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Introdução 
 

Neste texto, procuro (re)visitar conceitos de Paisagem Linguística/Semiótica, 

reportando-os a contextos – tempo-espaço –, no ciberespaço, de forma a, neste caso, articular 

um olhar metateórico e metodológico para manifestações veiculadas em redes sociais e suas 

(possíveis) interfaces com a educação linguística crítica. A partir da problematização de uma  

prática que trata de (algumas) questões de pronúncia da língua inglesa, ofereço uma breve 

reflexão acerca das ideias de: linguagem como prática social, mobilizada por recursos que se 

apoiam nos ambientes digitais síncronos; visões ontológicas e epistemológicas acerca da língua 

inglesa e, também, da educação linguística orientada pelo viés da criticidade – e(m) suas 

relações com as (novas) tecnologias. Espero, dessa forma, fomentar discussões acerca de 

possibilidades e desafios que (ainda) são inerentes à educação linguística – em especial em 

língua inglesa, em contextos brasileiros –, a partir de um viés que acate a desconfiança diante 

de discursos que repetem e reforçam, refletem e refratam diferenças, reafirmam ideais 

colonizadores e marcam uma insistente desigualdade  tipificada em processos globalizantes.   

 

(Re)visitando os conceitos de Paisagem Linguística/Semiótica, de ciberespaço e suas 
relações tempo-espaciais  
 

Vivemos dias estranhos. O já tão mencionado, mas ainda não exaustivamente 

discutido, advento da rede mundial de computadores e sua conexão, a internet, e o 

desenvolvimento de tecnologias digitais que sustentam e/ou dão apoio a tempos-espaços 

síncronos, apresentou (e continua a apresentar) novos paradoxos.  

De um lado, esses movimentos reestruturaram e reorganizaram novas maneiras de 

comunicar; construir, compartilhar e divulgar dados e saberes e, inclusive, abriram portas a 

possíveis formas outras de participação social. 

Por outra parte, porém, é possível pensar que esses mesmos recursos e tempos-

espaços digitais têm oportunizado a (re)tomada e a propagação de antigas práticas que trazem 
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à tona discursos que acatam a manutenção de diferenças, marcam desigualdades (ambas de 

diversos tipos e formas) e sustentam noções neocolonizadoras – reforçadas em processos de 

globalização –, apoiadas em manifestações de ordem linguística.  

Ao retomar alguns conceitos, a partir de uma visão dialogicamente orientada 

(posição a que voltarei mais adiante), proponho pensar a expansão teórica do campo de pesquisa 

conhecido como Paisagem Linguística / Semiótica (doravante PL/S) para o âmbito do 

ciberespaço, explorando as consequentes mudanças cronotópicas dela advindas, a fim de 

investigar, a partir de uma abordagem híbrida e interdisciplinar, (alguns de) seus paradoxos 

supramencionados. 

Grosso modo, o conceito de Paisagem Linguística, como informam Shohamy e 

Gorter (2009, p. 01), se refere a uma área de estudo em crescente e franca expansão, que dá 

especial atenção à linguagem (não necessariamente verbal) em suas interfaces com o (seu) meio 

ambiente em diversos cenários, globo-locais. É uma área de pesquisa interdisciplinar desde seu 

berço, que relaciona a linguagem e suas manifestações em espaços públicos a seus contextos 

tempo-espaciais, a fim de propiciar a investigação e o estudo dos sentidos (em seus efeitos; 

construções; representações; formas e meios de circulação), seus propósitos e suas ações 

(retro)ativas. Por esse percurso, cruzam-se as ideias de linguagem, discurso, sujeito; sociedade 

e produção, propagação e acesso à informação e ao conhecimento (de si, do mundo, do outro).  

A fim de articular essa área de pesquisa com as manifestações tipificadas nas arenas 

digitais, proponho expandir esse olhar metateórico para o campo do ciberespaço. Segundo Lévy 

([1999] 2014, p. 94), o termo “ciberespaço” debutou em 1984 na obra de ficção científica 

Neuromancer, de William Gibson –, e pode ser definido como “o espaço de comunicação aberto 

pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (idem). A 

essa definição, Lévy soma o conjunto de sistemas de comunicação eletrônicos, esclarecendo 

que a  
codificação digital (...) condiciona o caráter plástico, fluido, calculável com 
precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo  e, resumindo, 
virtual da informação que é, parece-me, a marca distintiva do ciberespaço (...) 
que tem a vocação de colocar em sinergia e interfacear todos os dispositivos 
de criação de informação, de gravação, de comunicação e de simulação 
(LÉVY, [1999] 2014, p. 95). 

 
Nessa mesma direção, encontro também apoio na discussão que fazem Shohamy e 

Waksman (2009) ao (re)visitarem o conceito de Paisagem Linguística, tratando-o como uma 

“arena ecológica” e sugerindo a expansão do termo para além da perspectiva que acata o 

“linguístico” como manifestação do texto exclusivamente verbal. Corroborando para essa ideia, 



Jaworski e Thurlow (2011) lançam mão da nomenclatura Paisagem Semiótica, destacando os 

desafios que ora enfrentamos na tentativa de (re)conceituar linguagem(ns), sujeito, tempo e 

espaço. Como também lembram esses autores, vivemos em um universo encharcado pela 

multimodalidade e a multissemioticidade, que adota modos outros além do verbal, nas 

representações/comunicações, a fim de compor e veicular sentidos.  

Em grande medida, está sob a custódia do desenvolvimento e da propagação das 

tecnologias digitais a responsabilidade pela expansão desta (nova) rede de múltiplas formas de 

construir, representar e difundir sentidos, reorganizados em/por ambientes que tornam difusas 

as margens entre materialidades presenciais e virtuais, bem como entre os conceitos de público 

e privado – antigas dicotomias que ora se mesclam em processos de imersão e/ou 

super/sobreposição (SHOHAMY; WAKSMAN, 2009, p. 314-315).  

As “mobilidades” a que se referiam os estudos iniciais abordados pelo viés da PL/S 

eram então restritas apenas à ideia de movimentação física do humano (e, portanto, da 

língua/linguagem), em contextos igualmente físicos, relacionadas a materialidades 

arquitetônicas concretas. Interfacear a PL/S com o ciberespaço (e suas propiciações2) pode 

auxiliar a visibilizar construções tempo-espaciais outras, presentemente vivenciadas nas 

/advindas das reconfigurações decorrentes do (re)posicionamento do sujeito/linguagem no 

ciberespaço. 

Nesse contexto, a mobilidade contemporânea é físico-virtual: é exponencialmente 

multiplicada pelo ir e vir, constantemente presente-ausente, como destaca Santaella (2011; 

2013). A mobilidade a que me refiro ocupa-se da ubiquidade digital para trilhar o ciberespaço, 

(re)desenhando inéditas (e, por vezes, inusitadas) paisagens (linguísticas/semióticas), marcadas 

por um estar/não-estar, por um transitar que nos torna “intermitentemente pessoas presentes-

ausentes” (SANTAELLA, 2013, pg. 16), sujeitos embrenhados em nós.  

