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1. Introdução 
 

 

 Esta pesquisa tem como objetivo estudar e tentar compreender como a língua 

inglesa é representada nos discursos publicados na imprensa escrita brasileira e como 

estas representações influem na constituição imaginária da identidade dos brasileiros que, 

de uma forma ou de outra, mantêm algum contato com ela. Tenho como foco analisar a 

exclusão ou inclusão de pessoas causadas pelo fato destas conhecerem ou não a língua 

inglesa, como esta língua vem sendo transformada em moeda de troca na lógica 

capitalista em que vivemos e, finalmente, como a identidade brasileira é afetada pela 

língua estrangeira mais difundida no país atualmente.                              

 Para tanto um recorte foi feito. Foram coletados artigos da imprensa escrita 

brasileira que tratassem de alguma forma do inglês. Fazem parte do material coletado 

textos de jornais como Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil, O 

Globo, entre outros, no período de 1986 a 2005 e de revistas como a Exame e Você S/A 

de 2005. 

 O método de investigação baseou-se nos pressupostos teóricos da Análise do 

Discurso de linha francesa sobre os quais discorrerei na próxima seção. 

 

2. Pressupostos Teóricos 

 

2.1. Introdução 

 

 A Análise do Discurso surge no início da década de 60 e toma como seu objeto de 

estudo o discurso, repensando e questionando o Objetivismo Abstrato de Saussure que 

até então dominava os estudos sobre a linguagem. 

 A teoria de Saussure trata a linguagem como um sistema abstrato e imutável de 

normas que, a partir da dicotomia língua e fala, privilegia a língua, pois esta seria mais 

homogênea que a fala. Segundo Saussure, a fala seria diferente em cada indivíduo. 
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 Nesta visão a historicidade inscrita na linguagem é negada assim como qualquer 

elemento externo a ela, já que esta corrente estruturalista acredita que o texto existe “nele 

mesmo e por ele mesmo” (Brandão, 2004, p. 13), baseando-se na noção de transparência 

da linguagem na qual um enunciado teria apenas um sentido fixo e claro: exatamente 

aquele que o sujeito pretendia para o seu dizer e nenhum outro. 

 A Análise do Discurso, pelo contrário, acredita na opacidade da linguagem, ou 

seja, discursos nunca possuem sentidos fixos, mas são sempre passíveis de deslocamentos 

e dependentes de suas condições de produção e interpretação do interlocutor. Sentidos 

são sempre construídos nos contextos em que são produzidos os discursos; estes não 

carregam sentidos prontos e únicos. 

 Assim, para que um enunciado tenha sentido, uma série de fatores deve ser 

acionada. Segundo Maingueneau:  

 

 “Compreender um enunciado não é somente referir-se a uma 

gramática e a um dicionário, é mobilizar saberes muito diversos, fazer 

hipóteses, raciocinar, construindo um contexto que não é um dado 

preestabelecido e estável. A própria idéia de um enunciado que possua um 

sentido fixo fora de contexto torna-se insustentável. Certamente isso não 

quer dizer que as unidades lexicais de uma seqüência verbal não 

signifiquem nada, nem que suas relações deixem de orientar de maneira 

decisiva a interpretação. O que se quer dizer é que, fora de contexto, não 

podemos falar realmente do sentido de um enunciado, mas, na melhor das 

hipóteses, de coerções para que um sentido seja atribuído à seqüência 

verbal proferida em uma situação particular, para que esta se torne um 

verdadeiro enunciado, assumido em um lugar e em um momento 

específicos, por um sujeito que se dirige, numa determinada perspectiva, a 

um ou a vários sujeitos.”
1
 

 

 Ou seja, sentidos nunca são fixos, mas sempre construídos, atribuídos às palavras 

e dependentes do contexto em que falante e ouvinte ou autor e leitor se encontram. 

Diferentemente do que normalmente se acredita, textos escritos não “congelam sentidos” 

ou transmitem exatamente o que o autor “quis dizer”. Leituras são sempre interpretações 

e teremos diferentes interpretações de um mesmo texto em diferentes contextos (político, 

histórico, econômico, social, cultural), ou mesmo leituras diferentes, pelo simples fato de 

os indivíduos que as fazem serem diferentes.   

                                                 
1
 MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. Trad. C. Souza-e-Silva e D. Rocha. São Paulo: 

Cortez Editora, 2001, p. 20. 
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 Segundo Orlandi, “na Análise de Discurso, procura-se compreender a língua 

fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo 

do homem e da sua história.” (Orlandi, 2003, p.15) Estudar a linguagem apenas no nível 

da frase não seria o suficiente já que “para que a língua faça sentido, é preciso que a 

história intervenha.” (Orlandi, 2003, p.47). 

 Para que o fenômeno da linguagem possa ser estudado, seus produtores devem ser 

inseridos em um contexto social no qual são afetados ideológica e historicamente ao 

produzir seus discursos. É por causa desta influência histórica e ideológica sofrida pelos 

sujeitos ao enunciar que a Análise do Discurso não vê a linguagem como algo neutro e 

transparente, mas, ao refletir sobre ela, percebe sua opacidade e sua não neutralidade em 

todos os seus usos. 

 A Análise do Discurso se propõe a refletir sobre a linguagem enquanto discurso e 

tenta mostrar como a história e a ideologia agem no discurso, gerando contradições. Ao 

propor a reflexão, a Análise do Discurso nos permite lidar com a linguagem de maneira 

menos ingênua, não nos deixando iludir tão facilmente pela sua aparente transparência. 

Essa “transparência” da linguagem já foi naturalizada e internalizada em nós, sujeitos. 

Temos a impressão de que a linguagem é um mero código a ser decifrado e nada mais. 

Tal ilusão faz com que não sintamos necessidade de questionar os mecanismos pelos 

quais a linguagem produz sentidos, como se esse processo fosse “natural”. Através da 

análise e da reflexão, a Análise do Discurso tenta questionar essa naturalização e mostrar 

que nossos discursos não são tão inocentes quanto pensamos. 

 Segundo Orlandi, discurso é a linguagem como mediação necessária entre o 

homem e a realidade natural e social. Assim, não podemos dizer que se trata apenas de 

transmissão de informação, pois, no funcionamento da linguagem, que põe em relação 

sujeito e sentidos influenciados pela história e pela língua, temos um complexo processo 

de constituição de sujeitos e sentidos, e não apenas transmissão de informação, como o 

esquema elementar da comunicação define o que é mensagem. Discurso é a relação de 

sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados; discurso seria, então, efeito 

de sentidos entre locutores (Orlandi, 2003). 

 Dessa forma, todo discurso pressupõe um sujeito que o produz. Segundo Pêcheux 

(1975), “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é 
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interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido.” O discurso seria 

o lugar em que surgem as significações e o lugar específico da constituição de sentidos, 

que Pêcheux chama de formação discursiva (apud Orlandi, 2003, p.17). 

 Assim quatro conceitos tornam-se fundamentais na Análise do Discurso: o de 

Sujeito, Ideologia, Formação Discursiva e Interdiscurso. 

 

2.2. O conceito de sujeito 

 

 Sobre o conceito de sujeito temos duas perspectivas principais: uma que vê o 

sujeito como único e homogêneo e outra que entende o sujeito como descentrado e 

dividido, pois em sua fala, outras vozes também podem ser ouvidas. 

 De acordo com Brandão, a noção de sujeito na Análise do Discurso contrapõe-se 

à idéia de um sujeito centrado, único e homogêneo que seria fonte e origem de todo o seu 

dizer, conforme formulado, por exemplo, por Benveniste. (Brandão, 2004, p. 59). 

 Como nos explica a autora, o sujeito para Benveniste é caracterizado pela 

unicidade que se constitui em sua interação com um tu. Apesar deste tu ser indispensável 

e complementar, na relação entre eu e tu, o eu teria papel predominante sobre o tu 

(Brandão, 2004, 58). 

 Ainda segundo Brandão, contrário a esse pensamento, o conceito de sujeito na 

Análise do Discurso entende o sujeito como essencialmente histórico; um sujeito que 

produz seu discurso de um determinado tempo histórico e de um determinado espaço 

social. Assim, o sujeito situa seu discurso em relação a outros discursos. Outros discursos 

já produzidos antes são ouvidos em sua fala e, portanto, diferentemente do que propõe 

Benveniste, a noção de sujeito na Análise do Discurso vê o sujeito não mais como 

homogêneo, central, único e fonte de seu dizer, pois em sua fala outras vozes também 

falam (Brandão, 2004, p. 59). 

 Como já dito anteriormente, discursos não se dão simplesmente no ato de receber 

e passar informações. Os sujeitos produtores de seus discursos se filiam a formações 

discursivas que ditam regras e estabelecem o que deve e o que não deve ser dito. Esta 

influência no discurso do sujeito se dá sem que ele tome consciência disso e o principal 

agente nessa intervenção é a ideologia. 
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2.3. Ideologia 

 

 Há dois modos de se ver a ideologia: de um lado a concepção marxista clássica 

que a vê como processo que leva ao mascaramento da realidade, apagando suas 

contradições inerentes. Segundo Chauí (1980), nesta vertente, a ideologia se organizaria 

como um sistema lógico e coerente de representações e normas que diriam às pessoas que 

vivem em sociedade o que e como devem pensar, o que devem valorizar, o que devem 

sentir, o que devem e como devem fazer, para assim criar nos homens uma visão ilusória 

da realidade como se fosse realidade (apud Brandão, 2004, p.22). 

 A ideologia como explicação, segundo a visão marxista, esconderia a realidade. 

Ela não poderia explicitar tudo, pois correria o risco de se perder, de se destruir ao expor, 

por exemplo, as diferenças, as contradições inerentes à sociedade. Esse mecanismo 

camuflador faz com que o discurso se caracterize pela presença de “lacunas”, “silêncios”, 

“brancos” que preservem a coerência de seu sistema (Brandão, 2004). 

 De outro lado temos a concepção que entende ideologia como algo inerente ao 

signo em geral. Nesta concepção, linguagem e ideologia são noções estreitamente 

vinculadas e mutuamente necessárias, já que é através da linguagem que a ideologia mais 

se materializa, no discurso. O discurso seria a ideologia em sua materialidade. Assim, 

enquanto a ideologia no sentido marxista só considera ideologia especificamente a 

ideologia dominante, esta outra vertente entende que não há um discurso ideológico 

apenas, mas que todos o são. 

 A Análise do Discurso tenta mostrar que nossa relação com a linguagem nunca é 

neutra ou inocente, sempre estamos diante da articulação do simbólico com o político, e 

nós, como sujeitos de linguagem, estamos permanentemente sujeitos aos efeitos dessa 

articulação. Ou seja, o político e o ideológico sempre atuam em nossos discursos, mesmo 

que não percebamos. A ideologia é elemento fundamental na relação que há entre sujeito 

e linguagem, e, mesmo sendo inconsciente, está presente em toda manifestação do 

sujeito. Segundo Orlandi: 
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 “O sentido é história. O sujeito do discurso se faz (se significa) 

na/pela história. Assim, podemos compreender também que as 

palavras não estão ligadas às coisas diretamente, nem são o reflexo de 

uma evidência. É a ideologia que torna possível a relação 

palavra/coisa. Para isso têm-se as condições de base, que é a língua, e 

o processo, que é o discursivo, onde a ideologia torna possível a 

relação entre o pensamento, a linguagem e o mundo. Ou, em outras 

palavras, reúne sujeito e sentido. Desse modo o sujeito se constitui e o 

mundo se significa. Pela ideologia.”
2
 

 

 A ideologia é capaz tanto de determinar o que o sujeito diz, mesmo atuando 

inconscientemente, como também é capaz de causar no sujeito ilusões como a de que a 

linguagem é transparente e neutra, como se o que dissesse só pudesse ter o sentido que 

ele quer empregar àquele discurso e nenhum outro além daquele (a esse processo damos 

o nome de “evidência de sentido”) ou a de que ele possui total domínio de seu discurso, 

sendo a única origem de seu dizer. Tais ilusões são todos efeitos ideológicos. 

 É a partir da ideologia que domina o discurso de um sujeito que identificamos a 

formação discursiva que o domina em uma situação de enunciação específica. 

 

2.4. Formação Discursiva 

 

 O conceito de formação discursiva na Análise do Discurso é essencial, uma vez 

que as palavras só adquirem sentidos quando vistas dentro de uma formação discursiva 

determinada. As mesmas palavras podem ter sentidos diferentes porque se encontram em 

formações discursivas diferentes. Os sentidos não são fixos e nem predeterminados, mas 

construídos dentro de uma formação discursiva dada e também na relação que existe 

entre elas. Sentidos são determinados ideologicamente. 

 A formação discursiva é o que regula “o que pode e deve ser dito” pelo sujeito a 

partir de uma determinada posição e de um determinado contexto sócio-histórico. É na 

formação discursiva que determinada formação ideológica se manifestará e é nela que o 

indivíduo se tornará sujeito de seu discurso. É a partir do lugar social que o sujeito 

assumiu e de sua formação discursiva que ele passará a enunciar. 

 

                                                 
2
 ORLANDI, E. P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes. 2003. p.95-96 
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 “É a formação discursiva que permite dar conta do fato de que 

sujeitos falantes situados numa determinada conjuntura histórica, 

possam concordar ou não sobre o sentido a dar às palavras, ‘falar 

diferentemente falando a mesma língua’. Isso leva a constatar que uma 

formação discursiva não é ‘uma única linguagem para todos’, ou ‘para 

cada um sua linguagem’, mas que numa formação discursiva o que se 

tem é ‘várias linguagens em uma única’”.
3
 

 

 Segundo Courtine e Marandin (1981), a heterogeneidade é constitutiva de toda 

formação discursiva, pois não há como traçar limites fixos entre uma e outra. O 

fechamento de uma formação discursiva nunca é estável, suas fronteiras estão sempre se 

deslocando devido aos embates da luta ideológica (apud Brandão, 2004, p. 49/50). 

 Assim, embora as formações discursivas busquem uma homogeneidade ao 

determinar aos seus sujeitos o que devem ou podem dizer, elas são sempre heterogêneas, 

pois podemos ver as contradições inerentes às classes sociais dentro da aparente unidade 

dos discursos. 

 Um discurso nunca é autônomo e sempre mantém trocas e ligações com outros 

discursos; as fronteiras entre eles nunca são completamente fechadas. Assim, podemos 

dizer que a noção de formação discursiva está diretamente ligada ao interdiscurso. 

 

2.5. Interdiscurso 

 

O interdiscurso é uma memória discursiva que não é individual, mas coletiva e 

resultado de uma história; é o que já foi dito anteriormente e que torna possível tudo o 

que é ou será dito futuramente, já que discursos são sempre retomadas do já-dito 

produzidas de formas diferentes. 

 Mas nessas retomadas do já-dito encontramos deslocamentos de sentidos, já que 

estes estão sempre em movimento junto com os sujeitos, “significando sempre de muitas 

e variadas maneiras. Sempre as mesmas, mas ao mesmo tempo, sempre outras.” (Orlandi, 

2003, p. 36) E é nesse movimento de sentidos mesmos, mas que também podem ser 

diferentes, que encontramos os mecanismos de paráfrase e polissemia em relação tensa 

na constituição de sentidos do discurso. 

                                                 
3
 BRANDÃO. H.  N. Introdução à análise do discurso. Campinas: Editora da Unicamp. 2004. p.49 
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2.6. Paráfrase e Polissemia 

 

 Uma formação discursiva é constituída por um sistema de paráfrase, ou seja, é um 

lugar em que enunciados são retomados e reformulados num esforço constante de 

fechamento de suas fronteiras de modo a preservar sua identidade (Brandão, 2004). 

 Eni Orlandi (1984) acrescenta a este conceito a noção de polissemia que, 

contrapondo-se à paráfrase, instala a multiplicidade de sentidos (apud Brandão, 2004, p. 

48). 

 Enquanto a paráfrase usa mecanismos para fechar e delimitar as fronteiras de uma 

formação discursiva, a polissemia trabalha no sentido contrário tentando embaralhar os 

limites entre uma formação discursiva e outra causando uma pluralidade de sentidos no 

discurso. 

 

 “Quando pensamos discursivamente a linguagem, é difícil traçar 

limites estritos entre o mesmo e o diferente. Daí considerarmos que 

todo o funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre 

processos parafrásticos e processos polissêmicos. Os processos 

parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que 

se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa assim o 

retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes 

formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do lado da 

estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é 

deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o 

equívoco. 

 Essas são duas forças que trabalham continuamente o dizer, de tal 

modo que todo discurso se faz nessa tensão: entre o mesmo e o 

diferente. Se toda vez que falamos, ao tomar a palavra, produzimos 

uma mexida na rede de filiação dos sentidos, no entanto, falamos com 

palavras já ditas. E é nesse jogo entre paráfrase e polissemia, entre o 

mesmo e o diferente, entre o já-dito e o a se dizer que os sujeitos e os 

sentidos se movimentam, fazem seus percursos, (se) significam.”
4
 

 

A paráfrase é um mecanismo que os sujeitos têm de dizer o mesmo de formas 

diferentes, daí criando a ilusão de serem a origem e fonte de todo o seu dizer. Ela faz com 

que o sujeito faça um retorno constante ao já-dito produzindo, assim, uma variedade do 

                                                 
4
 ORLANDI, E. P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes. 2003. p.36 
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mesmo. Já a polissemia é o deslocamento de significados criando sentidos diferentes para 

o mesmo. O discurso se constituiria na tensão que existe entre a paráfrase e a polissemia, 

na relação que há entre permanência e mudança de sentidos. 

Apesar de os sentidos já estarem saturados devido ao mecanismo da paráfrase, 

que sempre retorna ao mesmo já dito, a polissemia instala o equívoco, há sempre a 

possibilidade de o sentido ser outro por uma interpretação diferente ou por um sentido 

que se desloca. Os sentidos também deixam de parecer tão saturados graças aos efeitos de 

esquecimento que operam nos sujeitos. 

 

2.7. Esquecimentos 

 

 Segundo Pêcheux e Fuchs (1975), o sujeito cria uma ilusão discursiva através de 

dois tipos de esquecimentos (apud Brandão, 2004, p. 82). 

 Esquecimento nº1: neste tipo de esquecimento o sujeito se coloca como origem de 

todo seu discurso. Nele o sujeito também tem a ilusão de ser o criador e responsável 

único de seu dizer. O que é impossível já que sabemos que todos os sentidos produzidos 

pelos sujeitos são construídos no interdiscurso e pela interpelação ideológica. 

