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Apresentação

Rodrigo Oliveira Fonseca

Universidade	Federal	do	Sul	da	Bahia

Por meio de um conjunto de textos e autores, de questões, fios e 
reflexões, o presente livro representa um trabalho institucional voltado à 
formação em Análise do Discurso a partir de uma forte interlocução da 
produção de conhecimento em diferentes campos de saber e regiões do 
país, com destaque para a região Norte. Dando visibilidade a pesquisas 
realizadas em rede e sob diferentes perspectivas, pesquisadores da área dos 
estudos de linguagem de diferentes universidades se voltaram às articulações 
entre Língua, Conhecimento e História, estabelecendo produtivas relações 
entre Análise de Discurso, História das Ideias Linguísticas, Psicanálise, 
Literatura, Línguas Indígenas e outras. Inscritos em Programas de Pós-Gra-
duação, tanto da UNIR como de outras instituições, os autores deste livro 
são conhecidos nos domínios de suas pesquisas e participam do processo de 
produção de conhecimento sobre a língua no Brasil. São pesquisadores par-
ticipantes de projetos desenvolvidos pelo GPeCHeLi (Grupo de Pesquisa: 
Conhecimento, História e Língua, UNIR/CNPq)1 e de Programas de Pós-
-Graduação da UNIR e da Univás, por meio de cooperação mútua.

Nas incompletudes e arestas de cada um dos textos aqui reunidos, 
muitas são as oportunidades para um percurso de leitura que constitua uma 
obra polifônica e politonal sobre Língua, Conhecimento e História atra-
vessada pelo Discurso. Ainda que não infinitos, os percursos e as leituras 
possíveis são incontáveis, mas alguns fios mais salientes em cada escrita 
animam a proposta de um trajeto em sequência, raramente factível em cole-

1 Projetos Língua, Conhecimento e História: tensões e deslocamentos (UNIVÁS, 2016-
2019); A produção histórica do conhecimento sobre a língua e sua diversidade (UNIR, 
2017-2019); Língua, Conhecimento e História: gestos de leitura do arquivo sobre a “di-
versidade brasileira” (UNIR-UNIVÁS, início 2017); Conhecimento, História e Língua: o 
processo de produção de sentidos sobre a diversidade brasileira (UNIR-UNIVÁS, início 
2018).
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tâneas. A seguir, as leitoras e leitores terão muitas coisas-a-ler, um universo 
bastante rico de temas e abordagens, que, a depender de suas filiações his-
tóricas e teóricas, de seus letramentos nos campos de saber, estarão na base 
de identificações e estranhamentos, confirmando e deslocando o que já se 
sabia acerca das recorrentes e incontornáveis relações entre Língua, Conhe-
cimento e História.

Do modo como a mídia é pautada pelo governo, repercutindo a sua 
agenda, deixando de significá-la e mesmo de produzir notícias (para além 
de uma circulação incessante de informações), passamos ao modo como 
o reconhecimento oficial de duas línguas indígenas produz o apagamento 
de outras. Do modo como a condição amazônica aparece e some em suas 
materialidades midiáticas no início do século XXI por meio de memes, 
passamos ao universo “embusteiro” (e orientalista) tecido na literatura de 
Peregrino Júnior para os povos no Norte no início do século XX. Existe 
algo em tudo isso que sabemos e eventualmente dizemos: a mídia repete, 
indistingue e silencia; a lei engloba, desvia e apaga; os memes e a literatura 
dão a pensar, mas também se acham e se perdem no já pensado alhures - e 
do interior de seus dizeres e lacunas reiteram e evocam estereótipos da colo-
nização. Mas o que é mesmo saber algo? Como algo se dá a saber? Através 
de um encantador percurso pessoal pelo conhecimento e sobre o conheci-
mento, somos apresentados a processos pelos quais a palavra conteúdo vem 
atualmente enfraquecendo, limitando e domesticando os sentidos de conhe-
cer, servindo assim suavemente à sua mercantilização. 

E o saber do trabalhador linguista? Seus instrumentos contestam ou 
autorizam posições ideológicas? Auxiliam a construção de objetos científi-
cos ou ideológicos? E quando instrumentos e práticas científicas subsidiam 
a execução de um trabalho instaurado por práticas discursivas de natureza 
ideológica? Perguntas difíceis que ajudam a pensar a divisão social do traba-
lho científico em nossa formação social. Podemos acompanhar, inclusive, de 
que modo um trabalho com a tipologia linguística, por descrever fenôme-
nos morfológicos e sintáticos diversos de algumas das 274 línguas indígenas 
brasileiras em atividade - trabalho esse essencialmente pautado em razões 
de natureza científica, a serviço do desenvolvimento das teorias linguísticas 
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a partir da compreensão das muitas manifestações da linguagem humana 
na história -, não perde de vista a importância do uso da língua materna 
enquanto meio para assegurar autonomia, autoconfiança, fortalecimento 
comunitário e a sabedoria tradicional em todos os campos de conhecimento 
das 305 etnias nas quais se dividem os 900 mil indígenas brasileiros - de 
acordo com o Censo de 2010. Não perde de vista porque, afinal, os pes-
quisadores são instados a produzir conhecimento como prática que visa 
possibilitar ou interditar certas intervenções na realidade sócio-histórica. 

Tendo antes questionado a eficácia em nossa conjuntura da palavra 
conteúdo, o livro termina problematizando a palavra ocupação, não o fazendo 
desde a instituição de um lugar especial e profundo de interpretação, mas no 
compromisso de - mediante procedimentos analíticos - expor o olhar-leitor 
a níveis significantes que são opacos desde o lugar das ações estratégicas de 
um sujeito ou posição no interior da interdiscursividade. 

Língua, Conhecimento e História conta com oito unidades textuais, 
oito “capítulos”, mas são muito mais numerosas as aberturas para sentidos 
outros acerca do já sabido sobre as artes, a literatura, o urbano, o virtual, a 
diversidade linguística dos trabalhadores, o direito à língua e sua normati-
zação pelo Estado, a mercantilização do ensino, a comunicação midiática, 
o trabalho dos linguistas, a formação em Letras, a narratividade e o outro 
da condição amazônica, as línguas indígenas brasileiras, a colonialidade ... 
Predominando os estudos do discurso em sua vertente materialista, o fato é 
que os apoios teóricos são diversos, sem margem alguma para ecletismos de 
evocações que só fariam número. Dentre outros nomes mobilizados, vamos 
de Jacques Lacan a Frantz Fanon, de Paulo Freire a Michel De Certeau, 
de Luiz Antônio Marcuschi a Joseph Greenberg, de Edward Said a Peter 
Burke, de Antonio Cândido a Karl Marx, e, presente como referência em 
vários textos, Eni Orlandi, que além disso faz a abertura do presente livro 
como autora, em uma escrita cortante que nos propõe pensar a mídia como 
relação social, como instância de ligação do sujeito com a sociedade e de 
silenciamentos diversos.

Então, retornemos ao início do percurso, agora identificando seus 
autores. Abrindo a primeira parte do livro, Eni Orlandi, em Escritos e 
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Sussurros, analisa a atual “avalanche de suposta ‘interatividade’ e de ‘mul-
tidirecionalidade’ da produção sem eira nem beira. Multidão de ‘vozes’ 
em barulho”. No atual regime de circulação de informações, marcado pela 
repercussão, a distância entre informação e boato estaria se estreitando e em 
certas ocasiões se dissolvendo. Alguns desdobramentos disso podem ser 
vistos na escalada autoritária pela qual passamos, esgotadas que foram as 
tecnologias políticas da conciliação que, de qualquer modo, pressupunham 
algum grau de diálogo e concertação. 

Carlos Barroso de Oliveira Júnior e Élcio Aloisio Fragoso, em Dis-
curso e cooficialização das línguas Wapichana e Macuxi no município de Bonfim 
(RR), propõem uma reflexão sobre a formação discursiva da Lei nº 211, de 
2014, que cooficializou as referidas línguas no referido município. Os dois 
autores visam a compreensão dos efeitos de sentido dessa lei em meio aos 
discursos de globalização e mundialização, configurando analiticamente uma 
“formação discursiva dos emergentes”, parte de uma mistificação democrá-
tica característica de nossa conjuntura neste século XXI, que não dá conta da 
relação política tensa entre os falantes e as duas línguas promovidas pela lei, 
a língua portuguesa, e outras línguas indígenas não normatizadas enquanto 
línguas cooficiais. O que é, afinal, o direito à língua, e de que modo esses 
processos de cooficialização dão e não dão conta desse direito?

Luiz Carlos Martins de Souza, em Narciso acha feio o que é espelho: o 
Norte ainda apagado numa bússola ensandecida, dá sequência à reflexão ini-
ciada em O Norte Apagado, artigo seu publicado em 2008. Propõe agora 
um “banzeiro discursivo” em meio a variadas noções que lhe permitem 
pensar a alteridade constitutiva dos produtos simbólicos amazônicos. O 
delírio entre a grandeza e a rejeição constitutiva e assassina da condição 
amazônica é analisado por Martins de Souza a partir de memes agrupados 
em torno de um imaginário de identidades amazônicas. Dos memes aos 
produtos científicos, visuais, audiovisuais, dramatúrgicos e literários produ-
zidos na Amazônia sobre a Amazônia, lá está a polarização entre discursos 
preservacionistas e discursos modernizadores, entre o paraíso e o inferno 
verde, entre o inferno e o paraíso de uma integração acelerada, desesperada, 
inconsequente, predatória.
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Mara Genecy Centeno Nogueira e Sonia Maria Gomes Sampaio são 
as autoras do texto Não Contavam com a minha Astúcia! A visão colonizadora 
em “Pussanga: episódios e paisagens da Amazônia” de Peregrino Júnior. O texto 
analisa os enunciados que reverberam a Amazônia na referida obra literária, 
com destaque para certos tipos que ilustram a narrativa: figuras decadentes 
da sociedade paraense, personagens que, mergulhados em dores físicas e 
morais, “seriam capazes de tudo para se salvar”. Uma dicotomia análoga 
àquela explorada por Edward Said em torno do orientalismo se faz pre-
sente na obra analisada de Peregrino Júnior, de um lado o irracional, bestial, 
bárbaro e exótico; de outro o intelectual, moral, civilizado e científico. Esse 
batimento, essa pulsação, tem como resultado preciso a sobrevivência de um 
corpo, o da colonialidade, que tão pouco caso faz do espaço que existe entre 
a flor d’água e o céu.

Na segunda parte do livro, é Ana Cláudia Fernandes Ferreira, em 
O saber não é conteúdo, que analisa alguns funcionamentos da palavra con-
teúdo em relação às palavras saber e conhecimento, em especial no discurso 
pedagógico, onde conteúdo não era tão frequente tempos atrás, e hoje vem 
adquirindo novos e diferentes funcionamentos. Como ponto de partida 
para sua análise, Ferreira relata descobertas feitas acerca do tema ao longo 
de seu próprio percurso acadêmico em Letras.

Tania C. Clemente de Souza e Juciele Pereira Dias, em MOBRAL: 
um projeto de trabalhadores para trabalhadores, tomam como objeto de aná-
lise o relatório de trabalho de uma grande equipe de linguistas e alunos de 
cursos de Letras do ano de 1977. O projeto, denominado “Competências 
básicas do português” e sintonizado com os objetivos do Movimento Bra-
sileiro de Alfabetização (MOBRAL), é analisado na busca dos dizeres que 
circulavam sobre a língua falada do trabalhador, posto que o projeto tinha 
como seu corpus falas de trabalhadores (“informantes”) das cidades do Rio 
de Janeiro, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. As autoras tomam a polí-
tica linguística do MOBRAL, voltada à alfabetização funcional de jovens e 
adultos, como uma verdadeira política pública comprometida com a cons-
tituição de “uma homogeneidade linguística, normatizada, sobreposta à 
diversidade linguística dos trabalhadores, de modo a produzir um efeito 
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de unidade na comunicação em sociedade, no trabalho, especialmente na 
relação patrão-trabalhador”. E perguntam: qual o modelo de norma culta e 
a quem serve essa norma?

Quesler Fagundes Camargos, autor de Línguas indígenas brasileiras: 
alguns aspectos morfológicos e sintáticos, chama a atenção para o fato de que, 
de um total de 274 línguas indígenas brasileiras, 190 estão sob risco de 
desaparecimento, sendo o Brasil o terceiro país no mundo em número de 
línguas ameaçadas de extinção. E, como afirma Camargos, “quando uma 
língua desaparece, perde-se com ela culturas, mitologias, cosmovisões 
e conhecimentos científicos”. Na contracorrente estariam os projetos de 
salvaguarda e valorização de línguas e culturas, sobretudo os que têm nos 
indígenas os agentes das ações de fortalecimento de seus conhecimen-
tos e línguas. E, em termos de pesquisa linguística, devemos citar o lugar 
estratégico de trabalhos como o de Quesler Camargos na investigação da 
estrutura interna das palavras e das sentenças de diversas línguas indígenas 
brasileiras, importante tanto para o conhecimento dessas línguas quanto 
para o desenvolvimento das teorias linguísticas.

Por fim, é Atílio Catosso Salles, em Sujeitos sujeitos à ocupação: um 
percurso de sentidos, que busca compreender como a palavra-discurso ocu-
pação e suas muitas ocupações nos dias atuais (“nas telas, nos outdoors, nos 
textos expográficos, em salas fechadas, na faixa-protesto, na calçada, no via-
duto etc.”) se movimenta semanticamente, perguntando inclusive o que aí 
- ao se falar ocupação - se silencia. O principal material de análise de Salles 
são dois projetos artísticos do Museu de Arte do Rio: “MAR à tona: Ocu-
pação” e “MAR à tona :: A rua e os possíveis usos da cidade”.

Se as nossas ocupações têm sido discursivamente indiferenciadas, se 
nossas línguas desaparecem, se mesmo em relações de trabalho processos 
de dominação se reinstauram, se o conhecimento tem sido discursivamente 
reduzido, se a colonialidade é lugar comum e a auto-rejeição é reiterada, se as 
leis desviam e a comunicação só repercute, então temos bons motivos para ler 
o presente livro e seguirmos produzindo conhecimento de forma articulada, 
conjunta e diversa, instados a promover e interditar diferentes intervenções 
na realidade sócio-histórica. O saber afeta e continua? Continuemos.



Parte 1: Escrita, História, Identidade 

Amazônica





1. Escritos e Sussurros

Eni Puccinelli Orlandi

Labeurb/N	udecri	-	Unicamp

Introdução

Um comentário inicial se faz necessário, o da menção às minhas 
reflexões anteriores sobre as letras, a escritura, que remetem à noção de 
gesto, tal como a concebo, como intervenção no real do sentido. A escrita, 
desse modo, atravessa o imaginário da linguagem como “instrumento” do 
pensamento ou da comunicação.

Posso, então, tomar a letra como um gesto inaugural de simbolização 
do sujeito (exemplo: o pixo). É, por outro lado, um gesto simbólico que 
marca a subjetivação na relação com a linguagem. Não é, pois, “representa-
ção”, é inscrição do sujeito na forma simbólica material.  Além disso, é uma 
prática simbólica, ou seja, inscreve o sujeito no processo de significação, 
portanto no processo social e de historicização do sujeito.

O mote para este nosso início é a “escritura”, visando chegar, então, 
ao nosso objeto principal de análise: a mídia. Com meus trabalhos sobre 
o espaço da cidade como espaço de significação, e com a exploração das 
diferentes formas de discurso que se constituem na e constituem a mate-
rialidade deste espaço, tenho elaborado pesquisas e reflexões sobre as várias 
manifestações do que penso como escrita urbana1. 

1 Propus, em outro trabalho, o que denomino “locus significandi”, noção pela qual tenho 
mostrado que a materialidade do espaço distingue sentidos ao distinguir estes espaços. O 
locus significandi (lugar significante), forma material do espaço e sujeitos que fazem parte 
da significação, são lugares simbólicos, lugares de significação, materiais/concretos. Quanto à 
escrita, eu diria que, se esta tivesse como locus significandi as pedras de uma gruta, poderia 
ser tomada como escrita rupestre e seria matéria de pesquisas arqueológicas em sua especifici-
dade discursiva. Na cidade, temos outro, e mesmo outros locus significandi, que caracterizam 
a escrita urbana, em suas diferentes manifestações e sentidos (letreiros, outdoors, muros etc).
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Hoje, vou tomar como ponto de entrada, em minha reflexão sobre 
escrita urbana, a mídia (imprensa escrita, rádio, TV).

A mídia cultiva a palavra escrita. A criação da imprensa instala o tex-
tual e o escrito, que a cultura urbana ratifica. Gesto institucional e jurídico, 
gesto técnico, gesto de imprimir. Nele, o texto, a autoria, a prensa indus-
trial se fazem um só. Inauguração da modernidade. Deslocamentos vão-se 
dando, em seguida, tanto na forma da textualidade, como da autoria, com 
novas formas de assujeitamento. Vasta discussão se pode abrir na reflexão 
sobre o texto e a autoria (cf. Orlandi, 1988). O que não se pode esquecer 
nesta discussão é o lugar da ideologia.

De todo modo, podemos considerar a mídia enquanto “instituição”, 
a Imprensa, filiada à tradição jurídica, capitalista, constitucional. Desse 
modo, inscreve-se no campo de interpretação, instalando um gesto político, 
o da “liberdade de expressão”2, livre expressão do pensamento, seja o que 
liberdade aí signifique atualmente3. Podemos, entretanto, pensar a mídia 
funcionando para pôr em relação o Estado e a Sociedade, de forma a que 
haja a possibilidade de se movimentar a sociedade na história. Este também 
pode ser um modo de se pensar a mídia, como parte da constituição de 
relações sociais, como veremos.

Contemporaneamente, à mídia tradicional, à imprensa, juntam-se 
diferentes tipos de mídia, como as redes sociais, e outras, que se consideram, 
com a entrada, no domínio da escrita, da informática, das novas tecnologias 
e do digital. 

A lenda da informação e da comunicação, que tem suprimido da 
linguagem outros sentidos, adquire na imprensa sua força maior, com o 
imaginário da objetividade da informação. Esperar-se-ia uma conjugação de 

2 É bom lembrar, no entanto, que sentidos não são tão claros e distintos. Em uma publi-
cidade da prefeitura de Campinas contra pixadores, pode-se ler: “O que vocês chamam de 
liberdade de expressão/nós chamamos de infração”. Interessante movimento de sentidos, 
no efeito metafórico, quando os sentidos são produzidos na forte dissimetria das posições 
sujeito: o prefeito (infração) / o pixador (liberdade de expressão). Seria um bom assunto, 
para uma lógica deôntica, a análise da “frase” “todo ser humano é livre para expressar seu 
pensamento”.
3 Esta liberdade de expressão, na conjuntura atual, tem tudo a ver com outra formulação 
do chamado “estado democrático”, capitalista: “todos são iguais perante a lei”.
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ferramentas, na produção dos “meios de expressão”, de processos de signifi-
cação, de mais informação, de mais comunicação, de maior possibilidade de 
interpretação. Mas, nesse caso, penso que mais tem sido menos. Uma massa 
indistinta de produção de signos, símbolos, letras, grafismos. Uma avalan-
che de suposta “interatividade” e de “multidirecionalidade” da produção 
sem eira nem beira. Multidão de “vozes” em barulho. Como informação, 
não promove o movimento, mas a quantidade (“Cegueira”, em Foucault). 
Sabemos que as tais informações circulam sob várias formas, inclusive a 
de fofocas, boatos, fake news etc. A distância entre informação e boato se 
estreita e muitas vezes se dissolve. Daí a prática da inverdade, guerra de 
informação. É preciso algo mais. Este algo mais é o trabalho sobre a relação 
do dizer e suas condições de produção, sua exterioridade, aí considerados 
os sujeitos, a situação (no sentido lato e estrito) e a memória discursiva em 
suas distintas naturezas e funcionamentos4. De fato, atualmente podemos 
dizer que o equívoco, a indistinção5, a falta da falta têm sido nossa com-
panhia mais assídua e temos uma mídia paralisante em que a palavra mais 
significativa é: repercutir. O que? Quem? Como?