Assim como sugere Bauman (2001, p. 129), é possível dizer que pensar o espaço, 

enquanto construto autônomo, neste contexto, passa a ser irrelevante, uma vez que “todas as 

partes do espaço podem ser atingidas no mesmo período de tempo” (idem, p. 137). De tal forma, 

o lugar físico não existe: é um não-lugar – termo/sentido que empresto de Derrida3 ([1978] 

2005, p.353).  

                                                
2 Entendo o termo propiciações (tradução do inglês affordances) como o propõe Van Lier, segundo o qual a 
propiciação é “aquilo que está disponível para a utilização da pessoa” (van LIER, L. From input to affordance: 
social-interactive learning from an ecological perspective. In: LANTOLF, J (Ed.) Sociocultural Theory and second 
language learning. Oxford: Oxford Press, 2002). 

 
3 A discussão a esse respeito pode ser consultada em: DERRIDA, Jacques. Writing and Difference. Translated by 
Alan Bass. Chicago: Tayor & Francis e-Library, 2005. 



Por conseguinte, acato essa relação indissociável entre tempo-espaço ao expandir a 

noção de PL/S para o ciberespaço, identificando este ambiente como um lugar público, a 

exemplo de paisagens urbanas, em que se misturam, hibridizam e se (sobre)põem as noções de 

público /privado e também nas quais se renovam e transformam, mais uma vez, a ideia de 

cronotopo. Nesses contextos, as paredes de tijolos e concretos são substituídas pelos murais 

digitais das plataformas e páginas que aportam a lígua)gem), e(m) suas manifestações, nos 

diversos ambientes digitais.  

 Tal qual sugere Bakhtin (1998) o tempo e o espaço se (re)constituem na relação 

direta do sujeito com / nas práticas sociais em que se engaja. Nas discussões bakhtinianas, o 

tempo assume forma, encorpa-se, de tal modo que apresenta certo destaque em relação ao 

espaço4. A partir da releitura que fez do romance de Rabelais, Bakhtin sugere perceber a relação 

tempo-espacial em contextos não-ficcionais (o da “vida real”), como a “recriação de um mundo 

espaço-temporal adequado, um cronotopo novo para um homem novo, harmonioso, inteiro, e 

de novas formas para as relações humanas” (BAKHTIN, 1998, p. 283). Penso ser possível, 

portanto, transpor a discussão bakhtiniana acerca dos diferentes cronotopos observados pelo 

autor em sua análise do herói romanesco como metáforas para análises em outros contextos de 

estudo, uma vez que, como sugere Bakhtin, “o cronotopo do encontro na vida real está 

constantemente presente nas organizações da vida governamental e social” (BAKHTIN, 1987, 

p. 99 apud SHIELDS, 2007).  

De tal forma, apropriando-me das proposições que faz esse autor, arrisco-me a 

voltar o olhar para as relações que estabelece / são estabelecidas pelos sujeitos em seus 

(re)posicionamentos (mobilidades) propiciados pelos recursos digitais e os ambientes 

(extra)postos no ciberespaço, entendendo que um novo tipo de cronotopo – que encontra berço 

no ciberespaço –, implica formas de comunicação e usos outros; estimula (novos) gêneros e 

linguagem e, portanto, diferentes relações sociais, que configuram/reconfiguram em / por 

processos nos quais o sujeito se (re)constitui nesse(s) cronotopo(s). Corroborando para esta 

ideia, encontro apoio nas discussões estabelecidas por Sullivan (2012), para quem a 

                                                
 
4 Emprestando o termo cronotopo da física quântica e da teoria da relatividade, Bakhtin (1981, p. 85) postula que 
o tempo assumiria o papel de uma “quarta dimensão” espacial, exercendo no espaço uma força motora, 
interligando-se tanto no campo da natureza quanto no das relações sociais. 

 



“subjetividade, vista dialogicamente, é social, diz respeito a si assim como também aos outros” 
5. 

A construção do sujeito, nessa perspectiva é, portanto, uma criação com bases nos 

contextos em que esse sujeito se engaja em práticas socialmente compartilhadas e nos quais  

relaciona-se dialogicamente com o outro, extraposto a si. Não obstante o dialogismo em que se 

constrói e circulam discursos, é comum, nas manifestações comunicativas, encontrar olhares 

dicotomizados para esse “outro”.  

A adoção de posições dicotômicas entre “eu e o/um outro”, em oposição a uma 

postura dialógica, favorece e sustenta construções estereotipadas em torno do “estrangeiro”.   

Como sugere Koltai (2009, p. 139) “a definição de estrangeiro é sempre dada por um Outro”, 

que marca o “não familiar”. Referindo-se à problemática e controversa questão do trato com a 

“insustentável estrangeiridade” que permeia nossas relações com esse “outro”, Koltai observa 

que se faz necessário “enfrentar a questão de como lidar com outros humanos”, com 

aquilo/aqueles que nos foge(m) à própria pertinência. Seguindo por essa mesma direção, Koltai 

alerta para uma “invenção moderna”, das sociedades que, conquanto compartilhem “as mais 

formidáveis conquistas técnicas e científicas” entre si, ainda as façam “coexistir com as mais 

extravagantes formas de rejeição e marginalização” (KOLTAI, 2009, p. 140). Dessa maneira, 

a autora aponta para a iminente carência contemporânea do rompimento com ideias e práticas 

que corroborem para a manutenção de um olhar para “o Outro absoluto, aquele que vivia do 

outro lado do oceano ou atrás de fronteiras intransponíveis” (2009, p. 143).  

Acredito, por conseguinte, que seja tarefa pertinente advogar uma educação 

linguística criticamente orientada, especialmente a que se propõe educar na língua “do outro”, 

então, para que se possa problematizar discursos neocolonialistas que reafirmam tais fronteiras 

mencionadas por Koltai (2009), posto que sua permanência reforce diferenças e batalhas, das 

mais diversas ordens, em favor da manutenção de posições de poder. Não raramente, tais 

posições são reiteradas através da língua(gem) e dos efeitos de sentido(s) pretendidos em certas 

manifestações que, encontrando mobilidade e agilidade nos espaços e recursos digitais, 

propagam-se global e rapidamente (como passo a exemplificar na análise que seguirá mais 

adiante nesta discussão). Diante do exposto, encontro apoio para minhas observações na noção 

de diálogo e dialogismo, como discuto a seguir. 

  

                                                
5 Todas as traduções de citações de textos originariamente publicados em língua inglesa são de minha inteira 
responsabilidade. 



Adotando uma perspectiva dialógica e dialogada, interfaceada ao olhar crítico e 
“desconfiado” para as (novas) tecnologias e a educação linguística 
 

Concebido a partir da ótica bakhtiniana, orientadora de minha perspectiva 

investigativa, o diálogo é fundamento que abre lugar à alteridade, à diferença, e possibilita o 

desenvolvimento de compreensões e sentidos outros. Da maneira como entendo, tal abordagem 

colabora para que eu me dirija a manifestações situadas em âmbito digital, analisando-as a partir 

das noções de PL/S, previamente revisitadas neste texto.  

Apoiando-me em Bakhtin (2011, p. 398), acredito que seja tarefa de um pesquisar 

dialógico conceber que a “definição de sentido em toda a profundidade e complexidade de sua 

essência” deva ser pensada em um “contexto inacabado” em que o sentido, portanto, “não é 

tranquilo, nem cômodo”. Ao focalizar manifestações linguístico/semióticas do sujeito 

(re)posicionado em cronotopo(s) propiciados pela mobilidade no ciberespaço, o faço, portanto, 

a partir de uma perspectiva dialogicamente orientada. 