 Esquecimento nº2: neste tipo de esquecimento o sujeito retoma seu discurso para 

tentar explicar a si mesmo o que diz, reformular melhor ou aprofundar o que pensa. O 

falante faz uma seleção entre o que diz e o que deseja dizer e dentro de sua formação 

discursiva escolhe algumas formas e se “esquece” de outras. Isto dá ao sujeito a ilusão de 

que seu discurso reflete o conhecimento objetivo que ele tem da realidade. 

 Apesar da heterogeneidade constitutiva do discurso, o locutor consegue fazer com 

que seu texto tenha uma unidade e seja coerente, por vezes harmonizando as várias vozes 

de seu discurso e por outras apagando as vozes que se contradizem. 

 Segundo Foucault (1971), esta habilidade de unificar o discurso teria a ver com o 

princípio de autor. Aqui o autor “não é aquele entendido como o sujeito que fala, que 

pronunciou ou escreveu, mas o autor como princípio de agrupamento do discurso como 

unidade e origem de suas significações”, que organiza e centraliza os elementos 

conflitantes do discurso (apud Brandão, 2004, p.84). Apesar da dispersão, da 

descentralização do sujeito e do caráter polifônico do discurso, o locutor ainda tenta dar 
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unicidade ao seu discurso num desejo de ser completo e homogêneo, apesar de toda sua 

incompletude e heterogeneidade. 

 

2.8. Silenciamento 

 

 O silenciamento pode ser visto como mais um modo que o sujeito tem de tentar 

ser uno e de dar um sentido fixo e homogêneo ao seu discurso. Pelo silenciamento o 

sujeito tenta apagar as contradições inerentes a todo discurso para dar um efeito de 

homogeneidade ao seu dizer. 

 O sujeito escolhe um modo de dizer entre tantos outros possíveis e, dessa 

maneira, não são apenas as palavras selecionadas que darão sentido ao discurso do 

sujeito, mas também aquelas que não foram escolhidas colaborarão para o sentido do seu 

discurso. Assim, o que foi silenciado pelo sujeito em sua escolha por esta e não aquela 

forma de se expressar também entrará na construção do sentido do que é dito. É por isso 

que se pode afirmar que o silêncio é parte constitutiva do sentido do discurso. 

 Segundo Orlandi (1997), o silêncio é um “fator essencial como condição do 

significar” e não pode ser visto apenas em seu sentido “passivo” e “negativo” a que 

estamos acostumados, sentido que lhe foi dado em nossa cultura. “... as próprias palavras 

transpiram silêncio. Há silêncio nas palavras.” (Orlandi, 1997, p.12) 

 

 “... há uma dimensão do silêncio que remete ao caráter de 

incompletude da linguagem: todo dizer é uma relação fundamental 

com o não-dizer. Esta dimensão nos leva a apreciar a errância dos 

sentidos (a sua migração), a vontade do “um” (da unidade, do sentido 

fixo), o lugar do non-sense, o equívoco, a incompletude (lugar dos 

muitos sentidos, do fugaz, do não-apreensível), não como meros 

acidentes da linguagem, mas como o cerne mesmo de seu 

funcionamento.”
5
 

 

 Assim, temos de considerar também o que foi silenciado para compreender o 

sentido dos discursos. Entendendo por silêncio não apenas o que foi “escondido” pelo 

                                                 
5
 ORLANDI, E. P. As formas do silêncio no movimento dos sentidos. Campinas: Editora da Unicamp. 

1997. p. 12 
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sujeito para camuflar as contradições de seu dizer, mas também o que fica na esfera do 

não-dito como parte constituinte do sentido do discurso. 

 Finalizada a fundamentação teórica sobre a Análise do Discurso e seus conceitos, 

torna-se necessária agora uma fundamentação sobre o Neoliberalismo, conceito que se 

fará importante no decorrer da análise, como veremos a seguir. 

 

2.9. O Neoliberalismo 

 

 Segundo Anderson, o texto considerado como origem do Neoliberalismo é O 

caminho da servidão de Friedrich Hayek, escrito em 1944, logo depois da Segunda 

Guerra Mundial. Nele o autor critica o Estado intervencionista e de bem-estar que 

limitaria os mecanismos de mercado ameaçando a liberdade econômica e política e nos 

conduzindo, assim como fez o nazismo alemão, a uma “servidão moderna”. (Anderson, 

2000, p. 9) 

 De acordo com Galvão, o Neoliberalismo, assim como o Liberalismo de origem 

iluminista, parte do individualismo e propõe a identidade e a autonomia pessoal, levando 

o homem a pensar individualmente, como sendo criador de si mesmo e de sua própria 

história. Começava o individualismo, o ser bastaria a si mesmo. (Galvão, 1997, p. 55) 

 Como nos explica Anderson, Hayek e seus companheiros eram contra o Estado de 

Bem-Estar que pregava um novo igualitarismo, que, segundo eles, destruía a liberdade 

dos cidadãos e a concorrência, sem a qual não haveria prosperidade. Indo contra o 

pensamento comum da época, eles diziam que a desigualdade era algo positivo e 

indispensável para as sociedades ocidentais. 

 Suas idéias permaneceram na teoria já que o capitalismo avançado, que até então 

vinha sendo seguido, apresentava o crescimento mais rápido da história. Os alertas 

neoliberais contra qualquer regulação do mercado por parte do Estado não foram ouvidos 

até a crise desse mundo capitalista em 1973, que resultou, pela primeira vez, em altas 

taxas de inflação e baixas taxas de crescimento. Foi então que as idéias neoliberais 

começaram a ser ouvidas. 

 Como Anderson explicita, para Hayek e seus companheiros as origens da grande 

crise do capitalismo avançado  
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“estavam localizadas no poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de 

maneira mais geral, do movimento operário, que havia corroído as 

bases de acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas 

sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o Estado 

aumentasse cada vez mais os gastos sociais. Esses dois processos 

destruíram os níveis necessários de lucros das empresas e 

desencadearam processos inflacionários que não podiam deixar de 

terminar numa crise generalizada das economias de mercado.”
6
 

 

 

 E como nos mostra Chauí, para tal crise, o grupo de Hayek propôs os seguintes 

remédios:  

 

 “1) um Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e 

movimentos operários, para controlar os dinheiros públicos e cortar 

drasticamente os encargos sociais e os investimentos na economia; 2) 

um Estado cuja meta principal deveria ser a estabilidade monetária, 

contendo os gastos sociais e restaurando a taxa de desemprego 

necessária para formar um exército industrial de reserva que quebrasse 

o poderio dos sindicatos; 3) um Estado que realizasse uma reforma 

fiscal para incentivar os investimentos privados e, portanto, que 

reduzisse os impostos sobre o capital e as fortunas, aumentando os 

impostos sobre a renda individual e, portanto, sobre o trabalho, o 

consumo e o comércio; 4) um Estado que se afastasse da regulação da 

economia, deixando que o próprio mercado, com sua racionalidade 

própria, operasse a desregulação; em outras palavras, abolição dos 

investimentos estatais na produção, abolição do controle estatal sobre 

o fluxo financeiro, drástica legislação antigreve e vasto programa de 

privatização.” 
7
 

 

 E assim, como diz ironicamente Anderson, uma “saudável desigualdade” voltaria 

a dinamizar a economia que havia sido prejudicada pela intervenção do Estado e pela 

redistribuição social atrapalhando o curso normal da acumulação e do livre mercado. 

 O Neoliberalismo tem como centro de toda a sua prática o mercado e, portanto, o 

consumo. Também defende a liberdade do mercado (laissez-faire) e a abertura de 

fronteiras e mercados mundiais (laissez-passer), resultando na globalização, tão discutida 

atualmente, e resultado do caráter expansionista do Neoliberalismo que desconhece 

                                                 
6 ANDERSON, P. “Balanço do neoliberalismo” In: SADER, E. S. e GENTILI, P. (org) Pós-Neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. Rio de 

Janeiro: Editora Paz e Terra, 5ª ed: 2000, p. 10/11. 

7 CHAUÍ, M. “Ideologia neoliberal e universidade” In: OLIVEIRA, F. e PAOLI, M. C. (org) Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global. 

Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1999, p. 28 
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fronteiras territoriais e está sempre em busca de novos mercados capazes de absorver a 

maior quantidade possível de produtos.  

 A globalização é a integração poderosa de comunicação e comércio, sob a 

coordenação dos países ricos. (Galvão, 1997, p. 69). Informação e comunicação são 

importantes elementos para o comércio, no qual a posse da informação deixa de ser uma 

vantagem para se tornar condição indispensável de competitividade (Kuwahara, 1995, p. 

143), uma vez que a livre concorrência é um dos postulados máximos dos neoliberais. 

 Numa perspectiva crítica, Galvão assinala que neste cenário neoliberal, no qual o 

mercado é a vida do sistema e o caminho para a prosperidade (para uma minoria, é claro), 

quem estiver fora do mercado pode se considerar morto (Galvão, 1997, p. 63). O 

Neoliberalismo é, portanto, excludente por definição: para que alguns prosperem outros 

devem ser necessariamente excluídos, não há possibilidade de inclusão para todos como 

acreditava a social-democracia e seu projeto do Estado de bem-estar, que resultou, 

segundo os neoliberais, na crise do capitalismo avançado. 

 Como nos lembra Anderson, para neoliberais mais intransigentes como Vaclav 

Klaus, primeiro-ministro da República Tcheca, em artigo para a revista The Economist: 

“o Estado de bem-estar, com todas as suas transferências de pagamentos generosos 

desligados de critérios, de esforços ou de méritos, destrói a moralidade básica do trabalho 

e o sentido de responsabilidade individual.” (apud Anderson, 2000, p. 18). 

 Vemos que muitos elementos encontrados nos artigos são ancorados nos 

pressupostos neoliberais brevemente esboçados aqui, o que nos leva a crer, como 

tentaremos demonstrar no decorrer da análise, que uma formação discursiva de caráter 

predominantemente neoliberalista está presente em grande parte do discurso estudado no 

presente trabalho. 

 

2.10. O conceito de Identidade Cultural:  

 

 O conceito de identidade também será importante no decorrer da análise e, por 

isso, uma explicação desse conceito se torna necessária.  

 De acordo com Stuart Hall (apud Woodward, 2000, p. 27/28), haveria duas 

maneiras de se pensar a identidade cultural: uma essencialista e outra não-essencialista. 
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 A maneira essencialista de pensar a identidade subdivide-se, por sua vez, em duas 

versões: a primeira acredita que a identidade está baseada em uma história comum 

compartilhada por uma determinada comunidade. A identidade assumida por uma 

comunidade no presente seria o produto de um passado histórico, de uma tradição. É o 

nacionalismo que tenta unificar as identidades através da cultura. Temos como exemplo 

no Reino Unido a “inglesidade” ou, como Hall a chama, “Englishness”. 

 Hall chama a atenção para o fato de que esta identidade nacional, como a 

inglesidade, só existe porque é representada deste modo, mas não é algo que sempre 

existiu, não tem uma existência própria. Culturas nacionais são representações que 

contribuiriam para a construção de identidades: 

 

 “As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre a ‘nação’, 

sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades. 

Esses sentidos estão contidos nas estórias que são contadas sobre a 

nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e 

imagens que dela são construídas. Como argumentou Benedict 

Anderson, (1983), a identidade nacional é uma ‘comunidade 

imaginada’.” 
8
 

 

 

 Woodward (2000, p.24) nos explica que, ao criar a expressão “comunidade 

imaginada”, Benedict Anderson quis explicitar que uma identidade nacional é totalmente 

dependente da idéia que temos dela, é apenas uma representação. Como diz Hall, “as 

identidades nacionais não são coisas com as quais nascemos, mas são formadas e 

transformadas no interior da representação. Nós só sabemos o que significa ser ‘inglês’ 

devido ao modo como a ‘inglesidade’ (Englishness) veio a ser representada – como um 

conjunto de significados – pela cultura nacional inglesa”. (Hall, 2005, p. 48/49) 

 Ainda segundo Hall, deveríamos ter em mente três conceitos ao falar de cultura 

nacional como uma “comunidade imaginada”: “as memórias do passado; o desejo por 

viver em conjunto; a perpetuação da herança.” (Hall, 2005, p.58) 

                                                 
8 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. 10ª edição; Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 51 
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 A segunda versão essencialista do conceito de identidade seria de natureza 

biológica, na qual a raça seria o elemento unificador da identidade nacional. No entanto, 

como afirma Hall:  

 

 “A diferença genética – o último refúgio das ideologias racistas – 

não pode ser usada para distinguir um povo do outro. A raça é uma 

categoria discursiva e não uma categoria biológica. Isto é, ela é a 

categoria organizadora daquelas formas de falar, daqueles sistemas de 

representação e práticas sociais (discursos) que utilizam um conjunto 

frouxo, freqüentemente pouco específico, de diferenças em termos de 

características físicas – cor da pele, textura do cabelo, características 

físicas e corporais, etc. – como marcas simbólicas, a fim de diferenciar 

socialmente um grupo do outro.” 
9
 

 

 O argumento desta versão essencialista não se sustenta mais nos dias de hoje, 

portanto. Segundo Hall, é uma crença que acaba no mundo moderno, pois se trata de um 

mito, “A Europa Ocidental não tem qualquer nação que seja composta de apenas um 

único povo, uma única cultura ou etnia. As nações modernas são todas híbridos 

culturais.” (Hall, 2005, p. 62) 

 O que vemos em comum nos dois tipos de essencialismo identitário é o desejo de 

unificação da identidade cultural. São formas de tentar unificar/fixar as diferenças e 

construir uma única identidade, seja pela memória e tradição de um povo seja pela 

biologia. É uma forma problemática de se pensar a identidade cultural, visto que, no meio 

de tantas diferenças, é impossível tentar homogeneizá-las e fixá-las em uma única 

identidade. 

 No sentido contrário a esse essencialismo identitário encontramos a perspectiva 

não-essencialista sobre identidade. Nesta, a identidade não é vista como fixa, imutável ou 

única, mas como algo que está sempre em transformação, nunca é fixo ou completo e, por 

isso, pode sofrer deslizamentos. 

 Para Hall, a identidade é fluida. Ele vê “a identidade como uma questão de 

‘tornar-se’, aqueles que reivindicam a identidade não se limitariam a ser posicionados 

pela identidade: eles seriam capazes de posicionar a si próprios e de reconstruir e 

                                                 
9 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro, 10ª edição; Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 62/63 
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transformar as identidades históricas, herdadas de um suposto passado comum.” 

(Woodward, 2000, p. 28) 

 Ao falar de identidade é necessário voltar à questão do sujeito, já discutida 

anteriormente. Como vimos, o sujeito na Análise do Discurso não é mais considerado 

como único e centrado, mas sim cindido e fragmentado. Não há um sujeito homogêneo e 

fonte de seu dizer, pois em sua fala outras vozes também podem ser ouvidas. Como 

Coracini nos lembra: 

 

 “o conhecido enunciado ‘Je est un autre’ (‘Eu é um outro’) de 

Rimbaud implode a unicidade do sujeito cartesiano, mestre do seu ser 

e do seu dizer, largamente aceito pela cultura ocidental à qual 

pertencemos, e faz irromper o sujeito psicanalítico; este exibe sua 

heterogeneidade, sua complexidade, sua inefabilidade. Embora o 

desejo identitário do sujeito procure a todo preço a sua 

individualidade, esse desejo, recalcado, depara-se com a presença do 

outro, ou melhor dizendo, de outros: todos aqueles que, de uma 

maneira ou de outra, tiveram e têm participação na sua formação, 

através de atitudes, textos (orais ou escritos), memória discursiva 

(valores, estereótipos, que são herdados...).” 
10

 

 

  

 Por causa deste sujeito cindido, que não possui mais um centro, Hall argumenta 

que “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 

tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas 

vezes contraditórias ou não-resolvidas.” (Hall, 2005, p. 12) “A identidade plenamente 

unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia.” (Hall, 2005, p. 13) 

 Ainda seguindo Coracini, podemos dizer que no sujeito também encontramos a 

presença do outro porque a identidade é relacional. Como assinala Lilia Moritz 

Schwarcz: 

 

 “As identidades não têm a solidez de uma rocha. São negociáveis, 

revogáveis e se constroem de maneira política, circunstancial e, 

sobretudo, contrastiva. Se a questão que constitui o cerne da identidade 

é “Quem sou eu?”, sua resposta não é, porém, imediata. Ela depende, 

                                                 
10 CORACINI, Maria José. “Língua estrangeira e língua materna: uma questão de sujeito e identidade” In: CORACINI, Maria José (org) Identidade e discurso. 

Campinas: Editora da Unicamp/Argos Editora Universitária, 2003. p. 151 
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em primeiro lugar, da ocasião: somos muitas coisas diferentes em 

contextos diferentes. Por outro lado, as identidades são também 

reações políticas a determinados desafios políticos. Por fim, nenhuma 

identidade se constrói no vazio, ela é sempre uma reação ao outro.” 
11

 

  

 Ou seja, sabemos quem somos ao saber quem não somos. Assim, sei que sou 

brasileira porque não sou Argentina, nem chinesa ou russa. Dessa forma, a identidade é 

caracterizada pela diferença. (Silva, 2000, p. 9) 

 Como muitos autores da vertente não-essencialista destacam, não teríamos apenas 

uma identidade, mas muitas. Uma multiplicidade de identidades possíveis, “com cada 

uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente.” (Hall, 2005, p. 

13) 

 Seguindo esta idéia de múltiplas identidades, quebra-se a perspectiva essencialista 

na qual a identidade é vista como única, fixa e imutável. Stuart Hall explica que este 

fenômeno é resultado do consumismo exacerbado do mundo moderno em que tudo pode 

ser adquirido, inclusive uma identidade: 

 

 “Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global 

de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas 

imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente 

interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – 

desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e 

parecem “flutuar livremente”. Somos confrontados por uma gama de 

diferentes identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, 

fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais parece ser 

possível fazer uma escolha. Foi a difusão do consumismo, seja como 

realidade, seja como sonho, que contribuiu para esse efeito de 

‘supermercado cultural’.” 
12

 

 

 Dessa forma, acredita-se que não estamos presos a apenas uma identidade fixa e 

imutável, mas teríamos uma grande variedade delas à nossa escolha, sendo muito fácil 

adquiri-las como qualquer outra mercadoria. 

 É no meio dessa diversidade de identidades  a que estamos expostos e na qual, 

como diz Schwarcz, “as identidades flutuam no ar e revelam não uma essência ou uma 

                                                 
11 SCHWARCZ, Lilia Moritz, O Estado de S. Paulo, Caderno 2, Domingo, 12 de Fevereiro de 2006, p. D9  

12 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. 10ª edição; Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 75/76 
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resposta definitiva, mas um problema” em que seria mais fácil “inventar” uma identidade 

a tentar “descobrir” uma (Schwarcz, 2006), que tentaremos analisar como tal fenômeno 

se dá nas representações da língua inglesa na mídia brasileira. 

