesa é uma forma conveniente, na atualidade, de agregar valor às suas mercadorias 

(Rajagopalan, 2004). As duas série que compõem o corpus dessa tese parecem aderir a 

esse pressuposto corporativista. Passemos, então, à análise da peça três, integrante da 

primeira série de anúncios.  

No caso específico da terceira e última peça que compõe a série, temos a 

seguinte expressão, que a diferencia, em certa medida,  das duas anteriores: “Uilliam, 

quando sair da casa, o seu primeiro semestre na Cultura Inglesa é grátis. Afinal, você 

deveria falar inglês desde que nasceu” 

 
 Desde já, o interdiscurso entra em cena: “Uilliam” não é um Uilliam comum e a 

“casa” não é qualquer casa, ao menos nesse ponto da enunciação. Trata-se do ex-

integrante do famoso programa “Big Brother Brasil”, veiculado pela rede “Globo” de 

televisão, no ano de 2010, mesmo ano em que a campanha foi lançada e que coincide 

com a inauguração da nova unidade da Cultura Inglesa na cidade de Sorocaba. 

 Trata-se de mais uma estratégia de marketing do enunciador: aproveitar a 

visibilidade do participante do Reality Show objetivando chamar a atenção dos 

interlocutores para a novidade do momento na cidade: a inauguração da escola, em 

paralelo com a realização do programa da rede Globo. Uma novidade está atrelada a 

outra, via interdiscurso. Este é um primeiro ponto a ser considerado, pois o interdiscurso 

é maior e nos orientada a seguir outros indícios importantes. O nome “Uilliam” pode 

ensejar a comparação com a versão inglesa do nome “William” cuja etimologia pode 

trazer à tona pistas importantes.  

 
Primeiramente, lembra o príncipe William assim como todo o seu reinado: 

“glórias”, polêmicas, luxo, poder, status... William significa, do ponto de vista 

etimológico “protetor corajoso”, ou “o que deseja proteger”. É um nome de origem 

germânica, do nome “Willahelm”, que resulta da união de “wil”, que significa “desejo” 

ou “vontade” e “helm”, que significa “proteção”.  Muitos reis, imperadores e 
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personalidades famosas tiveram o nome de William, especialmente no Reino Unido e 

Estados Unidos. É a variante em inglês de Guilherme.  

O princípio do interdiscurso nos permitiu identificar, inicialmente, dois 

movimentos distintos a partir do nome “Uillian” e das demais materialidades 

linguísticas (“Significação”) que compõem o enunciado. Como ponto de partida, somos 

convidados a pensar no participante do programa Big Brother Brasil. Posteriormente, a 

variante padrão inglesa para o nome interliga imagens da Coroa Real Britânica. Em um 

terceiro momento, a etimologia da palavra revela as supostas qualidades atribuídas ao 

nome William: “protetor” e “corajoso”.  

Instala-se aí o primeiro conflito valorativo que opõe “Uillian” a “Willian”: os 

qualificadores “protetor” e “corajoso” estão atrelados ao “Willian” ao passo que, no 

caso do “Uilliam” o único caminho a seguir, ao sair da casa do Big Brother, é 

matricular-se no curso da Cultura Inglesa e aproveitar a promoção.   

No caso do “William”, os qualificadores “corajoso” e “protetor” e o próprio 

nome vinculam-se ao leão do brasão da Cultura Inglesa enquanto fonte “autêntica” do 

inglês “correto”, “original” e “tradicional”. No caso de “Uillian”, a contraposição 

instalada revela que a intenção do enunciador foi somente a de instrumentalizar o uso 

desse nome tendo como objetivo por em prática uma estratégia de marketing para 

atingir públicos específicos, aproveitando o humor de mau gosto que é amplamente 

aceito e praticado na sociedade.    

O enunciador, então, mobiliza seus juízos de valores e, guiado por seus quadros 

valorativos, constrói o enunciado que, por sua vez, está prenhe de signos ideológicos 

oriundos das mais diversas classes sociais. O enunciado é, na verdade, uma rede de 

entrecruzamentos de ideologias diversas que não estão interagindo de forma “pacífica”, 

mas ao contrário, bivocalmente dialogicizadas.  

É nesse emaranhado de fios ideológicos que os sujeitos refletem e refratam o 

signo ideológico, numa via de mão dupla: ao mesmo tempo em que constituem o signo, 

também são constituídos, numa troca simbólica ininterrupta, enraizada no fluxo 

contínuo da história.  

O confronto de interesses sociais dentro de uma mesma comunidade semiótica é 

que dinamiza e dá vida à refração ideológica. Em outras palavras, é a luta de classes que 

possibilita essa trama de contraposições verboaxiológicas. Como consequência, em toda 

materialidade linguística-discursiva confrontam-se índices de valor contraditórios e o 

signo ideológico é a arena social onde se estrutura a luta de classes (Bakhtin, 2003).  
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O que torna o signo vivo e que lhe dá mobilidade é justamente esse 

entrecruzamento de índices de valor. Nesse sentido, o signo que é posto à margem da 

luta de classes perde vigorosidade e se degenera. Na peça em questão, o brasão da 

Cultura Inglesa e os nomes operacionalizados são considerados índices de valor, 

entrecruzados por forças ideológicas diversas, sempre em confronto e, quase sempre, 

representam posições valorativas de grupos que operam com os discursos e forças 

ideológicas que lhes são pertinentes em um dado momento da luta de classes.   

Como já vimos anteriormente, essa contraposição de índices de valor, no 

contexto da globalização contemporânea, de orientação perversa (Santos, 2000), se 

radicaliza ao cruzar com o discurso da competição extremada. Como resultado desse 

entrecruzamento, emerge um discurso ainda mais violento no qual o “Outro” é 

instrumentalizado no sentido de satisfazer as ambições comerciais de um “eu” 

autoritário.  

O uso do nome “Uillian” e a contraposição de valores observada no anúncio não 

estão imunes a essa poderosa lógica do mercado neoliberal. A esfera publicitária, aliás, 

sabe muito bem mobilizar estratégias discursivas para satisfazer essa ambição 

consumista da contemporaneidade (Bauman, 2008). O presente anúncio não passa 

incólume diante dessa onda avassaladora e, aproveitando-se dessa força propulsora, 

lança seus fios ideológicos até onde isso seja possível para que, na volta, novos 

consumidores sejam anexados à sua pasta de clientes.  

Dito de outra forma, a sociedade do consumo e do espetáculo é a que melhor 

representa, encoraja e reforça, via discurso, quadros valorativos e estratégias de 

existência consumistas. E, dada a regra da competição absoluta, rejeita e tenta expurgar 

da arena de lutas semióticas todas as opções culturais alternativas.  

O caminho hegemônico indica que a única opção viável é a adaptação passiva 

dos sujeitos sociais à cultura do consumo. A tensão estabelecida entre os nomes 

híbridos da peça publicitária e os enunciados são exemplos “microdiscursivos” 

responsivos ao sistema hegemônico consumista. Constituem-se nele e, bivocalmente, 

reforçam com seus temas esse mesmo sistema do qual se servem.  

Do interior do anúncio, é possível escutar vozes indignadas. A forma como os 

nomes estão grafados alimenta a perplexidade do enunciador que, munido das 

credenciais que lhe habilitam assumir a sua posição de “autoridade”, manifesta seu juízo 

de valor em relação às pessoas batizadas com esses nomes.  Essas credenciais são 

visuais e verbais: a marca “Cultura Inglesa”, em si, é uma espécie de credencial, o leão 
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que faz parte do brasão e a própria alusão implícita aos nomes “originais” se constituem 

como “patentes” que atestam poder e conferem credibilidade ao enunciador.  