Sob o viés do dialogismo, entendo que o desejo de ser compreendida e de 

compreender, manifestado em interações e, portanto, em comunicações discursivas6, denota ao 

diálogo um caráter que extrapola a ideia de conversa ou fala, tornando-o construto basilar de 

um modo de vida organizado por noções de incompletude, experimentação e inacabamento. Por 

suposto, é esse inacabamento que propulsiona o ímpeto interativo no sujeito, levando-o ao 

envolvimento em relações dialógicas, responsáveis por fomentar o exercício exotópico, ao 

mesmo tempo facilitador de e possibilitado no diálogo. 

A exotopia permeia embates estabelecidos a partir da enunciação, em comunicação 

discursiva.  Os enunciados dialogados dão base para perspectivas alternativas na construção de 

sentidos, provocando, contestando ou reafirmando discursos; combatendo ou complementando 

a visão do locutor-ouvinte. O processo exotópico leva o eu-falante a buscar na alteridade o 

excedente que lhe falta, permeando o processo que constitui discursivamente os interlocutores 

envolvidos, como lembra Amorin (2012).  

Consequentemente, é através do movimento estabelecido pelo exercício exotópico 

no/pelo diálogo que o sujeito bakhtiniano “encontra sua própria voz e a orienta entremeio vozes 

outras, para combiná-la com algumas dessas e contrapor-se a outras, ou distinguir vozes entre 

si, nas quais já estão inseparavelmente imersas” (BAKHTIN, 1973, p. 201). 

                                                
6 Para expandir a ideia em torno da “comunicação discursiva”, como um processo integrado/integrador a partir de 
algumas proposições oferecidas por Bakhtin e seu Círculo, sugiro consultar a discussão que faço em minha tese 
de doutorado (Azzari, 2017, p. 30 à 60). O texto está disponível em: 
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/322137. Acesso em 18 ago de 2017. 



Ademais, cabe lembrar que esse processo exotópico a que se refere Bakhtin se 

realiza quando “contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim” e, diante desse 

ato, percebe-se que “nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem” 

(2011, p. 21). Esse embate de forças, de diferenças (que sob esta ótica não se quer, nem seria 

desejável apagar), (re)vela que, por mais que eu me aproxime do outro, jamais conseguirei 

enxergar a vida, olhar o mundo, a partir do lugar ocupado por esse outro, posto que tanto esse 

lugar de onde falo quanto aquele de onde fala o outro são únicos. Consequentemente, ao 

engajar-se no diálogo, como o entendem Bakhtin e seu círculo, esse deslocamento é 

possibilitado. 

Diante do exposto, acredito que se faça relevante problematizar interfaces tais quais 

as estabelecidas pelos sujeitos com as tecnologias circuladas / apoiadas e apoiadoras do 

ciberespaço e a educação linguística. Nesse âmbito, favorecer a criticidade, da maneira como 

entendo, implica acatar pluralismos nos âmbitos cultural e social e adotar a alteridade como 

base para uma postura crítica (LUKE, 2014). Especificamente no campo da educação em língua 

inglesa, como já discuti em outro momento (AZZARI, 2017), isso significaria, portanto, 

separar-se de visões de uma língua inglesa monologizada, em favor de um olhar orientado 

diante do engajamento de interlocutores em diálogo, em comunicações discursivas (o que, neste 

texto articulo com as novas tecnologias, mas que, a priori, independe de sua presença na 

educação linguística). Apoiando-me em Rocha (2015, p. 35), coloco-me a favor de um ensino 

de língua inglesa que procure se distanciar de padrões hegemônicos, que visam amenizar e/ou 

apagar por completo diferenças, privilegiando abordagens linguísticas homogênicas, 

favorecendo uma perspectiva colonial e visões centralizadoras da língua inglesa. 

Ademais, Rocha e Maciel (2013) reforçam a ideia de (outra) agência nos processos 

educacionais, apontando em direção às relações entre o conhecimento e o poder. Retomando 

Apple (2010) os autores apontam a relevância de uma orientação crítica que possibilite tornar 

evidentes “relações sincrônicas e diacrônicas contraditórias, entre conhecimento e o poder, 

entre o estado e a educação e entre a sociedade civil e o imaginário político” (ROCHA; 

MACIEL, 2013, p.13).  

Acredito que corroborem para essa discussão algumas das proposições de Spivak 

(2013). Relatando sua experiência com a língua inglesa em situações e momentos coloniais e 

pós-coloniais, a autora retoma uma de suas falas, proferida na Miranda House, para se referir 

ao “fardo do inglês”.  



Spivak aponta que usou a palavra “fardo” em dois principais sentidos, sendo um 

deles “uma carga distinta a se carregar, de um modo especial” (2013, p.35). A autora destaca 

dois momentos: o “fardo” carregado por professores (e alunos) indianos no ensino da língua 

com foco comunicativo e no ensino da literatura inglesa. Orientando-se a partir de sua própria 

experiência como aluna nos anos de 1950, Spivak (2013, p. 36) alerta para o fato de que no 

ensino-aprendizagem da literatura inglesa o impacto das diferenças culturais tornava-se 

levemente mais visível, posto que haja um movimento no sentido de "(...) moldar a mente do 

estudante para que ela possa se assemelhar a mente de um determinado tipo de leitor do texto 

literário” como esse leitor é implicitamente representado, “mesmo quando esse texto seja uma 

ficção historicamente distante”, em termos culturais . Ou seja, “a figura do leitor implícita está 

construída em um sistema consolidado de representações culturais”, o que, como aponta a 

autora, abre “a base para a construção do estudo crítico do discurso colonial” (SPIVAK, (2013, 

p. 36).  

Spivak destaca que a discussão acerca de um Global English ainda não havia 

entrado em jogo na ocasião supramencionada. Conquanto tal discussão seja contemplada nos 

dias atuais, acrescentada pelas ideias de um inglês que se hibidriza mais e mais, global e 

localmente, em práticas translingues, como postula Canagarajah (2013), trago a voz de Spivak 

para apropriar-me da ideia de “fardo” que, da maneira como vejo, parece ainda pesar, hoje, ao 

brasileiro que ensina-aprende inglês, tema a que retornarei, mais adiante, ao tomar um retrato 

de PL/S em ciberespaço por objeto de análise. 

É também Spivak que sugere, em outro momento, a necessidade de se criticar “os 

esforços atuais do Ocidente para problematizar o sujeito, em direção à questão de como o sujeito 

do Terceiro Mundo é representado no discurso ocidental” (2010, p.20). Nesse sentido, percebo 

a necessidade de retomar uma antiga (mas, ao que parece. ainda persistente) questão: que inglês 

é esse que se quer ensinar/aprender? E quais são seus propósitos? 