Se pensarmos o político e a política, a mídia não tem produzido 
uma pauta que funcione como sua agenda; ao contrário, tem sido pautada 
por “forças políticas”. Responde a esta pauta, é determinada por ela. Não 
do Estado, mas do governo. Assim, não produz notícias que nasçam do 
interesse da sociedade, ou, mesmo, do Estado. Não se configuram polí-
ticas públicas, estas da ordem do Estado. Nesse sentido, ela se torna um 
“instrumento” de governo, no sentido utilitário, mais imediato. Pragmático. 
Daí sua “obviedade”. Seu efeito de eco, na política.  É preciso observar 
que, quando dizemos que ela é pautada, não estamos dizendo que ela está 
falando a favor ou contra, mas que ela já está pega por um programa de 

4 A memória como partilha entre o lembrar e o esquecer, trabalhada pela ideologia, no 
gesto de interpretação.
5 Essa indistinção da mídia favorece outras formas de indistinção, como a que se pode 
ouvir, por exemplo, na formulação “Temos que socorrer nosso irmão, que está sendo massa-
crado pelo Estado/ você, nosso irmão, tem de entrar para nossa causa”, formulação do PCC 
na arregimentação de bandidos que pode ser lida, em outra formação discursiva, como uma 
arregimentação política, ou assistencialista etc. Mas na mídia tudo se mistura, tudo se con-
funde, na produção da quantidade.
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discursividades estabelecido; parte do poder hegemônico do governo e do 
imaginário social que lhe corresponde.

A mídia “repercute”. É uma memória que se esgota na repetição, 
enredando-se no efeito de pré-construído do discurso governamental. 
Não consegue, atualmente, “reter” uma memória. Assim, instrumento de 
“governo”, produz uma relação equívoca do Estado com a Sociedade. 
Imediatismo dominante, do presente, no presente. Eco ensurdecedor. 
Silenciamento.

Lembremos que, segundo M. Pêcheux (1975), a linguagem serve 
para comunicar e para não comunicar. Penso que aí também se aloja “o 
que todo mundo sabe e ninguém diz” (idem). O jornalismo que assistimos, 
atualmente, se fazendo, se cumpre neste objetivo de não comunicar.

Muito se cala, enquanto o que não faz sentido, porque se apresenta 
fechado e manco de relações, é dito como se fizesse. Desse modo, a mídia 
se exime de procurar significar, no nosso caso, a formação social brasileira, 
para fazê-la funcionar em seu movimento que tanto pode reiterar como 
transformar sentidos da realidade, tal como esta se apresenta em sua mate-
rialidade histórica.

É um jornalismo que para na informação, como afirmei, controlada 
como instrumento de retenção de sentidos nas políticas públicas. Não só a 
imprensa, mas a mídia, em geral, é parte desse processo, ou seja, a mídia faz 
parte da construção do que chamo de imaginário da “comunicação circular”.

Sabemos que há forças do poder estabilizador que, na simulação de 
que os sentidos são evidentes, trabalham em direção à homogeneização 
dos sentidos, do consenso, enquanto a força do real social vai em direção à 
multiplicidade. Relação tensa, já que a linguagem não é transparente e as 
palavras não falam por si, falam pelos homens que as dizem. Nesta “comu-
nicação” midiática, vídeos são compartilhados já com os sentidos postos 
neles. Dimensão político-ideológica dos processos de significação. E a 
ideologia, enquanto relação imaginária dos homens com suas condições 
de existência, é parte deste processo, no modo como, e nas condições em 
que, os homens significam-se e ao mundo. 
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Podemos mesmo afirmar que, na relação língua/discurso, há certa 
desconstrução, pois imagens – pensando-se, por exemplo, a nossa Consti-
tuição, e a imagem sempre usada de Ulysses Guimarães com a mesma nas 
mãos, acenando para o Congresso e para o povo – ganham força, diluem 
o real de sua constituição, perdem sua historicidade, transformando-se em 
ícones6. A Constituição passa a significar mais em sua dimensão global, evo-
cativa de uma imagem, do que como um discurso textualizado, produzindo 
efeitos diferentes de sentidos.

Temos, então, um jornalismo do “óbvio”, do “evidente”. No efeito 
do in-significado. Um exemplo de “notícia”: o jornalista televisivo descreve 
o que a imagem está mostrando, como se sua fala fosse uma “notícia” do 
que estamos vendo. É simples descritivismo. Transparência. Reiteração da 
imagem: mostra-se um ônibus sendo incendiado, enquanto se diz que um 
ônibus está sendo incendiado. Espera-se por uma “notícia” que não vem. O 
“fato” na foto é que comanda o dizer. Desaparece a materialidade da foto, 
no gesto de descrição.

Não há acontecimento. Apenas a circularidade. O fecho, não o des-
fecho. Na repetição, “confirma-se” a verdade “evidente” (imagem como 
mera representação) dos “fatos”. O conflito, a discórdia, fica por conta da 
ideologia dos sujeitos, pelo imaginário social que os coloca em diferentes 
posições, em seus gestos de interpretação.

Podemos dizer que, discursivamente, só haveria notícia, se o “fato”, 
que assim funciona para o jornalista, se constituísse em um acontecimento 
discursivo, em sua narratividade (Orlandi, 2010). Narratividade jornalística 
que deveria ter suas características, como formação discursiva particular, 
produzida em condições de produção determinadas. 

Nas condições em que se tem produzido esta forma de mídia, o fun-
cionamento da memória é linear - o da memória metálica -, achatado, e 

6 Vale aqui pensar na necessidade de se trabalhar com o equívoco tão anunciado de que 
“a imagem vale por mil palavras”. Naturalização da linguagem, diluição da materialidade da 
imagem, ilusão de transparência dos sentidos. É preciso restituir à imagem sua materialida-
de, historicizar esse processo de significação. Na linguagem não há o exato, nem coincidên-
cia entre sujeito e sentido, nem entre sujeitos ou sentidos, eles mesmos. 
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não se aprofunda no real concreto. Redução do real, em qualquer matéria 
de significação.

Assim, a imprensa – seja escrita, falada, ou digital – não cria a dis-
tância necessária para cumprir seu funcionamento institucional: o de 
apontar para um real social, o nosso, a partir de uma posição politicamente 
significada e que se marcaria significativamente em sua posição. Não há 
afastamento da situação na própria situação. 

No entanto, mesmo se o seu discurso é pautado pelo poder de quem 
governa, contraditoriamente, ela se a/representa como um poder em si. 
O imaginário social cede, ideologicamente, a ela, um poder monumental: 
“Deu na televisão”; “Está na Globo” são algumas formulações exemplares. 
Ela pode ser, assim, considerada como um quarto poder. Capaz de mobi-
lizar, divertir, ensinar, produzir conhecimento, cultura, espalhar a ideologia 
dominante, alinhar posições de poder. Vende produtos e formas de vida. 
Empresa, expande o capitalismo. Cria fatos. Faz circular. Mesmo os “fatos 
alternativos”, que ela difunde em sua indistinção com as mídias sociais.

Diferentes modos de produzir verdade(s)

Mesmo se o imaginário da objetividade da notícia, ou da informação, 
continue sustentado na noção de fato, para a mídia, é inegável que a cons-
trução e apresentação dos “fatos” têm passado por fortes deslocamentos. E, 
como sempre, mas, talvez, mais agudamente, afetando a relação verdade/
mentira, na era da chamada “pós-verdade”. Era das redes sociais (redes de 
relacionamentos, preponderantemente, e não de relações sociais), era da guerra 
da comunicação, do excesso, da informação que cega, da interatividade.

Em outro texto (Orlandi, 2017a), falei sobre a constituição, nestas 
condições da circulação da linguagem, do que chamo de escuta autoritária, 
aquela que se antecipa a seu interlocutor, e fecha o sentido do outro, para si. 
Lacrar? Isto nos leva a também pensar, aqui, a ditadura da audiência, e em 
tamanho despótico quando são milhões de interlocutores, pois são milhões 
de escutas que se manifestam e têm poder de viralizar. Assim se produzem 
e se projetam verdades, na massa social, aparentemente, amorfas, mas que, 
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como todo processo de significação, é politicamente constituído, e em que 
os sujeitos ficam presos na estrita dicotomia que daí deriva: verdade ou 
mentira?

Temos um exemplo nos “fatos alternativos” (de Trump e muitos 
outros), por exemplo, quando a formulação é ditada por autoridades capa-
zes de escancarar suas interpretações implausíveis, de uso imediato. Mas, 
também, com as mídias sociais, por seu lado, há uma extrema fragmentação 
que faz com que cada um possa ter “seu fato”, sua verdade, o que limita 
extremamente a simples “conversa”. A “não comunicação” de que fala M. 
Pêcheux.

No fechamento e na fragmentação da interpretação e, no caso da 
mídia, na “construção” dos fatos, interpretação e fato se sobrepõem como 
se coincidissem: se interpreto assim, então é. Circularidade, e o que tenho 
tratado, em meus trabalhos (Orlandi, 2017), como o que, a partir de 
Nietzsche (2007), podemos considerar como demanda de superação da com-
preensibilidade7. Uma vez que, pelo imaginário do Um, do Universal, do 
comum (gemein), e, acrescentaria, da objetividade da informação, se todos 
nos compreendemos, como diz o autor, é porque é verdade. Aí compreensão e 
verdade são a mesma coisa8. Ele propõe, então, com sua crítica, a superação 
da compreensibilidade, como dissemos. Em Nietzsche (1983), verdades são 
ilusões9 das quais se esqueceu que o são.10  

Já se observarmos como cada um constrói seu fato, teremos que nos 
aprofundar em nossas análises, nuançar nossos gestos de interpretação, e 

7 É dele a afirmação (idem): “eu quero por muito tempo não ser compreendido”.
8 Ora, na compreensão funciona um efeito de memória, pré-construído, ideologicamente 
constituído.
9 Podemos pensar aqui a produção imaginária da realidade, a ideologia e a memória dis-
cursiva estruturada pelo esquecimento.
10 Para o autor (idem), o intelecto é só um meio de afirmação dos mais fracos; os homens 
“menos robustos”, em sua falsidade, usam o intelecto para sua sobrevivência, para viver em 
sociedade e manter o que eles chamam de verdade. Desta maneira, estabelece-se um sentido 
uniforme para o que é verdade, em sua denominação, que aparece como necessária e resulta 
na diferenciação entre verdade e mentira. Como, para Nietzsche, as palavras são convenções, 
é pelo esquecimento do que é conhecimento que o homem pode supor uma verdade. Nessa 
direção, Nietzsche faz o elogio do homem da Grécia antiga, intuitivo, inventivo, que sabia 
viver melhor do que o homem racional, que, segundo ele, abandona a arte para viver na 
mentira. 
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dedicarmos um espaço ao equívoco. Ainda em Nietzsche podemos ler que “a 
vida não é um argumento” e isto tem efeito avassalador na mídia, sobretudo 
a das redes sociais. Nestas, argumenta-se com a vida o tempo todo. Sobre-
tudo quando se entra na formação discursiva das “minorias”, que deixaram 
de ser um elemento catalisador da discussão das diferenças, para se colocar 
como fragmentação de um processo também ensurdecedor: só ouço quem 
me “entende”, quem me repercute. O achatamento da compreensibilidade 
sustentado na “vida como argumento”.

A relação com a “compreensibilidade”, sustentada no comum (óbvio), 
produzido pela estrutura da lógica do “se...então” (se todo mundo se com-
preende então é verdade), ampara-se, como disse acima, na quantidade e na 
crença de que “a vida é um argumento”; além disso, aí também conta a falta 
da nuance de que reclama Nietzsche (2005), porque há uma entrega ao Um, 
ao universal, à homogeneidade. Aí funciona a tropa e não o sujeito. Cons-
titui-se e se põe em funcionamento, desse modo, a memória metálica11 que, 
por sua vez, desencadeia um imenso processo de censura. Silenciamento.

Pensando em termos da articulação entre linguagem, pensamento 
e mundo, podemos considerar que temos aí indícios do que tenho tratado 
como diluição do real da história. Temos, então, uma espécie de “nomina-
lismo” fora de foco. Os fatos criados (nomes?) não são os mesmos nem se 
equivalem. Produção de equívoco. Seria preciso analisar esse “acesso” ao 
mundo em seu real concreto, na história. Na observação da língua, isto 
pode ser visto tanto na homonímia como sinonímia. Pela homonímia, se 
usa a mesma palavra para coisas diferentes como se fossem as mesmas. E, 
por outro lado, tomam-se nomes diferentes como se estivessem falando 
da mesma coisa, diluindo-se na sinonímia12. Intenso trabalho, no processo 
discursivo, dos processos de significação, das relações de metáfora, em seus 
efeitos de substituição, paráfrases, na formação de sinônimos e homônimos. 
Que resultam no que eu chamaria de efeito de verdade. 

11 Noção que cunhei para falar desta memória que se expande na horizontalidade, memó-
ria de superfície, rasa, algorítmica, sem se verticalizar no eixo da historicidade.
12 Ou, então, produzem a sobreposição da palavra e imagem como se fossem a mesma 
coisa, indistinguindo suas diversas materialidades.



23

O que nos leva a pensar que, nestas condições de produção, a obje-
tividade, a terra firme das palavras, em geral, tensiona-se na dicotomia das 
“verdades” e “mentiras”, ou “meias verdades”, truncadas, desenraizadas de 
seus processos de significação mais vastos; sentidos coagulados, estancam 
a correnteza dos deslocamentos possíveis nos processos de significação. 
Estancando, ao mesmo tempo, a possibilidade de divergências, movimentos 
dos sentidos em sua incompletude e possibilidade de equívocos. Ao analista 
de discurso, mais do que a verdade (ou mentira), interessa o real do processo 
de significação. 

O efeito de verdade tranca os processos de significação, e o que se 
apresenta fechado barra a incompletude, o possível. Numa sociedade defla-
grada, as palavras podem ter qualquer sentido (na diluição do real). Nas 
relações que estabelecem o autoritarismo nos processos de significação, há 
redução ideológica, pois se dissolvem na direção do Um, do homogêneo, do 
Universal (busca da compreensão una). Busca da evidência. Não há silêncio, 
há silenciamento, no alarido das vozes.

Pensamos, desse modo, ter introduzido alguns prolegômenos para a 
consideração da mídia como uma forma de relação social. Relação que liga o 
sujeito à sociedade. Posições-sujeito constituídas e articuladas. Relação que 
se tem mostrado autoritária, ou, no mínimo, silenciadora, nos efeitos da 
ligação do imaginário social e da memória metálica que o alimenta.

Mídia, imaginário e relações sociais

Para entrar nestas considerações, refiro-me aos resultados de uma 
pesquisa que fiz com mulheres no Projeto Barracão, desenvolvido por pes-
quisadores do Labeurb, projeto coordenado pela C. Dias. 

Nele, procuro desenvolver um deslocamento em relação ao modo 
como a sociologia define as relações sociais, definição que se consensualiza 
no senso comum. Pela minha análise, procuro compreender o que é efeti-
vamente significado como relações sociais, fundamentada no resultado de 
observações feitas no conjunto de mulheres com que trabalhei. Cito um 
pequeno trecho: “O que é laço social? Um dava comida, outro ajudava. Os 
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vizinhos ajudavam, a família não. E não estou falando da voz de uma, mas 
de todas elas. (...) Que laços são esses que mantêm estas pessoas?”. Penso 
que, na pressão do imaginário da pobreza, são sentidos que se debatem. E 
continuo: “Vidas anuladas. Sentidos desfeitos por passarem ao largo das 
“relações sociais” como são definidas normativamente e que medem a (in) 
significância dos sujeitos do sistema. O resto”. Fim de citação.

Em sua reflexão sobre a questão Semântica, Pêcheux me levou a uma 
maior compreensão de minhas interrogações sobre relações/laços sociais. 
Em seu texto de 1975 (Vérités de La Palice) ele se questiona sobre a questão 
Semântica na forma como a Linguística a concebe, e faz sua crítica a partir 
da perspectiva materialista. 

Ele mostra que a questão semântica interroga a autonomia da 
Linguística, e que, para resolver, é preciso “desordenar-reconfigurar a pro-
blemática que se designa, então, pelo termo “semântica”” (1975). Para isso, 
considera necessário o investimento teórico do materialismo histórico e 
das categorias do materialismo dialético (penso em noções como processo, 
movimento, mudanças qualitativas), na construção da Semântica Discursiva13, 
que Pêcheux propõe, e que permite que a reflexão discursiva, tratando de 
sujeitos e de sentidos, venha a dar sobre outra coisa que não seja outra 
forma de humanismo, ou de realismo idealista. 

O autor (idem) fala, então, do risco, ao tomar esta perspectiva, de se 
querer fazer alianças da semântica com a Psicologia, a Sociologia, a Antro-
pologia e uma certa variedade estrutural da História. Ou seja, as pretensões 
de aliar a semântica às ciências humanas. Isto, a meu ver, resume o que 
é minha posição neste estudo: não é da mesma noção de relações sociais 
da sociologia que estamos falando, na análise de discurso. Não há alianças 
desta com as Ciências Humanas e Sociais.

 Nessa via de reflexão, trago mais uma citação de Pêcheux (1975): 
“Em suma, o recurso ao materialismo histórico e ao materialismo dialé-
tico não deve ser confundido com a coabitação espontânea da semântica 

13 Definida como “a análise científica dos processos característicos de uma formação dis-
cursiva, que deve dar conta da articulação entre o processo de produção de um discurso e as 
condições em que ele é produzido”, (Pêcheux, 1975).
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e da ideologia das “Ciências Humanas”, sob o disfarce de expressões cuja 
ambiguidade deverá um dia ser dissipada, como, por exemplo, a de “relações 
sociais””14. Na difícil tarefa de juntar linguagem e ideologia, este autor faz a 
crítica da noção de fala, crítica que se alimenta no que ele está se propondo 
construir: um novo objeto de ciência, que é o conceito de “discurso”. Con-
sidera que a noção de fala “não é o conceito de um elemento contraditório 
dialeticamente ligado ao conceito de língua, mas um tipo de anti-conceito, 
um puro excipiente ideológico que vem “completar”, por sua evidência, o 
conceito de língua, portanto um tapa-buraco, um remendo que oculta uma 
“lacuna” aberta pela definição científica de língua como sistematicidade em 
funcionamento” (Pêcheux, 1975).

Para sair disto que ele chama de “cilada teórica”, a noção de exterio-
ridade (condições de produção que, como as penso, incluem sujeito, situação e 
memória discursiva) e a de ideologia, são fundamentais, como sabemos. É 
esta a construção de um novo patamar teórico, que ele propôs, que vai além 
da noção de fala, em Saussure15, na Linguística, mas também além da de 
discurso em Benveniste ou em Jakobson, nas teorias da enunciação ou da 
comunicação e expressão, dada a natureza da noção de exterioridade com 
que trabalham: as condições de produção que Pêcheux (1969) já estabelece 
desde seu livro Analyse Automatique du Discours. E por mais que se façam 
“acertos” nas teorias semânticas da enunciação, ou nas diferentes teorias 
pragmáticas, este patamar teórico não é atingido senão pelos analistas de 
discurso, justamente pelo estatuto da noção de exterioridade – condições de 
produção, ideologia - em cada uma delas.

14 É esta ambiguidade que venho procurando desconstruir com meus trabalhos.
15 Pêcheux diz que não se trata de um “erro” de Saussure, pois, o que ele está mostrando é 
“sua fenda constitutiva, o lugar central em que o pensamento saussuriano foi transbordado e 
encoberto pelo impensado, do qual, em outros aspectos, este pensamento se separava. E que 
permanece até hoje na Linguística: a contradição que trava a relação entre a existência e o 
uso da língua”.
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A exterioridade e o real 

Pensando a formação social (Orlandi, 2004) como algo não inerte, 
que se movimenta o tempo todo, e em que as posições-sujeito se alteram, 
na medida em que se movimentam também os processos de identifica-
ção, que resultam em diferentes posições-sujeito, podemos afirmar que, 
discursivamente, as relações sociais não se deixam definir automaticamente 
pelo imaginário social que categoriza essas relações de acordo com o que 
as políticas públicas e a administração estabelece (estas, sim, no rasto do 
sociologismo). 