 Os mecanismos discursivos analisados serão principalmente a paráfrase, a 

polissemia, o silenciamento e a formação discursiva predominante nos discursos. 

Veremos como a paráfrase e a polissemia operam em conjunto e em constante tensão 

para dar sentidos aos discursos. Enquanto a paráfrase retoma e reformula o mesmo 

enunciado, a polissemia introduz a multiplicidade de sentidos, e é nessa tensão entre o 

mesmo e o diferente que os discursos vão adquirindo sentidos. 

 O silenciamento será um mecanismo discursivo de fundamental importância para 

o tema da exclusão abordado na análise. É ele que torna possível uma exclusão implícita, 

por parte dos discursos, de pessoas que não dominam a língua inglesa. Veremos como 

essa exclusão se dá no decorrer da análise. 

 Verificaremos também como o discurso analisado faz sentido dentro de sua 

formação discursiva predominante. A formação discursiva que controla o que é dito ou 

não dito nos discursos, obedecendo sempre sua lógica.  

E, finalmente, como a construção de identidades se dá e acaba também por seguir 

a lógica capitalista e neoliberal do mundo atual. Passemos, então, à analise. 
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3. Análise 
 

 

3.1. Paráfrase e Polissemia 

 

3.1.1. Inglês: uma língua universal ou várias ao mesmo tempo? 

 

 Há nos artigos analisados uma predominância de processos parafrásticos, ou seja, 

o mesmo sendo dito de maneiras diferentes. Neste caso, encontramos a mesma idéia 

constantemente retomada e reformulada de que o inglês ocuparia o lugar de língua franca 

entre os vários países do mundo e seria conhecida por seus falantes como uma única 

língua para todos, sendo freqüentemente chamada de língua universal, mundial, franca, 

global:  

 

“Segundo professores universitários e diretores de escolas, o 

inglês tornou-se a língua universal e indispensável para quem 

concorre no mercado de trabalho ou para quem estuda”. Interesse pelo 

inglês provoca aumento dos cursos livres (22/02/87, Folha de S. 

Paulo) 

 

‘Não que eu seja pró-inglês. Sou até mesmo contra. Mas vamos 

ser francos: o inglês é a língua mundial.’” A mãe de todas as línguas 

(17/04/98, Banco de dados de São Paulo) 

 

“A língua [inglesa] é falada em todo o mundo. É ela o idioma 

global do comércio e da ciência.” A vitória do Inglês (23/09/2000, O 

Estado de São Paulo) 

 

“O triunfo do inglês na França e em outros cantos da Europa, 

porém, pode ser fruto de algo mais duradouro. À medida que cresce 

sua ligação política e econômica os europeus precisam de um veículo 

para se comunicar entre si e com o resto do mundo. E, por uma série 

de motivos, ficou decidido que o inglês seria essa língua comum”. A 

vitória do Inglês (23/09/2000, O Estado de São Paulo) 

 

 Também pudemos notar neste discurso que a condição de língua mundial do 

inglês é dada como algo natural, como se essa característica fosse um elemento intrínseco 

à língua. Não se questionam os motivos, apenas se aceita que é a língua mundial. 
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 No primeiro excerto diz-se que “o inglês tornou-se a língua universal”. A idéia 

aqui é a de que, em um processo natural, a língua inglesa acabou se tornando a língua 

universal. Como processos naturais não precisam de justificativas, o próprio verbo 

“tornar” acaba se transformando em uma explicação: simplesmente tornou-se a língua 

mundial em uma transformação natural.  

 No segundo excerto o que chama atenção é a frase: “Mas vamos ser francos: o 

inglês é a língua mundial”. A condição de língua mundial do inglês é representada aqui 

como algo dado que até mesmo os que são contra ele precisam aceitar sem questionar. 

 No quarto excerto os motivos são até citados (“E, por uma série de motivos [...]”), 

mas não expostos. E logo em seguida diz-se que “ficou decidido que o inglês seria essa 

língua comum”. É interessante perceber que tal “decisão” é vista como um acordo entre 

todos, uma decisão neutra que, por “uma série de motivos” (que não são explicitados), foi 

tomada. Como se não houvesse nenhum tipo de interesse para a escolha (e, se houve, não 

eram importantes, já que não precisam ser discutidos). 

 Alguns artigos até tentam explicar o prestígio do inglês, como é o caso do 

seguinte excerto: 

 

 “Essa supremacia pode ser explicada por um acidente histórico: ao 

imenso poder do império britânico seguiu-se a ascendência econômica 

americana.” A mãe de todas as línguas (17/04/98, Banco de Dados de 

São Paulo)
13

 

 

 Entretanto, é interessante perceber que esse artigo explica a “supremacia” do 

inglês como mero “acidente histórico”. Desse modo, as relações entre causas e 

conseqüências históricas são diminuídas a “acidentes”, como se o atual destaque da 

língua inglesa fosse algo casual e não intencional, totalmente livre de interesses, como foi 

o caso do quarto excerto e a “decisão” ali expressa quanto à escolha do inglês como 

língua mundial. 

 Esse processo de naturalização e fragmentação dos fatos é um efeito provocado 

pela ideologia. Tal fragmentação colabora para o processo de fetichização no qual o 

                                                 
13

 O nome do jornal de onde este fragmento foi retirado estava ilegível por ser uma cópia de outra cópia 

muito antiga. Só era possível ler “Banco de dados de São Paulo” e a data do artigo. 
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sujeito parece substituir todo o imaginário criado em torno do inglês apenas pela língua 

inglesa, como veremos mais adiante. 

 O indivíduo que está em contato com esse discurso de fragmentação habitua-se a 

ele, o que acaba por diminuir sua capacidade de enxergar além do fragmento. Dessa 

forma, ele acaba se apegando à parte, uma vez que o todo e as relações necessárias para 

chegar a esse todo foram silenciados. 

 Os motivos para a ascensão do inglês ficam, então, restritos aos usos da língua: 

“indispensável para quem concorre no mercado de trabalho ou para quem estuda”, 

“idioma global do comércio e da ciência” ou “um veículo para se comunicar entre si e 

com o resto do mundo”. 

 Dessa maneira, a paráfrase trabalha a favor do processo de neutralização da língua 

inglesa. Ou seja, como nos explica Pennycook, o discurso do inglês como uma língua 

universal tende a olhar para o crescimento do inglês como algo natural, neutro e benéfico 

(Pennycook, 1994, p. 6), quando, na verdade, como diz Ndebele, “the very concept of an 

international, or world, language was an invention of Western imperialism.” (apud 

Pennycook, 1994, p. 1) 

 Assim, a paráfrase reforça a idéia de uma língua única e neutra que acabou se 

tornando a língua universal para o bem da comunicação mundial. O processo parafrástico 

sustenta a idéia do inglês como língua única: 

 

 “Essa língua única será o inglês. Na verdade, isso já está 

acontecendo. Uma pesquisa de documentos traduzidos pela Comissão 

Européia mostrou que 42% foram escritos originalmente em inglês, em 

comparação com 40% em francês e apenas 2% em alemão”. Inglês, a 

língua comum da União Européia. (28/01/98, Gazeta Mercantil) 

  

 Mas, ao acrescentar o conceito de polissemia de Eni Orlandi, notamos um 

deslocamento de sentido nessa idéia recorrente nos artigos. 

 A mudança de pensamento ocorre em artigos que tratam o inglês não mais como 

uma língua universal, mas como uma língua que, por ser muito difundida, sofre 

influências de várias outras nativas de países que adotam o inglês como segunda língua. 

 

“O inglês é uma língua que recebe muitas influências e, por 

isso, cresce muito, os dicionários não dão conta. ‘Fala-se até em 
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línguas inglesas porque o inglês não é mais propriedade dos Estados 

Unidos e da Inglaterra, é universal, globalizado’, diz a professora do 

Programa de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada da PUC-SP 

Maria Antonieta Alba Felani”. Alfabeto para o mundo globalizado 

(30/08/99, Folha de S. Paulo) 

 

 No artigo acima encontramos as duas idéias juntas: o inglês seria universal, mas 

teríamos não apenas uma língua inglesa, “mas línguas inglesas”, diferente da idéia de um 

inglês universal único reforçado tanto no processo parafrástico. Notamos também que 

ainda permanece a idéia de que o inglês pertenceria aos Estados e à Inglaterra, o que seria 

enganoso, já que muitos outros países adotam o idioma como língua oficial. Como diz 

Rajagopalan, há interesses políticos e econômicos para que esses dois países sejam vistos 

como “donos do Inglês” (Rajagopalan, 1997, p. 27). Voltaremos a esse assunto mais 

adiante, ao falar sobre o mito do falante nativo.  

 Nos fragmentos seguintes encontramos também um processo polissêmico que 

chega a dizer que os falantes nativos do inglês seriam vistos como estrangeiros em sua 

própria língua já que o “inglês, versátil e voraz” não deixaria nunca de adquirir novas 

mudanças. 

 

“Essa supremacia pode ser explicada por um acidente histórico: 

ao imenso poder do império britânico seguiu-se a ascendência 

econômica americana. Mas o inglês, versátil e voraz, adquiriu 

vantagens próprias em sua luta evolucionária na selva lingüística”. A 

mãe de todas as línguas (17/04/98, Banco de dados de São Paulo) 

 

“[...] o inglês de comunicação universal, ou padrão, deve fugir 

ainda mais de suas fontes ocidentais. Com pouco mais de mil anos de 

idade, o inglês sempre foi uma língua larapia, aproveitando-se de 

empréstimos lingüísticos [...] onde quer que os falantes aportassem. 

Sem dúvida o inglês universal continuaria furtando palavras quando as 

idéias não encontrassem expressão adequada. [...] O inglês universal 

adquiriria uma vida própria e seus falantes nativos se veriam no 

mesmo barco que todos os outros – falando seu dialeto em casa e o 

idioma padrão com o mundo. Isso pode parecer forçado, mas, como o 

resto desse corolário, se verificará, mesmo porque já está ocorrendo. É 

só ouvir a diferença de discurso entre um homem comum entrevistado 

na rua e um porta-voz de uma empresa.”  A mãe de todas as línguas 

(17/04/98, Banco de dados de São Paulo) 
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 É interessante notar como a língua inglesa é vista como “voraz”, “larapia”, que 

não teria uma origem certa, mas teria sido formada por outras línguas, pois este 

pensamento se contrapõe ao que é muito comum chamar de “inglês puro”, que viria da 

Inglaterra, “país berço da língua inglesa”, como verificaremos mais adiante. 

 

 “Quis dar aos meus filhos a oportunidade de aprender desde cedo, 

sem sofrer: primeiro o alemão, que é mais difícil, e depois o inglês, 

que vem no rastro.” A fôrma de cidadão do mundo (Folha de S. Paulo, 

27/05/2003) 

 

 “Inglaterra mantém um bom desempenho no intercâmbio pelo que 

sempre teve de mais atraente: é o país berço da língua inglesa e 

oferece doses de tradição e modernidade, de cultura e diversão, como 

poucos lugares do mundo.” Meio estudo, meio turismo (Folha de S. 

Paulo, 09/06/2002) 

 

 “Eu preferi morar aqui [em Londres] porque é uma cidade 

movimentada, tem boates, moda, gente de todas as nacionalidades. O 

inglês é puro.” Meio estudo, meio turismo (Folha de S. Paulo, 

09/06/2002) 

 

 Como vimos, há no discurso analisado um processo parafrástico, que reforça a 

idéia do inglês como “língua universal”, e um processo polissêmico que faz com que esse 

sentido deslize para um outro, que seria o de que não haveria apenas um inglês universal, 

mas vários, por causa de sua grande expansão pelo mundo.  

 No entanto, apesar da existência desse processo polissêmico, que altera o discurso 

hegemônico do inglês como língua única, ainda encontramos nele resquícios do 

pensamento de língua universal (“O inglês universal adquiriria uma vida própria e seus 

falantes nativos se veriam no mesmo barco que todos os outros”).  

 Ou seja, o processo polissêmico existe, mas, além de se encontrar em poucos 

casos, também acaba por cair no discurso parafrástico de língua única de comunicação 

universal. O que acontece é que, como diz Orlandi, os sentidos escapam, há 

deslizamentos, mas a hegemonia acaba prevalecendo, por motivos de ordem política e 

econômica. A polissemia faz com que os sentidos não sejam sempre os mesmos, mas por 

trás dessa polissemia, o discurso hegemônico ainda parece permanecer. 
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3.1.2. O presidente e o inglês 

 

 Encontramos nos artigos, também em processo parafrástico, a idéia de que 

conhecer a língua inglesa atualmente é requisito fundamental e sem ele seria até mesmo 

impossível sobreviver:  

 

 “Quem não sabe [inglês] não trabalha, não sobrevive” Alfabeto 

para o mundo globalizado (30/08/99, Folha de S. Paulo) 

 

 “Todo mundo sabe da importância, nos dias de hoje, de um 

segundo idioma.” Ouça quem está falando (Folha de S. Paulo, 

26/08/2003) 

 

 “Preocupados com a exigência de idiomas no mercado de trabalho, 

[pais] entendem que, quanto mais cedo for exposta a uma língua 

estrangeira, mais facilidade a criança terá de aprender.” A fôrma de 

cidadão do mundo (Folha de S. Paulo, 25/03/2001) 

 

 “Sem inglês, profissionalmente ele será zero.” A chupeta ‘is on the 

table’ (Folha de S. Paulo, 25/03/2001) 

 

 “A corrida pela fluência em inglês, item fundamental num 

currículo profissional cinco estrelas, está começando cada vez mais 

cedo. Preocupados com o futuro, alguns pais querem introduzir os 

filhos o quanto antes no idioma.” A chupeta ‘is on the table’ (Folha de 

S. Paulo, 25/03/2001) 

 

 Mas, curiosamente, o inglês como requisito obrigatório para se conseguir um bom 

emprego ou não ser “profissionalmente zero” ou até mesmo “sobreviver” hoje em dia, 

reforçado por processos parafrásticos nos artigos, não se aplica à pessoa de cargo mais 

importante no país: nosso atual presidente. 

 Em deslocamento provocado por um processo polissêmico, encontramos 

formulações de que Lula não sabe falar inglês e estaria, portanto, predestinado a ser 

“profissionalmente zero”. No entanto, ele conseguiu chegar ao mais alto cargo do país e 

tanto não precisou do inglês como este também não parece lhe fazer falta. Os seguintes 

trechos são fragmentos de artigos escritos por Carlos Heitor Cony, cronista do jornal 

Folha de S. Paulo. Trata-se de artigos de opinião, ou seja, não são feitos com o intuito de 
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serem objetivos, como o são os artigos informativos. Porém, são discursos que também 

circulam e, portanto, não deixam de produzir sentidos: 

 

 “As limitações do presidente são conhecidas desde que foi 

candidato pela primeira vez, e isso faz tempo. O inglês não lhe fez 

falta, e o dedo parece que não.” Lula, o grande (Folha de S. Paulo, 

29/06/2003) 

 

 “Por essas e outras, não me impressiono com o fato de Lula não 

falar inglês. A ausência da escolaridade superior em absoluto lhe faz 

falta. É suprida com eficiência pela inteligência rápida, a assombrosa 

rapidez com que aprende e apreende as coisas mais complicadas.” O 

Presidente que todos desejamos (Folha de S. Paulo, 17/08/2003) 

 

 O inglês, que é considerado tão importante e fundamental nos outros artigos, 

parece não significar nada para o presidente, pois esperaríamos dele muitas coisas 

importantes para as quais o inglês seria algo supérfluo. Em outras palavras, para algo 

muito importante o inglês não seria mais fundamental. O sentido muda nesses casos em 

decorrência de um discurso polissêmico. 

 

 “Proclamar todos os dias que foi pau-de-arara, trabalhou numa 

fábrica, perdeu um dedo numa máquina e nunca teve oportunidade de 

aprender outro idioma, além de serem coisas sabidas e consabidas, 

nada significam para o que dele esperamos.” Lula, o grande (Folha de 

S. Paulo, 29/06/2003) 

 

 E o presidente conseguiria muito bem fazer frente a artigos que dizem, por 

exemplo: 

 

 “falar bem inglês gera confiança, credibilidade.” Alfabeto para o 

mundo globalizado (30/08/99, Folha de S. Paulo) 

 

 quando em outros artigos dizem o seguinte sobre ele: 

 

 “Criticado por não falar inglês (ou outro idioma além do 

português), Lula sentiu-se vingado ontem ao ouvir de empresários 

portugueses que era a primeira pessoa a falar nessa língua no Fórum 

Econômico.” Petista é o primeiro a discursar em português no fórum 

(Folha de S. Paulo, 27/01/2003) 

 

 “Ele me impressionou muito bem.” (de Bill Clinton para Lula) 

Petista é o primeiro a discursar em português no fórum (Folha de S. 

Paulo, 27/01/2003) 
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 Ou seja, Lula não precisaria do inglês, tão valorizado no processo parafrástico que 

sustenta grande parte dos artigos, para gerar “confiança, credibilidade” ou para 

impressionar o homem que já foi o presidente do país mais poderoso do mundo. Este é 

outro exemplo de um deslocamento de sentidos resultante da polissemia que circula entre 

a paráfrase. 

 Esse exemplo também é uma evidência das relações de poder que circulam nos 

discursos. Lula pode discursar em português no fórum porque é um presidente, atingiu 

um alto nível de poder e, por isso, adquiriu autoridade suficiente para não precisar 

discursar em inglês no fórum, não ser criticado por isso, impressionar pessoas e ainda 

sentir um certo orgulho por usar o português e não o inglês em seu discurso. 

 Por ter uma certa autoridade, o fato de Lula não falar inglês não é considerado 

uma falta. O que vemos ocorrer é mais um estranhamento por parte de outras pessoas, 

mas um estranhamento que não carrega tantos julgamentos. Lula discursar em português 

é visto mais como uma excentricidade do que como uma falta, mas isto só acontece pela 

posição que ocupa. 