Sou favorável a uma educação linguística que conceba a língua meta sob o viés das 

práticas sociais. Apoiando-me em Pennycook (2010, p. 08), entendo que é nas práticas sociais 

que encontramos campo para desenvolver/aproximar o “fazer-pensando”, da “atividade da 

linguagem”. Pennycook revisita o termo “prática”, definindo-a por “fazer da língua(gem) 

enquanto uma atividade social, regulada tanto por contextos sociais, quanto por sistemas 

subjacentes” (PENNYCOOK, 2010, p. 09), conceito que tomo por empréstimo na presente 

discussão. Tal visão vai de encontro à noção de língua(gem) unicamente como um 

sistema/estrutura independente e abstrata, demovendo-a do papel de ferramenta e ampliando o 

campo da linguagem para o universo discursivo. 



Ademais, como informa Bakhtin (2011), não é possível dissociar a  relação entre a 

língua(gem) e as diversas atividades sociais em que se envolve o ser humano. A palavra, para 

esse autor, nunca encerra em si os sentidos que, ao contrário, são plurais e extrapostos ao campo 

sistêmico subjacente que organiza as línguas(gens) (BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 2014, p. 36). 

O campo dos sentidos é o campo ideológico, socialmente constituído e compartilhado, nas 

relações de responsividade e responsabilidade que assumem os interlocutores em comunicação 

discursiva. Nas palavras do pesquisador “o falante é um homem essencialmente social, 

historicamente concreto e definido e seu discurso é uma linguagem social (ainda que no 

embrião), uma linguagem de grupo e não um “dialeto individual”” (BAKHTIN, 2015, p. 124, 

itálico pelo autor). 

Dessa forma, a fim de engajar-se numa cadeia responsiva e estabelecer diálogo com e 

através do signo ideológico, interlocutores empenham esforços na construção de sentido com apoio 

em outros sentidos, extrapostos (BAKHTIN, 2011, p. 399). Portanto, para constituir sentidos é 

preciso “interpretação como correlacionamento com outros textos e reapreciação em um novo 

contexto (no meu, no atual, no futuro)” (idem, p. 401). 

Quero crer que, a partir das discussões até aqui estabelecidas, eu já possa sustentar 

minha argumentação de que: o ciberespaço pode ser percebido como arena para (novas) 

manifestações/ posições cronotópicas e que, a partir do olhar metateoricamente orientado pelas 

noções de PL/S seja possível observar interrelações entre o sujeito, discursos e a língua(gem) 

manifestadas em um estado em que a participação público/privada remete a práticas sociais nas 

quais sentidos são (re)negociados, dialogados e, portanto, podem ser apreendidos do ponto de vista 

da pesquisa. Mais adiante, proponho pensar a interface dessa(s) prática(s) com a educação 

linguística crítica.  

Concordo com Selwyn (2011, p. 214) que seja preciso “(...) sempre considerar de 

que maneira a educação, a tecnologia e a sociedade podem se tornar mais justas”. Disso implica, 

inclusive, perceber incompletudes e incertezas no que diz respeito a discursos comumente 

circulados acerca das relações contemporaneamente estabelecidas entre esses três elementos. 

Como também sugere esse autor, penso igualmente que, muito embora a presença das 

tecnologias digitais na sociedade seja um crescente e constante fator nos dias correntes, ainda 

há campo para a formação e a familiarização dos docentes com a “era digital” (SELWYN, 

2011). Para tanto, é preciso, como é igualmente proposto por Selwyn (2014), aguçar os olhos, 

adotando certa “desconfiança”. 



Ao discutir a relação educação-tecnologia, Selwyn (2011) oferece que “(...) grosso 

modo, então, o termo “educação” pode ser melhor entendido como as condições e preparações 

em que a aprendizagem acontece”, ao que completa que  
(...) é importante destacar que muito do que acontece em um ambiente 
educacional tem pouco ou nada a ver com a aprendizagem em si. Geralmente, 
os aspectos mais significativos da educação recaem além da instância imediata 
do indivíduo engajado na aprendizagem. Ao invés disso, é importante também 
considerar o que pode ser nomeado por “esfera” social da educação 
(SELWYN, 2011, p. 05-06). 
 

A posição advogada pelo autor supramencionado remete-nos à necessidade de 

orientar as discussões acerca de processos educacionais e tecnologias por uma perspectiva 

social, considerando-se as diferentes condições, camadas e esferas advindas dos lugares 

ocupados por esses eixos, historicamente alocados na esfera social. Caminhando por esse viés, 

Selwyn propõe adotar como definição de tecnologia um “processo pelo qual os humanos 

modificam a natureza de modo a atender suas necessidades e desejos” (2011, p. 06). É possível 

pensar, no entanto, que tal movimento em direção ao atendimento de carências humanas em 

relação a sua atuação no meio tanto responde a necessidades quanto as cria, haja vista que as 

tecnologias por si só, autonomamente, não podem atender e/ou suprir questões imbricadas 

social e historicamente nas relações humanas – das quais os processos de educação linguística 

são parte constituinte. 

Cabe aqui retomar que sendo o(s) sentido(s) incômodos e intranquilos, posto que 

seus contextos sejam encharcados pelo inacabamento, são igualmente construídos e 

compartilhados socialmente e, portanto, ideologicamente orientados (BAKHTIN, [1992] 

2011). Por conseguinte, também as tecnologias – e os modos e meios pelos quais elas são 

instauradas na educação –, são social e ideologicamente orientadas (e orientadoras). 

Assim como Gee e Hayes (2011, p. 102), acredito que seja construtivo observar que “a 

mídia digital permite que amadores construam redes interativas entre si, para produzir 

conhecimentos fora das instituições formais”, gerando o que esses autores identificam como um 

novo modelo de produção do conhecimento. Outra feita, penso que esse modelo deva, portanto, ser 

criticamente estudado, não somente para que as formas pelas quais o conhecimento se constitui e é 

constituído nesses ambientes sejam compreendidas, mas, especialmente, para problematizar, 

discutir e avaliar criticamente sua apropriação no âmbito da educação, de modo a contribuir para a 

formação linguística crítica em favor da formação cidadã. Nesse sentido, com apoio em Monte Mór 

(2013, p.33), entendo que a crítica pode ser definida como “capacidade de percepção que cidadãos 

têm sobre a sociedade em que vivem” (MONTE MÓR, 2013, p.33).   

 



Analisando manifestações da/na PL/S situadas no ciberespaço  

 

Reportando-me ao conceito de PL/S a partir da perspectiva proposta por Shohamy 

e Waksman (2009) e Jaworski e Thurlow (2011) passo, então, a adotá-la como ótica metateórica 

e metodológica para a pesquisa de manifestações de sujeitos no ciberespaço, a fim de investigar/ 

estudar efeitos e construções de sentidos e(m) seus propósitos e ações, relacionando a 

língua(gem) (e suas manifestações) em tempos-espaços que contam com o apoio de tecnologias 

digitais síncronas, disponíveis e circuladas publicamente. De tal forma, tomarei um recorte por 

objeto de análise a fim de investigar (possíveis) sentidos em torno de / a partir desse objeto e 

articular tal análise às ideias acerca de língua(gem) e educação linguística previamente 

discutidas neste texto. 

