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RESUMO 

O  presente  estudo,  que  se  insere  na  linha  de  pesquisa  Cultura  e  processos 

educacionais e tem como abordagem a pesquisa qualitativa de cunho documental e 

bibliográfico,  nasce  da  preocupação  em  compreender  como  são  produzidos  os 

efeitos  de  sentido  conforme  uma  perspectiva  teórica  que  coloca  em  questão  o 

sujeito globalizado da contemporaneidade.  Este trabalho tenciona refletir  sobre o 

que vem a ser esse sujeito que se diz cidadão globalizado e controlador do processo 

de conhecimento, a língua estrangeira, seu processo de aquisição e seu papel na 

globalização.  São  discutidas,  também,  as  várias  reformas  no  ensino  de  língua 

estrangeira no Brasil desde o império até os dias de hoje e os resultados em relação 

ao nível de competência lingüística atingido nas escolas públicas e privadas após 

vários anos de estudo nessas instituições. The book is on the table foi  escolhido 

como  título  porque  parece  representar  bem  o  ensino-aprendizado  proposto  nas 

escolas do Brasil, a princípio sem muito sentido, sendo apenas para brasileiro ver. 

No  entanto,  utilizando a  análise  do  discurso  de  linha  francesa representada por 

Pêcheux são feitas articulações procurando perceber como esses sentidos,  ou a 

falta dele,  são constituídos no discurso vigente,  e como se dá a constituição do 

sujeito submetido às leis da linguagem, numa perspectiva discursiva, incluindo aí as 

dimensões  histórica,  social  e  ideológica.  Considerando-se  que  a  língua  é  uma 

estrutura simbólica, cujas marcas só ganham sentido ao se realizarem em processos 

discursivos  determinantes  da  constituição  do  sujeito,  este  estudo  procura,  ao 

articular todos esses pontos, lançar um novo olhar sobre a língua estrangeira na 

globalização e tirar implicações para o seu ensino. The book is on the table passa 

então a fazer sentido, podendo ser tomado como início para novos encadeamentos. 

Palavras-chave: globalização; sujeito; língua estrangeira.