A figura do brasão é tão importante para a presente análise na medida em que 

entendemos ser um material semiótico rico de imagens que nos remetem aos tempos 

áureos do Império Britânico e na possibilidade de diálogo entre essas imagens e a 

construção valorativa geral que dá o tom dos anúncios e que regem a estratégia que 

mobiliza as materialidades linguísticas-discursivas de todo o enunciado.  

Não existe, para o dialogismo bakhtinano, uma ruptura no tempo que isole o 

presente do passado, pois os discursos do hoje, os ligados à globalização consumista 

(perversa), mobilizam e reanimam os discursos de outrora, indicando que a cultura  do 

“hoje” não pode ser pensada sem os discursos do passado, ainda vivos e repaginados 

(tematizados) de acordo com o ponto de vista axiológico dos sujeitos sociais que dele 

fazem uso. O recorte nunca é “sincrônico”, mas, sempre diacrônico, que reflete e refrata 

um horizonte mais amplo.  

Nesse sentido, julgamos ser válido compreender a oposição entre nomes que 

“deveriam ser desde...” com os nomes “originais”, estes prestigiados a partir de lógicas 

binárias “eurocêntricas” ainda culturalmente difusas na tessitura do social e que 

alimentam dicotomias convenientemente criadas para servirem melhor ao colonialismo: 

maduro x imaturo; racional/intelectual x emotivo/instintivo; abstrato x concreto; criativo 

x imitativo (Pennycook, 1998).  

O conjunto dessas dicotomias foi amplamente utilizado para justificar, 

brutalmente, intervenções culturais, políticas e religiosas nas colônias inglesas ao redor 

do mundo. Levantamos a hipótese de que há, ainda hoje, na complexa malha do tecido 

social, fios ideológicos calcados nessa forma agressiva de conceber o “Outro”, 

dialogando com os discursos violentos da contemporaneidade. Não da mesma forma, 

mas devidamente “tematizados”, presentes de alguma maneira nos discursos arrogantes 

que pregam a superioridade de uma determinada língua, objetivando mantes distantes 

qualquer ameaça de supostas “distorções” que possam ferir a “pureza intocável” da 

língua tradicional.   

Com base no embate discursivo observado nos anúncios, podemos pensar na 

estreita conexão entre a desigualdade de poder referente àquele que enuncia e aquele 

que é enunciado, do ponto de vista do contexto social que cada um ocupa. A acusação 

perpetrada contra os nomes grafados de forma “incorreta” faz parte de um conjunto de 

índices de valor atrelados a um poder global difuso que, geralmente, está concentrado 
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nas mãos de poucos atores hegemônicos os quais tendem a monopolizar os sentidos e as 

interpretações da vida social. Consequentemente, resta pouco espaço e muito pouco 

poder para aquelas classes sociais marginalizadas, que somente são lembradas quando 

representam alguma possibilidade de lucro para as grandes corporações e seus 

agregados.   

As disputas em torno da língua refletem e refratam essa patente desigualdade 

entre grupos sociais excluídos, estigmatizados e marginalizados e grupos sociais 

detentores de boa parte dos recursos materiais e simbólicos disponíveis. Nesse sentido, 

ser local e usufruir de uma língua local, tendo como força hegemônica uma globalização 

perversa, pode significar uma vida marcada por privações e degradação social.  

Na medida em que os espaços públicos foram removidos como consequência das 

políticas neoliberais, as comunidades locais, paulatinamente, estão perdendo a 

capacidade de gerar e de negociar sentidos, tornando-se cada vez mais dependentes dos 

grupos que interpretam e produzem sentidos (Bauman, 1999).  

Tornam-se, com isso, alijadas dos recursos materiais, linguísticos e discursivos 

necessários a uma luta simbólica mais ética e menos desigual.  As peças publicitárias 

analisadas, em certa medida, demonstram discursivamente, via dialogismo, como essa 

relação entre global e local se dá na esfera publicitária.   

Aprofundando um pouco mais esse embate desigual entre discursos locais versus 

discursos globais, Bauman (1999) afirma que um território alijado de espaço público 

reserva muito pouco espaço para que posições valorativas sejam negociadas e 

confrontadas. Assim, os vereditos sobre o que está “certo” ou “errado”, “belo” e “feio”, 

“adequado” e “inadequado”, “útil e “inútil”, somente podem ser impostos de cima para 

baixo. Provavelmente, de regiões inacessíveis a um número crescente de sujeitos. 

Quadros valorativos inquestionáveis, impostos por sujeitos igualmente inacessíveis, mas 

que têm poderes o suficiente para decidir o destino de milhares de sujeitos, decidirem 

sobre as suas línguas e as suas identidades, à revelia de qualquer processo decidido 

localmente.    

 
 Essa disputa desigual tem implicações para o dialogismo. O cenário de lutas e de 

desigualdades expostos acima fazem parte de um diálogo “amplo”, vasto espaço de luta 

entre as mais diversas vozes sociais, na qual atuam as Forças Centrípetas, que têm por 

característica a imposição e a centralização verboaxiológicas sobre a variedade de 

discursos presentes em uma determinada sociedade.  
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Paralelamente a esse processo de centralização, temos as Forças Centrífugas que 

tentam, de alguma forma, desestabilizar e corroer, continuamente, essas tendências 

centralizadoras por intermédio de uma gama variada de processos dialógicos: 

reavaliação, hibridização, polemização, dentre várias outras (Faraco, 2009).  

Apesar das desigualdades visíveis na sociedade do consumo contemporânea, os 

grupos marginalizados tentam criar e reinventar as suas linguagens no sentido de driblar 

ou questionar a imposição violenta da ordem vigente, aproveitando os recursos 

linguísticos-discursivos de que dispõem para satisfazerem, ao menos, as suas 

necessidades e desejos locais mais prementes.   

 Retomando a noção de Forças Centrípetas, Bakhtin (2010b) entende que essa 

força está ligada aos processos históricos de unificação e de centralização linguísticas. 

Nesse sentido, a língua única não é dada, mas, essencialmente, estabelecida em cada 

fase da sua vida, opondo-se ao discurso diversificado.  

As Forças Centrífugas de um determinado período histórico tendem a superar 

e/ou conter as Forças Centrífugas dos discursos diversificados, criando barreiras para 

impedir a ascensão desses discursos ao mesmo tempo em que contribuem com a 

perpetuação e com a solidificação da língua oficial hegemônica.    

 As Forças Centrípetas e Centrífugas se cruzam a todo o momento, de modo que 

não é possível isolar uma da outra. Estão em constante diálogo, sempre conflituoso, 

ainda que cada uma mantenha suas próprias categorias e vise manter ou conquistar mais 

espaço dentro do simpósio universal.  

Regra geral, todos os materiais simbólicos dialogam com essas duas formas de 

forças, inclusive a esfera publicitária. A oposição entre os nomes, descrita 

anteriormente, não foge da dinâmica produzida por esses dois movimentos.  

 Devido à carga de poder acumulada, os discursos filiados ao campo Centrípeto 

gozam de maior prestígio e hegemonia. Contudo, a participação de vários outros 

discursos não está descartada. Abre-se, então, espaço, mesmo que mínimo, para os 

discursos filiados ao campo Centrífugo, que podem promover modificações na esfera 

dominante. E é exatamente esta dialética repleta de poderes catalisadores que torna 

possível a produção estética de um determinado contexto verboaxiológico.  
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3.4. Análise da peça 1/ 2ª Série20 

 

 

 A segunda série de peças publicitárias da Cultura Inglesa, diferentemente da 

primeira, não tem como objetivo central divulgar a inauguração de uma filial. Como a 

peça foi divulgada nas linhas do Metrô da cidade de São Paulo, no ano de 2010, 

pressupomos que está falando pelo conjunto de unidades da Capital. O público alvo 

imediato são os próprios usuários do Metrô. Ou seja: um conjunto multifacetado de 

interlocutores, heterogêneo em termos de classe social.  