Meu contato com o objeto em questão ocorreu através de postagens que circularam 

em minha linha do tempo, advindas de murais de rede sociais de que participo e que são 

ancoradas pelo Facebook. Em relação às redes sociais, Azzari e Melo (2016, p. 95-96), apoiadas 

em Recuero (2009), entendem que  
as redes sociais tipificadas nas/pelas novas tecnologias digitais, podem ser 
percebidas como uma espécie de “metáfora” que simboliza conexões 
estabelecidas por seus participantes, quando esses se apropriam de um 
“determinado sistema” que as suportam (conhecidos por “sites de redes 
sociais”) e permitem que essas redes – e suas conexões – circulem 
publicamente. Por esse viés, o Facebook se apresenta como um desses 
sistemas. 
 

As redes sociais apoiadas em sistemas como o Facebook, o Twitter, o Instagram, 

entre outros, têm se constituído por elementos midiáticos em que os sujeitos interagem a fim 

de, por exemplo: compor narrativas (pessoais / ficcionais) e/ou explorar recursos para a 

comunicação social e a (re)configuração de marcas e produtos, muitas vezes através de um 

movimento transmídia, como aponta Gosciola (2013, p. 271). A esse respeito, Jenkins (2011) 

esclarece que “transmídia, seu uso em si, significa simplesmente através de mídias”. Para esse 

autor, a ideia de “convergência cultural”, intrínseca à movimentação transmidiática, é descrita 

como “um paradigma para se pensar acerca do momento presente da mudança midiática, que é 

definido pelas estratificações, diversificação e interconectividade da(s) mídia(s)” (JENKINS, 

2011).  

Entendo que esses movimentos e movimentações entre diversas mídias, que 

sustentam ou não redes sociais, registram não somente a mobilidade de sujeitos, interlocutores 

nessas redes, como também materializam as manifestações que estão (re)definindo paisagens 

linguísticas / semióticas, agora (re)alocadas no ciberespaço. Os murais digitais, característicos 



“lugares” em que essas manifestações acontecem, substituem / representam as paredes e muros 

das cidades, das regiões urbanas (espaços originalmente explorados pelos estudos da PL/S). 

A transmidiação, enquanto “estratégia de comunicação”, pode então ser entendida 

como um processo em que o sujeito (narrador/comunicador/interlocutor) lança mão de diversas 

plataformas (neste caso, todas ancoradas no ciberespaço), cada uma com uma finalidade 

específica e a fim de atingir/conectar-se com (diferentes ou não) interlocutores. Essa ação pode 

estar conscientemente posicionada como parte constituinte de uma história que se quer narrar 

e, de alguma maneira, as diferentes ações midiáticas podem, (mas não necessariamente), se 

complementar entre si.  

Como informa Gosciola (2013), os recursos de interatividade disponibilizados pelas 

plataformas online são um meio de estabelecer diálogo entre interlocutores – o autor da 

postagem e seus leitores/interlocutores com quem faz contato através, por exemplo, de 

comentários e/ou mensagens diretas e fechadas.  

Da maneira como entendo, portanto, as ações transmidiáticas têm (re)constituído as 

paisagens linguístico/semióticas em cronotopos aportados no ciberespaço e é de uma dessas 

manifestações que trago, a guisa de recorte, um objeto de análise para minha presente discussão. 

A fim de contextualizar o objeto em questão, nota-se que se trata de um vídeo, uma 

pequena parte integrante do que parece ser uma ação/ estratégia de comunicação transmídia 

construída por uma professora de inglês, estadunidense, que mora (segundo uma de suas 

próprias narrativas) há cerca de dez anos no Brasil. Em uma postagem em outra mídia, essa 

interlocutora/narradora se apresenta como a professora de inglês Jackie e conta um pouco sobre 

sua formação na área da linguagem e sua experiência no ensino de inglês para falantes de 

outra(s) língua(s)7. Sua ação transmidiática encontra aporte em diversas plataformas tais quais: 

um blog; um canal de vídeo no Youtube; uma conta no Instagram e uma página no Facebook. 

Ademais, a narradora disponibiliza um endereço eletrônico para contato direto e pessoal. Até o 

momento, todas as plataformas / páginas estão listadas como públicas e podem ser livremente 

acessadas8.  

                                                
7 Disponível em: https://www.askjackie.com.br/quem-e-jackie/. Acesso em 19 ago 2017. 

 
8 Os endereços publicamente disponibilizados pela narradora são: 
https://www.youtube.com/channel/UCsI67ypZHHVoatvxzLBiNvg;  https://www.askjackie.com.br; 
https://www.instagram.com/askjackiebr/;https://www.facebook.com/ask.jackie.blog/ e jackie@askjackie.com.br. 
Acessados em 19 ago 2017.  
 



Orientando-me pelas proposições de Gee e Hayes (2011, p. 102), penso que seja 

possível imaginar que essa interlocutora / narradora tenha, portanto, encontrado nessas 

mídias/meio digitais oportunidades não somente para estabelecer suas redes interativas (e 

comunicar socialmente suas convicções e seu trabalho profissional), mas, igualmente, para 

construir (de acordo com suas orientações pessoais) conhecimentos, i.e.; sua manifestação 

transmidiática ocupa lugares outros, além dos espaços formais, para criar e difundir processos 

de instrução (neste caso, para o ensino de inglês). 

Faz-se necessário esclarecer que meu objeto específico de estudo, neste texto, não 

é o processo de transmidiação de que lança mão essa (inter)locutora. Outra feita, desejo, sim, 

problematizar discursos circulados por meio das postagens que chegaram a mim, via redes 

sociais, mediante as visões teóricas que me fundamentam nesta discussão.  

Meu encontro com o objeto representado pela Figura 1 (que é, de fato, uma 

videopostagem) aconteceu por intermédio do mural de uma ex-aluna, que é integrante de 

minhas redes sociais sustentadas pelo Facebook. O vídeo em questão já havia sido 

compartilhado, também via Facebook, pelo perfil “Brazil in Utha”9. Dessa forma, os recortes 

representados nas figuras a seguir foram feitos a partir dessas postagens que observei nessas 

PL/S cronotopicamente situadas no ambiente digital e que foram, então, resultantes do 

compartilhamento de um compartilhamento de uma ação integrante da narrativa/comunicação 

social transmídia e pública de que fez uso a professora supramencionada, i.e.; manifestações 

em PL/S que percorreram um extenso (porém rapidamente realizado) percurso ao longo do qual 

discursos foram apropriados e, portanto, sujeitos foram mobilizados, em ciberespaço. 

                                                
9 Disponível em: https://www.facebook.com/brazilinutah/videos/1893787924209536/. Acesso em 19 de ago 
2017. 



 
Figura 1 – Vídeo compartilhado pela página Brazil in Utah. Fonte: 

https://www.facebook.com/brazilinutah/videos/1893787924209536/. Acesso em 20 ago 2017. 
  

A figura 1 é um recorte que destaca o vídeo intitulado “10 palavras comuns que 

você está pronunciando errado”. O vídeo, compartilhado por Brazil in Utah, parece ter sido 

primeiramente publicado pela narradora (a professora de inglês) em seu canal público na 

plataforma Youtube e é destinado a brasileiros que falam e/ou desejam falar inglês. Ele é parte 

de uma série de outros vídeos que abordam questões de ordem linguística, entre outras, 

relacionadas ao ensino-aprendizagem da língua meta. Nesse recorte, nota-se ter havido, até o 

momento da consulta, 20.000 visualizações dessa postagem e 387 reações a seu conteúdo 

(consideradas positivas e/ou engraçadas). 