Elas vão além das injunções exercidas pelas relações de poder que a 
elas se sobrepõem. Ou seja: vazam, encontram formas próprias a suas condi-
ções de produção e significam na medida em que, pela invenção, os sujeitos 
sociais tomam posse de (ou são tomados por?) um mundo que se apresenta 
em seu real concreto, histórico e material (idem). Produzem a sobrevida pelos 
laços que, mesmo na dessignificação dos processos de ser, na rarefação do 
sistema social, na tentativa de diluição do real da história, narram a sua 
não desistência. Em luta contra a redução ideológica. Penso que estes laços 
afirmam-se no funcionamento do que tenho trabalhado como memória 
discursiva, que fala por conta própria (Orlandi, 2010), passando ao largo do 
jogo instalado, na margem da sociologia, pelas tais “relações sociais”. É aí 
que tenho encontrado a presença, a vida se fazendo, pelo esquecimento, no 
possível de uma invenção que sub-existe no meio de coerções, e faz laços, 
constituindo o que, para nós, são as relações sociais e que se inscrevem, sim, 
no real social. Significam. Para estes sujeitos, a vida não é um argumento, é o 
real que os atinge, por uma memória discursiva, esta que se historiciza e não 
se dilui ideologicamente na lógica do “se...então”, do Um, do homogêneo. 
Mas a que se espalha, rompe, se movimenta, se multiplica. E vai em direção 
ao real da significação.



27

Considerações conclusivas

Para entendermos melhor esta questão, fora do discurso das ciências 
sociais e humanas, tal como tem se caracterizado, em continuidade com a 
ideologia, vamos refletir, a partir da noção de condições de produção, sobre a 
noção de exterioridade, considerando o interdiscurso (ou memória discur-
siva) e as formações discursivas, tal como se encontram em Pêcheux (1975). 

O autor parte de uma tese que é a base para sua reflexão: “o real 
existe, necessariamente, independentemente do pensamento e fora dele, 
mas o pensamento depende, necessariamente, do real, isto é, não existe fora 
do real” (Pêcheux, 1975). Ele formula, pois, um princípio fundamental para 
a análise de discurso: o primado do ser sobre o pensamento. 

Saindo da posição idealista, Pêcheux afirma que “a exterioridade do 
pensamento não está ligada a puras propriedades linguísticas, mas dependem 
de um “exterior” bem diferente que é o conjunto dos efeitos, na esfera da 
ideologia, da luta de classes sob suas diversas formas” [grifo nosso]. Ressal-
tamos que há sempre condições históricas específicas. Ou seja, para nós, em 
termos das condições de produção, aportamos aqui na noção de condições 
de produção em sentido lato, tal como temos proposto, a que compreende 
não só as circunstâncias imediatas da formulação, mas a conjuntura mais 
ampla, a das condições históricas específicas, sócio-políticas, ideológicas, da 
formulação. Quer este exterior, neste processo, se denomine “luta de classes” 
ou não.  As condições de produção, assim consideradas, são um divisor de 
água. 

No que estou tratando de refletir – a questão da mídia - aqui entra a 
escrita, e seus formatos históricos, como a cópia na Idade Média; a Imprensa, 
os estereótipos, as múltiplas mídias, na Idade Moderna; e, contempora-
neamente, as novas tecnologias da linguagem, o digital16. No espaço social 

16 Com a informatização, nos diz Cerquiglini (1989), se vê a quantidade, a multidirecio-
nalidade, a interatividade. Mas estamos sempre no campo da escrita, segundo este autor. A 
semelhança trazida com a oratura (Cerquiglini, idem) nos faz pensar no que tenho trabalha-
do como “variança”. O que me leva à noção de escritoralidade (Orlandi, 2001). A variante. 
Derivas de hoje. Enquanto “curtir” nas redes é filiar-se, homogeneizar.
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constituído por estas manifestações, nesta conjuntura, temos a pixação, o 
tag, a #, a tatuagem, o piercing, o rap, o funk etc.

Retomando a questão posta da relação linguagem, pensamento e 
mundo, trazemos para a reflexão a afirmação de que, sendo o pensamento 
uma forma particular do real, ele é parte integrante do “movimento objetivo 
e necessário das determinações de desigualdade-contradição-subordinação 
que constituem o real como processo sem sujeito” [grifo nosso]. Logo, o pen-
samento “não tem, em absoluto, a homogeneidade, a continuidade conexa, 
a transparência – em suma, a interioridade subjetiva da “consciência” – que, 
sem trégua, as variedades do idealismo lhe atribuíram” (Pêcheux, 1975). 

Face à relação entre linguagem, pensamento e mundo, consideramos 
a sua não continuidade, dadas suas diferentes materialidades. Pelo primado 
do ser sobre o pensamento, podemos, pois, afirmar que não é a consciên-
cia que determina a existência, mas o seu contrário. Lembrando que, no 
domínio teórico materialista, não cedemos ao idealismo, e trabalhamos com 
noções como: condições de produção, exterioridade, memória17, formação 
discursiva e ideologia.

O que nos interessa, nesse passo, ao referir à relação do pensamento, 
linguagem e mundo, é, sobretudo, a ideia de que os efeitos de exterioridade, 
de anterioridade e de independência18, que representam o primado do real 
sobre o pensamento, não estão ligados “a puras propriedades linguísticas”. 
Dependem, na realidade, de um exterior que é diferente, é outro: trata-se do 
conjunto dos efeitos, na esfera da ideologia, como dissemos (apud Pêcheux, 
1975), da luta de classes sob diferentes formas (econômicas, políticas, ideo-
lógicas), ou seja, disto que chamamos condições de produção em sentido lato, 
incluindo aí o sujeito, a situação e a memória constitutiva (interdiscurso, 
com os efeitos de pré-construído e discurso transverso). E nas condições 
está presente, precisamente, o que estamos considerando como “relações 
sociais”. 

17  Como sabemos, a memória discursiva é estruturada pelo esquecimento. Também nossa 
memória científica o é. A necessidade existente (esquecimento) e a historicidade de nossa 
discursividade (exterioridade constitutiva) se articulam produzindo efeitos. 
18 Remissão à memória discursiva, ou interdiscurso: alguma coisa fala antes, em outro lugar 
e independentemente (Pêcheux), e/ou diferentemente, como acrescento.
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Se retomarmos ainda uma vez a noção de condições de produção, 
vemos agora aí intervir tanto a noção de formação discursiva, como lugar 
de inscrição do sujeito em seu processo de identificação, e de produção de 
sentidos, como também a da produção da posição-sujeito discursivo, que se 
insere na formação social produzindo relações com outras posições-sujeito, 
ou seja, constituindo e movimentando a dinâmica das relações sociais. Con-
siderada, como tenho proposto, a individuação do sujeito pela articulação 
simbólico-política do Estado, através de instituições e discursos. O que dá, 
a esta noção de relações sociais, um caráter não inerte, nem já pré-existente 
ao próprio assujeitamento, à individuação do sujeito, e que se liga à interpe-
lação ideológica e às condições de produção.

Considerando-se, pois, a imprensa e, mais amplamente, a mídia em 
geral, no conjunto do que se produz como relações sociais, podemos obser-
var que o processo - em que se instalam funcionamentos discursivos e se 
constituem posições-sujeito, com “suas” verdades - se produz no jogo das 
formações ideológicas e, portanto, tem pouco a ver com a “interioridade” 
subjetiva – ou com a “consciência” - e mais com a interpretação e a ideologia 
(em sua relação material com o inconsciente), no modo como se ligam na 
produção de efeitos de sentidos. Importa, assim, nesta conclusão, a afirma-
ção de que o pensamento é determinado pelo impensado (Pêcheux, 1975), 
dado o exterior, ou seja, as condições de produção, incluída aí a memória, as 
relações sociais e a natureza desse exterior, que o determina: o não-dito 
(silêncio?) que precede e domina o dizer, e que precede e domina o sujeito 
antes mesmo que ele diga as “suas” verdades ... ou mentiras. 

Saímos, pois, da dicotomia estrita entre verdade e/ou mentira, e 
mantemos a questão, que julgo fundamental: o que, nesse barulho inces-
sante e ensurdecedor, neste alarido de sentidos, nesta massa indescritível de 
escritos e sussurros, está sendo silenciado?
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2.	 Discurso	e	cooficialização	das	línguas	wapichana	
e	macuxi	no	município	de	Bonfim/RR1

Carlos	Barroso	de	Oliveira	Júnior	(UFAC/UNIR-GPeCHeLi)

Élcio Aloisio Fragoso (UNIR-GPeCHeLi)

Considerações introdutórias: da “escolha” do corpus e da teoria

Antes de iniciarmos este texto, é preciso dizer que, quando falamos 
em “Amazônia Legal”, não estamos engajados na interpretação que está 
dada para o seu referente, como sendo uma relação direta e natural entre 
linguagem, pensamento e mundo, quer dizer, não estamos falando da Ama-
zônia em si mesma, mas dos sentidos produzidos sobre ela. Trata-se, ao 
invés disso, de compreender que ao falar em “Amazônia Legal”, já temos 
aí a produção de sentidos, pois já desloca sentidos da própria Amazônia, 
que compreenderia todas as outras nações que engendram essa floresta.  
Embora não seja dessa questão específica que trataremos neste artigo, essa 
problematização se faz necessária tendo em vista os (efeitos de) desloca-
mentos de sentidos que nosso trabalho propõe ao pensar o fenômeno de 
cooficialização de línguas. Dessa forma, não olhamos para a Amazônia pelo 
viés social e econômico em que está subjacente uma ideologia (neo) liberal 
na forma de interpretar esse objeto. Em nosso trabalho, não nos referimos 
à “Amazônia Legal” sob a evidência de um sentido socioeconômico (neo) 
liberal, sentido este dominante em discursos de nossa época.

O nosso interesse por essa temática surge a partir de pesquisas 
realizadas com as diferentes línguas (de floresta, de fronteira, espanhol, 

1 Esse texto é resultado de uma das pesquisas realizadas pelo nosso Grupo de Pesquisa: 
Conhecimento, História e Língua/GPeCHeLi, trabalhadas a partir do projeto de pesqui-
sa institucional “A PRODUÇÃO HISTÓRICA DO CONHECIMENTO SOBRE A 
LÍNGUA E SUA DIVERSIDADE”, portanto, filia-se à teoria da Análise de Discurso, de 
linha francesa, realizada no Brasil. Esse Grupo de Pesquisa é certificado pela Fundação Uni-
versidade Federal de Rondônia/UNIR, junto ao CNPq. Nele, trabalhamos em duas linhas 
de pesquisa, Análise de Discurso e História do conhecimento e das línguas, sob a liderança 
do Prof. Dr. Élcio Aloisio Fragoso (UNIR) e da Dra. Juciele Pereira Dias (UFRJ).
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de migração, indígena – taxpacura/wari, quilombola, africanas, quíchua/
quéchua, entre outras) existentes na área chamada por Amazônia Legal, na 
Região Norte do Brasil, ou seja, que por essa conjuntura se constitui uma 
região de línguas outras, além da então oficial Língua Portuguesa.

Ao se considerar a história do lugar supracitado e tomando conhe-
cimento desse acontecimento de processo de institucionalização de línguas, 
enquanto cooficiais, na garantia de direitos, que ocorria em outros municí-
pios do Brasil, surgiu o interesse em se compreender a formação discursiva 
desses procedimentos, na Amazônia Legal. Logo, o trabalho empreendido/
realizado nesse texto tem como objetivo a análise discursiva da legislação 
que institui – como línguas cooficiais, na Amazônia Legal – o Wapichana e 
o Macuxi, além de propor uma reflexão sobre a formação discursiva e a com-
preensão dos (efeitos de) sentidos dessa lei sobre línguas, no/do século XXI2.

Desta maneira, o corpus, para análise, é a Lei nº 211, homologada e 
publicada em 04 de dezembro de 2014, que trata sobre a cooficialização 
de línguas outras (termo utilizado em diferenciação à Língua Portuguesa, 
à língua oficial. Falar línguas outras é deslocar o sentido da língua ofi-
cializada). Línguas estas, que são consideradas de minorias, em território 
nacional. Desta maneira, recorremos ao dispositivo teórico-metodológico 
da Análise de Discurso, por compreender que nas bases da Análise de Dis-
curso, “A delimitação do corpus não segue critérios empíricos (positivistas) 
mas teóricos” (Orlandi, 2015, p. 60).

A legislação escolhida para a análise, a Lei nº 211 de 04 de dezem-
bro de 2014, trata da cooficialização das línguas Wapichana e Macuxi no 
município do Bonfim/RR. Nesse estudo, ela já é compreendida enquanto 
gesto de interpretação, que é ideológico. A interpretação que é evidente e 
o efeito de sentido de que dela resulta é o interesse do presente trabalho, 
uma vez que essas leis são constituídas e especificadas numa determinada 

2 Esse trabalho é uma versão aprofundada, ampliada, melhorada e continuada de uma 
pesquisa anteriormente realizada para o Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico 
em Letras, da UNIR, na dissertação “O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DO DIREITO À LÍNGUA: uma análise discursiva dos sentidos de línguas (co)oficiais em 
legislações municipais brasileiras”.
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formação discursiva. Sobre a evidência no interpretar, para esclarecimento, 
é bom observar o que diz Orlandi (2015, p. 43) ao explicar que

Nesse movimento da interpretação o sentido aparece-nos como evi-
dência, como se ele estivesse já sempre lá. Interpreta-se e ao mesmo 
tempo nega-se a interpretação, colocando-a no grau zero. Naturaliza-se 
o que é produzido na relação do histórico e do simbólico.

Não ficaremos na evidência do sentido desta lei, ou seja, não afirmare-
mos o óbvio que ela aparentemente parece dizer. Não apenas interpretamos 
esta lei, mas buscamos compreender os efeitos de sentido que são produzi-
dos por ela para as línguas; em outras palavras, buscamos analisar o gesto 
de interpretação que está investido nela para as línguas. 

A partir da leitura pecheuxtiana foi possível, então, propor esse gesto 
de interpretação, essa forma de olhar a questão sobre a formação discur-
siva da cooficialização das línguas Wapichana e Macuxi, na Amazônia 
Legal. Portanto, este gesto de leitura filia-se ao dispositivo teórico e ana-
lítico da Análise de Discurso de linha francesa, pelos trabalhos de Michel 
Pêcheux, na França, e de Eni Orlandi e seu grupo, no Brasil. Outra leitura, 
outro olhar teórico, produziria uma caracterização diferente, um efeito, um 
ingresso diferente à questão.

O campo de conhecimento que Pêcheux funda e os desdobramentos 
de seus pressupostos teóricos, por meio dos estudos discursivos, se obser-
vam através da análise que ele propõe do funcionamento discursivo, ao 
pretender explanar não a história como é compreendida linearmente ou os 
estudos dos significados como faz a linguística, mas, sim, os mecanismos 
de determinação histórica dos processos de significação. Em seus trabalhos, 
Orlandi (2017, p. 75) tem reafirmado por diversas vezes que a determinação 
não é uma fatalidade mecânica, ela é histórica. Coloca, assim, a Análise de 
Discurso em uma posição particular, dada pela articulação (tensa) entre a 
materialidade linguística, o histórico-social e o político, atravessados pela 
(por uma) teoria psicanalítica da subjetividade. Como refere Orlandi (2015, 
p. 14-15): “a Análise de Discurso critica a prática das Ciências Sociais e a da 
Linguística, refletindo sobre a maneira como a linguagem está materializada 
na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua”.
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Baseando-se nos estudos sobre o sentido, Orlandi (2015, p. 14) 
explica ao referir que “os estudos discursivos visam pensar o sentido dimen-
sionado no tempo e no espaço das práticas do homem, descentrando a 
noção de sujeito e relativizando a autonomia do objeto da Linguística”. 
Limita desta forma, a autonomia do objeto da Linguística e descentraliza o 
conceito de subjetividade. 

Desta maneira, a Análise de Discurso proposta por Pêcheux traz 
à luz questões por meio da historicidade à Linguística, que a excluía, da 
mesma forma como ela indaga o conceito construído sobre a linguagem 
entendida como transparente, pelas Ciências Sociais.

A partir do discurso tomado como objeto sócio-histórico, pelo qual se 
pressupõe a Linguística, definido por Orlandi (2015, p. 20) como “efeito de 
sentidos entre interlocutores”, Pêcheux faz crítica à evidência dada ao sen-
tido e ao sujeito, compreendido como intencional, entendido como a origem 
do sentido. Ele vai à contramão das Ciências Sociais e compreende a lingua-
gem como opaca e como um sistema sujeito à ambiguidade; para tanto, traz 
a discursividade como a colocação dos efeitos materiais da língua na história, 
inserindo a análise do imaginário na junção dos sujeitos com a linguagem.

Assim, não há como negar a importância desse estudo, que com-
preende a produção dos (efeitos de) sentidos na sociedade e na história, 
para refletir sobre a formação discursiva, na qual se dá o processo de coofi-
cialização destas línguas, Wapichana e Macuxi, na Amazônia Legal.

Situando a análise...

O suporte teórico-metodológico, como já abordado na introdução, 
permite-nos trabalhar as questões sobre a ideologia, que se firma em uma 
análise das formas materiais, das questões sobre esse processo de cooficia-
lização de línguas na Amazônia Legal. A ideologia, a partir desse campo 
de estudo, tem como materialidade específica o discurso, que, por sua vez, 
tem como materialidade específica a língua. Essa relação língua e ideologia 
compõe o observatório do Discurso, como explica Orlandi (2015 e também 
2012, p. 72), que: 
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Nessa perspectiva discursiva, a materialidade é o que permite observar a 
relação do real com o imaginário, ou seja, a ideologia, que funciona pelo 
inconsciente: a materialidade específica da ideologia é o discurso e a 
materialidade específica do discurso é a língua, diz M. Pêcheux (1975).

A proposta de leitura, que Pêcheux realiza, coloca em evidência a opa-
cidade da linguagem (a sua não transparência) e objetiva alcançar, por meio da 
compreensão, o que o sujeito diz em relação a outros dizeres. Por meio de sua 
teoria, que tem como objeto o discurso, mostra as relações entre sujeito, his-
tória e linguagem, configurando uma mudança nos estudos da língua(gem), 
como também, nos estudos das ciências humanas e das ciências sociais. Teo-
ria esta, constituída no entremeio do materialismo histórico, da linguística 
(enquanto ciência) e da teoria do discurso, atravessada pela psicanálise, desta 
maneira, Orlandi, na Nota ao Leitor, da obra “Discurso: Estrutura ou Acon-
tecimento”, nos explica que “compreendendo-se o entremeio seja no campo 
das disciplinas, no da desconstrução, ou mais precisamente no contato do 
histórico com o linguístico, que constitui a materialidade específica do dis-
curso (Pêcheux, 2002, p. 8)”. Indursky (1992, p. 5), sobre a constituição da 
Análise de Discurso, coloca que “Esse conjunto de proposições teórico-ana-
líticas inscreve-se na articulação de três regiões do conhecimento científico, 
determinando-lhe seu quadro epistemológico geral [...]”.

A autora se refere à proposta, elaborada por Pêcheux & Fuchs (1993 
[1975], p. 163-164), no trabalho “A propósito da Análise Automática do 
Discurso: atualização e perspectivas”, no ano de 1975, que afirmam que o 
quadro epistemológico desse empreendimento reside na articulação de três 
regiões do conhecimento científico, a saber:

1. O materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de 
suas transformações, compreendida aí a teoria das ideologias;

2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos 
de enunciação ao mesmo tempo;

3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos pro-
cessos semânticos. 
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Essas regiões do conhecimento, por essa relação de entremeio 
– embora se tratando de uma relação tensa e não de complementaridade – 
corroboraram para a constituição da Análise de Discurso de linha francesa, 
teoria esta que marca o lugar de escrita(fala) desse texto, ao trabalhar um 
conceito importante, que é o de formação discursiva.

Desta maneira, compreende-se aqui que, no entremeio dessas três 
regiões do conhecimento, Pêcheux deslocou e firmou seu estudo naquilo 
que estava sendo pouco explorado, talvez pela complexidade que seu estudo 
requer, a saber, o discurso, que nas palavras de Maldidier (2003, p. 21) “deve 
ser tomado como um conceito que não se confunde nem com o discurso 
empí rico sustentado por um sujeito nem com o texto, um conceito que 
estoura qualquer concepção comunicacional da linguagem”. Nesse sentido, 
sobre Análise de Discurso, em uma nota ao leitor na obra “Discurso: Estru-
tura ou Acontecimento”, Orlandi, nos explica que (Pêcheux, 2002, p.8):

A Análise de Discurso – quer se a considere como um dispositivo de 
análise ou como a instauração de novos gestos de leitura – se apresenta 
com efeito como uma forma de conhecimento que se faz no entremeio 
e que leva em conta o confronto, a contradição entre sua teoria e sua 
prática de análise. 