 A peça número um é composta verbo-visualmente pelo brasão da Cultura 

Inglesa e seu slogan: “Inglês é mais que inglês. É cultura.”. Logo abaixo, estão a 

chamada para a matrícula, o telefone para informações e o website do instituto. Ao lado 

                                                 
20

 Fonte: refreshad.wordpress.com   acesso em 12.03.2011 10:32 
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do brasão da Cultura Inglesa está posicionado o slogan específico desta segunda série: 

“O inglês está nas ruas, o correto está na cultura.”.  

 Ocupando mais de 90% do espaço físico do anúncio, está uma fotografia em que 

aparece uma calçada, um muro, parte da faixada de um prédio entrecortada por fios da 

rede elétrica. No final da calçada, ao lado esquerdo, há um arbusto, com parte da 

imagem cortada pela forma como a foto foi feita. No muro, ocupando a parte central da 

imagem, está pintado o nome de um bar e danceteria: “Owver Naith”.  

 Os elementos linguístico-discursivos e verbo-visuais que compõem a imagem 

estão enredados de tal forma que podemos, do ponto de vista da análise bakhtiniana, 

observar algumas importantes oposições. O slogan da série afirma que o inglês está nas 

ruas e que o correto está na cultura.  

O inglês das ruas é o que está pintado no muro e que dá nome à danceteria: 

“Owver Naith”. A primeira oposição se dá justamente entre os elementos linguísticos 

(Significação) referentes ao nome da danceteria e o slogan. O qualificador “correto” 

marca a oposição entre o nome da danceteria e o slogan referente à Cultura Inglesa.  

Da forma como está grafado, “Owver Naith” entra em conflito com as formas 

oficiais consagradas “Over” e “Night”. Baseados na noção de interdiscurso, estamos 

diante de uma posição bivocal (Bakhtin, 2003) enredada pelo enunciador. Pois não se 

trata tão somente da simples oposição “certo” versus “errado”, mas de duas apreciações 

diferentes sobre o mesmo tema.  

A oposição instalada pelo enunciador remete a duas ou mais posições valorativas a 

partir dos elementos linguísticos “owver” e “naith”. O locutor acrescenta ao seu 

interdiscurso o fio ideológico aceito na sociedade que considera estarmos diante de um 

erro ortográfico e, assim, reforça o seu quadro valorativo a respeito da Língua Inglesa. 

O simples ato de corrigir é, em si, um ato ideológico (Rajagopalan, 2007). E, valer-se, 

de “verdades” amplamente aceitas na sociedade é uma estratégia de marketing utilizada 

pelo enunciador para conquistar a atenção dos seus interlocutores, dizendo aquilo que 

querem escutar (Coracini, 2003).  

 Outros elementos verbo-visuais reforçam a oposição de que o “errado” está nas 

ruas e “correto” está na Cultura. A calçada esburacada e com uma das partes ainda por 

fazer transmitem a ideia de algo está falho, inconcluso. Duas saídas de ar, no muro, um 

pouco acima do nível da calçada, estão com uma das suas traves quebradas. Do ponto 

de vista do dialogismo, esses elementos visuais dialogam com os suportes linguísticos-

discursivos do enunciado de forma tensa.  
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 Assim, o suposto erro ortográfico é reforçado a partir da relação com os buracos 

da calçada, com a saída de ar quebrada. O arbusto pela metade, no canto esquerdo da 

calçada, também se filia à ideia do inconcluso. “Owver Naith”, são consideradas, pela 

oposição que foi instalada, como erros, desvios ou palavras pela metade que dialogam 

com os elementos visuais da fotografia.  

 Abaixo, e fora do perímetro da foto, está o slogan “O inglês está nas ruas, o 

correto está na cultura”. Ao lado, o brasão da Cultura Inglesa e seu slogan e as 

informações de contato estão posicionadas, igualmente, “fora” da foto. Essa oposição 

reforça a hipótese de que o anúncio foi criado de forma a separar e criar uma oposição 

entre as ruas e o espaço privado da Cultura Inglesa.  

 E isso solidifica a o quadro axiológico segundo o qual o inglês “errado” está lá 

do outro lado, nas ruas, longe do inglês “correto”, protegido e preservado entre as 

quatro paredes do instituto. O brasão da Cultura Inglesa ratifica e contribui, a partir do 

seu simbolismo, a ideia de “correto”, visto que o inglês ali ensinado está resguardado 

pela tradição, pela “pontualidade” britânica, devidamente protegido pelo escudo e pelo 

leão.  

 A oposição instalada a partir da lógica binária certo versus errado constitui-se 

como o elemento balizador que opõe o espaço público, supostamente degradado e 

inconcluso, ao espaço privado, tradicional seguidor das formas harmônicas da língua 

“bem-escrita”.  

 Essa oposição, no anúncio, é materializada linguisticamente-discursivamente na 

forma de signos, que não existem apenas como parte de uma realidade material e 

imutável, mas como resultado de olhares que refletem e refratam outras realidades. 

Olhares que podem distorcer essa realidade,  concebendo-a de uma forma específica a 

partir de critérios de avaliação ideológica (Bakhtin/Volochínov, 2009).  

 Nesse sentido, as lógicas binárias “verdadeiro” ou “falso”, “certo” ou “errado”, 

“belo” ou “feio” são construídas com base em quadros verboaxiológicos sócio-

historicamente situados.  Todo enunciado concreto tem como função legitimar e 

resguardar noções de justiça, de verdade, de beleza e etc. O que determina esses valores 

não é a relação direta com o sistema puramente linguístico, mas a sua relação dialógica 

com formas específicas da realidade (Bakhtin, 2003).  

 No caso da peça em análise, a oposição “certo” versus “errado” é alimentada por 

índices de valor que ecoam no conjunto mais amplo dos fenômenos sociais na 

contemporaneidade. Isso quer dizer que essas diferentes posições sobre a língua são 
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orientadas, em grande parte, por sistemas de poder que não só ditam o que pode e deve 

ser considerado certo ou errado, mas, paralelamente, tentar isolar ou expulsar da arena 

de lutas discursivas posições tidas como perniciosas ao aprendizado da Língua Inglesa.  

 Conforme visto na análise da série anterior, esse poder 

normatizador/conservador, no campo da linguagem, é entendido como um conjunto de 

discursos constitutivos das Forças Centrípetas da língua. No campo oposto, estão as 

forças Centrífugas, tentando desestabilizar o núcleo duro das formas linguísticas-

discursivas privilegiadas.  

 A dinâmica das lutas travadas entre essas duas tipologias penetra em todas as 

manifestações linguísticas-discursivas do complexo tecido social e a esfera publicitária 

reflete e refrata essas lutas, dando-lhes acabamentos específicos, “lematizando-as” de 

acordo com os seus objetivos e necessidades.  

Na análise da presente peça publicitária, a oposição da forma híbrida “owver 

naith” com a forma tradicional/oficial “overnight” reflete e refrata a luta de classes entre 

as Forças Centrípetas e Centrífugas. “Owver naith” é resultado de uma tentativa, 

consciente ou não, de desestabilização da língua oficial no sentido de satisfazer alguma 

necessidade ou desejo local para atender demandas de grupos sociais específicos.  