A narradora se comunica com seus “alunos-interlocutores-telespectadores” em 

língua portuguesa e, conquanto sua fala seja recheada por marcas de um falante de inglês que 

toma o português do Brasil para essa prática, sua mensagem é satisfatoriamente comunicável, 

quer dizer, a interação é possibilitada sem maiores problemas para se compor sentidos (aspecto 

que retomarei mais adiante, quando analisar a relação/interação colaborativa estabelecida em 

comentários à postagem). 

Já de início, a Figura 1 permite observar que o adjetivo “comuns” recebe ligeiro 

destaque em relação às demais palavras escritas na frase que nomeia a videopostagem. Penso 

que esse recurso estilístico reforce o discurso de que essas dez palavras em questão, que são 



consideradas simples e de uso cotidiano pela (inter)locutora, deveriam, por conseguinte e a 

priori, ser “pronunciadas corretamente” (o que ela se prontifica a auxiliar “brasileiros” a fazer).  

Grosso modo, essa videopostagem tem por objetivo ensinar a falantes brasileiros 

“a” (ênfase minha, colocada aqui em oposição a “uma”) pronúncia “correta” de dez palavras 

cotidianamente presentes nas interações em língua inglesa, partindo do pressuposto de que, de 

modo generalizado, os brasileiros “erram” ao pronunciar essas palavras. Ou seja, em princípio, 

já é possível perceber que a visão orientadora de língua(gem) subjacente a proposta do vídeo 

implica acatar “certo ou errado” no que diz respeito às questões de sotaque, na produção oral 

de uma língua tomada por “estrangeira”.  

Sem sombra de dúvida, os exemplares escolhidos pela (inter)locutora apresentam 

fonemas que se constituem como sons raramente (ou mesmo nunca) articulados por (boa parte 

de) falantes de português do Brasil, sendo que as dez palavras que “você está pronunciando 

errado” são: it; office/practice/notice; to/too/two; restaurante/rural/rarely; coffee; three; 

Police/ policy; chocolate; iron e focus10). Como se pode notar, são mais do que dez palavras 

porque, na verdade, o foco da apresentação é a (re)produção de determinados fonemas (vogais 

/ consoantes), acentuações e eventuais elisões.  

Embora eu não deseje expandir esta discussão para o campo da aquisição de 

segunda língua, língua estrangeira (L2/LE) / línguas adicionais (o que talvez possa ser alvo de 

outra discussão em que se tome esse mesmo objeto para análise), parece-me adequado apontar 

que diversos estudos no campo das pesquisas em Fonética/Fonologia e/ou Linguística Aplicada 

já têm há muito se debruçado sobre a questão de processos de ordem físico-cognitiva (tanto 

quanto social), relacionados às questões de pronuncia do ponto de vista do reconhecimento, 

aquisição e reprodução de fonemas, tendendo a esclarecer o lugar que sotaques ocupam nesses 

processos11.  

Dessa forma, prefiro encaminhar meu estudo pelo campo discursivo, orientado 

pelas visões teóricas previa e brevemente apresentadas nas primeiras partes deste texto. 

Da maneira como percebo, ao se referir a um único modelo, o modo “correto” de 

se pronunciar essas tais palavras, a abordagem proposta nessa videopostagem tende a reforçar 

discursos homogeneizantes, fundados em uma visão monológica e sistêmica de interfaces com 

a língua inglesa, como sugerem as discussões feitas por Azzari (2017) e Rocha (2015).   

                                                
10 Uma tradução literal e imediata dessas palavras, sem preocupações contextuais seria: escritório/ prática (ou 
clínica médica) / notar; para/também/dois; restaurante/rural/raramente; café/ três; polícia / política; chocolate; 
ferro e foco. 
11 Uma leitura recomendada para a expansão dessa questão é: LIGHTBOWN, Patsy M.; SPADA, Nina. How 
Languages are Learned, 4th edition. Oxford:Oxford University Press, 2013. 



Ademais, as palavras / marcas de prosódia escolhidas são apresentadas à maneira 

descontextualizada, sem pesar suas interfaces em práticas sociais ou, ao menos, exemplos de 

sua presença em situações comunicativas.  

Enquanto entidades autonomamente percebidas, essas palavras podem constituir 

representações fonologicamente distintas e, se pronunciadas isoladamente, podem encaminhar 

diferentes efeitos de sentido. No entanto, discutir a questão da construção do entendimento 

mútuo, em interações comunicativas, unicamente através do aspecto linguístico estrutural que 

subjaz à língua(gem) seria considerar uma parte pelo todo, menosprezando outras relações 

importantes que são estabelecidas nos atos interativos e, finalmente, nas comunicações 

discursivas.  

Num dos exemplos veiculados na videopostagem, enfatiza-se que, ao pronunciar-

se “erroneamente” palavras como “it” – o pronome pessoal neutro em inglês –, por exemplo, 

produzindo som de /i/ longo ao invés de curto e/ou “police” – com som de “ó”  aberto e 

acentuado –, (inter)locutores não seriam entendidos e a comunicação prejudicada (it seria, então 

“erroneamente” pronunciado como “eat” – comer e “police” como “policy”– política). A 

professora, inclusive, colocando-se na posição de “estrangeira” em relação aos falantes de 

língua inglesa (ainda que ela informe ser estadunidense) questiona: “se precisa chamar a polícia 

o que você fala?”, ao que acrescenta, em tom maternal, de quem repreende um erro, “não fale 

´pólici´, pelo amor de deus, eles não vão entender!” (ênfase acentuada ao texto transcrito do 

vídeo). Esse extrato me leva a duas reflexões.  

A primeira, diz respeito à visão de língua(gem) que subjaz o discurso enunciado em 

“não fale ´pólici´, pelo amor de deus, eles não vão entender!”. Sob a perspectiva que acata a 

língua(gem) como prática social, como informada por Pennycook (2010) e Bakhtin ([1992] 

2011, p. 398), a língua(gem) e, portanto, os sentidos, são construídos e compartilhados num 

“fazer-pensando”, socialmente e num contexto de incompletude, que sempre remeterá os 

interlocutores para além das fronteiras da palavra como representação verbal, levando os 

falantes para o que extrapola o código, posto que seu(s) sentido(s), incomodamente, estão social 

e ideologicamente orientados fora e para além do signo verbo-linguístico.  

Dessa maneira, pensando em ocorrência cotidianas (como a narradora do vídeo 

informa) na quais as palavras como it;eat;police and policy estariam presentes, não consigo 

visualizar de que forma a troca dos fonemas, marca que registra um sotaque do falante brasileiro 

que deseja se comunicar em língua inglesa, poderia causar um “pelo amor de deus” por não ser 

compreendido...  



Nessa direção, penso que a noção de sentidos está desvinculada dos processos que 

envolvem suas construções, em favor de um olhar sistêmico, que prioriza o aspecto de estruturas 

subjacentes em detrimento ao posicionamento social que ocupa a língua(gem). Ao assumir tal 

perspectiva, as palavras, portanto, encerrariam sentido(s) em si, de forma sistematizada e 

monolítica, o que justificaria a preocupação em fornecer modelos para apreensão e repetição, à 

maneira estruturalista e comportamental. 