Para observar esse confronto, essa contradição, do que é, ou não, 
legitimado enquanto língua oficial na Amazônia Legal, recorreu-se a esse 
dispositivo que é de análise, justamente pelos recortes propostos. De acordo 
com Orlandi (2015, p. 62) “o dispositivo analítico pode ser diferente nas 
diferentes tomadas que fazemos do corpus, relativamente à questão posta 
pelo analista em seus objetivos. Isto conduz a resultados diferentes.”

Sabe-se ainda, que o movimento de escrita e de análise, no batimento 
entre teoria e análise, não se dão de maneiras separadas pela Análise de Dis-
curso. Teoria e análise ocorrem num mesmo movimento. Desta maneira, 
o movimento de escrita do presente trabalho sustenta-se nos conceitos e 
método da Análise de Discurso enquanto, também, dispositivo teórico que, 
para Orlandi (2015, p. 26)
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objetiva mediar o movimento entre a descrição e a interpretação, sus-
tenta-se em princípios gerais da Análise de Discurso enquanto uma 
forma de conhecimento com seus conceitos e método. Ele se mantém 
inalterado, segundo a teoria do discurso, na construção dos diferentes 
dispositivos analíticos. 

Com esse dispositivo, que é tanto teórico, quanto de análise, foi pos-
sível a compreensão do estudo proposto.

A formação discursiva da cooficialização na Amazônia Legal

Não se pretende nesse estudo trabalhar como uma noção fechada e 
homogênea acerca da formação discursiva, ainda que seja, aparentemente, mais 
fácil a realização de um trabalho em que essa noção apareça como um bloco 
fechado, dotado de uma certa unicidade. Esta homogeneidade da formação 
discursiva deve, portanto, ser relativizada. Sobre nossas expectativas, partimos 
da posição de Indursky (2005, p. 10) ao expor, em suas palavras, o seguinte:

Não creio que ainda seja possível, nos dias de hoje, trabalhar com uma 
FD fechada e homogênea. Não é desejável o fechamento de uma má-
quina discursiva, embora seja muito mais fácil trabalhar desta maneira. 
Entendo fechamento mais como um efeito de fechamento, e este efeito 
é necessário para que o analista possa fazer seu trabalho, mas este efeito 
pode se dar somente depois que tenha sido instituído o gesto analítico/
interpretativo do analista.

Na Análise de Discurso de linha francesa, a formação discursiva 
é compreendida como a manifestação de certa formação ideológica em 
uma dada situação de enunciação. Nas palavras de Orlandi (2015, p. 41), 
entende-se que “a formação discursiva se define como aquilo que numa 
formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma 
conjuntura sócio-histórica dada – determina o que pode e deve ser dito”.

Assim, partindo dessas concepções, observa-se como a filiação deste 
trabalho é determinada. Então, a proposta é trazermos questões e formas de 
compreender os sentidos outros e seus efeitos, na produção desse discurso 
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de cooficialização, dada a formação discursiva que o domina. Formação dis-
cursiva esta, que tem como princípio organizador a ideologia, juntamente 
com o sujeito, como discorre Indursky, reforçando, inclusive, o que já dizem 
Orlandi e Pêcheux ao referirem que a formação discursiva é compreendida 
como o que pode e deve ser dito pelo sujeito (Indursky, 2005, p. 4).

ao contrário do que ocorre na Arqueologia de Foucault, não só é lícito 
falar em ideologia, como é ela, juntamente com o sujeito, que é tomada 
como princípio organizador da formação discursiva.
Vista deste modo, a formação discursiva pode ser entendida como o 
que pode e deve ser dito pelo sujeito, ou seja, ela tem seus saberes regu-
lados pela forma-sujeito e apresenta-se dotada de bastante unicidade. 

Indursky, em seu artigo “Formação discursiva: ainda é possível tra-
balhar com esta noção? Por quê?” faz uma reflexão minuciosa da noção de 
formação discursiva, sobretudo, tendo em vista os trabalhos de Pêcheux 
relativos a esta noção. Assinala também, o próprio movimento de reflexão 
deste autor no que diz respeito a esse conceito. Não vamos retomar aqui 
todo o estudo que Indursky realizou no referido artigo e em outros traba-
lhos que ela retoma esta noção, mas trouxemos para o nosso texto algumas 
de suas colocações.

A partir daqui, para fins de reflexão e análise, questionamos: que 
formação discursiva está determinando sentidos para esse discurso que se 
produz acerca da cooficialização de línguas na Amazônia Legal? Orlandi 
(2015, p. 44) ensina que “As palavras recebem seus sentidos de formações 
discursivas em suas relações. Este é o efeito da determinação do interdis-
curso (da memória)”.

É interessante, para tanto, compreender que as formações discursivas 
funcionam aí como lugar de articulação entre a língua e o discurso da coo-
ficialização, enquanto matriz de sentidos reguladora do que o sujeito pode/
deve dizer, ou não. Nesse caso, pela letra (textualidade) da lei, que institui e 
que cooficializa alguma língua.

Desta maneira, ao observar que “O discurso se constitui em seus 
sentidos porque aquilo que o sujeito diz se inscreve em uma formação dis-
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cursiva e não outra para ter um sentido e não outro” (Orlandi, 2015, p. 41) 
e, também, que a noção de formação discursiva – assim como a noção de 
interdiscurso e a de ideologia – toma o não-dizer como necessário, como é 
explicado por Orlandi (2015, p. 81) ao referir que “Na análise de discurso, há 
noções que encampam o não-dizer: a noção de interdiscurso, a de ideologia, 
a de formação discursiva. Consideramos que há sempre no dizer um não-
-dizer necessário”, busca-se definir, assim, a noção de formação discursiva.

Trata-se de uma noção básica para a/na Análise de Discurso, que 
permite compreender o processo de produção de sentidos, como bem diz 
Orlandi (2015, p. 41): “A noção de formação discursiva, ainda que polêmica, 
é básica na Análise de Discurso”. Logo, essa noção é de suma importância 
no movimento dessa análise, que visa os (efeitos de) sentidos do processo 
de cooficialização de línguas, já que é por essa noção de formação dis-
cursiva que será possível a compreensão da relação da ideologia com os 
sentidos produzidos pela cooficialização de línguas na Amazônia Legal no/
do Brasil, como, também, o estabelecimento das regularidades presentes no 
funcionamento desse discurso de cooficialização.

Para tanto, sabe-se que a formação discursiva é definida por meio 
do interdiscurso e por meio de formações discursivas outras, nas quais há 
a possibilidade de estabelecimento de relações tanto de alianças, quanto 
de conflitos. Segundo Orlandi (2015, p. 41), “O interdiscurso disponibi-
liza dizeres, determinando, pelo já-dito, aquilo que constitui uma formação 
discursiva em relação a outra”. E complementa (Haroche; Henry; Pêcheux; 
1983, apud Orlandi, 1999, p. 62): A definição de formação discursiva diz 
que ela delimita “aquilo que pode e deve ser dito por um sujeito em uma 
posição discursiva em um momento dado em uma conjuntura dada”. 

Ao se tomar o objeto da análise, a cooficialização de línguas de 
minorias, e partindo da noção aqui apresentada (a de formação discursiva), 
verifica-se que pelo modo como – no século XXI, enquanto momento dado, 
de formação social capitalista, de acordo com o que afirma Orlandi (2017, 
p. 184), “Para mim, não se trata de se falar em ‘destino humano partilhado’ 
ou não. Estamos em uma formação social capitalista [...]” – o político, o 
legislativo e o jurídico se simbolizam, nesse “mundo globalizado”, que nas 
palavras de Orlandi (2017, p. 180-181),
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O discurso sobre o mundo globalizado se acompanha de mistificações, 
de previsões fantasiosas, que vão constituindo um imaginário sobre a 
mundialização. É comum, por exemplo, falar-se em morte das ideolo-
gias, morte da história quando se pensa a mundialização. Mitos, como 
dizem certos autores.

Isso nos leva a compreensão de que existe todo um dizer possível 
da/pela sociedade, pelos direitos e pelas culturas, que dispõem os sujeitos a 
um movimento histórico-social de transformação/revolução considerável, 
na ilusão de uma unidade mundial. É o que Orlandi (1983, p. 24) chama 
de discurso fundador.

é discurso fundador o que instala as condições de formação de outros, 
filiando-se à sua própria possibilidade, instituindo em seu conjunto um 
complexo de formações discursivas, uma região de sentidos, um sítio 
de significância que configura um processo de identificação para uma 
cultura, uma raça, uma nacionalidade.

Nessa direção, questionamo-nos por que é possível falar em cooficia-
lização hoje, mas não foi possível em outro momento da história de nossa 
formação social? Para responder a esta pergunta, segundo o que pensamos, 
devemos mobilizar conceitos que são centrais para a Análise de Discurso 
materialista, fundada por Pêcheux, como os de formação social, formações 
ideológicas, formações discursivas etc.

Esses discursos surgem com a redemocratização do país, que per-
mite, ao menos em efeito de sentido, a luta por igualdade, antes proibida em 
outro dado momento da história, mas possível em nossa contemporanei-
dade. Nessa formação social (neo) liberal, capitalista, com a Carta Magna3, 
de 1988, a palavra democracia passa a ter destaque e com ela outros sen-
tidos possíveis, como liberdade, igualdade, respeito, voz, garantias etc. 
Funciona aí, o discurso do respeito às diferenças, o discurso da mistificação 
do conhecimento, o discurso dos direitos e das garantias, que, de acordo 
com Rodríguez-Alcalá (2004, p. 31),

3 Outra forma de nomear a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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Após várias décadas, podemos dizer que tais discursos se reafirmaram 
e que existe certo consenso sobre a necessidade da preservação dessas 
línguas (culturas), que se traduziu na elaboração de diversos projetos de 
normatização, de ensino e de (co-)oficialização das mesmas.

Se juntam a isso, os movimentos de minorias4 que acabam ence-
tando por meio de pactos o que pensam serem seus direitos, que são 
instrumentalizados em declarações – como exemplos tem-se a Declara-
ção Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou 
Étnicas, Religiosas e Linguísticas, de 1992, e a Declaração Universal dos 
Direitos Linguísticos, de 1996 –, enquanto normas internacionais acerca 
de movimentos de minorias que clamam por liberdade, igualdade, respeito, 
garantias, necessários até em suas formas outras possíveis.

Segundo Orlandi (2012, p. 24), “Ou se tem o seu lugar ou se está 
fora, se está segregado. Isso alimenta a competição, o jogo desleal, a falta de 
ética, a corrupção, a mentira, a desonestidade como meio. Esta não é uma 
questão moral mas política”.

Para tanto, explica-se que nessa análise não se atenta aos outros 
movimentos de minorias, mas aos que dizem respeito ao direito à língua, 
ou seja, os de minorias linguísticas.

Por esses movimentos (nessa análise, especificamente, aqueles 
engendrados pelas casas legislativas municipais) de minorias linguísticas, 
observa-se, no Brasil, sentidos outros surgindo às noções de direito e de 
língua e, com isso, instrumentos nacionais vão sendo criados e instituciona-
lizados nessa direção de liberdade, igualdade, respeito, voz, garantias, entre 
outros. São esses instrumentos de cooficialização de línguas, requeridos 
por indivíduos interpelados, enquanto sujeitos, identificados, ou não, nes-
sas formações discursivas (emergente, de cooficialização) e ideológicas (de 
mundialização/globalização). Para Orlandi (2017, p. 181-182),

4 Sociais e históricos vividos no mundo afora, em uma discursividade, possível por essa 
formação ideológica, que se ocupa de muitos sentidos.
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Podemos mesmo adiantar que há uma formação ideológica capitalista 
dominante e que se realiza através da projeção de inúmeras formações 
discursivas que formam um complexo a dominante: formação discur-
siva da mundialização, formação discursiva da migração, formação dis-
cursiva da ecologia, formação discursiva do terrorismo, formação dis-
cursiva da delinquência etc. Esse complexo de formações discursivas é 
a manifestação, na linguagem, do fato de que o capitalismo mantém-se 
em sua dominância, praticando-se, nas diferentes falas da mundializa-
ção, domesticando contradições. 

Dessa maneira, é possível notar que no século XXI – coadunando 
com a posição de Orlandi (2012, p. 27) – a formação discursiva pela qual o 
discurso da cooficialização (instituído no início desse século) produz sen-
tidos, é a formação discursiva dos emergentes, como efeito de um discurso 
(neo) liberal da ciência, ou seja, o discurso da mundialização (globalização) 
e o do consenso.

Explica a autora (2012, p. 24) que nesse século, o XXI,

nossas questões passam pela mundialização e seus efeitos nas políticas 
dos estados nacionais, e pela noção de consenso, que é base da mistifi-
cação democrática. O discurso da mundialização é um discurso (neo) 
liberal. E este é o discurso dominante atual.

Ainda que essa mundialização, engendrada pelo (neo) liberalismo, 
seja financeira5, onde se defende a pouca intervenção do governo e se dá 
ênfase à globalização, nada obsta que tal ideologia não esteja, também, pre-
sente em discursos outros, “como o político, o jurídico, o da violência, o do 
ambientalismo, o científico” (Orlandi, 2012, p. 24) do mesmo modo – e 
por que não dizer? –, como no discurso da cooficialização, das minorias, do 
direito à língua, na Amazônia Legal.

5 É interessante lembrar que foi nos governos do ex-presidente Fernando Henrique Car-
doso que o neoliberalismo começou a ser difundido e seguido de uma maneira mais aberta, 
no Brasil, mesmo com o seu marco inicial datando um pouco antes. E, aqui, no Brasil, inclu-
sive, o neoliberalismo passou a ser sinônimo de privatização de empresas, pelo Estado.
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Esse discurso (neo) liberal surge da ilusão do nascimento de uma 
comunidade internacional, resultado da globalização, que passa a conside-
rar a possibilidade do mundo, como trata Orlandi (2017), ser Um. Essa 
comunidade internacional estabelece, no caso dessa análise, o que se pode 
dizer ou não, em termos de direitos linguísticos, seja na Amazônia Legal, 
ou no âmbito internacional. Trata-se da Organização das Nações Unidas 
(ONU), que se diz em prol da promoção da cooperação internacional, que 
se dá pela mundialização (Orlandi, 2017, p. 183):

No entanto, a aparente unificação planetária esconde profundas dis-
paridades. É um espaço hierarquizado de um mundo da concentração: 
Estados Unidos, Europa e Japão. Hoje, os emergentes: China, Índia, 
Brasil, Rússia. É o mundo das redes mais do que dos territórios: redes 
de transporte, de mercadorias, de matérias primas e de energia; de tele-
comunicações, relacionais. 

Frisa-se a expressão “mundo das redes”, no que se refere em especial 
às redes relacionais, que se dá entre os países, especialmente os emergentes, 
ao se afirmar sobre essa formação discursiva emergente, do discurso de coo-
ficialização, que se diz em favor da universalização da proteção, promoção 
e da garantia ao direito das/às línguas, nesse discurso da mundialização, 
que é verificado, também, como prática discursiva na Amazônia Legal. 
Mundialização esta que, de acordo com Orlandi (2017, p. 183) “reforça as 
desigualdades, tanto no plano espacial como no social”.

Desta maneira, ao considerar-se a formação discursiva, de acordo com 
Indursky (1997, p. 44), como “contendo, no seu interior, redes de formu-
lações, ao constituir seu saber próprio, constitui, no mesmo movimento, a 
memória discursiva”, memória esta que é fundamental na compreensão do 
funcionamento desse discurso de cooficialização e como ele significa, por 
efeito de sentido, na Amazônia Legal, enquanto um gesto de direito à língua.

Análise da lei nº 211 de 04 de dezembro de 2014

Pela descrição dessas condições de produção de sentidos, que de 
acordo com Orlandi (2015, p. 28) “Elas compreendem fundamental-
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mente os sujeitos e a situação. Também a memória faz parte da produção 
do discurso”, pode-se analisar como a memória funciona nesse discurso 
de cooficialização e compreender uma formação discursiva emergente 
(enquanto lugar mais ou menos provisório historicamente), justamente 
pela compreensão do(s) sentido(s) do que está (sendo) dito nas leis de coo-
ficialização e do que não foi dito nelas, como explica Orlandi (2015, p. 43) 
“o trabalho do analista: observando as condições de produção e verificando 
o funcionamento da memória, ele deve remeter o dizer a uma formação 
discursiva (e não outra) para compreender o sentido do que ali está dito”, 
sabendo que “Os sentidos não estão assim predeterminados por proprie-
dades da língua. Dependem de relações constituídas nas/pelas formações 
discursivas”, como ensina Orlandi (2015, p. 42). E sobre o dito e o não-dito, 
a autora explica que “Quando se diz ‘x’, o não-dito ‘y’ permanece como 
uma relação de sentido que informa o dizer de ‘x’” (Orlandi, 2015, p. 81). 
Parafraseando-a – com a finalidade de explicar tal ensinamento por meio 
do objeto da análise – uma formação discursiva implica uma outra: “oficial” 
significa pela sua diferença com “cooficial”, “com direito” significa pela sua 
relação com “sem direito” e por aí vai.

Tem-se assim, nessa formação discursiva, a constituição da Lei nº 
211 de 04 de dezembro de 2014, que Dispõe sobre a cooficialização das lín-
guas Wapichana e Macuxi, no município do Bonfim/Estado de Roraima/Região 
Serra da Lua. O texto desse instrumento é o que segue:

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BONFIM, faço saber que a 
Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Língua Portuguesa é o idioma oficial da República Federal do 
Brasil.
Parágrafo Único – fica estabelecido que o município do Bonfim/ Estado de 
Roraima, região Serra da Lua, passa a ter como línguas cooficiais: Macuxi 
e Wapichana.
Art. 2º - O Status de línguas cooficial concedido por esse objeto, obriga o 
município
§1º - A prestar os serviços públicos básicos de atendimento ao público 
nas repartições públicas na língua oficial e nas duas línguas cooficiais;
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§2º - A produzir a documentação pública, bem como as campanhas 
publicitárias institucionais na língua oficial e nas duas línguas cooficiais;
§3º - A incentivar e a apoiar o aprendizado e o uso das línguas cooficiais 
nas escolas, comunidades e nos meios de comunicação.
Art. 3º - São válidas e eficazes todas as atuações administrativas feitas na 
língua oficial ou em qualquer das cooficiais.
Art. 4º - Em nenhum caso alguém pode ser discriminado por razão da língua 
oficial ou em qualquer da cooficial que use.
Art. 5º - As pessoas jurídicas devem ter também um corpo de tradutores no 
município, o estabelecido no caput do artigo anterior, sob pena da lei.
Art. 6º - O uso das demais línguas indígenas faladas no município será asse-
gurado nas escolas indígenas, conforme a legislação federal e estadual.
Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de Bonfim, Estado de Roraima – 04 de 
dezembro de 2014.
Lisete Spies
Prefeita do Município de Bonfim

No texto, observa-se que a interlocução ocorre entre a Prefeita, 
enquanto chefe do executivo, a Câmara dos Vereadores, lugar de legitimi-
dade do sujeito vereador e o cidadão, falante de língua minoritária, ou não, 
no município de Bonfim/RR.

Nota-se, da mesma forma, uma hierarquia já estabelecida entre os 
interlocutores, que aparenta ser, mas não é transparente. Hierarquia que se 
marca pelas posições que são ocupadas, as quais cada um dos interlocutores 
pertence e se mostra pela: 1) posição de comando, 2) posição de comando e 
de obediência e 3) posição de obediência, com comando implícito. Fala-se 
em comando implícito, porque se compreende que se a decisão de se redigir, 
deliberar, aprovar, sancionar e homologar uma norma surge justamente da 
tensão que existe na cobrança por parte desse terceiro (cidadão) aos pri-
meiros (Prefeito e vereadores), nessa direção, é importante compreender, 
como explica Lagazzi-Rodrigues (1988, p. 39), que “Direitos e deveres só 
se concebem em contraposição um ao outro: os direitos de uma pessoa são 
sempre os deveres de outra e vice-versa. Por isso a tensão constitutiva das 
relações interpessoais”.
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Eles, Prefeito e vereadores, não decidiram cooficializar as línguas 
Wapichana e Macuxi sem algum motivo. Tem aí um gesto que não é trans-
parente. Eles não fizeram isso por crerem na necessidade do povo em ter 
sua língua garantida, mas o fizeram já pela formação discursiva em que 
estão, nas quais são sempre já assujeitados ideologicamente.