 O contrário não acontece, ou seja, um indivíduo que não tenha autoridade 

suficiente não poderá seguir o exemplo de Lula, pois será, muito provavelmente, 

criticado e julgado. Não falar inglês, neste caso, será considerado, sim, uma falta e se esse 

indivíduo não seguir as regras (regras que só podem ser quebradas por uma pessoa de 

muito poder) o que lhe sobrará será a exclusão: 

 

 “Mas a língua inglesa é a que manda e ai de quem não tiver 

intimidade com ela.” Para conhecer a língua inglesa além do ‘ei-bi-ci’ 

e dos produtos pop (Folha de S. Paulo, 04/02/2002) 

 

 

3.2. O inglês como forma de exclusão 

 

 Os artigos trabalham com dois tipos de exclusão: uma dita e outra não dita. A 

exclusão dita seria aquela em que o discurso reconhece o fato de que muitas pessoas não 

conhecem a língua inglesa porque não têm condições de pagar por um curso de línguas. 

Este discurso explicita, assim, a exclusão sofrida por esta parcela da população.  
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 A exclusão não dita seria aquela que exclui implicitamente as pessoas que não 

sabem falar inglês. São discursos que se dirigem a um público determinado no qual 

encontram-se pessoas para quem não aprender o idioma seria apenas uma questão de falta 

de tempo ou vontade. Silencia-se, assim, uma outra parte da população, aliás, a maioria, 

para quem não saber a língua inglesa deve-se não apenas à falta de tempo ou vontade, 

mas também à falta de condições financeiras para pagar um curso de línguas. Dessa 

forma, os artigos simplesmente se esquecem das pessoas que não dominam o idioma e 

tratam do assunto como se todo o país já conhecesse a língua, já que seria um requisito 

básico para a “sobrevivência” nos dias de hoje. 

 A forma mais comum é a exclusão não dita e, para tanto, o silenciamento opera 

bastante nesse discurso. O silenciamento não pode ser visto, como diz Eni Orlandi, como 

algo negativo, mas sim necessário para a clareza dos discursos. Nos artigos analisados o 

silenciamento opera, sobretudo, para dar coerência ao discurso quando se excluem as 

pessoas que não dominam o inglês. Para que se possa dizer que ninguém pode viver sem 

o domínio da língua inglesa atualmente, não se pode dizer que vivemos em um país 

subdesenvolvido onde muitos não têm acesso nem à educação fundamental. 

 Aqui encontramos a memória discursiva, o interdiscurso, dando coerência e 

unidade aos discursos, tentando apagar a contradição de se falar sobre o inglês como algo 

fundamental para a sobrevivência das pessoas em um país onde há muitos que passam 

fome. É o senso comum que faz com que aceitemos esse discurso como uma verdade que 

não precisa ser questionada. A coerência é assim dada e as contradições, apagadas por 

essa memória coletiva. 

 Na maioria das vezes esse discurso silencia a situação real da população; não se 

diz que nem todos possuem condições de aprender uma segunda língua, mas sim, que 

seria falta de tempo, falta de vontade, preguiça ou até mesmo burrice: 

 

 “Com o videocassete, a TV a cabo, não há desculpa para não 

aprender inglês, é preguiça ou burrice.” Alfabeto para o mundo 

globalizado (30/08/99, Folha de S. Paulo) 
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 Tal discurso naturaliza o fato de que todas as pessoas possuiriam um videocassete 

e uma TV a cabo e, partindo desse princípio, conclui que, portanto, não aprender inglês 

através deles seria preguiça ou burrice. 

 O que esse discurso parece esquecer é que nem toda a população tem acesso a um 

videocassete e a uma TV a cabo e, mesmo assim, não será apenas assistindo a filmes e 

programas em inglês que se aprenderá inglês. Há uma extrema simplificação do processo 

de aprendizagem da língua por motivos mercadológicos, como veremos mais adiante. 

A naturalização de fatos como este acontece, pois o público para quem se fala não 

é qualquer um, mas sim um público de classe média-alta. Há uma homogeneização da 

população como se todos tivessem condições de pagar um curso de inglês ou já tivessem 

tido oportunidade de aprender e agora precisassem treiná-lo. Cursos e viagens ao exterior 

são tratados como corriqueiros em alguns artigos, como se fosse algo que todos pudessem 

fazer:  

 

 “Viajar para o exterior para fazer um curso de um mês ou 

intercâmbio é uma maneira de aprender o uso coloquial da língua. Um 

mês fora equivale a vários meses de um curso básico, e hoje em dia há 

muitas opções de pagamento”. Aprender língua não é milagre 

(30/08/1999, Folha de S. Paulo) 

 

 Novamente encontramos um discurso direcionado para um público determinado, 

que já possui algum conhecimento da língua inglesa e agora precisaria “viajar para o 

exterior” para “aprender o uso coloquial da língua”. Os artigos tentam mostrar que 

viagens ao exterior são totalmente acessíveis já que “há muitas opções de pagamento”, 

mas é importante lembrar que isto pode não significar uma vantagem tão grande assim 

para a maior parte da população.  

 Esse discurso tenta persuadir o leitor de todas as formas, assim como um 

vendedor tentando convencer um cliente a comprar sua mercadoria. Enumera as 

vantagens do “produto” que quer vender e mostra o quão fácil seria adquiri-lo. “Muitas 

opções de pagamento” seria uma alternativa para quem não pudesse pagar por um curso 

no exterior, mas tal alternativa, para grande parte da população, não é uma alternativa 

real, é tão inviável quanto pagar pela viagem à vista.  
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 O excerto seguinte também diz oferecer uma “alternativa” aos que não poderiam 

gastar muito, chega até mesmo a citar o problema do “não poder” (diferente do “não 

querer”), mas logo volta à exclusão, já que as pessoas que não podem gastar muito ainda 

podem passar um fim de semana em um hotel em Sorocaba. 

 

 “O programa English Village, da escola Up Languages, é uma 

alternativa para quem gostaria de ir a uma escola fora do país, mas não 

pode gastar muito. Em um hotel em Sorocaba (SP), os participantes 

vivem um final de semana em que tudo acontece em inglês, das aulas à 

compra de bebidas.” ‘Mergulhar’ na nova língua ajuda a acelerar o 

aprendizado (Folha de S. Paulo, 17/08/2003) 

 

 Além de considerar apenas uma parte da população e silenciar outras, há também 

uma escolha de exemplos, por parte dos artigos, que parecem representar toda a 

população. Escolhem-se alguns exemplos e silenciam-se outros: 

 

 “Para quem vai fazer inglês por uma necessidade profissional (...) 

o professor procura manter a conversação dentro da área específica do 

aluno. Assim, se você é executivo de uma multinacional, funcionário 

de uma agência de publicidade ou trabalha na área de moda vai 

aprender bem depressa o vocabulário usado para fazer negócios e 

trocar informações no seu setor”. Chega de desculpas! Há um curso de 

inglês feito só para você (20/03/87, Folha de S. Paulo) 

 

 As pessoas para quem os artigos falam são executivos de multinacionais, 

funcionários de agências de propagandas ou que trabalham na área de moda. Escolhem-se 

as áreas que mais se adequariam ao público alvo e silenciam-se as outras para, assim, 

tentar dar a coerência desejada ao discurso. 

 A homogeneização da população nesse tipo de discurso pode ser percebida 

quando os cargos escolhidos pelo artigo (perceba-se que são cargos em áreas de destaque 

no mercado) são tidos como quase gerais, seriam cargos que representariam toda a 

população, quando sabemos que isto não é real.  

 Pressupondo-se que toda a população fosse formada por executivos de 

multinacionais, funcionários de agências de publicidade, pessoas que trabalham na área 

da moda ou profissionais parecidos com esses citados, seria compreensível que se 
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dissesse que o que há para não se aprender inglês são apenas desculpas, preguiça ou 

burrice. 

 Entretanto, como é claro em nossa sociedade (apesar do esforço desse discurso 

para silenciá-la), essa situação descrita pelos artigos não é a realidade de grande parte das 

pessoas. O que se tenta fazer é homogeneizar um público alvo, excluindo aqueles que não 

seriam consumidores em potencial dos cursos de inglês. Também tenta-se mostrar como 

essa língua seria indispensável nos dias de hoje, explicitando o caráter utilitário do inglês, 

como podemos constatar no uso de expressões tais como “necessidade profissional”, 

“usado para fazer negócios”, “trocar informações”. O inglês é mostrado de forma bem 

instrumental e simplificada (no último excerto, a língua é simplificada a um vocabulário), 

como veremos mais detalhadamente mais adiante. 

A exclusão dos que não dominam a língua inglesa fica ainda mais clara em artigos 

que se utilizam da idéia de isolamento dessas pessoas em meio aos que supostamente 

saberiam a língua: 

 

“Do you speak English? Não? Então comece já, senão você 

corre o risco de ser uma ilha cercada de inglês por todos os lados.” 

Alfabeto para o mundo globalizado (30/08/99, Folha de S. Paulo) 

 

“Aprender inglês é uma alfabetização para o mundo, quem não 

sabe fica completamente isolado.” Alfabeto para o mundo globalizado 

(30/08/99, Folha de S. Paulo) 

 

“Há alguns conselhos que podem ser úteis para quem não está 

querendo ficar isolado do mundo porque não sabe falar inglês.” 

Aprender língua não é milagre (30/08/1999, Folha de S. Paulo) 

 

 A imagem do isolamento das pessoas que não sabem inglês, imagem recorrente 

nos artigos, parece brincar com nosso medo de sermos excluídos da ordem da sociedade. 

Como diz Bauman:  

 

 “O que todos nós parecemos temer, quer estejamos ou não 

sofrendo de ‘depressão dependente’, seja à luz do dia ou assombrados 

por alucinações noturnas, é o abandono, a exclusão, ser rejeitado, ser 

banido, ser repudiado, descartado, despido daquilo que se é, não ter 

permissão de ser o que se deseja ser. Temos medo de nos deixarem 

sozinhos, indefesos e infelizes. Tememos que nos neguem companhia, 
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corações amorosos, mãos amigas. Receamos ser atirados aos depósitos 

de sucata. O que nos faz falta é a certeza de que isso não vai acontecer 

– não conosco.” (Bauman, 2005, p. 99/100).
14

 

 

 

A persuasão do público leitor é feita através desse medo, pois assim, mais pessoas 

estariam dispostas a aprender, tudo para não serem excluídas. Mesmo que essa 

probabilidade seja bem pequena, já que, ao contrário do que diz esse discurso, a parte da 

população que fala inglês é uma minoria, a grande maioria é exatamente a que não fala 

inglês.   

 Esse discurso utiliza-se ainda de outra estratégia para silenciar os excluídos e 

convencer o público do quão fácil e acessível seria aprender inglês. 

 Nos excertos a seguir o fato de se aprender um outro idioma fica restrito a uma 

simples questão de “precisar, “querer” ou “decidir”. O “não poder” e a impossibilidade 

de se pagar por um curso de inglês são silenciados na maioria dos casos: 

 

 “[...] o alemão Markus Tenber, 24 anos, que vive na pequena 

Meinz e estuda inglês desde os 12 anos, mas quis morar um mês numa 

cidade de língua inglesa ‘porque é o único jeito de ficar realmente 

fluente.’” Meio estudo, meio turismo (Folha de S. Paulo, 09/06/2002) 

(grifos nossos) 

 

 “[...] a brasileira Ariana Caiado da Rocha, 16, que decidiu estudar 

três meses em Londres antes de terminar o ensino médio no Brasil.” 

Meio estudo, meio turismo (Folha de S. Paulo, 09/06/2002) (grifos 

nossos) 

 

 “Antes de mais nada, é preciso realmente querer estudar inglês. 

‘Eu sempre pergunto aos meus alunos se eles querem, precisam ou 

gostariam de falar inglês, porque só quem quer faz.’, afirma Jacobs.” 

Aprender não é milagre (Folha de S. Paulo, 30/08/1999) (grifos 

nossos) 

 

 O convencimento do público fica por conta dos verbos escolhidos pelos artigos. 

Aprender inglês seria tão fácil que se restringiria a querer, decidir, gostar e precisar. No 

terceiro excerto chega-se a dizer que “só quem quer faz”. Dessa maneira, já que um curso 

de inglês seria tão acessível a todos, uma questão de querer e fazer simplesmente, o 

                                                 
14

 BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 

p. 99/100 
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público pode ser convencido de que, se não falam a língua inglesa, é mesmo porque são 

preguiçosos, burros ou estão encontrando desculpas. O discurso pode ser poderoso o 

suficiente para internalizar a culpa dos sujeitos, e parece ser assim que está construído.  

O recorte feito na população de maior poder aquisitivo se torna claro quando se 

enuncia com a pressuposição de que os leitores já possuam um certo conhecimento do 

idioma: 

 

 “[o sistema de imersão na língua inglesa] é procurado por 

executivos que querem aumentar rapidamente o nível de 

conhecimento.” ‘Mergulhar’ na nova língua ajuda a acelerar o 

aprendizado (Folha de S. Paulo, 17/08/2003) (grifos nossos) 

 

 “Se a leitura [do texto em inglês] estiver muito truncada, é porque 

o texto está muito difícil para o que você já sabe, prefira outro mais 

compatível.” Aprender língua não é milagre (Folha de S. Paulo, 

30/08/1999) (grifos nossos) 

 

 “A União Cultural Brasil Estados Unidos até espalhou outdoors 

pela cidade para lembrar quem passa pela rua que o inglês aprendido 

e já meio esquecido, está precisando urgente de uma reciclagem.” 

Chega de desculpas! Há um curso de inglês feito só para você 

(20/03/87, Folha de S. Paulo) (grifos nossos) 

 

 Em alguns poucos textos há um discurso diferente que reconhece a 

marginalização de grande parte da população que não conhece a língua e que quer 

exatamente informar sobre a exclusão e não silenciá-la: 

 

“A preocupação de Leila é que muitos brasileiros podem 

acabar ficando à margem desses novos vocábulos. Várias palavras 

empregadas recentemente vêm do uso crescente dos computadores, 

ainda não acessíveis a todos. ‘Hoje, toda a adolescência é influenciada 

por culturas estrangeiras, sobretudo a inglesa’”. Cotidiano incorpora 

cada vez mais o inglês (13/10/96, O Estado de São Paulo) 

 

“Embora reconheça a deficiência no ensino do inglês nas 

escolas da rede estadual, Basacchi diz que a adoção desse idioma nos 

centros só deverá acontecer a médio ou longo prazos. Segundo ele, a 

demanda por esse curso está muito acima da capacidade de 

atendimento do programa”. Rede oficial tem mais cursos de línguas 

este ano (26/01/90, Folha de S. Paulo) 
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“[As medidas que proponho] coíbem apenas o abuso, o 

pedantismo que humilha brasileiros desconhecedores de outra língua 

senão o português.” (Aldo Rebelo sobre seu projeto de lei que limita o 

uso de estrangeirismos no Brasil) A intriga das línguas (Folha de S. 

Paulo, 15/04/2001) 

 

 Com algumas poucas exceções, como os fragmentos acima, é muito claro que os 

artigos analisados possuem um forte caráter publicitário misturado em seu discurso 

informativo. Muitos têm como objetivo fazer propagandas de cursos de línguas e vender 

o seu produto, que neste caso é o inglês. Assim vemos o novo caráter que adquiriu a 

língua inglesa: o de mercadoria a ser vendida. 

 E, assim como qualquer outra mercadoria, também funciona com a mesma lógica: 

tem a mercadoria quem tem dinheiro para comprá-la e, dessa forma, obter sucesso.  

 Mas o ensino da língua inglesa parece obedecer às leis do mercado em um nível 

ainda mais alto: num sistema neoliberal, excludente por natureza, há sempre que haver 

um exército reserva de excluídos e desempregados para que o sistema continue a andar, 

para que as pessoas nunca se sintam insubstituíveis. A idéia é a de que devemos aprender 

inglês para ter um diferencial no mercado de trabalho, pois existem muitos outros que 

podem nos substituir a qualquer momento. 

 Seguindo tal raciocínio, justifica-se e reforça-se o discurso, também bastante 

recorrente, que diz que só se aprende inglês nos cursos de línguas e só terá sucesso quem 

tem dinheiro para pagar por um curso particular. As escolas da rede estadual, como 

percebemos no segundo excerto acima (“Embora reconheça a deficiência no ensino do 

inglês nas escolas da rede estadual”), formariam pessoas fadadas ao fracasso, pelo menos 

no que diz respeito ao conhecimento do inglês, se estas não possuírem condições para 

pagar por um curso particular de línguas. 

 Digo que se justifica e se reforça tal discurso, pois a exclusão é intrínseca ao 

sistema. Sem exclusão o sistema não funciona. Assim, o fracasso e a deficiência no 

ensino do inglês nas escolas públicas ocorrem exatamente porque é assim que o sistema 

necessita que seja. O fracasso deve existir em algum lugar, é próprio desse sistema. O 

sucesso não pode ser de todos, para que alguns sejam bem-sucedidos, outros devem ser 

excluídos. É a lógica do sistema neoliberal em que vivemos. Voltaremos a este assunto 
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mais adiante, mas antes analisaremos o processo de mercantilização da língua inglesa 

neste discurso. 

 

3.3. Inglês: a moeda de troca 

 

 A sociedade voltada para o consumo tem transformado quase tudo em mercadoria 

nos dias de hoje e o inglês, como não poderia ser diferente, pode ser comprado nos 

diversos cursos de línguas espalhados pelo país e ainda possui a vantagem de ter um 

valor de troca bastante valorizado no Brasil atualmente: o emprego. 

 Em um país com quase 20% da população economicamente ativa desempregada, 

o inglês parece ser a salvação para quem quer fugir desse fantasma: 

 

“Segundo professores universitários e diretores de escolas, o 

inglês tornou-se a língua universal e indispensável para quem concorre 

no mercado de trabalho ou para quem estuda”. Interesse pelo inglês 

provoca aumento dos cursos livres (22/02/87, Folha de S. Paulo) 

 

“O inglês tem sido visto pelos brasileiros como um passaporte 

para uma vida melhor, mesmo para quem não vai sair do País, ele abre 

portas profissionais”. Como era gostoso o meu Francês (10/01/92, 

Correio Braziliense) 

 

“Dominar um idioma estrangeiro hoje é estar no meio do caminho 

da ascensão profissional. Como um trunfo a favor de qualquer 

candidato à disputa por melhores cargos e salários, a condição de 

bilíngüe ganhou espaço entre as funções de nível médio em empresas 

nacionais e já é fator de diferenciação salarial”. Saber segundo idioma 

aumenta salário e acelera carreira (17/11/91, Folha de S. Paulo) 

 

“Sem uma língua estrangeira é praticamente impossível obter 

um emprego hoje”. Crise aumenta procura por cursos de línguas 

(17/03/91, Jornal do Brasil) 

 

 Esse discurso se constitui numa região do interdiscurso de vertente capitalista 

tomada pela sociedade, na medida em que vêem o inglês como uma moeda que se troca 

por um emprego, uma promoção, uma diferenciação salarial ou portas profissionais.  