A abordagem dessa refração por parte do enunciador está calcada sob os 

princípios conservadores das Forças Centrípetas. É uma reação privada à ameaça 

pública, que vem das ruas. Uma forma de se defender e de manter o poder conquistado 

politicamente-economicamente ao longo dos séculos. Ou a tentativa de ampliar esse 

poder, via campanha publicitária, aumentando os lucros da instituição.  

Nesse sentido, não podemos esquecer o que diz Bakhtin/Volochínov (2009) 

sobre a forte influência exercida pelas infraestruturas e superestruturas políticas e 

econômicas e sua inevitável penetração nas formas mais capilares de produção 

simbólica. Em outras palavras, a esfera publicitária, reflete e refrata essa luta mais 

ampla entre as Forças Centrípetas e Centrífugas. A mídia publicitária é, aliás, vital para 

a sobrevivência das corporações no atual cenário da globalização (Santos, 2000).  Essa 

mesma dinâmica se repetirá na análise da peça dois, a seguir.  
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3.5. Análise da peça 2/ 2ª Série21 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

A peça dois da segunda série é uma apropriação, por parte do 

locutor/enunciador, daquilo que parece ser a fotografia da traseira de um veículo do tipo 

Van ou similar. Talvez seja um daqueles veículos que servem refeições rápidas ao ar 

livre, nas ruas. O slogan específico da série indica isso: são todas fotos de espaços 

públicos, feitas a partir de alguém que está posicionado na rua, ou avenida, ou travessa, 
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 Fonte: www.ccsp.com.br   acesso em 22.03.2011 11:21 
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etc. Enfim, as ruas são o tema central contra o qual o enunciador, da sua visão exotópica 

(Bakhtin, 2003), o enunciador constrói a sua posição verboaxiológica sobre o idioma 

inglês.  

A posição física, “geográfica”, na qual o enunciador se apoia para produzir a 

foto, focando no toldo que anuncia as promoções, já é considerada, em si, uma posição 

ideológica. Pois não se trata de uma escolha aleatória, mas que foi escolhida após uma 

“avaliação”, após seguir critérios técnicos e orientações motivadas para atingir um fim 

específico. Portando, foi uma posição avaliativa que orientou a posição em que a foto 

foi tirada para esta peça. Para esta e para todas as demais que compõem a série.  

Nesse sentido, o enunciador assume a papel de autor, dotado de visão 

transgrediente, posicionado exotopicamente, ele enquadra, com seu excedente de visão, 

seus interlocutores de modo a recriá-los de acordo com os critérios avaliativos que 

dispõem em seu acervo sócio-histórico e cultural. Como consequência dessa “recriação” 

o enunciador/autor dá acabamento estético à foto, imprimindo nela suas posições 

ideológicas, tributárias do mundo no qual está inserido (Bakhtin, 2003).  

Isso porque o enunciado não pode ser apreendido tão somente como um reflexo 

direto, ato puramente neurofisiológico, de algo já existente fora dele, dado e acabado. 

Esse primeiro reflexo do enunciador apenas “reflete” a realidade tal como ela está dada, 

para, paralelamente e dialogicamente, passar pelo crivo histórico do olhar autoral do 

sujeito que enuncia, adquirindo traços específicos, tornando-se algo novo, que não 

existia antes dele, tematizando-se, enfim. E esse processo de recriação tem relação 

constitutiva com os índices de valor, com as noções de verdade que o enunciador adota 

para si, com a bondade, com a beleza (Bakhtin, 2003).  

Dessa forma, o olhar exotópico do enunciador, ao produzir a foto do anúncio, 

guiado por suas convicções ideológicas, enfoca a forma como os nomes dos lanches 

estão grafados, alinhando-se, e resguardando-se, no brasão e na marca da Cultura 

Inglesa. Esse alinhamento ideológico termina por justificar e reforçar o lema da 

campanha “O inglês está nas ruas, o correto está na cultura.”. Ao seu turno, o slogan 

também confere legitimidade ao brasão e ao locutor. Todos juntos formam uma espécie 

de Força Centrípeta, no interior do próprio anúncio, que posiciona o nome dos lanches 

em uma zona de desqualificação, na tentativa de induzir o interlocutor a aderir ao 

campo no qual estão posicionados. Essa Força Centrípeta “interna” nada mais é do que 

uma extensão das forças hegemônicas externas, devidamente canalizadas e tematizadas 

no anúncio.  
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Nesse sentido, “Hot Dog”, “X Tudo”, “X Bancon”, “X Ergues”, “X Burguer” e 

“Hamburguer”, são deslocados do seu sentido e funções originais para serem 

reinterpretados e recriados com base em novos quadros avaliativos, a partir do olhar 

exotópico do autor. A função de informar quais são os itens de uma promoção 

transforma-se em uma peça publicitária, “carimbada” pelo brasão da Cultura Inglesa, e, 

por obter esse selo de qualidade, apaga de vez o objetivo do folder na Van de lanches 

reintroduzindo-o em uma nova esfera temática.  

Ou seja: o campo de força “Centrípeto” bloqueia, nesse caso, o movimento das 

Forças Centrífugas e redireciona o fluxo discursivo no sentido de atender a um objetivo 

preponderantemente comercial. Objetivo comercial que se vale de um dogma social, 

este ligado à ideia bem difundida de que os “erros” ortográficos devem ser, pelo bem da 

sociedade, duramente combatidos. E, se for com “bom” humor, melhor ainda.  Esse 

“tom” avaliativo continua presente no próximo anúncio, analisado logo a seguir.  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



124 

 

3.6. Análise da peça 3/ 2ª Série22 
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 O terceiro anúncio da série também parece ser uma fotografia, provavelmente 

feita a partir da rua, enfocando o que entendemos ser os fundos de algum 

estabelecimento comercial. Na parede, encontramos pintados, os produtos que o 

estabelecimento comercializa: tortas, doces, “Kit” Festas, “Coffee Breck”... 

 Aqui, como na peça anterior, a fotografia é feita de modo a enfocar uma palavra 

de origem inglesa, grafada “incorretamente”. Novamente, o locutor/autor, ancorado em 

sua posição exotópica, recorta a fotografia da maneira que melhor lhe convém, tomando 

o devido cuidado para, já com o anúncio pronto, posicionar essa fotografia em posição 

de destaque, mas com precaução, para não misturá-la junto ao brasão da Cultura Inglesa 

e seus slogans.  

 O dialogismo bakhtiniano nos alerta de que nada no mundo dos discursos é à 

toa. A nossa hipótese para essa cisão dentro do mesmo anúncio é a de que o enunciador 

tem a intenção de criar uma contraposição valorativa entre a foto dos fundos do 

estabelecimento, proveniente das ruas, e o brasão da Cultura Inglesa.  

 Nota-se, no canto inferior esquerdo da fotografia, uma caixa aparentemente 

usada, esgarçada, provavelmente no meio de outros materiais que serão recolhidos pelo 

sistema de coleta de lixos. A tinta da parede está desgastada e, logo acima, onde se pode 

ler “tortas”, há uma janela com as ferragens aparentemente corroídas e sem vidros. A 

atmosfera criada transmite aos leitores um clima de aparente desolação, de aparência 

hostil e de abandono.  

 Precisamente no meio desse cenário, se destaca a palavra “Coffee Breck”. Os 

elementos verbo-visuais do anúncio dialogam com essa palavra, imprimindo-lhe 

características que a desqualificam, anexando-a à atmosfera de lixo e de abandono que 

os outros elementos verbo-visuais ajudam a construir. “Coffee Breck”, então, passa algo 

que pode já não prestar mais, assim como a caixa usada no canto da fotografia.  