O comando implícito não é aqui compreendido como a linguística 
compreende o signo implícito, mas buscamos compreendê-lo em sua mate-
rialidade. Desta forma, trabalhamos nessa noção, deslocando sentidos e 
compreendendo o comando implícito como aquele que acontece, que se 
dá no que não é dito, mas que significa e que engendra sentidos, não pela 
censura – que na análise de discurso é aquilo que pode ser dito, mas não é 
–, mas pela falta, nas relações de força e poder, que silencia, mas que não 
impede os sentidos. No comando implícito não há a necessidade do dizer – 
pelos estudos discursivos sabemos que o não-dito também significa –, não 
por medo, por repressão ou por censura, mas porque nas relações de força e 
poder, o comando que não é dito, também significa.

Esse comando não precisa necessariamente ser dado por quem está 
no “topo” do poder, justamente porque não há como identificar quem dita 
as regras no jogo político de comando e obediência, sem considerar a his-
tória e a ideologia, por exemplo: em certo momento quem diz o que deve 
ser feito, ou não, é a prefeita ao instituir uma lei, como a de línguas; em 
outro momento, quem dita as regras no jogo político é o vereador, que se 
diz representar o povo e cobra, por meio dos projetos de lei, a instituição 
de uma norma; e há também a cobrança velada realizada pelo povo, que 
quer sua língua legitimada, reconhecida, oficializada, que não precisa dizer 
isso para materializar sua vontade nessa relação. É aí que se dá o comando 
implícito, naquilo que não é dito, não precisa ser dito, mas que significa, no 
ideológico, pela história.

O comando implícito vem de encontro a uma obediência já regulada 
ideologicamente (é o povo que vota, para pôr no poder prefeitos e vereado-
res nessa formação social), um cidadão, enquanto sujeito, não precisa dizer a 
sua necessidade a um político qualquer.  O político atende as demandas (ou 
o que significa como demanda) e atua ao legislar, ao dizer, mesmo sem uma 
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cobrança dita, ou feita, acerca dessa demanda, nisso percebemos a história 
produzindo sentidos na sociedade pela ideologia.

Essa hierarquia se dá nessas condições de produção, que faz com que 
um seja subordinado ao outro, pelo discurso do jurídico. Discurso esse que 
obriga a obedecer àqueles que são “legitimamente” eleitos. Na medida em 
que a Prefeita é a chefe do executivo municipal, ela é quem pode decretar e 
por isso tem sempre a possibilidade de desconsiderar/dispensar as decisões 
deliberadas pela Câmara de Vereadores. Por sua vez, a Câmara de vereadores, 
na pessoa do vereador é quem pode legislar em prol do povo e de si mesmo, 
caso queira. Por outro lado, têm-se os cidadãos falantes da língua Wapichana 
e da língua Macuxi, que se colocam no direito de pedir a garantia de um 
direito, enquanto minorias que, em suas localidades, não são minorias de 
números, mas minorias ideologicamente constituídas como tal. São eles, os 
falantes de Wapichana e Macuxi, que têm o poder do voto em mãos (voto 
que dá o poder aos políticos) e que podem se recusar a votar (não permitir 
a reeleição). Como tratado anteriormente, trata-se da formação discursiva 
emergente, que se dá por essa formação social (neo) liberal, que se constitui 
num discurso de mundo globalizado, discurso de mundialização.

Neste caso, de certa forma, é caracterizado, nessa relação de força 
e poder, um jogo (que é político) de riscos/ameaças que não são eviden-
tes, mas que pelo não-dito significam. Esse jogo de riscos/ameaças, que se 
dá por ambas as partes, condiciona a tensão na relação da cooficialização 
das línguas no município. Pela maneira como essa formação social (neo) 
liberal se organiza em suas relações econômicas e políticas, a garantia da 
cooficialização da língua significa para os cidadãos falantes, de Wapichana 
e Macuxi, um reconhecimento de um direito e de sua posição, enquanto 
imaginariamente iguais. Dessa forma, não ter esse direito de língua coofi-
cial, enquanto percebem outros os terem, representa uma ameaça/um risco 
muito maior a esses falantes, que se colocam enquanto minorias, enquanto 
povo que não é ouvido, excluído. A dependência econômica e política faz 
com que a decisão final fique a cargo da Prefeita, que é quem pode decretar 
e, assim, homologar o direito à língua Wapichana e Macuxi, após todo o 
trabalho realizado pelo legislativo, ao instituir tal processo. Essa decisão se 
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dá, então, em uma tensão, que é permeada por direitos e deveres, conflitos e 
confrontos, nessas relações.

Nessa relação tensa de poder, entre cooficializar, ou não, uma língua, 
observa-se que o poder da Prefeita não é absoluto, e que encontra seu limite 
na resistência dos sujeitos, falantes das línguas Wapichana ou Macuxi, que 
é determinante na decisão de decretar a lei. Resistência, mesma, que pode 
existir por parte dos não falantes de línguas minoritárias, os que falam a 
tida como língua oficial (Língua Portuguesa), caso desejem se opor à norma 
positivada em favor de outros, não falantes da língua oficial. Como diz 
Lagazzi-Rodrigues (1987, p. 2) “Configurou-se a coerção do poder que se 
quer absoluto, mas que encontra, na resistência do sujeito (-de-direito), o 
seu limite”. Então, é em meio a essa tensão que se constitui tal instrumento 
normativo que legisla em prol da cooficialização dessas línguas (Wapichana 
e Macuxi), como, de igual modo, nas outras – sejam anteriores ou poste-
riores. Sem esse gesto de resistência, essas línguas outras permaneceriam 
excluídas do âmbito legislativo e jurídico.

Assim, nessa análise, os verbos são pistas importantes.
Ao retomar o mesmo gesto de escrita, percebido em outras leis coo-

ficializadoras de línguas, em afirmar que “A Língua Portuguesa é o idioma 
oficial da República Federal do Brasil”, nota-se a manutenção do poder dado 
a essa língua e a ideologia funcionando, no sentido de um discurso que é 
nacionalista, como considera Rodríguez-Alcalá (2004, p. 31) “Essa questão 
será situada no contexto da instituição da língua nacional promovido pelo 
Estado no processo de centralização que o caracteriza, processo no qual 
essas línguas ficaram excluídas de seu aparato jurídico-administrativo”. Esse 
nacionalismo se define a partir do momento em que a Língua Portuguesa 
é estabelecida como símbolo nacional (vale lembrar que a Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1967 e a Constituição dos Estados 
Unidos do Brasil de 1946 falam em língua nacional e idioma nacional, 
respectivamente), para os brasileiros, fato que é ideológico e histórico, e que 
se consolida no capítulo III, da Constituição Federal, que trata da naciona-
lidade, em seu Art. 13, ao dizer o mesmo: “A língua portuguesa é o idioma 
oficial da República Federativa do Brasil”, o que já produz nos falantes de 
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línguas de minorias um sentimento de confronto com os falantes da língua 
oficial. Na opinião de Rodriguez Zuccolillo (2000, p. 194)

Consideramos a relação da nação com uma língua como uma relação 
estabelecida historicamente, vinculada a processos de identificação as-
sociados aos requisitos político-administrativos dos Estados nacionais, 
que determinam a necessidade da adoção de uma língua nacional (ou 
de mais de uma língua). Mas a definição das nações a partir da língua 
(e outras tradições culturais) é uma característica de um tipo particular 
de nacionalismo.

Então, pela análise, é possível verificar que o nacionalismo presente 
nesses discursos de cooficialização apresenta/representa “elementos das 
formulações dogmáticas, xenófobas e racistas características das últimas 
décadas do século XIX, matriz dos nacionalismos totalitários posteriores” 
(Rodriguez Zuccolillo, 2000, p. 9), e que os sentidos esperados pelos falantes 
dessas línguas de minorias são os de igualdade, de direito, de (ser) nacio-
nal. E justamente esses sentidos são postos em evidência com a instituição 
de uma lei que cooficializa língua(s), na Amazônia Legal, o que, de certa 
forma, apaga o funcionamento do político nesse discurso de cooficialização 
e enceta na naturalização desse nacionalismo que o determina.

Seguindo na análise, ainda que em paráfrase, em repetição, – fala-
mos isso, porque em outras legislações que versam sobre o direito a língua, 
observa-se uma compilação integral do que está positivado, escrito na 
letra (textualidade) da lei – esse texto já significa ao dizer que “São váli-
das e eficazes todas as atuações administrativas feitas na língua oficial ou 
em qualquer das cooficiais [...]”, a lei não delimita/delega essa autoridade 
em atuar administrativamente somente à língua oficial, ou seja, a Língua 
Portuguesa, mas estende essa atribuição, que tem força, que significa, aos 
falantes de qualquer outra língua cooficial, não se limita sequer às duas 
línguas Macuxi e Wapichana, que estão sendo cooficializadas, mas permite 
até outras. Isso caracteriza um abrandamento na relação da tensão em se 
instituir uma lei sobre língua no sentido de: não se agrada a somente um, 
mas a todos possíveis.
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Em “O Status de línguas cooficial concedido por esse objeto, obriga o 
município”, coloca em evidência a irrelevância do fator cultura, identidade, 
nacionalismo, direito, entre outros, na prestação de serviços por parte do 
município aos falantes de língua Macuxi ou Wapichana. O que leva o 
município a cumprir a lei não é o respeito à língua, mas a obrigatoriedade 
agora estabelecida pela norma, pelo status de língua cooficial. O próprio 
município regula sobre si, de maneira coercitiva, essa obrigação de fazer 
valer um direito a um falante de língua outra. Aí entram as relações de 
força e poder, quando o município se submete coercitivamente à norma que 
ele mesmo estabeleceu. Esse mesmo status já significa essas línguas, que 
são indígenas, de uma forma diferente das outras, igualmente indígenas, 
quando se observa que “Em nenhum caso alguém pode ser discriminado por 
razão da língua oficial ou em qualquer da cooficial que use”; a discriminação às 
outras línguas indígenas não é regulamentada, isso traz uma questão que 
se baseia na obrigação de que se deve fazer e não fazer o que em lei é esta-
belecido, nada, além disso. Logo, apagar as outras línguas indígenas nesse 
mesmo texto legal que trata do “reconhecimento” de duas línguas que são 
indígenas é marcar a contradição no que está sendo dito.

“O uso das demais línguas indígenas faladas no município será assegurado 
nas escolas indígenas, conforme a legislação federal e estadual”. Ora, a locução 
verbal “será assegurado” retoma um dizer. Afinal, na Constituição Federal, 
as línguas Wapichana e Macuxi também já não eram asseguradas, como 
as demais línguas indígenas? Por acaso, há maior importância de uma lín-
gua sobre a outra, ainda que sejam indígenas? A questão do nacionalismo 
aponta que sim, e isso é ideológico. São formações ideológicas que enca-
pam o dizer de qual língua é ou não mais importante. Ao se dizer “será 
assegurado”, a locução evidencia um indício de que a direção do discurso 
pode ser alterada. No entanto, se por um lado a forma verbal no artigo 
recortado “será assegurado” coloca os falantes de outras línguas indígenas 
em outra posição, por outro lado faz com que os falantes das línguas que 
estão sendo cooficializadas se sintam privilegiados, assumindo uma posição 
de igualdade aos falantes da língua oficial. Ao dizer que estão assegurados 
conforme legislação federal e estadual (leis superiores às normas munici-
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pais) procura-se atenuar o fato dessas outras línguas indígenas não estarem 
recebendo o mesmo status de língua cooficial, que para as línguas Wapi-
chana e Macuxi está sendo outorgado.

No primeiro momento, a Prefeita tenta atribuir essa responsabili-
dade à letra da Lei “Lei nº 211[...] Dispõe sobre a cooficialização das línguas 
Wapichana e Macuxi, no município do Bonfim/Estado de Roraima/Região Serra 
da Lua” e à Câmara dos Vereadores em “faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei”, referindo-se de forma positivada que 
quem dispõe é a lei e quem aprova é a Câmara de Vereadores. Ela reforça 
apenas a direção constitutiva da norma, ao fixar que dela foi somente a ati-
tude da sanção do texto. A Prefeita não se diz como realizadora da norma, 
idealizadora da Lei, reforça apenas a sua responsabilidade como chefe do 
executivo em sancioná-la. Ela entende que a questão não é mais discutir a 
norma, já que o enfoque do discurso não é mais esse, mas não pode con-
tinuar a ignorar a sua responsabilidade no ato e no fato. Gesto, este, que é 
característico da força coercitiva dessa formação discursiva emergente.

“Dispõe [...]”, “[...] faço saber [...]”, “[...] aprova [...]” são, em efeitos 
de sentidos, justificativas para lidar com a responsabilidade em instituir, ou 
não, a língua cooficial. Compreende-se isso quando, por meio desse jogo de 
palavras (dispor, que se refere à prática da letra da lei6; fazer saber, que se 
refere à prática da prefeita7; aprovar, que se refere à prática da Câmara de 
Vereadores8) se desloca a atenção da responsabilidade da prefeita no ato de 
legitimar a lei, na medida em que se joga com a questão da vontade de outros.

Essas formas verbais produzem sentidos não apenas pelo gesto do 
sujeito (Prefeita), mas trazem consigo a materialidade da letra da Lei e da 
Câmara de Vereadores, o que possibilita a relativização da responsabilidade 
da Prefeita ao sancionar a norma. Falamos em relativização da responsa-
bilidade, justamente por isso, enquanto sujeito, a Prefeita pela posição que 

6 Por sua força coercitiva, normatizada, positivada, que injunge ao fazer, ao submeter-se a 
ela.
7  Por sua legitimidade, enquanto representante municipal, em homologar uma norma e 
executá-la.
8  Por sua autoria, enquanto representante dos munícipes, em propor uma norma e 
redigi-la.
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ocupa – que já é histórica e ideológica – assumiria toda responsabilidade 
pelo que está sendo dito na lei, mas ao deslocar os sentidos do que é dito, 
por meio desse jogo de palavras com os verbos dispor, fazer saber e aprovar, 
ela relativiza a sua responsabilidade, fracionando-a entre os sujeitos que 
estão nessas mesmas condições de produção. A lei de cooficialização é um 
dizer, já dito em outro lugar;  assim, com essas formas verbais, se impede 
a recriminação da Prefeita em ter sancionado a lei, porque quem fala, aí, 
são as instituições (Lei, Prefeitura e Câmara de Vereadores), que são ideo-
lógicas, que autorizam a Câmara (Poder Legislativo) aprovar e a Prefeita 
(Poder Executivo) sancionar.

Por ora, observamos que sobre o direito à língua, sobre o direito de 
falar a própria língua, mais se fala do que se pratica, pois como já dito por 
Orlandi (2017, p. 191), “o imaginário tem fortes consequências sobre o real”.

Considerações finais

Por fim, se é que se pode concluir algo ou alguma coisa, na medida 
em que se compreendeu que os discursos sobre cooficialização de línguas 
se dão em uma formação discursiva emergente – que se dá nesse discurso 
de mundialização e de globalização, que se centra na unicidade, que se diz 
em prol da igualdade – foi possível verificar, pela análise discursiva do texto, 
que é pelas relações de força e de poder entre três posições que se distin-
guem: a Prefeita, a Câmara de Vereadores e o cidadão, que o direito à língua 
é significado.

Nessas relações de força e de poder, há a tensão no comando-obe-
diência, noção apresentada por Lagazzi-Rodrigues (1987, p. 7), ao referir 
que “comando-obediência, presentes nas mais diversas situações e diferen-
tes contextos sociais, leva as pessoas a se relacionarem dentro de uma esfera 
de tensão, permeada por direitos e deveres, responsabilidades, cobranças e 
justificativas”. A partir dessa noção de comando-obediência da noção do 
não-dito, deslocamos sentidos e propomos a noção de comando implícito, 
enquanto aquele comando que tem força, nas relações de poder, mas que 
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não se diz para significar, o comando que não é preciso ser dado, ser dito, 
para que aconteça.

Pela análise, pode-se observar, ainda, que os interesses – que estão 
sendo determinados por essas práticas discursivas, que são ideológicas, de 
direitos humanos, por aparelhos do legislativo, do judiciário e do executivo 
– de individualizar os sujeitos falantes de línguas outras, enquanto mino-
rias, não deslocam esses sentidos, mas silenciam a resistência das minorias 
linguísticas e são políticos. Essa resistência é silenciada no momento em 
que o Estado passa a positivar essas línguas outras. Resistência esta, que é 
igualmente constitutiva do ritual ideológico do assujeitamento desse sujeito 
falante de língua outra.

Ao longo da análise, é possível notar que ao ter dividido a respon-
sabilidade no ato de sancionar a norma, a Prefeita coloca no jogo político 
a autoridade da Câmara de Vereadores e a força normativa da Lei n.º 211. 
Atribui assim, a responsabilidade e a culpa da situação a todos os envol-
vidos, no ato que se relaciona aos cidadãos falantes das línguas Macuxi e 
Wapichana. O que realmente se discute é essa relação política, na medida 
em que para nenhum dos interlocutores interessa explicar a tensão exis-
tente no ato de normatizar as línguas cooficiais determinando, assim, os 
lugares que cada um ocupa nessa relação tensa, , ao buscar significar de 
outra forma, tais línguas.
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3.	 Narciso	acha	feio	o	que	é	espelho:	o	Norte	ainda	
apagado	numa	bússola	ensandecida1

Luiz	Carlos	Martins	de	Souza	(UFAM)

 

Todo produto simbólico se implica com a construção de uma narra-
tiva: é preciso contar uma história, é preciso roteirizar, é preciso construir 
uma sequência e uma relação entre imagens, sons e textos. Ou, mesmo que 
não se elabore isso, uma memória comparece, como grade de interpretação, 
diante de um produto para um interlocutor. Mesmo que não queiramos, aí 
uma outra história se conta, para além do que veicula o objeto significante. 
Todos experienciamos processos de identificação com diferentes produtos 
simbólicos: um personagem, sua história, somos nós, é nossa história. Nos 
identificamos com ou rejeitamos enredos, personagens, poemas, canções, 
filmes, produtos audiovisuais, imagens, paisagens, construções, desenhos ou 
pinturas. Assim, ao estruturar histórias, ao enquadrarmos, ao representar-
mos, catalisamos memórias, filiações, processos identitários e míticos. 

Neste sentido, estamos irremediavelmente moldados dentro de 
estruturas simbolicamente dominantes, quer sejam representativas, narra-
tivas ou perceptivas, da civilização judaico-cristã, da greco-romana e, pelas 
fusões, contrastes, contradições, na Europa e nas Américas, da colonização 
e subcolonização cultural, impostas pelo capitalismo, e, por sermos perife-
ria, pela imposição da indústria cultural hollywoodiana e sudestina. 

Essa memória, que comparece à revelia ou não de nossa vontade, 
com suas ideologias, elege em nós e por nós modos preponderantes de inte-
ligência política, afetiva, emocional, com concepções do que é um herói, 
um vilão, de quais são os conflitos, das jornadas míticas, de narrar e de se 
narrar, do papel do indivíduo e da sociedade. Estabelecem padrões de como 

1 Publicado inicialmente em Policromias, Vol. 4, Número 2 (2019).
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se relacionar com o outro, dos modos de resolução de conflitos, de sintaxe 
audiovisual, de suas composições, de seus pontos de fuga, de enquadra-
mentos, de grafismos, de paisagens sonoras que compõem essas narrativas 
ou que ecoam nelas. Assim, as ideologias modelam não só nossa percepção 
visual e sonora, mas sobretudo modelam os enredos, tanto os que construí-
mos para nossas vidas quanto os que lemos em nossas vidas.

A construção narrativa representa, assim, uma consolidação material 
e simbólica de processos históricos, discursivos; e inconscientes, de recal-
ques; e do conceito que um povo tem de si, um espelho que reflete e inverte 
quem somos e, por suas imensas possibilidades de adequação, adestramento 
ou transformação, reflete como gostaríamos de ser, estabelecendo, para sub-
jetividades e coletividades, ideais e regras ou rompimento de regras do que 
desejar ou não desejar.  

As narrativas míticas (mitos, lendas, folclore, causos, cantigas de 
roda, literatura) sempre foram o principal meio de constituição de identi-
dades, de subjetividades, de propagação de ideologias, de comportamentos, 
de hábitos, de crenças, na história humana. Mas hoje esse papel cabe, sem 
sombra de dúvida, ao poder dos produtos audiovisuais, e das redes sociais, 
que remodelam os modos de pensar, agir e sentir de uma sociedade. 