 Há também a forte ideologia capitalista do útil, se não produz, não é útil, então 

não teria valor; só tem valor o que pode ser utilizado para produzir: 
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 “[...] e tem de existir um estímulo muito forte para que o 

aprendizado seja efetivo, como a necessidade de falar o idioma no 

trabalho.” Aprendizado é acelerado com vivência fora da sala de aula 

(Folha de S. Paulo, 10/06/2001) 

 

 “Na hora da escolha do curso é preciso determinar qual o uso que o 

idioma vai ter em sua vida.” Estímulo dá eficácia a curso ‘made in 

Brazil’ (Folha de S. Paulo, 19/09/1999) 

 

 Ainda na ideologia capitalista e na noção instrumental de língua, podemos 

analisar o seguinte excerto: 

 

 “[...] hoje o inglês é uma língua de trabalho, uma ferramenta de 

comunicação.” Alfabeto para o mundo globalizado (Folha de S. Paulo, 

30/08/1999) 

 

 Constatamos, no fragmento acima, a idéia de língua como uma “ferramenta de 

comunicação”, que nos remete à teoria da comunicação de Jakobson e sua noção de 

código. A língua vista apenas enquanto uma “ferramenta de comunicação”, apenas como 

um código a ser usado no ambiente de trabalho, explicita a ilusão que o sujeito tem de 

que a linguagem seria transparente e mecânica, apenas um instrumento para que ele possa 

se comunicar; novamente impera o caráter utilitário da língua. 

 A concepção códica que o sujeito tem da língua viria de sua ilusão de que a 

linguagem seria uma máquina transparente apenas para as necessidades comunicacionais 

dos usuários e, ao pensar assim, ele apaga “todo o rastro do trabalho social de produção 

de sentido.” (Verón, 2004, p. 47). 

 A ideologia capitalista e sua tendência a transformar tudo em mercadoria, 

juntamente com a ilusão comum de todo sujeito da transparência da língua, simplifica 

toda a sua complexidade e a transforma em simples “ferramenta de comunicação”; e 

assim, em um produto facilmente comercializado:  

 

 “A língua inglesa é hoje um produto de circulação mundial, 

com um valor de mercado de 6 bilhões de libras (NCz$ 10,5 bilhões) 

por ano, de acordo com um estudo publicado recentemente”. Ensino de 

inglês gira NCz$ 10,5 bi ao ano (25/02/89, Folha de S. Paulo) 

 

 “A Grã-Bretanha acaba de descobrir uma reserva de um 

recurso natural aparentemente inesgotável. Com um bilhão de pessoas 
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ao redor do mundo aprendendo inglês e um faturamento de um bilhão 

de libras obtido do ensino da língua inglesa no país, a Grã-Bretanha, 

de repente, se deu conta de que o ensino de inglês, como exportação 

visível e invisível, tornou-se um grande negócio”. Britânicos usam 

língua como fonte de receita (25/10/89, Folha de S. Paulo) 

 

“ ‘O verdadeiro ouro negro da Grã-Bretanha não é o petróleo 

do Mar do Norte, mas a língua inglesa’, diz sir Richard Francis, 

diretor-geral do British Council, cuja principal tarefa é vender a língua 

inglesa para os demais países do mundo”. Britânicos usam língua 

como fonte de receita (25/10/89, Folha de S. Paulo) 

 

 E como qualquer produto do mundo moderno, o inglês é vendido junto com uma 

imagem que pode ser a imagem do profissional bem sucedido: 

 

 “A corrida pela fluência em inglês, item fundamental num 

currículo profissional cinco estrelas, está começando cada vez mais 

cedo. Preocupados com o futuro, alguns pais querem introduzir os 

filhos o quanto antes no idioma.” A chupeta ‘is on the table’ (Folha de 

S. Paulo, 25/03/2001) 

 

 “No Brasil e no exterior, o domínio de um outro idioma, além do 

português, é requisito obrigatório em quase todos os MBA’s e cursos 

de pós-graduação.” ‘Monoglota’ encontra barreiras (Folha de S. 

Paulo, 03/02/2002) 

 

 “[…] para ele [Donald Occhiuzzo, diretor da Associação Alumni] 

saber inglês impulsiona qualquer carreira. ‘O mundo está ficando 

pequeno e competitivo. Sem inglês, o profissional fica para trás e pode 

dar adeus à desejada promoção.’” Falta de domínio é ‘bye-bye’ à vaga 

(Folha de S. Paulo, 18/06/2000) 

 

 “Falar inglês fluentemente significa uma diferença substancial no 

salário, cerca de R$ 1000 por mês ao longo da carreira.” Falta de 

domínio é ‘bye-bye’ à vaga (Folha de S. Paulo, 18/06/2000) 

 

 E também pode ser vendido em cursos ao exterior em que o consumidor terá uma 

experiência sem igual. Os artigos, misturando o discurso informativo com o publicitário, 

como já foi dito anteriormente, noticiam cursos no exterior em que será possível aprender 

inglês e ainda se divertir, ter contato com uma cultura diferente e voltar com uma 

experiência de vida a mais, tudo isso com “muitas opções de pagamento”:  

 



 39 

 “A idéia que se faz no Brasil de qualquer viagem de estudos à 

Europa é um tanto romântica – está sempre associada a expressões 

como ‘banho de cultura’, ‘experiência de vida’, ‘fluência na língua’. 

Pais de adolescentes pagam uma fortuna para mandar os filhos para o 

‘mergulho’.” Lições de um brasileiro na Inglaterra (Folha de S. Paulo, 

26/08/2003) 

 

 “Uma boa escola de idiomas, com no máximo 15 alunos por sala, 

pode ser um bom reforço para o inglês que o aluno aprende no ensino 

básico e no médio. Viajar para o exterior para fazer um curso de um 

mês ou intercâmbio é uma maneira de aprender o uso coloquial da 

língua. Um mês fora equivale a vários meses de um curso básico, e 

hoje em dia há muitas opções de pagamento”. Aprender língua não é 

milagre (30/08/1999, Folha de S. Paulo) 

 

 “Hoje o mercado oferece viagens curtas dentro do Brasil que 

simulam experiências no exterior.” ‘Mergulhar’ na nova língua ajuda 

a acelerar o aprendizado (Folha de S. Paulo, 17/08/2003) 

 

 O que vemos acontecendo aqui é o que Isleide Fontenelle nos explica no seguinte 

trecho:  

 

 “A ‘comercialização da experiência’ de que estou tratando aqui 

está mais diretamente relacionada aos anos 1960, quando o marketing 

já começara a fazer uso de uma certa ‘venda de experiência’ atrelada à 

veiculação de anúncios de produtos nos quais a imagem ganhava 

destaque, pois, no ‘marketing das imagens’, ao anunciar uma 

mercadoria fazendo uso de imagens de marca, o que se promove é um 

estilo de vida, uma certa experiência de comer, de ler, de tomar banho, 

de sentar, de cozinhar. Portanto, o marketing passa a buscar que um 

produto seja comprado especialmente por causa da imagem que ele 

carrega e essa imagem torna-se a promessa da experiência que deve vir 

junto com o uso do produto. 

 Nesse caso, a experiência prometida, fabricada e oferecida ao 

consumidor deve ser, antes de tudo, uma ‘experiência de 

entretenimento’. E o que está em jogo é a busca por gratificação 

imediata, por escape, por reações, em vez de contemplação, ou seja, 

por algo que possa ser divertido, fácil, sensacional, irracional, 

previsível.”
13

 

 

                                                 
13 FONTENELLE, I. “Humanidade espetacular: emancipação ou autodestruição virtual?”. Margem esquerda: ensaios marxistas, n.4, São Paulo: Boitempo Editorial, 

out. 2004, p. 167 
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 Ou seja, ao comprar o curso para aprender inglês não estamos apenas 

“comprando” o inglês, mas também uma imagem que está embutida nesta língua. 

Compramos a experiência de se viver num país desenvolvido onde a língua inglesa é a 

língua materna. Compramos todo um imaginário que se tem em torno do inglês e não 

mais apenas a língua em si. Essa imagem produzida em torno do inglês promete muitas 

coisas, como um bom emprego ou cultura, por exemplo, e é sempre vendida como 

entretenimento, como algo fácil e divertido de se obter.  

 A busca por satisfação imediata, da qual fala Fontenelle, também é uma idéia 

desenvolvida por Zygmunt Bauman. Segundo Bauman, somos treinados para nos 

preocupar com causas imediatas, a gastar nossas energias no que se refere ao “agora”. 

Seguindo sua idéia de “mundo fluido” no qual vivemos, um mundo instável e em 

constante mudança, a “idéia de eternidade, duração perpétua ou valor permanente, imune 

ao fluxo do tempo, não tem fundamento na experiência humana”. (Bauman, 2005, p. 

79/80) 

 

 “[...] fomos treinados com a finalidade de pararmos de nos 

preocupar com coisas que aparentemente estão muito além de nosso 

controle (e, portanto, também sobre coisas que se estendem para além 

de nosso tempo de vida) e concentrarmos as nossas atenções e energias 

em tarefas de acordo com o nosso alcance, a nossa competência e 

capacidade (individuais) de consumo. Somos trainees aplicados e 

inteligentes, e assim exigimos que, para ganhar a nossa atenção, as 

coisas e os assuntos nos expliquem por que a merecem. E isso eles 

podem fazer por meio da convincente prova fornecida pelo uso. O 

atraso na satisfação não sendo mais uma opção sensata, tanto a entrega 

quanto o uso, assim como a satisfação que os bens prometem, devem, 

além disso, ser instantâneos. As coisas devem estar prontas para 

consumo imediato. As tarefas devem produzir resultados antes que a 

atenção se desvie para outros esforços. Os assuntos devem gerar frutos 

antes que o entusiasmo pelo cultivo se acabe. Imortalidade? 

Eternidade? Ótimo – onde está o parque temático em que eu posso 

experimentá-los imediatamente?”
14

 

 

 Assim, o aprendizado do inglês é oferecido como algo prazeroso e divertido pelos 

artigos, quase propagandas. Aprender rápido, sem perda de tempo, e ainda se divertir 

                                                 
14

 BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 

p. 81 
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parece ser o lema dos cursos e dos alunos. Como diz Bauman, é preciso que o esforço dê 

frutos rápidos antes que o entusiasmo acabe e o mundo que é tão “fluido” acabe mudando 

de novo. 

 

“O programa English Village, da escola Up Languages, é uma 

alternativa para quem gostaria de ir a uma escola fora do país, mas não 

pode gastar muito. Em um hotel em Sorocaba (SP), os participantes 

vivem um final de semana em que tudo acontece em inglês, das aulas à 

compra de bebidas.” ‘Mergulhar’ na nova língua ajuda a acelerar o 

aprendizado (Folha de S. Paulo, 17/08/2003) 

 

 “O ‘efeito preguiça de verão’ fez a empresária Anna Christina 

Fleury, 34 anos, procurar uma maneira alternativa de estudar o idioma: 

treinar conversação numa mesa de bar.” Inglês longe de casa (Folha de 

S. Paulo, 27/01/2002) 

 

 “Outro exemplo interessante é o ‘Surfing and Learning’, 

promovido pela PUC de SP. O curso propõe que o internauta aprenda 

inglês enquanto navega.” Estude mais um idioma com auxílio do 

computador (Folha de S. Paulo, 17/05/2000) 

 

“A outra grande novidade da Seven é uma antena parabólica 

instalada na escola. Isso permite que os professores gravem em 

videocassete programas que podem interessar a seus alunos. Aí, 

durante a aula o programa é passado num monitor e depois as 

informações são discutidas com a classe. Chega de desculpas! Há um 

curso de inglês feito só para você (Folha da Tarde, 20/03/1987) 

 

 Poderíamos, portanto, aprender inglês em um final de semana em um hotel em 

Sorocaba, numa mesa de bar ou enquanto navegamos na Internet. Tudo deve ter uma 

satisfação imediata, caso contrário não valeria a pena gastar nosso tempo com elas. 

Bauman ainda cita o uso como prova do merecimento ou não do nosso tempo com as 

coisas e vemos novamente o apelo utilitário que as “mercadorias”, o inglês no nosso caso, 

têm. Se não produz não tem valor, a língua inglesa só tem valor porque tem um preço de 

troca: um emprego, uma carreira, uma viagem... 

 Retomando Isleide Fontenelle e sua idéia de que “ao anunciar uma mercadoria 

fazendo uso de imagens de marca, o que se promove é um estilo de vida, uma certa 

experiência de comer, de ler, de tomar banho, de sentar, de cozinhar”, ela explica o que 

vemos acontecer no fragmento seguinte em que a expressão “grife” é utilizada, ou seja, 
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viajar para o exterior e ter essa experiência tornou-se uma mercadoria em seu sentido tão 

pleno que agora possui até grife: 

 

 “A saída é fazer um curso lá fora ligado à profissão. Isso permite 

praticar o idioma em um patamar superior, turbinar a carreira e, ainda, 

agregar alguma boa grife internacional ao currículo.” Turbine carreira 

e idioma nas férias (Folha de S. Paulo, 03/11/2002) 

 

 E, em se tratando de grife, ninguém parece ter mais prestígio que a velha 

Inglaterra. Vista como “país berço da língua inglesa” este país atrai interessados do 

mundo todo por seu “inglês puro”:   

 

“Inglaterra mantém um bom desempenho no intercâmbio pelo que 

sempre teve de mais atraente: é o país berço da língua inglesa e 

oferece doses de tradição e modernidade, de cultura e diversão, como 

poucos lugares do mundo.” Meio estudo, meio turismo (Folha de S. 

Paulo, 09/06/2002) 

 

 “Eu preferi morar aqui [em Londres] porque é uma cidade 

movimentada, tem boates, moda, gente de todas as nacionalidades. O 

inglês é puro.” Meio estudo, meio turismo (Folha de S. Paulo, 

09/06/2002) 

 

 Notamos novamente a língua inglesa aliada a uma imagem e um modo de vida. 

Percebemos também em muitos artigos a supervalorização do falante nativo em 

detrimento das pessoas que aprenderam o idioma como língua estrangeira. Estes são 

fatores que nos levam a refletir um pouco mais sobre como a identidade do brasileiro é 

afetada por essas representações da língua inglesa. 
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3.4. Identidade e o eterno sentimento do colonizado 

 

 Nos artigos analisados é recorrente a representação do sentimento de inferioridade 

dos brasileiros frente à língua inglesa e ao que ela representa. Como foi dito 

anteriormente, ao vender o inglês, vende-se junto com ele uma imagem e quem o compra 

o faz porque tem como desejo pertencer ao conjunto de pessoas que o falam como 

primeira língua. Temos, então, o fetiche da imagem, a imagem é a fonte do desejo e, 

portanto, de valor. (Fontenelle, 2004, p. 166). A mercadoria (inglês) é o objeto que 

substitui a imagem da pessoa bem sucedida, num processo metonímico, ou o desejo de 

pertencer ao outro. 

 Segundo Grigoletto, a língua inglesa parece ocupar posição de destaque no 

imaginário dos brasileiros por dois motivos: 

 

 “[...] de um lado, a busca do passado, da ‘origem perdida’, como 

língua européia que é, preenchendo, assim, o lugar vazio expressado 

na nostalgia do pai europeu; e de outro, a exigência do futuro, que nos 

convoca aos brasileiros a buscarmos, como nação, um lugar de 

destaque nesse futuro e a construirmos um projeto para o futuro, já que 

a língua inglesa é representada como a língua do progresso, da ciência 

e da tecnologia e do mundo globalizado, além de ser a língua do país 

que ocupa o posto de nação mais importante do mundo 

contemporâneo, os Estados Unidos.”
15

 

 

 Dessa forma, em um processo de fetichização, o sujeito habituado a uma visão 

fragmentada da realidade não é mais capaz de apreender o todo e suas relações, o que 

resulta no apego a uma parte que talvez se acredite ser o todo. Neste caso, o sujeito 

parece trocar o imaginário que se faz em torno do desenvolvimento cultural e econômico 

da Inglaterra e dos EUA pela própria língua inglesa.  

 Como nos explica Grigoletto, “a língua estrangeira e seu domínio dariam aos 

sujeitos que enunciam seu fascínio e sua paixão a ilusão de uma filiação legítima.” 

(Grigoletto, 2003, p. 47). 

 Assim, no discurso analisado, a língua inglesa é representada como uma solução 

para os fracassos e é, dessa maneira, comercializada para se obter o sucesso ou até 

                                                 
15

 GRIGOLETTO, M. “Um dizer entre fronteiras: o discurso de professores e futuros professores sobre a 

língua inglesa”. Trabalhos em lingüística aplicada, n. 41, Campinas, Jan/Jun. 2003. p. 39-50. (p. 47) 
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mesmo, realizar a vontade de pertencer ao outro, neste caso, aos EUA ou à Inglaterra. 

Através do inglês teríamos acesso ao sucesso, como diz o seguinte excerto: 

  

 “Seja como for, existem dois argumentos fortes a favor de um 

verdadeiro bilingüismo: para quem acha que a civilização anglo-

americana, se não um sucesso, é pelo menos o mais tolerável dos 

fracassos disponíveis, o inglês é um ‘must’, pois lhe permite acesso ao 

segredo da redução do insucesso.” A necessidade do bilingüismo 

(07/03/99, Folha de S. Paulo) 

 

 Assim, “compramos” o inglês na esperança de sermos pessoas bem sucedidas ou 

de pertencer aos EUA ou à Inglaterra e a tudo o que representam: tradição, 

desenvolvimento, cultura... 

 

“Hoje, toda a adolescência é influenciada por culturas estrangeiras, 

sobretudo a inglesa”. Cotidiano incorpora cada vez mais o inglês 

(23/09/2000, O Estado de São Paulo) 

 

“[...] O mesmo acontece com a loja de calçados Shoe Maker, na 

rua Xavier de Toledo. No original, além de vir como uma palavra só, 

‘shoemaker’ não tem lá muito charme: designa apenas um sapateiro”. 

Não aprenda inglês pelas ruas de São Paulo (05/05/91, Folha de S. 

Paulo) 

 

 Nos fragmentos acima percebemos que palavras em inglês e culturas estrangeiras 

provocam um certo fascínio nos brasileiros: “sapateiro” em português não tem muito 

charme, mas em inglês (shoemaker) é tão charmoso que virou nome de loja de calçados. 

E toda a adolescência segue a cultura inglesa, talvez por acreditar que esta seja superior à 

nossa.  