 “Porta dos “fundos”, “turma do “fundão”, “fundo do baú”, “fundo do poço” e 

etc. São expressões que, se recuperarmos um pouco dos seus sentidos sociais, via 

interdiscurso, vão nos remeter a situações geralmente desagradáveis e/ou problemas que 

gostaríamos de evitar.   

 Nesse sentido, a escolha do enunciador por uma fotografia, que nos mostra um 

fundo de estabelecimento, pode incitar nos seus interlocutores percepções 

desagradáveis, além de insinuar que a qualidade dos produtos ali comercializados pode 
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não ser boa, haja vista a forma “incorreta” como escrevem o nome dos seus produtos. 

Para Bakhtin (2003, 2009) nada, nesse enredo, é em vão.  

 Os elementos linguísticos e verbo-visuais são a expressão dos quadros 

avaliativos do enunciador que busca criar uma contraposição de valores que posiciona, 

de um lado, o local onde o inglês “correto”, tradicional e “preservado” poder ser 

encontrado. Por outro lado, há o inglês “desgastado”, “maltratado”, sem uso, pronto 

para ser descartado. Essa oposição de valores evidencia a bivocalidade constituída a 

partir da dialogização dos elementos linguísticos e verbo-visuais enredados pelo 

enunciador.  

Mas, afinal, qual a validade dessa lógica binária “certo” versus “errado” para os 

usuários que buscam atender, prioritariamente, as suas necessidades do cotidiano, 

valendo-se de sistemas linguísticos que estão sempre em mutação? A discussão 

prossegue durante a análise da peça quatro.  
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3.7. Análise da peça 4/2ª Série23 
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Aqui, como nas demais peças da presente análise, a contraposição de valores se 

impõe, tanto no aspecto linguístico quanto verbo-visual. Do ponto de vista linguístico, 

há a oposição entre a forma “Koquetel” e a forma oficial “cocktail”. Como vimos 

anteriormente, o “pomo da discórdia” se dá justamente aí, atraindo posições valorativas 

em conflito, gerando a bivocalidade de que fala Bakhtin (2003).  

 Do ponto de vista verbo-visual, novamente, o recorte fotográfico é um recorte 

ideológico: enfoca a palavra “Koquetel”, de baixo para cima, quase que escondendo o 

restante da faixada do bar.  A posição exotópica do enunciador sempre parece partir de 

algum ponto da rua. No momento, não temos elementos linguísticos-discursivos o 

suficiente para saber o ponto exato em que o fotógrafo se encontrava. Como a série foi 

divulgada dentro dos vagões do Metrô da cidade de São Paulo, podemos inferir que se 

trata de imagens ou fotografias de lugares públicos vistos a partir de uma janela do 

vagão.  

 De qualquer forma, fica claro que o enunciador, em todo o processo da 

montagem das peças publicitárias, recorre e dialoga com quadros valorativos 

legitimados socialmente para contrapor o inglês “das ruas”, entendido como “errado”, 

“deturpado” ao inglês da esfera privada de um prestigiado instituto de idiomas, que 

trabalharia com a versão “correta” dessa língua.  

 No entanto, a noção de inglês “correto” dialoga com forças sociais mais amplas, 

que, na esfera linguística-discursiva” recebem o título de Forças Centrípetas,  

responsáveis, segundo Bakhtin (2010b), por garantir relativa estabilidade ao sistema 

linguístico hegemônico de um determinado período sócio-histórico e, tanto quanto isso 

for possível, busca reprimir as forças externas (Centrífugas) que tentam desestabilizá-lo 

e que possam, como consequência disso, diminuir o estoque de poder acumulado.   

 Contudo, a linguagem sempre escapa um pouco das amarras reguladoras que 

tentam petrificá-la. Por mínima que seja a brecha aberta, as Forças Centrífugas tentam 

demarcar, manter e desenvolver seus vocabulários alternativos. Nesse sentido, todas as 

palavras e nomes enquadrados como “errados” são resultados de movimentos sócio-

históricos e culturais.  

 Seja por opção ou por falta dela, os sujeitos sociais que fazem isso dessas 

palavras estão focados nas suas necessidades locais e operacionalizam os recursos 

linguísticos e discursivos de que dispõem para atingir seus objetivos do cotidiano. A 

rigor, a maioria não está preocupada se esta ou aquela forma atende aos padrões 
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estabelecidos pelos grupos que detém o poder de decidir o que pode ser considerado 

“certo” ou “errado”.  

 Ainda, se pensarmos na plasticidade da linguagem e nos seus usos ordinários, 

chegaremos à conclusão de que os sentidos de uma determinada língua nunca são dados 

a priori, imutáveis ao longo dos anos. Ao contrário, os sentidos não nos dizem nada a 

respeito do que é verdadeiro ou falso (Austin, 2004).  

Não há, partindo desse princípio, uma fronteira nítida, em termos de linguagem e 

cultura, que certifique, de forma inexorável e irrevogável, uma forma “correta” diante 

da qual existam formas consideradas “erradas”.  Na verdade, essa segregação binária é 

uma convenção conveniente para manter certos poderes estabelecidos e impedir o 

máximo possível a fluxo mutável da linguagem e a sua dispersão por sobre a tessitura 

do social.  

Com base nessa reflexão, amplia-se a noção bem como as possibilidades de ser e 

de se dizer na e pela linguagem, favorecendo um terreno mais fértil à gestação de novos 

vocabulários, extrapolando, dessa forma, classificações convenientemente petrificadas. 

Nesse sentido, as palavras classificadas como “erradas”, nas peças publicitárias 

analisadas até aqui, funcionam bem para os seus usuários, em suas funções práticas, nos 

intercursos da vida ordinária. São sócio-historicamente orientadas, múltiplas variadas e 

atendem a fins diversos, inclassificáveis de uma forma geral.  

 Wittgenstein (1999) irá dizer que, a pergunta que devemos nos fazer não é sobre 

os significados das palavras, mas, sim, sobre as suas funções práticas. E essas funções 

são tão múltiplas e diversas quanto o são as atividades cotidianas. Em outras palavras, 

estaríamos diante de jogos de linguagens que se orientam a partir das nossas atividades 

na vida que se vive, nas nossas incontáveis performances.  

 Os pressupostos wittgensteinianos permitem pensar a esfera publicitária como 

um jogo complexo de linguagens. Ainda que seja um jogo que tente impor as suas 

regras aos demais, valendo-se de regras poderosas ligadas a regimes de verdade. 

Abordaremos a relação das peças publicitárias que compõem o nosso corpus de análise 

e as suas relações dialógicas com os regimes de verdade nas duas últimas peças da 

segunda série de anúncios.  
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3.8. Análise da peça 5/ 2ª Série24 
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Inicialmente, no caso da peça número cinco, nos deparamos com uma fotografia 

de outro estabelecimento comercial. Há, nesta imagem, logo acima da porta de aço, um 

substantivo composto “Sayber Café”, léxico que nos indica o tipo de serviço que seria 

prestado no local.  

Entre “Sayber” e “ Café”, há duas xícaras desenhadas. Logo abaixo, aparece 

uma porta de aço pichada com os vidros quebrados. Do lado direito, uma lista pintada 

na parede com alguns dos produtos que são comercializados na loja. O brasão da cultura 

inglesa, o slogan da campanha, as informações para contato (site e telefone) e a 

chamada para matrícula, aparecem na parte inferior do anúncio.  