Por conseguinte, sou levada a perceber a problemática da pronuncia 

supramencionada de maneira diversa daquela sugerida, ao tomar a questão sob a perspectiva de 

língua(gem) proposta por Bakhtin ([1992] 2011, p. 398), que aponta que as palavras, vistas 

apenas enquanto estruturas morfológicas e fonológicas não aprisionam em si os sentidos, mas, 

sim, carecem do diálogo e da extraposição. Ou seja, sob esta perspectiva, a pronúncia, 

juntamente com a entonação e a forma, contribui para a constituição de sentidos e, portanto, o 

estabelecimento da comunicação discursiva, mas carece de contexto, de interlocução com 

sentidos outros, estabelecidos em / nas práticas sociais em que se engajam os sujeitos (e não 

isoladamente, como sugere a abordagem que se fundamenta em um sotaque (único) a ser 

modelado e imitado). 

 A visão monologizada de língua(gem) e, portanto, de prática de ensino-

aprendizagem de língua(gem) retoma a ideia de falantes ( e seu código linguístico) idealizados 

– um fardo (para recorrer ao termo usado por Spivak, 2013) do qual já vai longe o tempo de 

nos livrarmos.  

Colocando-me ao lado das proposições e reflexões que faz Spivak (2010; 

[2012]2013), entendo que esse fardo – lançado sob a égide neocolonialista –, ao que parece, 

resiste às indagações que se tem feito em inúmeros estudos no campo das relações entre 

linguagem, educação e sociedade. Como visto, é uma antiga orientação que persiste reafirmada 

em práticas contemporâneas que se apoiam em novos modelos cronotópicos, como a 

comunicação/narração e mobilidade transmidiática. Por suposto, esse fardo permanece ao 

encontrar, nos recursos e mediações digitais, novas técnicas e meios para reencarnar velhas 

práticas... Como afirma Koltai (2009, p. 140), penso que esse recorte tenha se configurado como 

um exemplo dos “extravagantes” meios e modos pelos quais as práticas centradas na 

contemporaneidade sustentam a permanência de estereótipos, rejeições e marginalizações. 

A segunda reflexão que faço decorre da relação ao lugar que assume o outro – o 

“estrangeiro” na interação destacada. A professora, ao apelar para “não fale ´pólici´, pelo amor 



de deus, eles12 não vão entender!” se desloca de seu lugar de falante de inglês e, posicionando-

se ao lado daqueles que falam português do Brasil, trata aos demais falantes de inglês 

(supostamente normalizados como um falante único, de um único inglês) como estranhos a 

sua própria posição-sujeito. Esse é um processo que fortalece justamente a elaboração e a 

manutenção de um estrangeiro distanciado, posturas com as quais Koltai (2009) sugere romper. 

Esse locutor modelo, o tal falante “nativo” (a quem devo almejar imitar e, ao mesmo 

tempo, agradar, pelo meu “modo” de falar) é dicotomizado diante do eu-falante – e não 

extraposto em condição de diálogo, como sugere o conceito da exotopia bakhtiniana. Como 

lembra Amorin (2012), é através de processos exotópicos que o sujeito busca na alteridade 

aquilo que falta. Opostamente, essa ideia de modelar e imitar padrões sistêmicos e monológicos 

leva ao apagamento de minha identidade, daquilo que me constitui e que carrego comigo nas 

comunicações discursivas em que (re)construo sentidos.  

Quer esse conceito de certo e errado no falar seja, ou não, uma orientação 

linguístico-discursiva fomentada sob a égide de causar estranhamento e dificuldade no 

entendimento do/em esse locutor modelo, de qualquer forma, é uma escolha que implica, 

igualmente, o desejo de silenciar diferenças, posicionando o outro como subalterno (SPIVAK, 

2010).  

Falar exatamente como é imposto e determinado por um falante que é uma espécie 

de detentor de “uma língua”, estipulada à maneira maniqueísta, que (pré) estabelece o certo e o 

errado, é desconstituir a língua(gem) e os sujeitos de seu caráter histórico e social, como 

defendem, por exemplo, Pennycook (2010) e Canagarajah (2013).  

Mais adiante, explorando a possibilidade de edição e multimodalidade que a vídeo 

postagem oferece, a videoaula em questão é intermeada por imagens estáticas (vide Figuras 2 

e 3) e emojis, que reforçam a ideia de que, enquanto brasileiros, candidatos a falante de inglês, 

temos que encarar a “correção” prosódica como desafio a ser vencido porque, como ilustra o 

emoji da Figura 2, estamos fazendo isso errado ou, como se diria popularmente “foi mal!”; 

“ferrou!”.   

 
Figura 2: Primeiro Recorte da Figura 1 - destaque para o emoji. 
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Essa mesma ideia de desafio é reforçada na postagem pela imagem que segue à 

pergunta formulada pela narradora: “Você está pronto pra [...] este desafio?” (vide Figura 3).  

 
Figura 3: Segundo recorte da Figura 1 com destaque para a foto de Rocky Balboa 

 

O homem correndo sob intensa tempestade de neve, enquanto puxa um 

(ironicamente ?) “fardo” pesado é o icônico personagem Rock Balboa, o lutador interpretado 

por Silvester Stallone em filme ganhador do Oscar em 1976.  Arquétipo do self-made man, 

Rocky representa o homem que briga, com todas as suas forças, para superar as maiores 

adversidades (humanas, pessoais e sociais) e vencer uma luta de boxe, conquistando seu sonho. 

Como é de se esperar, essa parte da videopostagem é sonorizada com os primeiros (e famosos) 

acordes da música-tema desse filme (Eye of the tiger, olho do tigre, interpretada por Survivor). 

A combinação audioimagética nesse momento do vídeo reitera a ideia de que, para o brasileiro, 

falar “o” inglês modelado na postagem é um grande desafio: é mesmo um fardo, tanto no 

sentido metaforicamente pretendido por Spivak (2013) quanto literalmente estipulado pela 

narração em questão. Mas, com esforço, o falante brasileiro de inglês, atendendo a esse modelo 

neocolonialista, que se apoia em apelos neoliberalistas de participação e ascensão sociais, pode, 

como sugere a música tema daquele filme e seu intérprete, ser um “sobrevivente”. 

Por fim, quero comentar dois últimos recortes que denotam um diálogo estabelecido 

entre os discursos circulados na videopostagem e alguns de seus interlocutores. 

O primeiro olhar vai para a Figura 4, que destaca o seguinte enunciado “Vamos 

fazer um mostrando como eles falam português e comparar?” . Essa provocação vem do próprio 

perfil que compartilhou a videopostagem, o Brazil in Utah, – denotando certa ironia na 

interlocução e estabelece um diálogo entre os discursos veiculados pela videopostagem e os 

tempos-espaços que ocupam seus interlocutores.  