 Essas são tentativas de inclusão em uma comunidade dita mais desenvolvida que 

a nossa e a preferência pelo idioma inglês, mais uma vez, segue os interesses econômicos 

do mundo. A importância do inglês acompanha a importância da economia americana: 

 

“Essa supremacia pode ser explicada por um acidente histórico: ao 

imenso poder do império britânico seguiu-se a ascendência econômica 

americana.”. A mãe de todas as línguas (17/04/98, Banco de dados de 

São Paulo) 
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“O maior interesse hoje em dia é pelos negócios. [...] A influência 

dos Estados Unidos no mundo, tanto política como financeira, é muito 

grande. [...] O inglês tem sido visto pelos brasileiros como um 

passaporte para uma vida melhor, mesmo para quem não vai sair do 

País, ele abre portas profissionais”. Como era gostoso o meu francês 

(Correio Braziliense, 10/01/1992) 

 

“A sociedade voltada para o consumo é outro fator que motiva o 

emprego do inglês.” Cotidiano incorpora cada vez mais o inglês (O 

Estado de São Paulo, 23/09/2000) 

 

 O inglês é representado pela mídia com tanto prestígio que acaba causando um 

reflexo também na representação da identidade do brasileiro. Dessa forma, este parece 

não ter abandonado ainda seu sentimento de inferioridade de colonizado. O que vem de 

fora é sempre melhor: 

 

 “Mas nas conversas informais, ela também adota algumas palavras 

[em inglês]. ‘Sei lá, é bonito’”. Cotidiano incorpora cada vez mais o 

inglês (23/09/2000, O Estado de São Paulo) 

  

 Em alguns casos esse sentimento de colonizado é disfarçado em sentimento de 

nacionalismo, como veremos no seguinte excerto:  

 

 “Por essas e outras, não me impressiono com o fato de Lula não 

falar inglês. A ausência da escolaridade superior em absoluto lhe faz 

falta. É suprida com eficiência pela inteligência rápida, a assombrosa 

rapidez com que aprende e apreende as coisas mais complicadas. É o 

homem comum brasileiro, dotado daquela vitalidade mental que 

nos distingue de povos mais cultos e civilizados.” O Presidente que 

todos desejamos (Folha de S. Paulo, 17/08/2003) (grifos nossos) 

 

 Diferentemente dos excertos anteriores, nos quais o sentimento de inferioridade 

está implícito nas atitudes dos falantes do português que trocam palavras da língua 

materna por palavras em inglês porque acreditam que isto as valoriza, aqui temos este 

sentimento explicitado, embora o sujeito ainda queira disfarçá-lo em uma vantagem: não 

seríamos cultos e civilizados, mas seríamos espertos, o que deveria ser encarado como 

motivo de orgulho para os brasileiros.  

 Segundo Authier-Revuz, o sujeito revela-se naquilo que se excede, em suas 

explicações (apud Ghiraldelo, 2003, p. 66). É isto o que vemos acontecer aqui: não 



 46 

bastou ao sujeito dizer que Lula não sabe falar inglês, o sujeito precisou explicar o que 

normalmente é considerado uma falta e ainda substituir a falta por uma vantagem. Ao 

mesmo tempo em que exalta o brasileiro, esse discurso também mostra seu sentimento de 

inferioridade. É um nacionalismo que mostra um rebaixamento do brasileiro em relação 

ao outro. O sujeito acaba por admitir que não se considera culto e civilizado como as 

nações colonizadoras e que se sente inferior em relação ao “outro colonizador”. 

 É interessante notar que na frase “É o homem comum brasileiro, dotado daquela 

vitalidade mental que os distingue de povos mais cultos e civilizados”, a palavra “mais” é 

usada. Isso indica que nossas representações são construídas ancoradas nas 

representações do estrangeiro (Ghiraldelo, 2003, p. 75). Há sempre uma comparação 

entre “nós” e “eles”, o que mostra que ainda não nos libertamos do sentimento de 

colonizados. 

 Outro modo de valorizar o estrangeiro é a preferência que muitos parecem ter em 

relação ao sotaque do professor nativo. O “sotaque abrasileirado” não é bem visto e o 

ideal a ser alcançado seria falar como um nativo. Há a idéia do “inglês puro” e de que, ao 

se falar, deve-se “repetir tudo o que se ouve como um papagaio”. Aqui encontramos de 

novo a concepção simplista e maquinal que se tem da linguagem: para aprender outra 

língua, “repetir o que se ouve como um papagaio” seria o suficiente:  

 

 “Outra regra básica, que Jacobs usou para aprender português, é 

ouvir muito o inglês falado e repetir o que se ouve como um papagaio. 

‘Eu nunca me perguntei por que falo de uma maneira, e não de outra, 

eu simplesmente falo’.” Aprender língua não é milagre (Folha de S. 

Paulo, 30/08/1999) 

 

 “[...] há quem prefira ter aulas com professores estrangeiros. É o 

caso da médica Mariana Gomes, 38, que, ao voltar de uma viagem à 

Inglaterra, resolveu ter aulas particulares com um inglês. ‘Em Londres, 

vi que as pessoas não compreendiam coisas básicas que eu falava. 

Culpa da pronúncia ‘abrasileirada’.” ‘Lapidar’ a pronúncia requer 

tempo e paciência (Folha de S. Paulo, 10/06/2001) 

 

 “Além disso, quanto mais cedo se iniciar no idioma, mais chances 

existiriam de adquirir pronúncia e fluência no mesmo nível de um 

nativo.” A chupeta ‘is on the table’ (Folha de S. Paulo, 10/06/2001) 
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 O prestígio com que a língua inglesa é representada parece possuir níveis. Além 

de falar inglês, a pessoa não deveria ter uma “pronúncia abrasileirada”, deveria aprender 

a falar como um nativo, mesmo que isto pareça impossível. Também encontramos a 

representação da língua inglesa com sotaque britânico mais prestigiada ainda que o inglês 

com sotaque americano, como vimos na idéia do “inglês puro”. Agora se almeja falar o 

idioma sem sotaques, como um nativo. 

 Como nos explica Rajagopalan, o conceito de “falante nativo” é carregado de 

conotações ideológicas. Segundo ele: 

 

 “Para se ver de perto como o conceito de falante nativo não é algo 

ideologicamente inócuo, é preciso nos conscientizarmos de que o que 

se procura imaginar é, no fim das contas, um grau de “pureza” 

lingüística, jamais atingível na vida real [...]. O que se procura, em 

outras palavras, é o Bom Selvagem lingüístico, não ‘contaminado’ 

pelo contato com falantes de outros idiomas”. 
16

 

 

 Vemos então que há um mito em torno do “falante nativo”. O que Rajagopalan 

argumenta é que há muitos países que têm o inglês como idioma oficial (como, por 

exemplo, a África do Sul, Nigéria, Kenya, Filipinas, Singapura, Malásia, Índia, Sri 

Lanka, etc.) e, portanto, seria ingênuo pensar que a pergunta que ele mesmo propõe 

(“Quem é dono do inglês?”) fosse simplesmente motivada por uma curiosidade 

lingüística. (Rajagopalan, 1997, p. 28/29) 

 Como já vimos anteriormente, o inglês é uma moeda de troca de grande valor e, 

por isso, o país considerado como seu dono terá, por conseqüência, um grande poder. 

Segundo Rajagopalan, tal questão é mais político-ideológica que meramente lingüística, 

pois coloca em jogo uma série de interesses, inclusive o de domínio sobre as outras 

nações. (Rajagopalan, 1997, p. 29) 

 Entretanto, a exaltação do falante nativo do inglês (que normalmente pressupõe-se 

ser um inglês ou um norte-americano) ainda é bastante comum e reforça o sentimento de 

inferioridade do aprendiz da língua inglesa frente ao falante nativo. Kramsch (1998) diz 

que as metodologias tradicionais de ensino de língua estrangeira, baseadas no falante 

                                                 
16

 RAJAGOPALAN, K. “A ideologia de homogeneização: reflexões concernentes à questão de 

heterogeneidade na lingüística”. Letras – Revista do Mestrado em Letras da UFSM (RS), janeiro/junho, 

1997, p. 26/27 
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nativo, normalmente definem os aprendizes de língua estrangeira como algo que eles não 

são, ou pelo menos não são ainda (apud Cook, 1999, p. 189). E como acrescenta Cook, 

alguns também poderiam dizer, nunca serão (Cook, 1999, p. 189). 

 Ou seja, é inútil comparar um aprendiz de língua estrangeira com um falante 

nativo, pois os dois nunca serão iguais. Como brinca Cook, o aprendiz nunca será um 

falante nativo a menos que nasça novamente. Dizer que adultos falham em se tornar 

falantes nativos é como dizer que patos falham em se tornar cisnes (Cook 1999, p. 187). 

 De acordo com Cook, o ensino de línguas estrangeiras falha constantemente por 

comparar aprendizes de língua estrangeira com falantes nativos e o autor sugere que os 

dois deveriam ser vistos separadamente. Segundo ele, aprendizes deveriam ser tratados 

independentemente dos falantes nativos, mas admite que a figura do falante nativo 

sempre permanece para os aprendizes (Cook, 1999, p. 189/190). Podemos constatar tal 

permanência no seguinte excerto:  

 

 “Talvez um brasileiro nunca vá falar como um nativo, mas tem de 

tentar.” Aprender língua não é milagre (Folha de S. Paulo, 

30/08/1999) 

 

 Aqui admite-se uma certa impossibilidade de um brasileiro falar como um nativo, 

mas acaba-se por ignorá-la mediante a sugestão de que se tente falar como um nativo. Ou 

seja, acredita-se que é possível para um brasileiro falar como um nativo da língua inglesa. 

Como vemos, o mito do falante nativo ainda permanece neste discurso. 

 A língua inglesa também é muito freqüentemente representada no discurso 

analisado como um passaporte que abre portas para o mundo. O sujeito que a domina 

seria um “cidadão do mundo” ou uma “pessoa global”. Sendo o inglês o idioma mais 

falado do mundo, e também representação de países desenvolvidos e de pessoas bem 

sucedidas, os que o falam seriam inclusos neste grupo. Como já vimos anteriormente, a 

língua inglesa torna-se, então, elemento necessário para o pertencimento a uma 

comunidade maior e mais bem desenvolvida. 

 Voltaremos a esse assunto mais adiante; antes é preciso compreender como a 

formação discursiva dominante nos artigos trabalha para que possamos explicar melhor o 

que ocorre aqui. 
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3.5. O Neoliberalismo como Formação Discursiva 

 

 Pudemos constatar em todo o decorrer da análise dos artigos como a Formação 

Discursiva neoliberal regula o que será dito ou não nos discursos e como as idéias desta 

corrente econômica afetam os discursos dos artigos. 

 Primeiro é preciso verificar a preocupação dos textos em afirmar o mundo como 

um mundo globalizado e que, portanto, necessitaria de uma língua global. 

 A lógica do acúmulo capitalista desconhece fronteiras territoriais, é a lógica 

expansionista capaz de fazer negócios em todo o mundo sem nem ao menos se deslocar 

do lugar onde se encontra. Para tanto a tecnologia de informação torna-se fundamental: 

 

 “Os media não se restringem a meros porta-vozes da ideologia 

neoliberal. O desenvolvimento da tecnologia de informação que 

possibilita seu alcance por todo o mundo, estabelecendo contato 

instantâneo entre povos seletos dá maior abrangência ao seu poder de 

invadir o privado individual, com o agravante de interconectar, em 

primeiro lugar apenas alguns segmentos da sociedade e em segundo 

lugar, realizar a conexão de forma distorcida, com elementos pré-

selecionados, passíveis de comercialização. 

 As empresas transnacionais se apropriam desse processo de 

intensificação de fluxos de informação e rapidamente aplicam 

genericamente as técnicas digitais, as redes de serviços integrados, 

fibras óticas, computadores e satélites, sendo apoiadas pelos governos 

e até incentivadas por eles, uma vez que a informação e a comunicação 

são importantes elementos para o comércio. A posse de informação 

deixa de ser uma vantagem para ser condição sine qua non de 

competitividade. Os gerentes dessas empresas tomam decisões sobre 

suas filiais sem que haja sequer a necessidade de se deslocar até elas. 

Isso é verdade até para as filiais que se encontram em diferentes 

países. Para a acumulação capitalista não existe mais um espaço 

delimitado por fronteiras territoriais. Para a grande maioria da 

população, as grandes distâncias de um país a outro se reduzem, ao 

obter na sua tela de TV imagens e acontecimentos instantâneos. No 

entanto, as pessoas não tomam conhecimento do que ocorre com seus 

vizinhos, isolando-se em casa ao mesmo tempo que têm contato com o 

mundo inteiro. 
17

 

 

                                                 
17

 KUWAHARA, M. Y. “Os limites do neoliberalismo” In: FERREIRA, M. N. (org) Globalização e 

identidade cultural na América Latina: a cultura subalterna no contexto do neoliberalismo, São 

Paulo: CEBELA, 1995, p.142/143 
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 A tecnologia no ensino de inglês torna-se clara nos seguintes trechos: 

 

 “A disseminação do uso de microcomputadores multimídia 

está provocando o surgimento de programas mais sofisticados para o 

ensino de inglês”. Multimídia sofistica o ensino de inglês (Folha de S. 

Paulo, 25/09/1996) 

 

 “Com tantos recursos, esses programas pedem máquinas 

potentes, com microprocessadores a partir de Pentium com 16 Mbytes 

de memória”. Multimídia sofistica o ensino de inglês (Folha de S. 

Paulo, 25/09/1996) 

 

 “A outra grande novidade da Seven é uma antena 

parabólica instalada na escola. Isso permite que os professores gravem 

em videocassete programas que podem interessar a seus alunos.” 

Chega de desculpas! Há um curso de inglês feito só para você (Folha 

da Tarde, 20/03/1987) 

 

 E quando “informação e comunicação são importantes elementos para o 

comércio”, nada mais lógico que unir uns aos outros: a tecnologia ajuda na informação 

(temos a Internet, os computadores de última geração, os satélites...) e na hora de se 

aprender uma língua comum para facilitar a comunicação nos negócios: 

 

 “Em parte, é a terrível hegemonia americana. Didier 

Benchimol acha imprescindível falar um inglês perfeito porque o setor 

de software para a Internet é dominado por americanos. Ele, Jean-

Marie Messier, Michel Bom e companhia precisam ainda adotar o 

inglês para garantir que sua mensagem chegue ao investidor 

americano, o mais endinheirado do planeta.”. A vitória do inglês (O 

Estado de São Paulo, 23/09/2000) 

 

A língua mundial se torna, assim, fundamental para esta ordem econômica e, por 

isso, parece ser tão patrocinada pela mídia. 

A preocupação das pessoas em aprender a língua inglesa para conseguir trabalhar 

faz sentido no interdiscurso do Neoliberalismo, já que este prega o desemprego como 

necessário para a criação de um mercado competitivo saudável. Deveria haver, então, 

“uma taxa ‘natural’ de desemprego, ou seja, um exército de reserva de trabalho.” 

(Anderson, 2000, p. 11) 

O desemprego é, por isso, necessário no Neoliberalismo para que alguns possam 

se sobressair, não há como haver destaque para todos. O saber falar inglês é um destaque 
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e sinônimo de bom emprego. Saber que o inglês é um diferencial é também saber que 

muitos não falam a língua, mesmo que se finja não saber; portanto, estamos conscientes 

dessa reserva de mão-de-obra e sabemos que se não formos bem preparados haverá 

outros para ocuparem nossos lugares. É o individualismo que fala mais alto. 

Encontramos o individualismo nos artigos, além da corrida para melhor se 

preparar, também no fato de que esse discurso opera uma exclusão dos muitos que não 

têm condições de aprender o idioma. Vimos que aprender a língua inglesa seria apenas 

uma questão de “querer” e “fazer” (“porque só quem quer faz”). Para que o indivíduo 

seja bem sucedido só depende dele mesmo e de sua vontade. 

Esquece-se, no entanto, que tal discurso é enganoso, pois o sentido, na verdade, é 

o inverso. O que vemos na superfície desse discurso é que todos poderiam facilmente 

aprender a língua inglesa e que esta seria acessível a todos. Entretanto, o que temos aqui é 

um discurso ambíguo: ao mesmo tempo em que diz que aprender inglês é acessível a 

todos e que todos poderiam ter acesso a ele, o dito já pressupõe uma exclusão: apenas 

uma parcela da população tem condições de pagar por um curso e é exatamente por isso 

que saber inglês se torna tão vantajoso, porque é um diferencial.  

O discurso analisado trabalha com os dois sentidos, mas é construído de forma a 

esconder sua contradição. Diz, ao mesmo tempo, que é para todos, mas também diz que é 

um diferencial, uma maneira de se destacar dos outros. Mas, se os cursos são acessíveis a 

todos e, como vimos em alguns artigos, todos falariam inglês e quem não fala viveria 

numa ilha cercada de inglês por todos os lados, então, quem são esses outros de quem nos 

diferenciaríamos por falar inglês? Isto esse discurso não pode responder. 

A lógica do Neoliberalismo é, portanto, excludente. Em uma sociedade 

consumista acostumada ao Capitalismo que nega a idéia de comunidade e prega o 

individualismo, a lógica não poderia ser outra senão a da exclusão, como vimos aparecer 

em tantos artigos. 

Encontramos no discurso analisado outro movimento interessante que, em um 

primeiro momento produz um certo sentido, mas, se visto além da superfície, provoca 

ainda um outro sentido. Para entendê-lo devemos nos lembrar dos artigos nos quais o 

inglês aparece representado como um passaporte para nos tornarmos “cidadãos do 

mundo”. 
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Vimos por toda a análise que a formação discursiva predominante dos discursos 

prega o individualismo. Entretanto encontramos a representação de um desejo de 

pertencimento nos discursos analisados. O sujeito quer aprender a língua inglesa porque 

junto dela há uma imagem embutida: aqueles que a dominam serão “cidadãos do 

mundo”, terão o passaporte para uma comunidade “melhor”.  

Em um primeiro momento, poderíamos pensar em uma contradição, já que, 

embora estivéssemos numa sociedade individualista, ainda possuiríamos a vontade de 

pertencer ao outro, a uma comunidade maior.  

No mundo moderno onde as relações humanas estão sendo constantemente 

substituídas pela tecnologia (como pudemos notar na crescente inserção de computadores 

e softwares de última geração no ensino de inglês e até na substituição dos professores 

por estes) as pessoas ainda precisariam pertencer a uma comunidade global, nem que 

fosse através da substituição da língua inglesa por esta comunidade. 