A forma como o enunciador dá acabamento estético à imagem sugere vínculos 

entre a forma como “Sayber Café” está grafada e a faixada do estabelecimento. O 

enunciador liga a imagem em degradação da faixada com o nome grafado de forma 

“errada”. Na tentativa de guiar o olhar dos seus interlocutores na direção da esfera 

degradante, os elementos verbo-visuais são dialogicizados no sentido de desqualificar o 

inglês “das ruas” e chamar a atenção para o lado oposto: o inglês comercial da esfera 

privada.  

Observa-se, aí, a constituição bivocal entre os dois tipos de enunciados, 

posicionados em espaços distintos dentro do anúncio. Dessa forma, o enunciador chama 

a atenção do leitor, a partir do recorte exotópico da fotografia, para os elementos 

degradantes da foto e sua relação com o termo “Sayber Café”, desqualificando-o ao 

mesmo tempo em que reforça e indica o caminho do inglês “correto”.   

Do ponto de vista dialógico, a contraposição de valores demonstrada pela 

bivocalidade reflete e refrata uma disputa que extrapola os limites da esfera publicitária 

em questão e que dialoga com a cisão de classes em uma sociedade globalizada marcada 

por acentuada desigualdade.  

Provavelmente, a fotografia refere-se a algum estabelecimento comercial situado 

em alguma região periférica da cidade. Não é incomum perceber as produções estéticas 

desses lugares serem estigmatizadas e/ou desqualificadas a partir de posições 

preconceituosas advindas e produzidas por setores conservadores, privilegiados do 

ponto de vista econômico e reconhecidos culturalmente. Cria-se aí uma contraposição 

de valores que é, logicamente, efetivada via discurso, mas que é, também, resultado 

pernicioso dos jogos de poder impostos pela infraestrutura e pela superestrutura 

hegemônica do neoliberalismo.  
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Ser local, no contexto de desigualdades sistêmicas contemporâneas, é estar 

exposto às vulnerabilidades provocadas, em grande medida, pela retirada gradual dos 

espaços públicos e coletivos, cedendo espaço à esfera privada e para o mercado 

(Bauman, 1999). Nesse sentido, a contraposição de valores da esfera publicitária 

analisada é um reflexo e uma refração das contraposições sistêmicas da esfera social 

mais ampla.  

Assim, os espaços públicos tematizados e desqualificados na esfera publicitária 

privada são refrações de uma ordem econômica em que a lógica privada está 

suprimindo ou simplesmente eliminando os espaços púbicos, submetendo-os aos 

escrutínios do mercado.  

Ocorre que, além disso, o discurso hegemônico atual mantem-se vivo graças ao 

que Foucault (1979) chama de “regime de verdade”. Os índices de valor, os tons 

avaliativos e as contraposições valorativas de que fala Bakhtin fazem parte de uma 

mecânica social bem complexa. Nela, a verdade é produzida e preservada graças às 

múltiplas coerções e aos efeitos regulamentadores de poder que produz.  

Cada sociedade produz o seu regime de verdade e cria a sua “política geral” de 

verdade. Em outras palavras, essa politica geral é a que, sob a forma discursiva das 

Forças Centrípetas, rege as normas de funcionamento que classificam certos discursos, 

fazendo-os funcionar como verdadeiros ou como falsos, submetendo esses discursos às 

instâncias legitimadoras que ou admitem esses discursos ou os rejeitam. Essa política 

geral de verdade abarca, ainda, os mecanismos de coerção responsáveis por aplicar 

sanções às condutas desviantes bem como as técnicas e os procedimentos valorizados e 

legitimados para a obtenção da verdade e o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer 

o que pode e o que não deve funcionar como verdadeiro (Foucault, 1979).   

A complexa malha do poder descrita por Foucault permite olhar para o nosso 

corpus e enxergar que os mecanismos linguísticos-discursivos constituintes das noções 

da língua “correta” ou da linguagem escrita de forma “errada” são tecidos a partir de 

relações dialógicas atreladas aos mecanismos de poder e suas instâncias reguladoras e 

coercitivas. A análise da última peça da segunda série segue esse mesmo princípio, 

adotando, porém, a filosofia de que devemos entender a produção estética das classes 

desfavorecidas como produções autênticas, legítimas e em condições de nos indicarem  

posições alternativas ao poder discursivo hegemônico do capital.  
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3.9. Análise da peça 6/ 2ª Série25 

 
 

 
 
  
 
 
 
 As análises feitas até aqui indicam uma regularidade por parte do enunciador em 

balizar as suas concepções verboaxiológicas tendo como princípio básico a 
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contraposição “correta” versus “errado”. Os elementos verbo-visuais dialogam com essa 

contraposição e, em conjunto com os elementos linguístico-discursivos referentes ao 

instituto de idiomas, situados no interior da peça, mas fora do perímetro da fotografia, 

constroem a supremacia da Cultura Inglesa, instituição privada, sobre o inglês das 

“ruas”,  

 No caso do anúncio número seis, chama a atenção, no canto esquerdo do 

anúncio, um cachorro dormindo ao lado do que parece ser um poste caído, este apoiado 

por um bloco. O cachorro, aparentemente sem coleira, tende a transmitir para o leitor 

uma aparência de abandono.  

A atmosfera de abandono dialoga e contribui com a desqualificação das palavras 

“flexe” e “dance” e, ao mesmo tempo, reforça o objetivo do enunciador: apontar o 

caminho do inglês “correto”. Isso porque a estratégia adotada Dessa forma, a imagem 

do  espaço público é denegrida, visto que abandonado, desorganizado em favor do do 

espaço reservado ao instituto de idiomas, que, supostamente, por ser “correto”, possui 

as melhores condições de acolher os seus futuros clientes.   

A esfera privada emerge, então, como a alternativa mais viável, detentora de 

todas as qualidades necessárias para oferecer um serviço de excelência. A atmosfera de 

abandono cumpre, não somente nesta peça em particular, como também nos outros 

cinco anúncios da 2ª série, a função de colocar em dúvida a qualidade dos serviços que 

ali são comercializados.  

E essa suspeita é criada justamente pela associação das palavras “flexe” e 

“dance” com a cena de abandono criada a partir do recorte ideológico do enunciador, 

que, desde o ato de concepção da foto até o acabamento final da peça, cria essa oposição 

entre a esfera pública, que presta serviços de qualidade duvidosa e a esfera privada, 

devidamente certificada e preparada, pelas credenciais que ostenta (seu brasão) a prestar 

um serviço de qualidade garantida.  

O diálogo com o discurso da tradição é evocado, via interdiscurso, nessa e nas 

demais peças que compõem o cospus de análise selecionado para esta pesquisa, no 

sentido de orientar o olhar do interlocutor para a segurança em relação à qualidade que 

só a tradição pode garantir.  Nesse sentido, a rua configura-se verbo-visualmente como 

o espaço do risco. A tinta desgastada, os desenhos mal-acabados e opacidade da 

fotografia abrem espaço para a dúvida, a incerteza e o perigo iminente.  

 Nesse sentido, o acabamento visual perfeito do brasão da Cultura Inglesa 

atraí para si, todas as qualidades possíveis ao passo que todos os defeitos recaem sobre 
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os estabelecimentos comerciais das ruas. O slogan “O inglês está nas ruas, o correto 

está na cultura” cumpre função semelhante.  

O tom convicto que orienta a afirmação do enunciador transmite ao leitor o 

sentimento de alguém que fala com segurança. Tenta-se criar aí uma relação de 

confiança entre o locutor e o interlocutor. Como já vimos anteriormente, é o jogo das 

contraposições dialogicizadas que canaliza todas as qualidades possíveis na direção da 

Cultura Inglesa e que, paralelamente, “cola” todos os defeitos no espaço da esfera 

pública.  