 
Figura 4: Terceiro recorte da Figura 1 com destaque para a pergunta de Brazil in Utah 

 

 A interlocução, que recorre a certo tom de ironia, pode decorrer do fato de que, ao 

longo de toda a narrativa, como eu já mencionei anteriormente, o sotaque e a presença de marcas 

do inglês ficam evidentes na fala da professora-interlocutora. Ressalto e relembro, no entanto 

que, ao menos para mim, uma falante do português do Brasil, em nenhum momento essas 

características, que podem ser observadas pela prosódia, interferem na comunicação ou na 

interação que eu estabeleci com ela. No entanto, o posicionamento diante do discurso de 

autoridade (BAKHTIN, [1992]2011), que é denotado pela ideia de falante nativo detentor da 

língua-alvo – o “fardo a ser carregado como um desafio” –, configura-se igualmente como 

autoritário – aquele que, segundo também informa Bakhtin, não permite questionamento.  

Nesse sentido, a pergunta de Brazil in Utah se torna pertinentemente uma 

manifestação de um discurso de resistência, daí a provocação. Por essa perspectiva, é possível 

pensar que , mais do que apenas compartilhar o vídeo para que seu conteúdo fosse acessado, o 

agora enunciador (interlocutor que compartilhou a postagem, i.e., o Brazil in Utah), torna-se 

um novo narrador, que estabelece um vínculo entre enunciados (e, portanto, discursos) passados 

e presentes, encadeando outros, futuros, caso algum(ns) interlocutor(es) deseje(m ) se engajar 

na interação. De alguma maneira, ao adotar tal postura, o novo enunciador retomou o aspecto 

da colaboração e da interatividade, apontados por Gosciola (2013) e Jenkins (2011), como 

orientação para transforma a velha prática apoiada em nova técnica, numa nova prática. 

Muito embora, como já destaquei, o vídeo tenha recebido centenas de apreciações 

positivas (as “curtidas”) há outros interlocutores que resolveram acatar a provocação do novo 

enunciador, como se observa na Figura 5: 

 
Figura 5: Comentário em resposta à pergunta na postagem de Brazil in Utah 

 

O comentário do novo interlocutor estabelece interação com a videopostagem e 

com a provocação de Brazil in Utah. Ao enunciar “Meu Deus eu falei tudo errado kkkkkk mas 

manda essa desgraça falar português melhor tb”, percebo que há duas principais construções 



discursivas: a primeira diz respeito à aceitação do lugar/posição sujeito-falante ideal(izado), 

detentor do conhecimento (além da narradora ser falante de língua inglesa, também ocupa o 

papel de professora, o que lhe autoriza o conhecimento), marcado pela afirmação “eu falei tudo 

errado”, seguida pela marca do riso (“kkkkkk”). Esta asserção demonstra que a enunciadora da 

postagem-comentário de fato se engajou na proposta discursiva da professora da videopostagem 

e tentou pronunciar aquelas dez (famigeradas ?!) palavras, antes de ouvir o veredito. Nesse 

sentido, acata o papel da autoridade da falante nativa a ser imitada, admitindo seu “erro”, cuja 

gravidade procura dispersar com a marca de risos, que indica estar levando tudo na brincadeira, 

com bom humor. 

Em segundo lugar, nota-se que a autora do comentário lançou mão de uma oração 

sindética adversativa iniciada por “mas”, conjunção que denota a adversidade, preparando a 

introdução de um novo discurso, enunciado por “mas manda essa desgraça falar português 

melhor tb”. A conjunção “mas” implica uma oposição ao que veio anteriormente no período, 

como que a enunciar “errei a pronúncia sim, e daí?” porque, a seguir, propõe: “manda essa 

desgraça falar português melhor tb”. Desse enunciado advém a ideia de que há apropriação do 

discurso de autoridade lançado pela professora, desde que ele seja bilateral, quer dizer, que o 

subalternizado possa igualmente corrigir os tais “erros” de uma falante estrangeira e 

estrangeirizada, essa “outra” que se quer imitar, desde que também aceite a recíproca, quando 

quer se comunicar na língua do outro-falante de português. 

Finalmente, há um adjetivo que chamou sobremaneira minha atenção nesse mesmo 

enunciado: “desgraça”, termo escolhido para se referir à professora da videopostagem. O tom 

que era de humor (marcado pelos “kkkkk”), se tornou agressivo. Como um tom de revanche, 

de quem não se quer ver derrotado, levado à lona, mais uma vez, na arena de lutas entre 

colonizadores e colonizados. O “desgraça” denota a chateação de ter “errado”, mas também, 

enuncia outro discurso: o do derrotado que não se entrega, que quer a luta de contrapartida, que 

deseja recuperar seu lugar, aquele que só ele ocupa, em contraposição ao lugar do estrangeiro 

que, conquanto tenha vencido a batalha, ainda pode perder a guerra (ao menos, a discursiva).  

Essa batalha, travada em um lugar-não lugar, por intermédio de manifestações 

linguísticas/semióticas num tempo-espaço digital, dá corpo a novos cronotopos, materializa 

lutas outrora travadas nas materialidades concretas, redefinindo paisagens em que o sujeito, em 

processos de midiatização, se (re)constitui.  

 

Últimas Considerações  



Diante das reflexões que teci, acredito pesem as considerações e provocações de 

Selwyn (2011; 2014) em relação à premência de desenvolver um olhar de desconfiança para a 

interface entre tecnologias digitais e educação. Práticas transmidiáticas, compartilhamentos e 

colaborações mediadas pelos recursos disponibilizados em espaços digitais podem 

(desejavelmente) ser observadas como renovadas oportunidades para a educação linguística, 

em processos de ensino e aprendizagem (dentro e/ou fora de espaços escolares), quaisquer que 

sejam as línguas estudadas.  

No entanto, de que maneira poder-se-ia contribuir para um papel crítico (LUKE, 

2014; MONTE MÓR, 2013) e de formação cidadã (ROCHA; MACIEL, 2013) mediante a 

propagação de práticas que, travestidas sob a égide de “novas tecnologias”, reiteram ideais não 

somente monolíticos e homogeneizantes, do ponto de vista linguístico objetal, mas igualmente 

discursos colonizadores?  

Portanto, cabe pensar de que forma e em que medida advogar o papel da presença 

das (novas) tecnologias e da língua(gem) circulada em meios digitais integram hoje práticas 

educacionais dentro e fora dos espaços escolares à maneira mais ou menos crítica. 

Intriga-me sobremaneira pensar que alguns discursos excludentes, sendo de 

repetição, ainda permaneçam e permeiem relações contemporâneas, travestidos em novas 

práticas sociais sustentadas por novas tecnologias. 

Caminhando na contramão de propostas que reafirmam diferenças e reforçam 

exclusões pelas vias da língua(gem) e suas manifestações, concordo com Rocha (2012, p. 79). 

quando afirma que já vai longe o momento “de buscarmos “desestrangeirizar” o inglês, a fim de 

abarcamos, no processo educacional toda a pluralidade étnica, linguística e cultural que marca as 

relações humanas nos mais diversos contextos contemporâneos”  

Longe de pensar que eu tenha esgotado possibilidades de análise do objeto e/ou dos 

temas aqui tratados, quero crer que este texto possa contribuir muito mais para a 

problematização do que para respostas, diante das posições que assumimos como sujeitos 

mobilizados / mobilizadores em/por tempos-espaços digitais. Porque, enquanto sejam 

cronotopos contemporaneamente contemplados como “novos”, simultaneamente há, também, 

alguns que se configuram discursivamente como antigos apelos (neo)coloniais. 
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