As pessoas seguem a lógica do individualismo, isolando-se cada vez mais em suas 

casas, na frente de seus computadores, ao mesmo tempo em que têm contato com o 

mundo inteiro através da Internet. Falar inglês torna possível a comunicação entre 

indivíduos em diferentes partes do mundo, mesmo que nunca se encontrem pessoalmente.  

Uma primeira representação que teríamos desse sujeito é a de uma pessoa que 

deseja dominar a língua inglesa para que possa fazer parte de uma comunidade maior, 

global. Poderia, assim, comunicar-se com pessoas de diferentes países mesmo estando 

todos muito distantes uns dos outros na frente de seus computadores.  

Esse sujeito teria, então, a vontade de uma integração com uma comunidade 

maior, utilizando a língua inglesa para tal integração, atitude que negaria o 

individualismo. Poderíamos, dessa forma, alegar uma contradição na atitude do sujeito: a 

de que, mesmo sendo regido pelo individualismo do sistema excludente por definição, 

ainda tentaria se integrar a uma comunidade maior através de uma “língua universal”, 

mostrando uma vontade de pertencimento, uma vontade de comunidade que 

aparentemente seria contra o individualismo e a exclusão. 

No entanto, como nos explica Bauman, “o ‘pertencimento’ teria perdido o seu 

brilho e o seu poder de sedução, junto com a sua força integradora/disciplinadora, se não 
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fosse constantemente seletivo nem alimentado e revigorado pela ameaça e prática da 

exclusão”.(Bauman, 2005, p. 28). 

Ou seja, o sujeito habituado a um sistema que exclui constantemente busca 

sempre se manter longe da exclusão. O que num primeiro momento se mostra como 

vontade de integração, indo contra o sistema, acaba por se revelar apenas como mais uma 

forma de exclusão. 

O sujeito não deseja ter a língua inglesa apenas com o simples objetivo de 

integração com outras pessoas. O que parece acontecer é o desejo pelo idioma, pois este 

lhe traria o passaporte para uma comunidade mais seleta na qual poucos teriam permissão 

para entrar. 

O que se tenta é conseguir um meio para ter acesso a essa comunidade quase que 

“exclusiva” (exclusiva dos que dominam o inglês). Em outras palavras, o inglês é tão 

sedutor não porque possibilita a comunicação entre diferentes povos, mas poruqe 

funciona como elemento de diferenciação. 

Como já citamos anteriormente, Bauman diz que “o que mais nos faz falta é a 

certeza de que isso [sermos excluídos] não vai acontecer – não conosco” (Bauman, 2005, 

p. 100). Dessa forma, a tentativa de pertencer a uma comunidade global nada mais é que 

garantir que a exclusão não aconteça – não conosco. 

Acabamos por constatar, assim, que até mesmo quando parece haver uma negação 

do individualismo, o discurso cai novamente na lógica do sistema: o pertencimento a uma 

comunidade global é tão sedutor exatamente porque exclui. A língua inglesa, requisito 

para pertencer a essa comunidade, ainda não é dominada por todos, carrega ainda uma 

certa exclusividade (apesar do discurso que circula querer mascarar isto), e é por isso que 

esse pertencimento se mostra tão sedutor. 

E é dessa forma que o sistema mostra, mais uma vez, que só consegue funcionar 

através da exclusão. 

 

3.6. Construindo identidades 

 

O objetivo desta parte da análise é estudar como as representações da língua 

inglesa na mídia contribuem para, e influenciam, a construção da identidade (ou 
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identidades) do brasileiro e como este parece reagir frente às representações das 

identidades ditas americana e inglesa. 

 Lembrando que a identidade é algo sempre relacional, devemos pensar a nossa 

identidade sempre em relação ao outro. Desse modo será importante estudar não apenas 

como se dá a representação do brasileiro, mas também como a representação do falante 

nativo do inglês é construída. 

 A “Inglesidade” é normalmente representada com uma imagem de cultura e 

tradição de onde viria um “inglês puro”, a língua de Shakespeare. Esquece-se, no entanto, 

que nenhuma língua viva é pura já que está sujeita a receber influências de várias outras, 

conforme é praticada pelos seus falantes. O inglês de Shakespeare, que muitas pessoas 

ainda pensam existir, confundindo-o com o dito inglês britânico falado atualmente, já não 

existe mais. Houve mudanças, a língua se modificou, o “inglês puro” a que muitos 

aspiram é uma fantasia, uma representação, como podemos perceber. 

 Há também a representação da identidade norte-americana, mais ligada à imagem 

da terra das oportunidades onde qualquer pessoa é livre para prosperar. A representação 

da identidade norte-americana é mais ligada à economia, ao poder aquisitivo, 

diferentemente da cultura e tradição mais ligadas à Inglaterra. 

 Com essas representações em mente, o que o brasileiro parece fazer é tomar a 

língua inglesa como fetiche. Ele substitui toda a imagem construída em torno dos povos 

falantes nativos do inglês pela língua inglesa, numa possível esperança de fazer parte 

dessas comunidades que acredita serem mais desenvolvidas que a dele próprio. 

 O que esquecemos, ou parecemos esquecer, é que o inglês só se tornou uma 

língua de tanto prestígio por razões econômicas e políticas, na verdade mais econômicas 

que políticas. Em princípio todas as línguas possuem o mesmo potencial para se tornarem 

línguas de prestígio; o que confere a uma língua uma posição mais privilegiada que as 

outras é a representação que se cria em torno dela e as condições e os fatos históricos que 

possibilitam a ascensão de determinadas línguas. 

 No caso do inglês britânico, vendido como o inglês puro, o que vemos acontecer é 

a representação de uma tradição dita inglesa que criou um mito ao redor de sua 

comunidade e de sua língua a fim de legitimá-las. 
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 Assim, essa pureza do inglês britânico apresenta-se como uma característica 

intrínseca à língua, como se esta sempre houvesse sido falada desse modo, como se o 

único inglês possível fosse o RP (Received Pronunciation também conhecido como 

Oxford English, the Queen´s English ou BBC English), representando o mito desta 

variante da língua inglesa, o mito do RP. Deixamos de lado a historicidade da 

comunidade e de sua língua e passamos a acreditar que a “pureza” do inglês britânico é 

intrínseca à própria língua, esquecendo que essa imagem foi socialmente construída e que 

o inglês britânico nem sempre foi visto dessa forma e nem sempre será. “Heroes are 

made, not born.” 

 Para ilustrar o processo de invenção de uma tradição, as chamadas “comunidades 

imaginadas”, podemos destacar a própria Inglaterra. O símbolo da tradição inglesa é a 

família real e em torno dela e de sua comunidade criou-se toda uma mitologia de tradição 

e pureza. Entretanto, tal tradição inglesa também é algo inventado, já que a família real é 

de origem alemã e teve seu sobrenome traduzido do original Battenberg para o atual 

Mountbatten ou Windsor, adotando o nome do castelo onde vive. 

 Desse modo, podemos constatar que a imagem que fazemos do inglês britânico 

como “puro” depende muito da maneira com que a Inglaterra é representada. Embora tal 

representação tenha o poder de nos fazer sentir inferiores, é algo inventado, uma 

comunidade imaginada. 

 A idéia do RP como o inglês padrão cria uma língua artificial, pois este não é o 

inglês falado pela maioria das pessoas. Não falar esse inglês padrão era motivo de 

preconceito porque outras variantes eram consideradas inferiores e indicavam uma 

origem humilde. 

 Isto mudou com Margareth Thatcher, que importou o sonho americano para a 

Inglaterra. Chamada pela imprensa como “the grocer’s daughter”, algo como “a filha do 

quitandeiro”, ela deu passagem a um novo tipo de pensamento na Inglaterra, no qual 

acredita-se que qualquer pessoa pode ascender socialmente trabalhando no mercado 

financeiro. Não importam mais as origens ou o inglês que se fala, o que importa é o quão 

rico se é. (*)
18

 

                                                 
(*)

18
  As informações sobre a invenção da tradição inglesa, a mudança do nome real, o preconceito das 

variantes do inglês que não fossem RP e a mudança que a liderança de Margareth Thatcher causou no 
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 Pudemos perceber, nesse processo, uma mudança de pensamento da seguinte 

ordem: o sujeito não precisa mais viver preso às suas origens e, assim, a apenas uma 

identidade, mas pode adquirir outras. Essa idéia reforça o modo não-essencialista de se 

estudar a identidade, que a vê não como algo fixo, mas sempre passível de mudanças. 

 Assim, com a idéia de possibilidade de ascensão social, típica da ideologia 

burguesa e do capitalismo, temos o que Hall chamou de “supermercado cultural” (Hall, 

2005, p. 75). Não importa mais qual a origem do sujeito, ele pode adquirir a identidade 

que quiser, desde que tenha dinheiro para comprá-la. 

 É isto que parece acontecer na representação que a mídia faz do brasileiro que 

tenta adquirir a língua inglesa. A representação que a mídia constrói do sujeito falante do 

inglês é feita para que o brasileiro queira fazer parte ou de uma tradição inglesa (embora 

inventada) ou da possibilidade de ascender socialmente, seguindo o sonho americano. 

 Para tanto, enfatizando o individualismo comum ao capitalismo, o discurso 

analisado tenta mostrar como seria fácil aprender o inglês, projetando esse aprendizado 

apenas na vontade do sujeito, como já dito anteriormente. 

 Todos podem aprender, a oportunidade está aberta a todos, com tantas facilidades 

oferecidas pelos cursos quem não aprende é por “preguiça ou burrice”. É o mesmo que 

acontece no processo da ascensão social: não importa a origem do sujeito, a sociedade 

daria chances iguais para todos os indivíduos, quem não fica rico é porque é preguiçoso 

ou burro. 

 Novamente vemos um discurso que funciona através da contradição: afirma a 

oportunidade para todos por um lado (“Chega de desculpas! Há um curso de inglês feito 

só para você”), mas já pressupondo a exclusão (embora disfarçada) como necessária, por 

outro. Ao lado do discurso das oportunidades abertas a todos há também o discurso da 

diferenciação social: 

 

 “Como um trunfo a favor de qualquer candidato à disputa por 

melhores cargos e salários, a condição de bilíngüe ganhou espaço 

entre as funções de nível médio em empresas nacionais e já é fator 

                                                                                                                                                 
modo de pensar inglês foram retiradas das anotações referentes à aula do dia 10 de Março de 2006 do curso 

de Língua e Cultura I, ministrado pelo Prof. Dr. Lynn Mario Menezes de Souza, na Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo. 
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de diferenciação salarial.” Saber segundo idioma aumenta salário e 

acelera carreira (17/11/1991, Folha de S. Paulo) 

 

 Se houvesse, realmente, oportunidades para todos, o discurso analisado não teria 

mais o mesmo efeito, afinal, qual seria a vantagem de aprender inglês se todos já falam 

inglês? Não haveria nenhuma diferenciação e, portanto, tornar-se-ia desnecessário. 

 Esse pensamento das oportunidades abertas a todos, no entanto, está muito 

presente em nosso imaginário, como é possível constatar em filmes e programas de 

televisão, por exemplo, nos quais personagens criadas ou mesmo pessoas reais são 

retratadas como pessoas muito pobres na origem, mas que conseguem alcançar um alto 

nível social. 

 O que se subentende por esse tipo de pensamento é que se há pessoas em piores 

condições que muitas outras (inclusive nós) e que, mesmo assim, conseguem ascender 

socialmente, então quem não consegue é por falta de vontade, já que as mesmas 

oportunidades seriam dadas a todos. Como nos lembra Bauman: 

 

 “O governo do Estado é uma entidade à qual é improvável que os 

membros de uma sociedade cada vez mais privatizada e 

desregulamentada dirijam as suas queixas e exigências. Eles têm 

sido repetidamente orientados a confiarem em suas próprias 

sagacidade, habilidades e em seu esforço sem esperar que a salvação 

venha do céu: culpar a si mesmos, a sua apatia ou preguiça, se 

tropeçarem ou quebrarem as pernas no caminho individual rumo à 

felicidade”. 
19

 

 

 Com esse discurso a classe dominante se mantém no poder e evita qualquer tipo 

de revolta contra ela, pois faz com que os indivíduos excluídos acreditem que se não 

possuem poder financeiro é por culpa deles mesmos e não de um sistema que trabalha 

para que seja sempre assim. 

 Cria-se, dessa forma, a docilidade que perpetua o poder nas mesmas mãos. Como 

disse Foucault, cria-se disciplina e ordem não pela violência (como a cidade pestilenta de 

Vigiar e punir), pois assim o poder ficaria muito visível e mais fácil de ser alvo de 

revoltas. Cria-se, então, a ordem pela maneira disciplinar, que é bem mais sutil 

(sociedade disciplinar) e evita que os indivíduos disciplinados se sintam vítimas de um 
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poder maior. Coloca-se a culpa no próprio indivíduo oprimido e faz-se com que ele 

mesmo se sinta culpado por ser excluído, afinal, quem não “quer” aprender ou lutar para 

ficar rico seria ele. E, assim, a ordem reina e o poder se perpetua. 

 É importante destacar, como fez Foucault (1999, p. 153), que existem vários tipos 

de relação de poder, a de classe seria apenas mais uma delas, mas no discurso analisado a 

mais evidente e predominante parece ser a relação entre classes. 

 Com a representação privilegiada do falante do inglês e da possibilidade de 

ascensão social que estaria ao alcance de qualquer um, o discurso da mídia impressa 

brasileira a respeito da língua inglesa parece refletir uma busca por parte do brasileiro 

pela ascensão social através do inglês, ao mesmo tempo em que contribui para a 

construção desse imaginário. Por vezes, mais que uma ascensão social, o que o sujeito 

parece buscar é uma mudança de identidade, já que com dinheiro seria possível adquirir 

tudo, inclusive uma nova identidade. Ela não depende mais de uma determinada origem, 

pode ser adquirida. 

 

  “[…] a ‘identidade’ só nos é revelada como algo a ser 

inventado, e não descoberto; como algo de um esforço, ‘um 

objetivo’; como uma coisa que ainda se precisa construir a partir do 

zero ou escolher entre alternativas e então lutar por ela e protegê-la 

lutando ainda mais – mesmo que, para que essa luta seja vitoriosa, a 

verdade sobre a condição precária e eternamente inconclusa da 

identidade deva ser, e tenda a ser, suprimida e laboriosamente oculta. 

  Atualmente, é mais difícil esconder essa verdade do que no 

início da era moderna. [...] A fragilidade e a condição eternamente 

provisória da identidade não podem mais ser ocultadas. O segredo 

foi revelado.”
20

 

 

 Desse modo, Bauman nos explica a desintegração da idéia de uma identidade fixa 

e coesa que, segundo ele, nasceu como ficção e “precisava de muita coerção e 

convencimento para se consolidar e se concretizar numa realidade (mais corretamente: na 

única realidade imaginável)”. (Bauman, 2005, p. 26) 

 Bauman explicita que essa ficção da “natividade por pertencimento” foi um modo 

que o nascente Estado moderno teria encontrado para legitimar sua exigência de 

                                                 
20

BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 
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subordinação total de seus indivíduos. Essa “identidade nacional”, fruto de uma suposta 

comunidade coesa, exigia uma vigilância contínua e uma boa dose de força para 

assegurar que as exigências do Estado moderno fossem obedecidas.  

 

 “[...] a identidade nacional não reconhecia competidores, muito 

menos opositores. Cuidadosamente construída pelo Estado e suas 

forças [...], a identidade nacional objetivava o direito monopolista de 

traçar a fronteira entre ‘nós’ e ‘eles’. [...] a ‘nação’ foi uma entidade 

imaginada”.
21

 

 

 Entretanto, quando a natureza inconclusa da identidade não pode mais ser 

ocultada, um crescente sentimento de insegurança aparece. Segundo Bauman, quando a 

identidade não parece mais “natural”, predeterminada e inegociável, a “identificação” se 

torna cada vez mais importante para os indivíduos que buscam desesperadamente um 

“nós” a que possam pedir acesso. (Bauman, 2005, p. 30) 

 É o que parece acontecer com o sujeito que o discurso aqui analisado representa. 

Com a nossa crescente insegurança de não termos mais certeza de quem somos, partimos 

para uma procura incessante por uma resposta que provavelmente nunca virá, já que é 

condição da identidade ser inconclusa e estar em permanente construção. Utilizando um 

termo do próprio Bauman, na “modernidade líquida” na qual vivemos e onde as 

oportunidades são fugazes e as seguranças frágeis, identidades rígidas e inegociáveis não 

fazem mais sentido. 

 De acordo com Bauman, num mundo em que “os direitos sociais são substituídos 

um a um pelo dever individual do cuidado consigo mesmo e de garantir a si mesmo 

vantagem sobre os demais [...]; as identidades ganharam livre curso, e agora cabe a cada 

indivíduo, homem ou mulher, capturá-las em pleno vôo, usando os seus próprios recursos 

e ferramentas”. (Bauman, 2005, p. 35) 

 Um dos recursos de que o brasileiro aprendiz de inglês parece lançar mão a fim de 

tentar pertencer a outra comunidade (que ele acredita ser mais avançada) é a língua. Esse 

sujeito parece querer a tradição da Inglaterra (que ele como sujeito colonizado não teria) 

e o poder econômico dos EUA. Para tanto, a língua inglesa seria um caminho para fazer 
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parte das comunidades almejadas e como não há mais necessidade da origem, identidades 

também podem ser compradas agora. 

 Levantamos a hipótese de que tal raciocínio pode gerar um sentimento ambíguo 

no sujeito: ao mesmo tempo em que quer “possuir” uma identidade e a segurança que 

esta poderia lhe proporcionar, por outro lado pode também não querer se prender a 

apenas uma identidade, já que há tantas ao seu dispor, isto também não é atraente. Há um 

desejo de segurança que uma identidade fixa pode proporcionar e, ao mesmo tempo, uma 

vontade do global, de poder pertencer a qualquer identidade (a que lhe trouxer mais 

vantagens no momento): 

 

 “Em nossa época líquido-moderna, em que o indivíduo livremente 

flutuante, desimpedido, é o herói popular, “estar fixo” – ser 

“identificado” de modo inflexível e sem alternativa – é algo cada vez 

mais malvisto”.
22

  

 

 Podemos ver essa afirmação tomar forma no seguinte excerto: 

 

 “Chegar ao ponto em que ninguém consegue identificar suas 

origens é um sinal de que a pessoa é realmente global”. A vitória do 

inglês (23/09/2000, O Estado de São Paulo)
(*)

 

 

 O pertencimento a essas identidades (o que for mais vantajoso no momento) no 

discurso analisado se dá através das línguas. Enquanto for vantajoso falar determinada 

língua, o sujeito se esforçará para dominá-la, mas quando não houver mais tanta 

vantagem assim, a língua poderá ser substituída ou acrescida de outras. Assim, temos o 

pertencimento a uma identidade através da língua. Atualmente ter a identidade de pessoa 

que fala inglês é vantajoso, o que não faz com que o sujeito se prenda unicamente a ela. 