 A oposição esfera pública x esfera privada opera com signos ideológicos 

atrelados à luta de classes (Bakhtin, 2003) que, por sua vez, encoraja à batalha entre os 

diferentes índices de valor. Dessa forma, o signo torna-se a própria arena em que se 

desenvolve a luta de classes.  

A oposição entre “flexe dance” e “flex dance” é tributária dessa luta de classes 

na medida em que indica, do ponto de vista linguístico-discursivo, contraposições 

valorativas oriundas de grupos distintos mobilizados com base em interesses 

diversificados. Sem essa tensão constitutiva a linguagem perde sua vigorosidade, torna-

se material linguístico amorfo, mero suporte, “significação” sem “tematização”.  

 Ao tematizar-se, as duas séries de peças anexam-se, voluntariamente ou não, a 

fios ideológicos e de poder referentes a esferas mais amplas e complexas. Adentram, 

como sugere Foucault (1979) nas tramas discursivas da economia política de verdade 

vigente no escopo social mais amplo.  

Essa economia política, por sua vez, dialoga sócio-historicamente com algumas 

características específicas da contemporaneidade: é constantemente assediada pelo 

poder econômico e político; torna-se mercadoria a ser explorada nos aparelhos de 

educação ou de informação (mídia publicitária, por exemplo); é transmitida via discurso 

e controlada via sistemas coercitivos que lhe restringem ou ampliam o acesso a outras 

instâncias de poder; é objeto de debate político e de confronto social, de lutas 

ideológicas.  

 Estamos diante de uma miscelânea de redes de poder que também abre espaço 

para a experimentação do novo, sobretudo nos espaços públicos descartados pela 

iniciativa privada. Para Bakhtin (2010 a), as ruas se constituem como espaços em que a 

verdade dominante é constantemente questionada, muitas vezes ridicularizada via 

paródia, e, mais raramente, mesmo que temporariamente, suspensa e/ou bloqueada.   
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As relações hierárquicas, regras e tabus são questionados e ressignificados de 

modo a incitar as alternâncias e as renovações.  Essas eram as características das festas 

de carnaval da cultura popular na Idade Média e no Renascimento.  

Contudo, mesmo estando séculos à frente, o instrumental teórico/metodológico 

vislumbrado por Mikhail Bakhtin pode fornecer indícios importantes para a 

compreensão e a valorização da visão carnavalesca do mundo como um princípio ainda 

vivo, profícuo pra refletirmos sobre os dias atuais e que, além de tudo, permitem 

enxergar nas ruas, praças e demais espaços públicos esferas em que os sujeitos se 

reúnem no sentido de recriar suas linguagens e identidades, contrariando, muitas vezes, 

os poderes normatizadores e os regimes de verdade hegemônicos, escapando, assim, do 

poder petrificador e homogeneizante das Forças Centrípetas da língua.   

Como consequência dessa eliminação provisória das relações hierárquicas, as 

ruas, praças e demais espaços públicos emergem como esferas produtoras de tipos 

particulares de comunicação, inconcebíveis em ambientes privados. A partir daí, formas 

alternativas e especiais de vocabulário ganham contornos e acabamentos estéticos antes 

impensáveis nas esferas de poder hegemônicas (Bakhtin, 2010 a).   

 Para nós, é essencial pensar nos vocabulários desqualificados pelo poder 

normatizador da esfera publicitária como visões carnavalescas do mundo na medida em 

que potencial teórico e analítico que daí surge potencializa as nossas chances de encarar 

as produções verboaxiológicas das classes desfavorecidas como manifestações 

linguísticas e discursivas inovadoras, que apontam para o novo.  

 A praça pública e as ruas, vistas por esse ângulo, tornam-se espaços de produção 

pública e coletiva onde os quadros valorativos conservadores/hegemônicos são 

contrapostos a partir de novas bivocalidades, mais próximas das ruas e dos espaços 

desprezados pela cultura do consumo. Assim, os discursos inexoráveis do “certo” e do 

“errado” cedem espaço para novas possibilidades de criação e subversão.  

 Isso não quer dizer, entretanto, que essas forças são, sozinhas, capazes de 

desestabilizar de forma permanente as forças hegemônicas que circundam a esfera 

publicitária. Ainda assim, entendemos ser esse processo de visão carnavalesca do 

mundo uma forma de, ao menos, do ponto de vista da investigação científica, uma 

contribuição com os movimentos que lutam pela valorização da cultura e da produção 

estética popular, encarando-as como autênticas, criativas e prenhe de significados.  

Conforme tentamos demonstrar nas análises, as Forças Centrípetas dialogam 

com a esfera publicitária e nela tentam imprimir os seus índices de valor. As 
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contraposições verboaxiológicas produzidas pelo enunciador refletem e refratam a 

essência da ideologia de mercado que contrapõe a esfera pública à esfera privada.  

Embate que se materializa linguisticamente/discursivamente no interior das 

peças publicitárias, desqualificando as produções estéticas oriundas das ruas e dos 

espaços públicos em favor da qualificação da esfera privada, tida, no caso específico das 

análises aqui realizadas como espaço adequado para quem deseja buscar o inglês 

“correto”.   
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CONCLUSÕES SOBRE A ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

No caso das análises referentes à primeira série de peças, a oposição estabelecida 

pelo enunciador, a partir dos nomes grafados de forma supostamente “incorreta”, indica 

conflitos e bivocalidades ideologicamente direcionadas, calcadas em quadros 

valorativos cujas manifestações linguísticas-discursivas se mostraram agressivas e 

violentas. Sobretudo na forma arrogante como o enunciador concebe o “Outro” e a si 

mesmo, terminando por inferiorizar aqueles nomes grafados, segundo o enunciador, de 

forma “errada”.  

Uma das conclusões que podemos extrair da primeira série de análises é que a 

esfera publicitária, ao convidar seus interlocutores a interagirem com seus 

“interdiscursos”, contribui para a formação da identidade discursiva desses 

interlocutores, não só por dizer aquilo que uma parte significativa deles gostaria de 

ouvir, mas, também, por coloca-los em contato com discursos poderosos, regulados por 

forças sociais hegemônicas, mobilizadoras de discursos persuasivos construídos a partir 

de complexas estratégias de marketing que, de acordo com o nosso ponto de vista, 

exercem influência direta na constituição identitária tanto dos locutores quanto dos 

interlocutores, dentro de uma relação dialética dinamizada pelas forças histórias da 

modernidade.  

A partir da noção do dialogismo bakhtiniano foi possível estabelecer diálogos 

mais amplos com os sistemas ideológicos e políticos hegemônicos da 

contemporaneidade, indicando suas possíveis contribuições para construção das peças 

analisadas. Isso só foi possível graças à vocação transdisciplinar dos pressupostos 

teórico-metodológicos dos estudos de Bakhtin e o Círculo. Fato que nos possibilitou a 

chance de estabelecer amplo diálogo com esferas diversas das ciências humanas e que, 

dentro do nosso entendimento, enriqueceu o debate no sentido de construir  um olhar 

multifacetado e, talvez, mais aprofundado sobre o corpus selecionado para análise.  

Os resultados obtidos a partir das análises da segunda série de peças publicitárias 

indicam que o enunciador, da sua visão exotópica, enquadra as fotos que servem à 

montagem dos anúncios motivado pelos quadros verboaxiológicos de que dispõe.  