Eles influem nas manifestações artísticas, nas concepções de 
identidade, na politização, na educação, e podem possibilitar, ou não, a 
manifestação da diversidade cultural, enraizando-se profundamente no 
cotidiano de uma sociedade. São, portanto, essenciais para a formação da 
imagem coletiva do país e de nossas múltiplas visões de mundo.

Assim, as obras e textos, sejam eles audiovisuais, visuais, sonoros, ver-
bais, ao veicularem mitos, temas locais, nacionais ou universais, reforçam 
ou arruinam identidades, quer globais, quer regionais, promovem atitudes, 
hábitos, simbolizam conflitos e contradições de indivíduos e sociedades, 
estetizando as relações políticas e politizando concepções estéticas.

A malandragem é um exemplo de um desses arquétipos que enforma 
o imaginário nacional e tem o poder de um mito fundador na latinidade, 
como já demonstraram Cândido (1970), DaMatta (1990). Lembro aqui 
dos malandros Dora, em Central do Brasil (1998), João Grilo e Chicó, no 
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Auto da Compadecida (2000). Dora se converte ao outro, ao sagrado. João 
Grilo e Chicó seguem enganando até o sagrado. A história que constitui e 
que manifesta o efeito de identidade brasileira está cheia de eventos e pro-
cessos discursivos que se cristalizaram e se repetem ainda hoje em diversos 
produtos culturais e ambientes comunicacionais. 

O interacionismo e o dialogismo se tornaram dominantes nos estu-
dos da linguagem: quem diz o quê para quem, em quê circunstâncias e com 
quais propósitos. Já entendemos que o sentido não se prende ao texto, mas 
envolve a situação imediata de comunicação. Nessas perspectivas, é preciso, 
portanto, ir além do texto, atingir o nível pragmático da sua formulação: 
um destinatário explicitável atua na coenunciação textual, já que ele sempre 
é previsto por quem enuncia. Por isso, defendemos a constitutividade do 
interlocutor no processo de comunicação. A Linguística Textual e algumas 
abordagens discursivas se detêm nesse patamar de compreensão das relações 
de sentido. Tal avanço nos estudos da linguagem já atingiu a Antropologia, 
como nos atesta Sergio Ivan Gil Braga: “a construção social de identidades 
depende, no mínimo, de quem fala e da sua situação relacional diante dos 
outros” (BRAGA, 2007, p. 61).  

Assim, por sermos seres de linguagem, podemos afirmar que toda 
narrativa, ao afirmar identidades, contraditoriamente, também institui alte-
ridades. Efeito da discursividade aglutinada e organizada em Newton, que, 
buscando descobrir leis universais enunciáveis de forma precisa e racional, 
estabeleceu o significante “sistema”, na Física, na Química e na Biologia, e 
o fez se espalhar como episteme. Em nossa área, o sistema se instituiu com 
Saussure em suas dicotomias, entre semelhanças e diferenças relacionais, 
compreendidas pelo conceito de “valor”, no Curso de Linguística Geral 
(2003 [1916]).

Entretanto, é preciso evidenciar nossa filiação ao ponto de vista de 
que o outro nem sempre o vemos ou prevemos, porque não dominamos o 
que nos domina. Não conseguimos alcançar completamente como pensá-
vel, o que nos faz pensar. 

Efeitos do que Lacan modelou sobre a relação do Outro e do outro: 
o grande A, e o pequeno a, como nos resume Quinet (2012, p. 8-9): 
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Aquele que vejo na minha frente, como outro - foi a partir dele que eu 
fui feito (…). Eu projeto no outro conteúdo, intenções e até pensamentos 
meus; eu me vejo nesse outro no qual identifico traços meus, eu o vejo 
como meu ideal, que tanto admiro – como eu gostaria de ser igual a ele! 
Ou o vejo como meu rival e quero que morra! Ou o vejo com tudo aquilo 
que eu gostaria de ter – que inveja! Por que ele tem e eu não tenho? 

Assim, podemos começar a entender a dimensão política dessas 
três modalidades de relação com o outro: idealizando-o, invejando-o ou 
rivalizando com ele, estamos sempre em relação a, projetando conteúdos 
imaginários e nos subordinando em diferentes possibilidades de relação 
de poder com esse outro. Pela leitura lacaniana, o inconsciente é o discurso 
do Outro. Assim, por processos significantes, o inconsciente se estrutura 
e funciona como linguagem. O Outro é, portanto, também da ordem da 
linguagem: o Outro como demanda, como desejo (objeto a), como gozo. É 
daí que a subjetividade emerge: das relações consciente-inconsciente e das 
relações Eu-Outro. O eu é tanto o outro imaginário (eu ideal), quanto o 
Outro como desejo (o ideal do eu) (RODRIGUES, 2010). Mútua consti-
tutividade e espelhamento. 

Segundo Freud, o humano projeta “um ideal dentro de si, pelo qual 
mede o seu Eu atual[...]” (2010 [1914], p. 27). Esse ideal de si que o ser 
humano projeta e venera é o substituto do amor a si mesmo do narci-
sismo perdido de sua infância, pelo qual ele era o próprio ideal, sendo alvo 
de cuidado e de admiração de seus cuidadores e de outros seres próximos, 
encantados com uma criança. Sendo a imagem alvo do amor de si, esse eu 
ideal é imbuído de perfeição e de valor fálico. Por isso a diferenciação e 
relação entre Ich-Ideal e Ideal-Ich, por Lacan (2009 [1954], p. 166):

O Ich-Ideal, o eu ideal, é o outro enquanto falante, o outro enquanto 
tem comigo uma relação simbólica, sublimada, que no nosso manejo 
dinâmico é, ao mesmo tempo, semelhante e diferente da libido imagi-
nária. A troca simbólica é o que liga os seres humanos entre si, ou seja, a 
palavra, e que permite identificar o sujeito. [...] [O Ich-Ideal] pode vir a 
situar-se no mundo dos objetos no nível do Ideal-Ich, o ideal do eu, ou 
seja, ao nível em que se pode produzir essa captação narcísica. 
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Essa relação entre eu ideal e ideal do eu, pelo qual nos projetamos, 
nos transferimos, nos espalhamos, nos medimos, e no qual nos espelhamos, 
é narcísica, é decorrente do estágio do espelho, é do registro do imaginário, 
em sua vinculação borromeana com o simbólico, portanto se torna uma 
aspiração, um sonho e uma grade interpretativa. Recebemos dos cuidadores, 
pela linguagem, não apenas seu narcisismo, mas também suas exigências. 
Por esse “Eu” idealizado pelo outro, pelo social, nos vemos comprometi-
dos em termos de ser, de fazer e de cumprir determinadas demandas para 
sermos amados e reconhecidos (SOUZA, 2007, p. 1), ou nos rebelamos 
contra ela, num imbróglio subjetivo em que amor e reconhecimento ainda 
assim estão envolvidos. Estabelecemos, assim, uma idealização nossa, sín-
tese dessas representações dadas pela coletividade e que governará nossos 
pensamentos, escolhas, desejos e rejeições. Segundo Freud, essa noção de 
ideal do Eu nos ajudaria no entendimento da psicologia da massa, porque 
tem tanto um lado individual, quanto o lado social, já que é também “o ideal 
comum de uma família, uma classe, uma nação” (Freud, op. cit, p. 34). 

Se estendermos essas concepções para as narrativas, vemos como 
estamos irremediavelmente enredados em ideais e idealizações subjetivas 
e coletivas que necessariamente circulam pelo planeta todo. A alteridade, 
portanto, é constitutiva da noção de interioridade, de eu, de identidade. 
E pela Análise de Discurso Materialista, focamos em como o político e o 
ideológico produzem e são produzidos nesse processo. Assim, as regras e 
quebras de regras desses ideais e dos modos de desejar e não desejar fazem 
parte dessa politização estética e da estetização da política. 

Qualquer narrativa, ao estabelecer polarizações significantes, cristaliza 
relações políticas que nem sempre estão enunciadas, apreendidas, verbali-
zadas, significadas explicitamente. Por isso, congrego e sintetizo em que se 
debruçaram Freud, Lacan, Althusser, Pêcheux, Levi-Strauss, dentre outros: 
ao se estabelecer um objeto simbólico, o que ele narra, representa ou faz per-
ceber, veicula junto ideais, regras e quebras de regras do que fazer, do que 
não fazer, do que desejar e do que não desejar. O subjetivo e o coletivo estão 
irremediavelmente atados e nisso se constitui a sua politização. Significantes 
mestres se estabelecem, por sua ausência, articulando o simbólico, regrando-o. 
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Propondo um banzeiro discursivo, uma correnteza nessas noções, 
para pensarmos nossa condição amazônica e suas materialidades midiáti-
cas, podemos nos perguntar: quem é nosso outro? E como este outro nos 
determina? De quem nós somos o outro e como a ficção e a realidade são 
atravessadas pela noção dessa alteridade? Que possibilidades de relação 
podem ser depreendidas do que o simbólico nos possibilita? Assim, que 
resistências, contradições, embates, antagonismos, alianças e subordinações 
são significadas para que nos caibamos nelas? O que se estrutura, se enrijece 
e o que desliza, acontece, desloca tais estruturas?  

Venho pensando nisso em meus textos artísticos e acadêmicos. Na cria-
ção e realização em 2003/4 do DocTV “A Selva na Selva”, apreendi uma certa 
discursividade sobre a Amazônia. Tenho visto a produção de curtas-metra-
gens amazonenses, dentre outros vários produtos simbólicos, e vejo que essas 
são as principais questões na nossa crise de identidade no Brasil e, sobretudo, 
na Amazônia. Isso se manifesta na elaboração estética da incipiente indústria 
audiovisual brasileira. Assento-me com Pêcheux (2002, p. 54-55): 

a descrição de um enunciado ou de uma seqüência coloca necessaria-
mente em jogo (através da detecção de lugares vazios, de elipses, de 
negações e interrogações, múltiplas formas de discurso relatado...) o 
discurso-outro como espaço virtual de leitura desse enunciado ou dessa 
seqüência. 

Esse discurso-outro, enquanto presença virtual na materialidade des-
critível da sequência, marca, do interior desta materialidade, a insistên-
cia do outro como o próprio princípio do real sócio-histórico. E é nisto 
que se justifica o termo disciplina de interpretação, empregado aqui a 
propósito das disciplinas que trabalham neste registro.

O ponto crucial é que, nos espaços transferenciais da identificação, cons-
tituindo uma pluralidade contraditória de filiações históricas (através das 
palavras, das imagens, das narrativas, dos discursos, dos textos, etc...), as 
“coisas-a-saber” coexistem assim com objetos a propósito dos quais nin-
guém pode estar seguro de “saber do que se fala”, porque esses objetos es-
tão inscritos em uma filiação e não são o produto de uma aprendizagem: 
isto acontece tanto nos segredos da esfera familiar “privada” quanto no 
nível “público” das instituições e dos aparelhos de Estado.



61

Há sempre algo além, em outro lugar, independente de nossas 
escolhas, que determina nossas criações e interpretações: assim, não só na 
descrição e leitura ou análise esse discurso-outro se manifesta, mas também 
na criação, elaboração, produção. A isso Pêcheux nomeia como princípio do 
real sócio-histórico. Assim, diante de qualquer materialidade simbólica, se 
produzem identificações, categorizações, inclusões e exclusões não explici-
tadas para a consciência, para a vontade, para a intenção. Trabalho conjunto, 
confuso, contraditório, indiscernível, e não sinonimizável de ideologias e 
inconsciente (PÊCHEUX 1997 [1978]). Essa “pluralidade contraditória 
de filiações históricas” de que fala o autor, tem sua materialidade e vei-
culação reproduzida e/ou deslocada através das palavras, das imagens, das 
narrativas, dos discursos, dos textos, do que venho generalizando como pro-
dutos simbólicos. Mas a filiação histórica sempre recebe uma dominância, 
uma preponderância, uma priorização, e, por conseguinte, subordinações, 
esquecimentos, vazios, silenciamentos, secundarizações, que é preciso visi-
bilizar. Pêcheux não nega as “coisas-a-saber”, as certezas, as estabilidades, 
o trabalho da consciência, da vontade e da aprendizagem. Mas destaca 
que elas coexistem com objetos deslizantes, deriváveis, ambíguos, move-
diços, que provocam em todos os falantes uma insegurança no modo de 
referenciá-los, representá-los, apreendê-los em processos de significação 
e interpretação. É possível pensar que objetos inscritos em filiação e não 
produtos de aprendizagem, como diferencia Pêcheux, não são pensados, 
escrutinados, mas são dados, são obviedades, evidências, pertencimentos 
que, quando iluminados, mostram-se instáveis, viscosos e opacos à razão e 
se ancoram em processos e injunções do significar, conforme as formações 
ideológicas em disputa numa sociedade. 

O real sócio-histórico, ou real da história, é a luta de classes. Em 
Lacan, o real é inapreensível, insimbolizável, um resto, que escapa à percep-
ção, mas enunciável e representável pelo psicanalista como um impossível, 
uma realidade imanente a toda e qualquer representação. Associando esse 
explicitado por Lacan ao que expõem Marx e Pêcheux, o real manda lem-
branças. Constitui e institui destinos. 
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As duas classes sociais fundamentais, a classe produtora e a classe 
exploradora, se constituem nas relações de produção dominantes, segundo 
o princípio cientificamente estabelecido, apreendido por Marx na histó-
ria de todas as sociedades humanas, ao ler o nascimento, o progresso e o 
desaparecimento delas. Há, lógico, além das classes do modo de produção 
dominante, classes de outros modos de produção subordinados, e classes 
constituídas nas formas sociais (as formas de regularização das relações 
sociais ou “superestrutura”) (VIANA, 2012). Para congregá-las e tipificá-
-las, Marx dirá que, na divisão social do trabalho na sociedade, há classes 
improdutivas exploradoras (MARX, 1983), e classes produtivas. Essas duas 
são, assim, as classes fundamentais. 

Jameson (1989, p. 17) nos incita a retomar todo relato dentro dessas 
categorias que congregam, separam e dividem a história coletiva da humani-
dade, às vezes de forma disfarçada e simbólica, outras vezes de forma explícita, 
mas com o mesmo e repetitivo tema fundamental: como produzir a liberdade 
entre os humanos, a partir do que consideram essencial e necessário para sua 
sobrevivência no planeta? Cada episódio vital deste seriado inacabável é um 
trecho da luta de classes, portanto, dessa “única e vasta trama inconclusa”, 
nas palavras do autor. Entre os que são improdutivos e exploradores, e os que 
sustentam com seu esforço, sua vida, seu suor, tais exploradores, é possível 
generalizar enquadrando-os em duas categorias significantes: homem livre 
e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, agremiado e jornaleiro (diarista); 
resumindo, opressor e oprimido. Essa é a luta ininterrupta. É preciso res-
taurar na superfície de toda e qualquer narrativa essa realidade reprimida e 
enterrada dessa história fundamental ( Jameson, ibidem). 

A Amazônia é um lugar de cobiça internacional e de cuidado 
ambiental. Entretanto, o povo que cuidou dessa região por séculos tem 
sido massacrado, assassinado, ignorado, invisibilizado e silenciado. Há 
materialidades discursivas, processos simbólicos contínuos, que sustentam, 
estruturam e reproduzem isso: são parafraseados constantemente, produ-
zindo-se como eternos e, portanto, capturando qualquer resistência ou luta 
contra sua transformação. Isso provocou uma rejeição identitária nos dife-
rentes grupos sociais amazônidas. 
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As interpretações estabelecidas dão conta de que a cabanagem foi 
um conflito que existiu por causa da irrelevância política à qual as provín-
cias do Grão-Pará e Maranhão foram relegadas após serem integradas e 
comporem o Brasil, após sua independência. Muitos líderes locais da elite 
fazendeira, ressentidos pela falta de participação política nas decisões do 
governo brasileiro centralizador, promoveram a revolta. Ainda hoje essa 
centralização faz efeito. Foi assim que se construiu o disparate e a dis-
simetria regional, urbana, cultural, intelectual, artística, populacional e, 
sobretudo, econômica, entre o sudeste e o norte do Brasil, além de outras 
regiões, apesar de a Amazônia ter sustentado boa parte da riqueza do país, 
com a exportação da borracha, por exemplo, financiando a qualidade de 
vida da região Sudeste. Mas, “índio bom é índio morto”, como se institui 
na colonização das Américas, como reforçam as políticas públicas, ou falta 
delas para os povos originários, como se propaga nas ideologias da cres-
cente indústria cultural colonizadora, e como se manifesta no cotidiano 
brasileiro: “índio” não deve existir, “índio” não tem importância.  

Os sintomas dessa rejeição e dessa dissimetria se manifestam através 
de várias formas sociais, estéticas e políticas em nossas cidades da região 
Norte: a degradação e poluição ambiental, a violência social, a baixa e igno-
rada produção artística, intelectual, científica, o impedimento do direito de 
falar e de ser ouvido nos espaços regionais, nacionais e internacionais, os 
baixos índices nos exames que medem a interpretação de texto de nossos 
jovens e crianças estão entre os sintomas mais alarmantes. 

Constatamos o efeito disso, no real sócio-histórico, com o suicídio de 
indígenas, com a perda de línguas, de tradições, de diversas manifestações 
culturais e folclóricas, com a adoção e o uso indiscriminado de diversas pro-
duções simbólicas inadequadas para a região (imagens, publicidade, cinema, 
televisão, jogos, moda, arquitetura, paisagismo, agendas, interpretações).

Se os mitos, os valores, a tradição e o imaginário, efeitos e repro-
dutores dessas relações materiais, se cristalizam, logo, se materializam, na 
construção de qualquer texto, a política dessa materialização, entretanto, 
não é uniforme. Há valores que se sobrepõem, que dominam, que retroa-
gem e exercem seus efeitos no cotidiano e no imaginário do nosso povo, 
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silenciando e assassinando valores milenares da região. Assimilamos o dis-
curso de que a cultura dos grandes centros urbanos, a cultura da corte, a 
cultura da imagem eleita como modelo é superior à cultura milenarmente 
desenvolvida pelos povos amazônicos. Mesmo negando isso, reafirmamos 
obedientemente essa voz Outra, dada simbolicamente e constituidora da 
instância idealizada de cidadania, de coletividade, de identidade, de origem 
social, de espaço geográfico do qual se orgulhar, ao qual se deseja pertencer 
ou ao qual se deve menosprezar.   

Essa demanda de ser igual ao outro, de ser ouvido pelo outro, e de ser 
diferente do outro não cessa: a contradição produzida pela luta de classes 
movendo a história produz e reproduz a contradição de sentidos, nos nos-
sos produtos simbólicos. E ela deriva. Desliza de um lugar a outro. De que 
alhures vem esse discurso que nos pensa?

Defendo que, neste exato momento, em nossa conjuntura política e 
social, nessas condições de produção, a voz potentosa da mídia é que assu-
miu o controle como Grande Outro, como o principal significante mestre, 
o articulador simbólico que nos dá ou nos nega o direito de existirmos, de 
falarmos, de nos significarmos a partir desse lugar. Em outras conjuntu-
ras predominou (ou predomina ainda hoje em algumas formações sociais 
dominadas), o significante mestre ocupado por deuses, pelo pai, pelo pajé, 
pelo sacerdote, pelo rei, pelo Estado. Hoje é o Outro midiático que nos 
significa como sociedade, que nos dá o direito de existirmos ou não. 

O apagamento da nossa tradição milenar, dos nossos povos, de seu 
desconhecimento, é um sintoma e um exercício constante de violência física 
e simbólica. Assim, a mídia tem exercido o papel de articulador simbó-
lico: passamos a existir se a mídia mostrar. Somos o que a mídia disser. 
Esse outro estrangeiro, colonizador, é quem produz nossa identidade. Mas 
a mídia assumiu um lugar que de outro era. Não vemos o menor abando-
nado, o mendigo, o oprimido ao lado, mas se a mídia mostrar, se colocar um 
BG2, nos emocionamos. 

2 Abreviatura do inglês background (fundo). Música, voz ou efeito sonoro inserido simul-
taneamente à fala, num volume mais baixo, sublinhando a imagem, e produzindo emoções e 
sensações sonoras.
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Quando falo do outro, falo de mim mesmo. De quem eu quero ser e, 
contraditoriamente, de quem eu quero destruir. A identificação ou a rejei-
ção dos sujeitos com o que se apresenta em todo processo de comunicação 
é inevitável. 