 Como Bauman nos explica, em nossa época “líquido-moderna” tão insegura, seria 

insensato oferecer lealdade quando é improvável que ela seja recompensada: 

“‘identificar-se com..’ significa dar abrigo a um destino desconhecido que não se pode 

influenciar, muito menos controlar. Assim, talvez seja mais prudente portar identidades 
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 BAUMAN, Z. Identidade. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. p. 35 

 
(*)

 Neste caso, a maneira para se “chegar ao ponto em que ninguém consegue identificar suas origens” seria 

através do domínio do inglês “sem sotaque”. Falar inglês “sem sotaque” seria, portanto, um “sinal de que a 

pessoa é realmente global”. 
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[...] como um manto leve pronto a ser despido a qualquer momento”. (Bauman, 2005, p. 

36/37) 

 Partindo desse princípio, ele acrescenta um novo fenômeno: uma crescente 

demanda por “comunidades guarda-roupa”: 

 

 “As comunidades guarda-roupa são reunidas enquanto dura o 

espetáculo e prontamente desfeitas quando os espectadores apanham 

os seus casacos nos cabides. Suas vantagens em relação à “coisa 

genuína” são precisamente a curta duração de seu ciclo de vida e a 

precariedade do compromisso necessário para ingressar nelas e 

(embora por breve tempo) aproveitá-las”.
23

 

 

 Ou seja, na modernidade líquida onde tudo é tão instável e fluido, as identidades 

também acabaram por se tornar fluidas e (por que não?) descartáveis. Segundo Bauman, 

a natureza provisória da identidade é condição do moderno, precisa estar em constante 

mudança. (Bauman, 2005, p. 90) Como diz ele, “identidades são para usar e exibir, não 

para armazenar e manter”. São modismos passageiros – “sempre e apenas modismos, mas 

sempre obrigatórios enquanto estiverem na moda”. (Bauman, 2005, p. 96/97)   

 Falar inglês é “obrigatório” hoje em dia, segundo o discurso analisado, mas nem 

sempre foi assim: 

 

 “Uma década e meia atrás, o universitário ambicioso em todo o 

mundo estudava japonês para poder fazer negócios com aquela que, 

em breve, seria a maior potência tecnológica, financeira e econômica 

do mundo. Doce ilusão”. A vitória do inglês (23/09/2000, O Estado 

de São Paulo) 

 

 Como vemos, os modismos sempre mudam, e, como David Graddol diz, o inglês 

não é mais completamente hegemônico no cenário global. A situação do inglês como 

língua mais prestigiada na atualidade pode mudar (como já vem ocorrendo) por muitas 

razões, mostrando mais uma vez que prestígio não é intrínseco à língua, mas depende de 

muitos fatores. Segundo ele, muitas outras línguas se tornaram igualmente competitivas 

com o inglês em várias partes do mundo:  
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 “In each of the world regions, English already finds itself in a 

different mix – nowhere does it enjoy complete hegemony. It is 

growing as an Asia lingua franca, but it is noticeable how many 

countries are now seeking to strengthen their capacity in mandarin. 

In the Americas, Spanish is its key partner. In Europe, in different 

domains, French and German. In the Central Asian States, Russian. 

In North Africa and West Asia, Arabic. And in sub-saharan Africa, 

some global interests are already helping build up the status of lingua 

francas such as Swahili.”
24

 

 

 Desse modo, ele diz que o inglês já não é mais considerado a única língua de 

prestígio, mas está dividindo seu espaço com outras línguas que poderão ocupar seu lugar 

no futuro.  

 Um dos exemplos dados que parece se destacar no cenário brasileiro (depois do 

espanhol) é o mandarim. É interessante notar como uma língua de um país tão diferente 

do nosso, vista por muitos como excêntrica, possa estar ganhando espaço no Brasil. O 

motivo é, mais uma vez, a importância econômica que a China vem conquistando nos 

últimos anos. 

 Assim como o inglês, que se tornou tão importante principalmente por causa da 

ascensão econômica norte-americana, o mandarim está se tornando importante por causa 

da rápida ascensão econômica chinesa. Alguns artigos chegam a afirmar que a economia 

chinesa vai superar a norte-americana dentro de alguns anos como vemos nos excertos 

seguintes retirados de uma matéria sugestivamente intitulada “O tio Sam cochilou”, 

falando sobre as economias norte-americana e chinesa: 

 

 “Mesmo ocupando a dianteira histórica nas áreas industrial e 

militar, os americanos padecem hoje de males que, caso não sejam 

remediados, podem custar-lhes a supremacia [...].” O tio Sam 

cochilou (20/07/2005, Revista Exame) 

 

 “De acordo com projeções até mesmo do governo americano, a 

China deve ultrapassar os Estados Unidos como maior economia do 

planeta por volta de 2040.” O tio Sam cochilou (20/07/2005, Revista 

Exame) 
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 Dessa maneira, percebemos a perda da hegemonia norte-americana sendo prevista 

e anunciada pela mídia. E, mais uma vez, aqueles que podem pagar por cursos de idiomas 

saem na frente nessa corrida que se tornou o mercado de trabalho, no qual o melhor 

preparado vence a competição, excluindo a grande maioria. Novamente, tal situação não 

é apenas uma fatalidade, mas já foi prevista e planejada pelo sistema neoliberal que 

conduz nossa sociedade: sem exclusão o sistema não funciona.  

 Tal previsão da ascensão da economia chinesa já pode ser sentida no discurso 

analisado, como mostra o seguinte excerto:  

 

 “Diretor da unidade de varejo da indústria alimentícia Da Barra, 

Roberto tem três filhos: Jorge de 9 anos, Sophia, de 8, e Rachel, de 

6. O trio acaba de ser matriculado no curso de mandarim, o idioma 

oficial da China. [...] A escolha do mandarim se justifica pela 

expectativa de que a China se consolide como potência mundial e 

pela constatação de que poucos brasileiros dominarão o idioma 

quando isso ocorrer. O executivo aposta que está proporcionando aos 

filhos uma enorme vantagem competitiva em suas carreiras.” Pais 

sem happy hour, filhos sem recreio (Nov 2005, Revista Você S/A) 

 

 Notamos nesse discurso novamente a previsão da China como potência mundial 

assim como a preocupação em aprender o mandarim para conseguir as vantagens que este 

proporcionará no futuro. 

 Também é importante perceber que “o executivo aposta que está proporcionando 

aos filhos uma enorme vantagem competitiva em suas carreiras” através do mandarim. 

Subentende-se de tal discurso, então, que para se conseguir vantagens é preciso outra 

língua, não apenas o inglês. O discurso mudou. 

 Antes o inglês era tido como trunfo no mercado de trabalho, atualmente pode ser 

visto como um pré-requisito. O sentido se estabilizou: o inglês agora é tão fundamental 

que se tornou um pré-requisito. A mídia continua a projetar a língua inglesa como 

essencial, visto que muitos ainda não falam essa língua, mas o discurso mudou de lugar – 

o inglês tornou-se aquilo que é pré-requisito – e, ao lado desse pré-requisito, projetam-se 

outras línguas, hoje também necessárias para o mercado. Segundo esse discurso que 

acabou se transformando, “todos” já dominariam a língua inglesa e, portanto, ela pode 

não ser mais considerada uma grande vantagem para alguns. Na visão de Graddol: 
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  “Early adopters in the global English S-curve are likely to 

be motivated by the desire to gain some kind of competitive 

advantage – whether as individuals seeking advancement in the job 

market, or as governments wishing to obtain a competitive edge for 

their countries in the BPO (Business Process Outsourcing) market. 

  Later adopters will behave differently, however. They will 

have different expectations and seek a different gain. This may be 

the stage, now rapidly developing, where English becomes 

indispensable, a key basic skill for everyone. At this point it no 

longer provides competitive advantage.”
25

 

 

 O discurso analisado parece ter alcançado este último estágio, no qual falar inglês 

não representa mais uma vantagem competitiva, mas um pré-requisito. Tal mudança de 

discurso dá à língua inglesa um lugar ainda mais forte, pois faz com que o idioma seja 

visto agora não mais como importante, mas essencial para quem quer concorrer no 

mercado de trabalho.  

 Uma vantagem competitiva seria falar mandarim, por exemplo. Podemos perceber 

tal mudança no seguinte excerto: 

 

 “Para muitas posições, inglês fluente e português perfeito já não 

são suficientes”. Executivo poliglota (02/03/2005, Revista Exame) 

 

 Desse modo, notamos que a identidade de pessoa que fala inglês já não é o 

suficiente, é preciso adquirir outras. Percebemos aqui um dos ditames da pós-

modernidade sendo seguido: o da multiplicação das identidades. Cada um teria a 

liberdade de escolher e moldar a sua própria identidade. 

 Como disse Bauman, mudamos de comunidade muito facilmente, não há nenhum 

vínculo maior, como se fosse realmente um “manto leve pronto a ser despido a qualquer 

momento”. Mudamos de identidade para conseguir suas vantagens daquele momento. O 

que vemos acontecer agora é que o discurso sobre o inglês estabilizou-se e o colocou em 

um lugar privilegiado: o de língua essencial, tornou-se um pré-requisito e não mais uma 

vantagem competitiva. Para participar da competição primeiro é preciso falar inglês, sem 

ele você não está nem no páreo: 
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 “However, as English becomes more generally available, little or 

no competitive advantage is gained by adopting it. Rather, it has 

become a new baseline: without English you are not even in the 

race.”
26

 

 

 Vemos que o nível de exclusão do sistema é tão alto que agora até mesmo os que 

eram anteriormente “incluídos” correm o perigo de se tornarem excluídos. Note-se que a 

identidade de pessoa que fala inglês não se tornou dispensável, mas sim insuficiente. É 

preciso mais para não ficar fora desse mercado neoliberal altamente competitivo. 

 Ao fazer isso, seguimos a lógica do capitalista/consumista que deseja uma 

mercadoria (no nosso caso a identidade mais vantajosa) enquanto há vantagens nela; 

quando se esgotam tais vantagens é preciso correr para conseguir outras com mais 

vantagens. Tal fato, entretanto, não faz com que o inglês seja menos “desejado”, apenas 

cria a necessidade de se acrescentar ainda outro idioma a ele. Susan Willis nos explica 

esse processo da seguinte forma: 

 

 “Nenhuma mercadoria jamais chega a realizar as expectativas ou o 

desejo do consumidor – isso porque no capitalismo o valor de uso 

não pode ser totalmente realizado, mas sim permear com suas 

manifestações-fetiche os objetos que consumimos. Isto se dá 

independentemente do nível econômico do consumo. O artigo de 

qualidade inferior que não cumpriu a promessa contida em sua 

publicidade fomenta uma agradável antecipação da próxima compra, 

que se espera será menos ruim”. 
27

 

 

 No nosso caso, o inglês está se tornando o “artigo de qualidade inferior”, pois não 

pode cumprir todas as promessas feitas anteriormente. O sujeito que consegue, 

finalmente, “adquirir” a identidade de pessoa que fala inglês esperando usufruir todas as 

vantagens contidas nela, acaba por encontrar quem diga que ela não é mais suficiente. É 

preciso mais. 

 Esse mais talvez seja o mandarim, o espanhol, o árabe, ou qualquer outra língua 

que tenha destaque em determinado momento. A publicidade feita em torno dela fará 
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promessas que, mais uma vez, não poderá cumprir. É a lógica da mercadoria, fazer com 

que compremos e compremos sem nunca nos dar por satisfeitos. O comércio de línguas 

se torna, dessa maneira, inesgotável, descobrindo uma mercadoria perfeita, pois seria 

igualmente inesgotável. 

 Assim, a aquisição de identidades através das línguas parece seguir uma lógica 

capitalista em nossa “modernidade líquida”: teremos o desejo de adquirir determinada 

identidade enquanto esta for vantajosa; quando não for mais, será simplesmente 

substituída ou, em nosso caso, acrescida de outra. Segundo Willis, é essa a lógica do 

consumismo, nunca teremos nossas expectativas completamente realizadas para que 

sempre tenhamos o desejo de comprar mais e mais. 

 As identidades parecem entrar no rápido trânsito de mercadorias que exigem o 

Capitalismo e nosso mundo líquido moderno, “mundo em que o aspecto mais importante 

é acabar depressa, seguir em frente e começar de novo, o mundo de mercadorias gerando 

e alardeando sempre novos desejos tentadores a fim de sufocar e esquecer os desejos de 

outrora” (Bauman, 2005, p. 76/77). 

 Em nossa modernidade líquida, Bauman nos diz que as identidades fluidas são 

“bênçãos ambíguas”: “O prêmio é a liberdade de seguir adiante, mas uma opção que não 

temos é parar de nos movimentar. Como Ralph Waldo Emerson já advertia muito tempo 

atrás, se você está esquiando sobre o gelo fino, a salvação está na velocidade” (Bauman, 

2005, p.77). 

 

4. Conclusão 

 

 Procurei abordar, no presente trabalho, como o discurso analisado exclui ou inclui 

pessoas pelo fato destas saberem ou não inglês, a transformação da língua inglesa em 

moeda de troca e, ainda, como a identidade brasileira pode ser afetada pelo modo como o 

inglês é representado pela mídia brasileira. 

 Analisamos também como alguns processos discursivos trabalham na construção 

de sentidos dos discursos, tais como a paráfrase e a polissemia, e como estes operam em 

conjunto, por vezes afirmando o mesmo sentido e outras vezes fazendo com que os 

sentidos deslizem, provocando novas maneiras de se entender um determinado discurso. 
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Percebemos que os sentidos são construídos na tensão entre o mesmo e o diferente, 

fazendo com que o já-dito sempre consiga novos meios de re-significar. 

 Vimos também o conceito de formação discursiva sendo aplicado durante a 

análise. Em nosso caso, constatamos que a formação discursiva predominante nos 

discursos é a neoliberal e percebemos que toda a sua lógica é seguida de perto pelo 

discurso veiculado na mídia brasileira. 

 Demonstramos que mesmo depois de tantos anos de independência ainda 

conservamos o sentimento de inferioridade frente ao “outro colonizador”, sentimento este 

que ainda é representado até os dias de hoje nos discursos que circulam na sociedade 

brasileira.  Percebemos também que a atual predominância da língua inglesa não é neutra 

e nem natural, como muitos pensam ou querem fazer com que pensemos. Tal 

predominância foi gerada por outros fatores exteriores à língua, políticos e econômicos, 

principalmente, que nada têm de inocentes.  

 Novamente vimos a paráfrase e a polissemia operarem na última parte da análise. 

Ao lado do sentido sedimentado pela paráfrase (discurso que diz que o inglês é muito 

importante) temos o sentido que se desloca, graças ao processo polissêmico (agora o 

inglês se tornou essencial, não apenas importante). Esse discurso começa a ganhar forças 

no momento: o inglês agora é visto como tão importante que se tornou fundamental, um 

pré-requisito. Antes era visto como uma vantagem, um trunfo a favor dos que o 

dominavam, hoje já não é mais tido dessa forma. Quem realmente deseja ser competitivo 

deve adquirir outro idioma além do inglês.  

 Durante a análise citei a importância que o mandarim vem ganhando no “mercado 

de idiomas”, mas não é preciso ir tão longe assim para constatar a mudança do discurso 

sobre o inglês. Podemos nos lembrar do espanhol e de todo o espaço que esta língua 

ganhou no cenário brasileiro. A maioria das escolas de idiomas que oferece o inglês 

também oferece o espanhol. Apenas o inglês não é mais suficiente, é preciso outra língua 

para continuar no jogo e, devido ao crescimento dos negócios entre os países da América 

Latina, o espanhol ganha destaque ao lado do inglês. 

 Finalmente, procurei demonstrar como a aquisição de identidades segue a mesma 

lógica neoliberal que segue todo o discurso analisado. O sujeito parece adquirir uma 

identidade através da língua que a representa, que pode ser o inglês, o espanhol, o 
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mandarim, ou qualquer outro idioma que ofereça mais vantagens no momento. Tal 

vontade de pertencimento a uma determinada identidade segue a lógica do mercado: a 

língua (e com ela a identidade) mais desejada será aquela pertencente à economia de 

maior destaque do momento. 

 As identidades, assim como as línguas, transformaram-se em mercadorias no 

sistema capitalista atual, sendo facilmente comercializadas. Há valores de troca para elas, 

publicidade e construção de imagens atreladas a cada uma delas para que sejam mais 

atraentes aos olhos dos consumidores em potencial. E o mais importante: portam-se como 

qualquer outra mercadoria e, portanto, nunca se deixam ser suficientes, nunca satisfazem 

o consumidor, fazendo com que este sempre queira mais e mais e, assim, nunca deixe de 

consumir. 

 Desse modo, constatamos que as premissas capitalistas e neoliberais alcançaram 

muitas áreas de nossa sociedade e de nosso pensamento. A educação não escapou e 

passou a ser um negócio muito lucrativo; a aprendizagem de outras línguas tornou-se um 

mercado inesgotável e muitos já o estão explorando. Digo também que alcançaram nosso 

pensamento, pois nós também seguimos as regras impostas e acreditamos nelas – os que 

não se atualizarem estarão fora do mercado – e acabamos naturalizando o fato de haver 

tanta exclusão no sistema; isto é, tomamos por necessária tal exclusão. 

 Como dito anteriormente, até mesmo o que parece ser uma tentativa de integração 

(o que iria contra os ditames individualistas de nosso sistema) acaba por se mostrar 

apenas mais um meio de excluir: ao conseguir acesso a uma determinada comunidade, o 

sujeito exclui aqueles que não fazem parte dela. Não se trata de vontade de integração, 

mas sim, de se manter longe da exclusão. 

 Assim, o inglês se tornou um passaporte para essa comunidade dita mais 

desenvolvida e todos querem fazer parte dela, do seleto grupo de pessoas que falam 

inglês. Quanto mais exclusiva, mais atrativa ela se torna. Porém, pelo fato de tal 

comunidade não ser mais tão exclusiva, procuram-se meios de se conseguir fazer parte de 

algo ainda mais exclusivo: é onde entra a necessidade de aprendizado de  outras línguas 

além do inglês. 
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 Mas não nos enganemos: o inglês ainda dita regras, afinal, como diz Graddol, 

“without English you are not even in the race”. E a próxima língua a andar juntamente 

com o inglês o mercado se encarregará de nos dizer. 
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