No interior do anúncio, a foto ocupa um lugar previamente definido, resultado 

de uma escolha ideológica: no interior da mesma peça, o enunciador enfoca as 

informações referentes à verbo-visualidade da foto no sentido de criar um ambiente 



139 

 

hostil que é associado à forma como o chamado inglês das “ruas” está grafado, 

posicionando essa fotografia de modo que se entrecruze com todas as informações 

positivas referentes a  logomarca da Cultura Inglesa, dialogando com o seu brasão e 

com os seus  slogans, criando, aí, bivocalidades ricas em índices de valor que 

terminarão por desqualificar esse “inglês das ruas”.  

Como resultado desses jogos dialógicos, os anúncios da segunda série, de uma 

forma geral, são enquadrados dentro de uma hierarquia em que o inglês da esfera 

privada se sobrepõe ao “inglês das ruas”. Esse seria o dialogismo mais “interno”, que 

dialoga mais de perto com as peças em si. Como a noção do dialogismo Bakhtiniano 

permite ancorar conexões mais amplas, as contraposições valorativas verificadas no 

interior dos anúncios são ancoradas em forças mais amplas, oriundas da esfera social 

exterior às peças.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Nesta seção, pretendo tecer algumas considerações relativas à produção e ao 

desenvolvimento desta pesquisa. Primeiramente, retomo objetivo e pergunta de 

pesquisa. Posteriormente, comento os resultados obtidos a partir das análises dos dados. 

Em seguida, reflito sobre as contribuições desta tese para a minha vida pessoal e 

profissional. Para finalizar, tento indicar algumas lacunas que, no momento, não 

tivemos condições de preencher, mas que poderão ser estudadas por outros 

pesquisadores, servindo, talvez, de subsídios para as suas investigações.  

Este é o nosso desejo: que essa pesquisa não seja um fim em si mesma e que, 

também considerada como um fio ideológico e de poder, possa engajar-se em outras 

atmosferas discursivas, recebendo e fornecendo contribuições para o desenvolvimento 

científico, social e humano. Retomemos, então o objetivo e a pergunta de pesquisa que 

nortearam este trabalho:  

“Discutir como se estrutura a Língua Inglesa na mídia publicitária de um 

instituto de idiomas e suas relações dialógicas com o discurso, a identidade e a ideologia 

na contemporaneidade”.  

 “Como se constitui dialogicamente a Língua Inglesa na mídia publicitária de um 

instituto de idiomas em relação ao discurso, à identidade e à ideologia na 

contemporaneidade?”.  

Para atingir o objetivo proposto, submetemos os dados selecionados para as 

análises ao princípio do dialogismo desenvolvido por Bakhtin e o Círculo. Por meio 

desse diálogo foi possível levantar a hipótese de que, os enunciados que compunham os 

dados, bem como os seus suportes verbo-visuais, linguísticos e discursivos, são 

constituídos a partir de relações dialógicas conflituosas com discursos oriundos das 

mais diversas matizes culturais e sociais.  

Aliás, afirmar que uma relação dialógica é conflituosa não passa de uma 

redundância: toda relação dialógica pressupõe algum nível de conflito: político, 

econômico, cultural, ideológico...  

Enfim, como as possibilidades dialógicas apontavam para infinitas direções, 

resolvemos, com base na experiência acumulada durante o período do mestrado, 

relacionar os temas da identidade, do discurso, da Língua Inglesa e da ideologia tendo 

como pano de fundo a globalização contemporânea de orientação neoliberal.  
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Até porque, após leituras prévias dos dados e depois de algumas discussões 

oriundas de apresentações em congressos, verificou-se que a forma como esses temas 

são operacionalizados, no contexto da esfera publicitária, os remetem a quadros 

valorativos cujas dinâmicas linguísticas-discursivas são impulsionadas pelas lutas 

sociais mais amplas.  

A natureza da globalização contemporânea, tão bem descrita por Bauman e 

Milton Santos, forneceu subsídios teóricos que possibilitaram levantar a hipótese de que 

a competição extremada, típica do capitalismo na sua fase neoliberal, penetra em todas 

as capilaridades da vida social, incluindo aí, como não poderia deixar de ser, a esfera 

publicitária e, mais especificamente, no caso dessa pesquisa, nas duas peças 

publicitárias de um tradicional instituto de idiomas.   

A essência agressiva da competição posiciona linguisticamente-discursivamente 

enunciados, enunciadores e interlocutores em quadros verboaxiológicos distintos, que 

seguem orientações ideológicas interessadas em, primeiramente, conquistar espaço e 

poder. Instala-se, aí, a arena de conflitos que tem como resultado a hierarquização dos 

sentidos que guiam as interpretações sobre questões identitárias, sobre o status das 

línguas, incluindo a Língua Inglesa, sobre o que pode ser considerado “certo” ou 

“errado”, “belo” ou “feio”, “superior” ou “inferior”.  

Enfim, as contraposições de valores não possuem o “mesmo” valor. Em uma 

sociedade cindida em classes sociais, a tendência é a hierarquização de todos os 

elementos que compõe o tecido social. Tendo isso em mente, entendemos que os 

resultados das análises empreendidas nessa tese sugerem que as duas séries de peças 

publicitárias analisadas refletem e refratam, via dialogismo, essas hierarquizações 

sociais.  

Nesse sentido, as contraposições axiológicas do tipo “certo” versus “errado”, tão 

presentes nos anúncios, colocam o enunciador em posição hierárquica superior ao 

mesmo tempo em que inferioriza os sujeitos que fazem o uso de determinadas formas 

linguísticas no seu cotidiano.  

Os resultados das análises referentes às peças da primeira série parecem seguir 

esse princípio em que o enunciador cria uma oposição, marcada linguisticamente e 

verbo-visualmente, com o objetivo de fazer prevalecer o seu ponto de vista, seja em 

relação à Língua Inglesa, seja em relação à identidade. De uma forma geral, as duas 

séries apresentam reações arrogantes e agressivas por parte do enunciador.  
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A nossa hipótese é a de que essas reações são refrações de um sistema social 

igualmente violento e agressivo, orientado pela competição extremada que visa 

transformar tudo em mercadoria. Assim, a esfera pública e as ruas, conforme tentamos 

demonstrar nas análises, são suprimidas em favor da esfera privada.  

Contudo, o conceito bakhtiniano de “visão carnavalesca do mundo” indica a 

possibilidade de resistência e de recriação por parte desses grupos marginalizados. E é 

exatamente aí que reside, no nosso entendimento, a principal lacuna desse trabalho.  

Os dados selecionados para a análise estão centrados, prioritariamente, na figura 

do enunciador, de modo que faltam, nas peças, subsídios suficientes para analisarmos as 

posições de resistência em relação às contraposições verboaxiológicas enredadas pelo 

enunciador.  

Talvez a Internet seja um desses espaços privilegiados em que esses grupos, 

atualmente, encontram refúgio para “serem”, para experienciarem processos de 

constituição identitária que  a globalização mercadológica lhes nega. Seria, sem dúvida, 

uma excelente oportunidade para discutir o potencial reflexivo do conceito de 

“globalização enquanto possibilidade”, praticamente não explorado nessa tese. 

Reiteramos o nosso desejo de que pesquisas futuras se debrucem sobre essas lacunas e 

apontem caminhos possíveis, tanto na academia quanto no escopo mais amplo da 

sociedade.  

Do ponto de vista pessoal, seria válido afirmar que o pesquisador que se 

prontificou a falar da identidade teve a sua própria identidade profundamente marcada 

por essa pesquisa. Experimentou suas próprias contraposições valorativas e se 

reinventou. E como diz uma das epígrafes que apresenta essa tese, “a história não 

acabou ela apenas começou, saudades do futuro!”.  
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