Pêcheux criticou uma certa atitude aristocrática do estruturalismo. 
Seu objetivo era deslocar a preocupação com transcendentais e com as 
leituras dos Grandes Textos, para o que ele nomeia como “os espaços 
infraestatais que constituem o ordinário das massas, especialmente em 
períodos de crise”. Ele estimula análises e interpretações que se ponham 
“na escuta das circulações cotidianas, tomadas no ordinário do sentido (...)”. 
Esse registro do ordinário do sentido, do que é seu uso cotidiano, possui 
um caráter oscilante e paradoxal, que Pêcheux nomeou acima como objetos 
inscritos numa filiação e não numa aprendizagem, teria escapado comple-
tamente do olhar do movimento estruturalista. O autor denuncia que este 
nível de sentido foi objeto de uma aversão teórica, cuja consequência foi 
encerrar o estruturalismo “no inferno da ideologia dominante e do empi-
rismo prático, considerados como ponto cego, lugar de pura reprodução 
do sentido (…)”.  Esta concepção aristocrática se produz como se tivesse 
o monopólio das discursividades não estabilizadas logicamente, o que fez 
com que permanecesse presa (PÊCHEUX, op. cit., p. 52-53)

à velha certeza elitista que pretende que as classes dominadas são in-
ventam jamais nada, porque elas estão muito absorvidas pelas lógicas 
do cotidiano: no limite, os proletários, as massas, o povo... teriam tal 
necessidade vital de universos logicamente estabilizados que os jogos 
de ordem simbólica não os concerniram! 

Portanto, o modo de fazer ciência também está profundamente 
arraigado a zonas de cegueiras, de silenciamentos, de ideologias. Pêcheux 
defende que o humor e o traço poético não são “o ‘domingo do pensamento’, 
mas pertencem aos meios fundamentais de que dispõe a inteligência polí-
tica e teórica”. No nosso país, parte da esquerda ainda age com esse mesmo 
pressuposto aristocrático essencial que Pêcheux desmascara, pois, aqui, o 
humor e o traço poético, como inteligência teórica e política, também são 
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menosprezados: os proletários não teriam “(o tempo de se pagar um luxo 
de) um inconsciente!”. É preciso celebrar a inteligência teórica e política 
dos proletários e ao mesmo tempo denunciar os modos de reprodução das 
ideologias dominantes. Por isso, tenho tentado ser consequente com essa 
posição de Pêcheux nos meus trabalhos de análise e nos corpora aos quais 
me debruço, sem querer apenas ver o mesmo sentido se reproduzindo ad 
perpetuam rei memoriam. 

Vejamos trechos de textos que materializam essas relações de sentido 
que expus acima, esses processos discursivos. Conduzo o leitor para ver os 
memes e imagens analisados no seguinte endereço do Tumblr: Identidades 
Amazônicas (https://www.tumblr.com/blog/identidadesamazonicas). 

Figura 1: diálogos com não-amazônidas

Nesse meme, os quadrinhos estabelecem em sua evidência duas 
posições de interpretação entre os interlocutores representados. Há uma 
afirmação e duas perguntas em direção ao outro, cuja resposta aparece ape-
nas no terceiro quadro pelo que podemos interpretar como uma didascália 
“:suspira”. A esse outro que não fala, apenas suspira, é posta uma certa repre-
sentação de sua origem, de seu ambiente e de seus embates para estar nesse 
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ambiente. Parafrástica e paradigmaticamente, essas caracterizações se orga-
nizam em morar na floresta, ser atacado por onça, e só ter índio em Manaus. 
O “só tem... mesmo” produz, entre outros, um efeito de sentido desse lugar 
outro ocupado por um enunciado: “todo mundo diz que”, “é sabido que”. 
Há uma prova contrastante dessa voz outra, que reduz Manaus ao primi-
tivo, ao atraso, ao selvagem, rede sinonímica e parafrástica que comparece 
nos lexemas “floresta”, “onça” e “índio” e o “hahaha” desdenhador, redutor, 
inferiorizador que representaria o sentido da ridicularização, da diversão 
com a identidade, ou com as características do outro, de bullying, em que 
brincar e inferiorizar são lugares concomitantes e ambíguos em que se dis-
cursiviza uma posição para o outro e uma estratégia de interação. 

Figura 2: Manaus, cidade onde o capeta mora

Sem me aprofundar muito por hora, indico o print de uma postagem 
real de uma adolescente que migrou com sua família para Manaus (ver 
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Figura 2 no Tumblr “Identidades Amazônicas”: Manaus, cidade onde o 
capeta mora que ilustra essa posição de sujeito do interlocutor imaginado 
pelo autor.)

Uma outra voz se opõe, apesar de silenciada, de não estar represen-
tada como diálogo: o outro personagem com o braço na testa, representado 
pela impaciência, e pela didascália “:suspira”, dando a força da representa-
ção dramática ao esquemático personagem. Essa outra voz, presente, mas 
não explícita nesse outro personagem, parece resistir ao lugar dado por 
seu interlocutor, contradizendo-o: Manaus não é floresta, não tem onça 
atacando, não tem índio! Da aparente disputa, a discordância com a inter-
pretação dominante para a cidade capital do Estado do Amazonas, em que 
se subentende a categoria interpretativa dominante “Floresta Amazônica”, 
tem uma prova: a imagem de uma imensa e vasta cidade urbanizada, com 
prédios suntuosos, ruas asfaltadas, com um paisagismo planejado, onde pre-
dominam o azul celeste e o dourado mágico de uma cidade bem iluminada 
com energia elétrica. Entre o melhor e o pior, a vida urbana é superior à 
vida selvagem. Não ter índio habitando uma cidade é melhor que ter índio. 
Morar na floresta é pior, é mais inferior que morar na cidade. Ser atacado 
por animais é mais perigoso, aventureiro, ou fascinante que ser atacado por 
todos os perigos de uma vida urbana. A representação de um parece ser 
oposta à representação do outro, como se houvesse uma imagem a ser reba-
tida, a ser oposta, por outra imagem. Essa outra parece ser comprovada pelo 
valor de efeito de sentido factual, e irrevogável da imagem fotográfica bem 
editada, referencial de exatitude e condição de verdade, contrastante com 
desenhos rabiscados, representando o olhar do interlocutor, esquemático, 
rascunhado, impróprio.  

Não sabemos ao certo se são apenas dois, ou se são três persona-
gens de outra região, dadas as diferenças nas representações de traços de 
cabelo, de rosto, de pernas, em interação com o manauara. Mas todos estão 
submissos ao mesmo ideal dominante, à mesma regra dominante, que em 
um se diz, e em outro se mostra no modo como ele significa, como reage. 
O autor do meme se identifica com esse lugar representado por seu per-
sonagem manauara, ao escolher e privilegiar um recorte de Manaus, num 
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enquadramento plongeé de um grande plano geral aéreo, cujo ponto de 
fuga vai da esquerda para a direita do quadro. Obviamente como qualquer 
cartão-postal, a imagem que se quer transmitir, cristalizar, fazer dominante, 
representante do lugar, é uma imagem idealizada de cidade. Não se vai 
representar os seus problemas urbanos reais, não a sua pobreza, os buracos 
nas ruas, a falta predominante de saneamento e de arborização. 

O ideal dos personagens é dado por esse Outro, a que podemos conec-
tar, materializado nas ideologias de colonizadores, de progresso significando 
vantagem civilizatória, superioridade, avanço tecnológico, paisagismo e urba-
nismo, resultantes da ação humana, aparentemente com melhor qualidade 
de vida, com menos problemas de sobrevivência, e que silencia a alteridade, 
assassinando-a ou apagando-a. No real ou no simbólico. 

Sem poder me aprofundar na análise dos outros memes abaixo, 
devido aos limites desse texto, os reproduzo para que o leitor possa per-
ceber a insistência desse processo discursivo nas circulações cotidianas, 
destacando alguns aspectos do funcionamento dos sentidos: 

Figura 3: “quando digo que sou de/moro em Manaus”
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Neste, os dois aparentes lugares interpretativos também estabelecem 
o que dizem que somos e o que de fato somos. O texto final, em caracteres 
brancos numa tarja preta, materializa a aparente discordância entre os dois 
interlocutores: o eu que se coloca como fonte da enunciação significa “eu sei 
e tu não sabes”, “eu sou sábio, e tu és ignorante”, “eu estudei, e tu deves estu-
dar”. A estratégia para combater o que o outro, esse que o meme nomeia 
como “o Brasil” que pensa, é mostrar a representação equivocada e afirmar 
a aparentemente verdadeira. Mas a discursividade que os constitui e os sus-
tenta é a mesma do anterior: o progresso, o urbano, o desenvolvimento 
tecnológico é superior, é mais vantajoso, é melhor, merece mais destaque, 
deve ser tomado como referência, como padrão, como desejo, como busca. 
E a morada indígena, a vida indígena, a tecnologia indígena é inferior, é 
desrespeitosa, portanto, deve ser abandonada e transformada em cidade 
grande, urbanizada. 

Figura 4: Homem-aranha em Boa Vista (RR)

Esse mesmo processo discursivo constitui o bem-humorado meme 
com o herói estadunidense “Homem Aranha”, alcoolizado, desapontado e 
triste.
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Figura 5: o curumim e seu artesanato

Já neste acima, se acentua o contraste entre o verbal e o visual pelo 
efeito de ironia entre os termos “curumim”, “artesanato”, contrastados com 
o que pode ser interpretado como um trabalho de montagem de um apare-
lho de televisão por um operário de uma fábrica desse produto, no Distrito 
Industrial de Manaus. A logomarca comum em aparelhos produzidos na 
cidade aparece no canto superior esquerdo, abaixo do texto em caracteres 
brancos, no fundo azul. Implicitamente, o meme materializa a discursi-
vidade, corrente nas Américas, que nega suas raízes e origens indígenas. 
Entre o melhor e o pior, a formação discursiva aqui congrega os sentidos 
de não somos índios como pensam que somos. Não produzimos artesanato 
e objetos de modo precário, mas produzimos alta tecnologia de ponta, por 
isso somos uma sociedade avançada, apesar de “o país” não reconhecer ou 
não saber disso, nos encerrando em estereótipos degradantes. Essa posição 
discursiva repete a ideologia de que ser índio, ser curumim, criança indí-
gena, fazer artesanato é o que o outro pensa de nós e, portanto, precisamos 
reagir a esse lugar de significação em que nos limitam. Mas a reação e a 
resistência se produzem na submissão ao que o Outro colonizador propõe 
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como melhor e como superior, ao que propõe em seu ideal de sociedade, de 
subjetividade, de trabalho, de ação, de sobrevivência.  

O processo discursivo e o funcionamento da significação se repetem 
e seus efeitos no real sócio-histórico, dentre outros tantos, são a destrui-
ção da herança indígena, dos povos indígenas, o assassinato de lideranças 
indígenas, o suicídio de indígenas, o afogar-se na pulsão de morte que se 
expressa no abandono de rituais, no alcoolismo, na perda do domínio de 
suas línguas maternas, na invasão de suas terras, na imitação de padrões, de 
vestimentas, de habitação, de alimentação, que não se adequam às condi-
ções climáticas e ecológicas da região. 

A historicidade da imagem ainda predominante da Floresta Amazô-
nica se finca com os relatos dos primeiros viajantes europeus que nomearam 
a região. Mas é dada por produtos audiovisuais do começo do século XX 
e contemporâneos, por reportagens e documentários, e alguns filmes de 
ficção nacionais e internacionais. Selda Valle da Costa (2000, p. 1094) já 
havia se interrogado a respeito do cinema feito na região: “de que Amazô-
nia estamos falando? Que Amazônia estamos vendo através desse cinema? 
Que Amazônia mostrava o cinema pioneiro? Que Amazônia é essa que 
está sendo revelada por esse cinema?”. Segundo ela, a tônica dos filmes é 
a natureza grandiosa, os índios selvagens, os seres vivos e os bichos da flo-
resta, enquanto os cinegrafistas amadores locais desde sempre privilegiam o 
urbano, o mundo moderno, o mundano, ficando muito longe das imagens 
do mundo interiorano. E ela (idem) transcreve o trecho de uma crítica local, 
em 1926, sobre o filme Manaus, cidade risonha, ao qual reproduzo: 

Não é só jacarés e pirarucus, balateiros e seringueiros. É tudo o que a 
civilização pode exigir, por mais exigente que ela seja. Repertório mi-
nucioso de tudo que Manaus tem de mais chique e útil, o que qualquer 
cidade modelo deve ou possa ter, o fausto de nossa bela elite, o futebol e 
o turfe. Visto em qualquer parte do mundo coloca-nos em relevo, o que 
deve ter a capital do extremo longínquo do extremo norte, tão injus-
tiçado pelos que o conhecem através de informações dos que chegam 
contando aventuras e se dizendo heróis, por terem voltado sãos e salvos, 
como se fossem exploradores de índios, desertos povoados de feras.
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Essa citação de 1926 mostra as marcas da reprodução de um processo 
discursivo: jacarés, pirarucus, balateiros e seringueiros são contrapostos ao 
que a civilização pode exigir, ao que é chique, e útil, ao que uma cidade 
modelo deve ou possa ter, uma “bela elite” faustosa, futebol, turfe. A queixa 
ao que se divulga da região se manifesta aqui como injustiça cometida 
pelos relatos dos que a visitam e voltam para seus lugares como se tivessem 
cumprido a jornada mítica sintetizada por Campbell (1989) a partir de 
inúmeros relatos, e que Vogler (1997) descreve como a jornada do herói. 

Segundo a autora, essa mesma polêmica se inscreve numa oposição 
categorizada como discursos preservacionistas e discursos modernizado-
res: ecologistas, nacionais e estrangeiros, se opõem a certa intelectualidade 
regional. Uns querem preservar e resgatar o tradicional, criando ilhas e 
reservas de conhecimentos e de vidas. Já outros demandam uma moder-
nização acelerada, desesperada e inconsequente no mundo da globalização. 
Os produtos científicos, visuais, audiovisuais, dramatúrgicos e literários, 
produzidos na Amazônia e sobre a Amazônia, não fogem a essa polariza-
ção. Noutro texto da mesma obra, o antropólogo Renato Pereira (2000, p. 
1095) denuncia:

índios submetidos a pressões da nossa civilização, a uma situação de 
domínio. Marginalizados, eles perdem totalmente a auto-estima. A 
representação que a população local tem em relação a eles é de que 
são membros de uma civilização inferior, são obstáculos ao progresso. 
Enfim, são pessoas que devem, simplesmente, ser expulsas dali. E, na 
verdade, eles, num primeiro momento, incorporam essa perspectiva. 
Tentam se transformar em brancos de várias maneiras; passam a tirar 
todos os sinais característicos de sua cultura, a se vestir como brancos, 
enfim, a trajetória mais ou menos clássica que se está habituado a 
ver descrita numa série de manuais de antropologia, da chamada 
aculturação indígena.

A representação da população sobre os índios é uma reprodução do 
discurso de colonizadores, que certos textos perpetuam: não têm alma, são 
selvagens, são bichos, precisam ser dominados, precisam ser civilizados, e, 
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se resistirem, precisam morrer. Caso não os matemos, desenvolvamos estru-
turas discursivas que constituam suas subjetividades na predominância da 
pulsão de morte, para que eles mesmos queiram morrer e se matem. Se, por 
um lado, há o desejo de um outro que espera de nós que finquemos o pé 
no exótico e daí não nos movamos, há também a força discursiva de que 
reproduzamos o modo de ser dos colonizadores. Toda generalização é essa 
tentativa de adequar o diferente num padrão, contornando sua diferença. 
É preciso manter visíveis esses marcos que fazemos quando interpretamos 
numa perspectiva teórica. 

Outra demanda vinda do mundo externo é de que sejamos o lugar 
do cuidado com a natureza, o lugar do desenvolvimento sustentável, por-
que essa é uma das últimas florestas tropicais no planeta, ou porque ela é 
o pulmão do mundo, ou porque ela ajuda a equilibrar o ecossistema, evi-
tando catástrofes naturais na vizinhança. Muitos de nós desconfiamos do 
que dizem certas ONGs e certos cientistas sustentados pelos governos dos 
países ricos. 

Aqueles que nos pariram para o mundo ocidental, construíram em 
seus relatos este lugar para dizermos “eu” em nossos produtos midiáticos. 
Nossa ficção e nossos documentários materializam discursos contraditó-
rios: não existimos, o que nos resta é imitar o estrangeiro, é submeter nosso 
relato ao que esse outro quer ouvir. 

Os produtos simbólicos amazônicos têm sintomatizado essa tensão 
em seus enredos e nas estruturas míticas que os enformam. Deliramos entre 
a grandeza e a rejeição ao que somos. O Eu Ideal, o nosso narcisismo pri-
mário, dado pela imensidão verde, pelo que dizem a nosso respeito, ignora 
os perigos. Somos onipotentes. Sofremos a cheia e a seca, mas não é nada. 
Ainda há muito verde na nossa frente. Nesses trechos, a dimensão imagi-
nária, limitada e idealizada tenta construir uma Amazônia entre o paraíso 
e o inferno verde. 

Entre o lugar de mistérios insondáveis, como diz Selda Vale da Costa, 
e o lugar de tédio de um verde monótono e repetitivo. Esse outro tem feras, 
bichos, uma selva engolidora: o boto, a mãe d’água, aqueles que morrem no 
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rio e nunca mais são achados. Os que entram na selva e nunca mais voltam. 
Nós mesmos nos identificamos com a imagem do exótico, amamo-nos a 
nós mesmos, narcisicamente, se o estrangeiro disser o que devemos amar. 
No Brasil, as mulatas, o futebol, o samba, a bossa nova, a zona sul carioca. 
Na Amazônia, a biodiversidade, o festival de Parintins, o Teatro Amazonas.  

Não “eliminamos” o conflito entre o “Eu Ideal” e a demanda do 
mundo externo. Nossas referências simbólicas que significam esta demanda 
externa assimilam o que o estrangeiro diz sobre nós, o que o Sudeste diz. O 
que a mídia diz para ser dito. E nós enquadramos nossos discursos dentro 
desse lugar significado pelo colonizador ou pelo subcolonizador. 

Que significantes encontrarmos para nos representarmos e mar-
carmos nosso lugar no mundo? Ao buscarmos entender que referência 
construir para nos organizarmos em nossas significações, qual é “a verdade” 
sobre nosso Eu Ideal, que possa mantê-lo em sua posição narcísica, Selda 
Vale da Costa (op. cit., ibidem) afirma uma posição: “afinal, quem irá decifrar 
a Amazônia? Os povos da floresta ou os cientistas de fabulosos laboratórios 
no estrangeiro? Por que não tentarmos, como na cinematografia do decênio 
de 1980, unir a tradição à contemporaneidade, o mito à história, o imagi-
nário ao real?”.

Essa união propõe que a possível saída para resistirmos à discursivi-
dade dos colonizadores é nos situarmos entre o clichê do exotismo e o que 
não se imagina poder viver na região. Mas precisamos investigar como os 
povos originários sobreviveram e cuidaram por milênios da região. Ainda 
desconhecemos as estruturas narrativas específicas e milenares da região 
amazônica e suas formas de interação com essas outras estruturas narra-
tivas da chamada civilização ocidental. Essas estruturas podem nos ajudar 
a congregar, reagregar imaginário, simbólico e real. Por isso defendi que 
estética e política se imbricam na produção de sentido em narrativas e pro-
dutos simbólicos, determinando os processos de identificação nos sujeitos, 
e materializando os modos de formulação da falta constitutiva de toda e 
qualquer produção humana. Uma contradição é possível, uma síntese pode 
se resolver. Marcarmo-nos entre esses dois lugares. Aceitar quem somos, e 
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buscar sermos quem podemos e queremos ser, a partir das contradições e 
heranças que nos constituem. Talvez seja esse o ideal de subjetividade de 
um adulto saudável em que podemos nos basear e marcar como trajeto pos-
sível para nossa coletividade, para lidarmos, resistirmos e sairmos de nossa 
condição de colonizados e subcolonizados, em nossas produções culturais, 
artísticas, políticas, educacionais e científicas, assumindo nossa identidade 
cindida, misturada, global e regionalizada, e tentando conjugar o melhor 
das civilizações, para superarmos a rejeição constitutiva e assassina a que 
estamos simbolicamente submetidos e que continua privilegiando os donos 
do planeta. 
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4. Não	contavam	com	a	minha	astúcia!	A	visão	
colonizadora	em	“Pussanga:	episódios	e	
paisagens	da	Amazônia”	de	Peregrino	Júnior1

Mara	Genecy	Centeno	Nogueira	(UNIR)	

Sonia	Maria	Gomes	Sampaio	(UNIR)

Introdução:

João Peregrino da Rocha Fagundes Júnior ou Peregrino Júnior 
(1898-1983), como ficou conhecido no meio literário, foi médico, contista, 
ensaísta e jornalista. Nascido no Rio Grande do Norte, com uma alma jor-
nalística e gosto pela literatura desde o princípio, tornou-se, mais tarde, 
membro da Academia Brasileira de Letras. Entre suas andanças pelo Brasil, 
residiu em Belém de 1914 a 1920, ou seja, viveu ali quase sete anos e foi 
nessa cidade que se interessou pelos aspectos culturais da Amazônia. 

Peregrino Júnior, homem afeito ao jornalismo, à medicina e às letras, 
lançou duas obras em 1929, a saber: “Um Drama no Seringal” e “Puçanga”. 
O autor saiu de Belém em 1920, aos 22 anos de idade, foi estudar medicina 
no Rio de Janeiro e terminou o curso em 1929.

A obra “Pussanga: Episódios e paisagens da Amazônia”, publicada 
em 1929, foi premiada pela Academia Brasileira de Letras e corresponde ao 
segundo livro do autor versando sobre a temática amazônica. Cabe escla-
recer que no que se refere ao título da obra lançada em 1929, que a grafia 
da palavra é “Puçanga” e na edição que estamos analisando, possivelmente 

1 Este texto é resultado de uma pesquisa que apresentamos durante nossa participação 
nas atividades (de Mesa-redonda, Simpósio e Minicurso) da programação do Encontro Na-
cional em Análise de Discurso, que em sua segunda edição teve como tema Conhecimento, 
História e Língua, realizado na Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de 
Porto Velho, de 25 a 27 de julho de 2018. Este evento tornou possível o encontro entre di-
ferentes áreas do conhecimento e diferentes perspectivas em que se produz o conhecimento 
no Brasil e na Amazônia, em particular, promovendo abertura para discussões posteriores.
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a segunda edição, o título grafado é “Pussanga”, ou seja, com dois esses ao 
invés da letra “c” com cedilha.

O livro chama atenção já pelo seu título, uma vez que “Pussanga” é 
um termo derivado do Tupi – poçang - que significa medicamento caseiro. 
O conjunto dos contos expõe, ao leitor de Peregrino Júnior, representações 
sobre a Amazônia por meio de visões como as contidas no excerto a seguir 
(Antonio Filho, s.d., p. 5):

[...] dos costumes, das crendices, dos valores culturais, das relações so-
ciais e de trabalho e da interação entre o homem e o meio. [...] Todos os 
contos do livro apresentam uma contundente exploração das grandezas 
e fraquezas da alma simples do homem amazônico, envolvido naquele 
cenário exuberante e dominador dos rios e florestas. Estes aspectos, 
que caracterizam os postulados do Naturalismo, compõem a visão do 
mundo do autor, que em certos momentos, apresenta também muitos 
traços característicos do Realismo. Como exemplo, à visão sobre o ca-
boclo amazônico que diversas vezes é retratado de modo depreciativo. 
É supersticioso, fatalista e conformado. 

O termo pussanga ilustra o enredo do primeiro dos dez contos pre-
sentes no referido livro que tem com título: Garrafada Indígena. O conto 
aborda a trajetória do Dr. Dória que ao passar em frente ao Hotel Leão do 
Norte em Belém do Pará, verificou um anúncio de uma garrafada indígena 
(medicamento caseiro) que prometia curar muitas enfermidades. O médico 
viu no anúncio a possibilidade de enriquecer rapidamente se utilizando da 
pussanga indígena e a partir daí não deixou mais o pajé José Caruana em 
paz, uma vez que vislumbrou a possibilidade de conquistar a fórmula e ficar 
rico em pouco tempo.

Será dialogando com o conto de Peregrino Júnior que esse artigo 
objetiva analisar, pelo viés do pós-colonialismo, os enunciados que rever-
beram a Amazônia descrita pelo contista e pelos tipos apresentados que 
ilustram a narrativa.
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A Amazônia de Peregrino Junior

A Amazônia sempre fez parte do imaginário dos cronistas viajantes 
europeus. Inicialmente as lendas, a floresta e os nativos impressionaram e 
rechearam os relatos de viajantes que demarcaram suas narrativas tentando 
reproduzir cenários da Pan-Amazônia colocada em relevo, inicialmente, 
em um projeto de novo éden. Tanto que alguns chegaram a propagar as 
mais diversas Amazônias como uma espécie de paraísos perdidos. (Gon-
dim, 2007).

O mundo tropical que foi esboçado ao viajante, desde do século XVI, 
dava conta da grandiosidade dos rios e das florestas, das dificuldades em se 
locomover devido aos inúmeros perigos – sobretudo, os mosquitos – porém, 
o que importava era encontrar caminhos que os levassem às cidades de ouro 
relatadas por muitos cronistas como Cristóbal de Acuña e Pedro Teixeira. 
Tais relatos aguçaram o apetite por riquezas de franceses, portugueses, 
holandeses, ingleses dentre outros. Como relata Souza (2009, p. 69-70),

A fantasia de terras e locais fantásticos sempre povoou os sonhos dos 
ambiciosos conquistadores. Desde os navegantes que se lançaram em 
busca da misteriosa ilha, onde estariam as minas de ouro e prata do 
rei Salomão de onde retirou estes metais preciosos para construção do 
Templo de Jerusalém – ilha fantasiosa que às vezes estava no Atlânti-
co e às vezes no Pacífico – até os mitos dos reinos perdidos, da fonte 
da eterna juventude e das cidades encantadas, sempre às margens de 
algum rio caudaloso. Paragens habitadas por amazonas guerreiras, pig-
meus, homens sem cabeça, homens com rabo e outras quimeras. [...] E 
todos quiseram se apossar da riqueza escondida, desses países fabulosos 
que foram progressivamente mudando de nome e de lugar: Guyana, El 
Dorado, Candire, Paititi, Mojos, Manoa, mantendo sempre as mesmas 
promessas e causando os mesmos desenganos. 

A partir daí, as narrativas sobre a Pan-Amazônia foram sendo teci-
das de forma a reforçar a ideia de fertilidade e de riqueza, acentuando desta 
forma possibilidades comerciais sul-americanas, via redes fluviais. As Ama-
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zônias tornavam-se, assim, um manancial gigantesco de possibilidade de 
exploração e/ou o grande celeiro comercial desfrutável ao colonizador.

Cabe-nos referenciar que as geonarrativas feitas pelos cronistas 
viajantes contribuíram, em termos territoriais, para descrever as riquezas 
significativas do Novo Mundo, riquezas essas que não haviam decepcio-
nado e nem decepcionariam os que ainda quisessem se aventurar por tais 
paragens. Acontece que o processo de fabricação das Amazônias não ficou 
só na contemplação do território e nas condições de exploração. A degene-
ração social causada pelo processo colonizador de portugueses e espanhóis 
era descrita e mesmo assim causava curiosidade e cobiça, principalmente, a 
partir do século XIX, segundo Luz (1968, p. 44):

[...] a repulsa dos industriosos componentes da nova ordem européia. 
Confirmavam-se, a seus olhos, todos argumentos da Lenda Negra e 
reforçavam-se assim, as bases do novo colonialismo. Já na década de 
vinte, logo após a viagem de Spix e Martius, contrastava-se, na impren-
sa inglêsa a natureza topical ‘resplandecendo em toda beleza de sua 
criação’ com os aspectos degradantes de seus habitantes 

Assim, o problema das Amazônias estava nos tipos de sociedades que 
se constituíram, para docilizá-las havia a defesa de uma nova colonização 
dominada por ingleses e americanos. Os enunciados discursivos passaram 
a advogar que o tipo de colonização implementada no Novo Mundo havia 
resultado em desperdício, afinal uma boa parte das colônias, como no caso 
do Brasil, se utilizou da monocultura como forma de exploração do territó-
rio. Isso era, aos olhos dos ingleses, um desperdício que resultava em perdas 
incalculáveis.

A Amazônia chegou ao século XX entretecida por discursos que 
reverberavam a experiência colonizadora, ou seja, negando a cultura do 
nativo e encobrindo-o como inferiu Dussel (1994) ao analisar o processo 
de descoberta da América.

Foi nesse contexto de intransigência da marca colonizadora que 
Peregrino Junior, em pleno século XX, começou a delinear em seus textos 
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para jornais ou em seus contos, a trajetória de homens e mulheres amazôni-
das. Para o referido escritor, a Amazônia havia se consolidado em um “[...] 
paraíso dos aventureiros, dos charlatães, dos mercadores e dos flibusteiros.” 
O território não deteria ninguém, uma vez que “[...] expulsa os seus desbra-
vadores, que dela, no entanto, se recordam sempre com temor e nostalgia ao 
mesmo tempo. Daí o destino nômade dos seus habitantes, que dificilmente 
ali se fixam e permanecem” (Peregrino Júnior, 2004, p. 240).

Tais impressões marcaram a escrita de Peregrino Júnior sobre a 
cidade de Belém, como seus tipos “flibusteiros e charlatões” como os repre-
sentados pelo Doutor Dória e pelo curandeiro/Coronel Caruana no conto 
analisado neste artigo. Na condição de médico em Belém do Pará, o referido 
escritor soube apresentar uma Amazônia vista pelo homem considerado de 
fora, uma vez que como ele mesmo referencia (Peregrino Júnior, 2004, p. 
240-241):

A imaginação do homem amazônico é uma diátese geográfica: mer-
gulha suas raízes no próprio ventre da terra. Para compreendê-la é es-
sencial o conhecimento do clima psicológico que a gerou. O caráter 
do habitante da planície é a saturação das suas próprias inquietações. 
Comprimido entre duas terríveis melancolias: a do rio e da floresta, ele 
se volve para si mesmo – e contraindo-se na angústia da introversão, 
foge à realidade cósmica pela imaginação, que gera os mitos e as lendas, 
os fantasmas e os talismãs, os espantos, os duendes, as superstições, 
todo o encantamento do fabulário caboclo do Inferno Verde. 

Portanto, mergulhar nesse universo amazônico requeria destreza, 
observação e conhecimento que só o sujeito amazônico possuía. Entender 
como as Amazônias eram tecidas pelos nativos requeria - e ainda requer 
- transcendência do que existe no fundo dos rios, como infere Loureiro 
(2008) ao se referir às encantarias amazônicas. Os estrangeiros, neste terri-
tório, veem o rio, porém são incapazes de encontrar o ventre da terra, uma 
vez que não possuem raízes suficientes, como destacou Peregrino Júnior 
(2004).
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A visão de Amazônia retratada por Peregrino Júnior se aproxima da 
visão de Euclides da Cunha (1976), que a retratou como um território onde 
o homem não tinha condição de dominar e onde tudo estava envolto em 
misticismo. Era o lugar onde se inflamava a imaginação de forma doentia. 
Nesse sentido, o homem amazônico é retratado, na obra Pussanga, envolto 
em belezas naturais, porém sem aproveitar muito do paraíso pelo fato de ser 
um aventureiro ou um ser diminuto perante a exuberância da Amazônia.

Pussanga, o texto em análise, apresenta a estrutura simples do conto 
que tem um narrador, nesse caso em terceira pessoa ou narrador-onisciente, 
um espaço definido, poucos personagens e um tema central. O tema, nesta 
monta, parece-nos ser o elemento mais atrativo, posto que traz à tona uma 
narrativa com ênfase na Amazônia ou regionalista, o que não era muito 
comum no contexto da transição do pré-modernismo para a primeira gera-
ção do Movimento Modernista, que vai até 1930. A geração que trouxe 
alguns autores ditos regionalistas é a segunda geração que vai de 1930 a 
1945, pois esse momento é significativo na tomada de novas direções na 
Literatura Brasileira, principalmente na prosa, pelo fato de trazer um estilo 
renovado com uma linguagem não tradicional em que foi possível incorpo-
rar uma linguagem mais representativa de outras regiões do país. Mesmo 
assim, a renovação visceral ansiada pelo Modernismo não se concretizou 
tão rapidamente, pois a Academia Brasileira de Letras ainda franqueava a 
literatura oficial e aceitava, com pequenos graus de modificação, a extensão 
de movimentos como o Naturalismo, o Simbolismo e o Parnasianismo.

Estudiosos da Literatura Brasileira como Antonio Candido e José 
Aderaldo Castelo, na obra Presença da Literatura Brasileira – Moder-
nismo (1983, p. 18), afirmam que: 

Há, no campo da prosa, a entrada na cena literária dos regionalistas 
nordestinos, e um surto geral de ficção renovada por todo o País. Desses 
prosadores, alguns representam uma espécie de modernização do Na-
turalismo; outros enriquecem o romance com preocupações psicológi-
cas e sociais; quase todos aspiram a uma expressão vigorosa e simples a 
um estilo liberto do academismo, e por aí coincidem com a atitude dos 
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modernistas. Neste sentido, mesmo quando não provém da sua doutri-
nação beneficiam-se dela, ao aproveitarem a limpeza de horizontes que 
ela trouxe e impôs. 

A obra de Peregrino Júnior, Pussanga, se apresenta cronologicamente, 
tanto na escrita quanto no lançamento, na primeira fase do Modernismo 
quando o forte nesse contexto era o lançamento dos manifestos e das revis-
tas que traziam discussões e propostas para essa nova fase da Literatura no 
Brasil, e não os romances regionalistas. 

 No entanto, podemos notar que embora cronologicamente coincida 
com o Movimento Modernista, em nenhum momento a construção e as 
ideias apresentadas demonstram marcas do modernismo, como por exemplo 
os aspectos sociais e políticos e a liberdade da linguagem menos tradicional 
e mais próxima do leitor.  Ao contrário, a linguagem e o contexto tendem 
ao movimento realista/naturalista pelos tipos sociais apresentados, pelas 
situações extremas de miséria, pelos tipos patológicos, pela demonstração 
da fraqueza do caráter humano e da arte do tirar proveito em quaisquer cir-
cunstâncias. Embora distante das raízes do Naturalismo surgido na segunda 
metade do século XIX na França, que tem como expoente maior Émile 
Zola, os naturalismos tendem a renascer em épocas e lugares que sejam 
arena franca da violência, de conflito social da terra e casos de patologias. 
Sendo assim, concordamos com Flora Süssekind em seu livro “Tal Brasil, 
Qual Romance?” (1984), em que a ensaísta postula que o naturalismo tem 
repetições ao longo da história da Literatura Brasileira.  Podemos então 
afirmar que a narrativa Pussanga apresenta traços do naturalismo, dessa 
vez encontrados em uma narrativa com ênfase na Amazônia e que também 
pode ser lida e analisada, como é o caso, apontando os vieses de colonização.

A Garrafada Indígena e o Discurso Colonizador

Pensar sobre a literatura tecida sobre a Amazônia Brasileira a partir 
do conto de Peregrino Júnior é inserir o território em um cenário onde a 
marca colonizadora se faz presente.
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O conto apresenta a trajetória de um médico charlatão e flibusteiro 
que, ao ler um anúncio na porta de um hotel na capital paraense que tra-
zia em um pedaço de papelão o seguinte: “Garrafada indígena do coronel 
José Caruana – Remédio garantido e barato – Cura todas as moléstias do 
ar: quebranto2, caruara3, cobrelo4, macacôa5, curuba6, estalicídio7, mofinesa8, 
espinhela caída9 etc. (Peregrino Júnior, 1948, p. 7), resolve tirar vantagem 
de alguma forma. 

A partir do anúncio verifica-se que, pelas doenças apresentadas, já se 
tem um prenúncio do homem amazônico que será descrito, ou seja, cheio 
de males provocados na maior parte por “mal olhado”, fruto da crendice 
popular e resultado do estado de letargia que se abatia em uma cidade cheia 
de casarios feios como os da “Booth Line, da Amazon River e do Hotel do 
Bento” (Peregrino Júnior, 1948, p. 11), onde o calor fazia a cabeça quase 
estourar.

A escrita de Peregrino Júnior, no conto, referenda a decadência que 
Belém vivia na década de vinte, fruto do fim da Belle Époque, ou mais pre-
cisamente do boom da borracha considerada o ouro branco da Amazônia. 
O processo de concentração urbana e de riqueza como nos diz Vicentini 
(2004, p. 127), durante a fase da economia da borracha, foi direcionada às 
áreas centrais das cidades como Belém “[...] para além da exuberância [...] 
concentrava-se uma extensa população [...] à margem da riqueza”.

A crise econômica acentuou o grau de pobreza que se espelhou por 
toda malha urbana que passou a registrar o resquício de modernidade e 
a acentuar a degeneração que se tornava exposta com a área de prostitui-
ção. O autor, para evidenciar o traço da sociedade viciosa, inseriu o nome 

2 Quebranto – mal olhado que gera moleza e mal-estar e que geralmente é retirado por 
meio de rezas feitas por benzendeiras.
3 Caruara – Reumatismo, dor nas juntas, mal-estar, quebranto etc.
4 Cobrelo – Erupção na pele assinaladas por bolhas. 
5 Macacôa – Doença surda e incômoda. 
6 Curuba – Pequena pústula pruriginosa, também conhecida como pereba.
7 Estalicídio –Coriza.
8 Mofinesa – Acanhamento, timidez, indisposição,  etc.
9 Espinhela Caída – Dor no estômago, pernas e costas geralmente causada por esforço 
físico.
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da rua que era reduto da prostituição em Belém: Padre Prudêncio, talvez 
para demonstrar ao leitor a tentativa de salvação ao misturar o sagrado e 
o profano na mesma espacialidade, a exemplo do que era feito na Idade 
Média, quando a Igreja determinava a oração antes e após o sexo. “Atraves-
saram a Padre Prudêncio, naquela hora excitante de vício e pecado, entre 
solicitações profissionais de bocas inconfessáveis: - “Cherri” - “Ici, cheri!” 
– “Endra simpático”... Surdos e indiferentes sem virtudes [....] (Peregrino 
Júnior, 1948, p.11).

A cidade é apresentada como doente e viciosa, próxima da descri-
ção feita pelos médicos sanitaristas, sobre a insalubridade urbana nas áreas 
vinculadas à promiscuidade e à malandragem no início do século XX. Tais 
imagens nos levam a pensar em Fanon (1968) quando descreve a noção do 
mundo colonial e infere que a ideia do colonizado feita pelo colonizador é 
a de um ser com total ausência de valores, vivendo em cidades que lembra-
vam mais uma comunidade indígena, repleta de fedor e dada à pululação, 
ou seja, a multiplicação rápida de bactérias.

Peregrino Júnior (1948) busca apresentar ao leitor os tipos humanos 
decadentes e viciosos de uma Belém que na Belle Époque ficou conhecida 
como a ‘Paris n’América’ e nos anos vinte estava fadada a abrigar homens 
e mulheres degenerados, indolentes e infames. Ao descrever os tipos cabo-
clos, os traços do colonialismo vão cada vez mais se acentuando, como 
podemos verificar na descrição que Doutor Dória faz do Coronel Caruana 
logo no primeiro encontro: “[...] Um caboclo grisalho, deste tamanho, de 
olhos mongólicos e cabelos lisos, cara desconfiada e gestos tímidos, surgiu-
-lhe, com pouco, diante dos olhos ansiosos e espantados (Peregrino Júnior, 
1948, p. 8).

Coronel Caruana era, aos olhos do Doutor Dória, o típico caboclo ou 
- mais precisamente - o resultado da degeneração causada pela miscigena-
ção oriunda da colonização. A visão colonizadora reforça a percepção vinda 
do início da colonização portuguesa no Brasil, que ressaltava a herança bio-
lógica do homem amazônico que descaracterizava o nativo e o elemento 
humano nascido dele. Os tipos que resultavam da miscigenação eram pro-
pícios a cair no golpe proporcionado por um médico – Doutor Dória - tão 
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decadente quanto a cidade em que vivia e pronto a ganhar muito dinheiro 
com a garrafada indígena. Com a fórmula que haveria de extrair do pobre 
pajé, venderia para uma empresa farmacêutica no exterior. Para conseguir 
o seu intento, promete afastar os fiscais da saúde pública e fazer vincular 
anúncios que fariam da garrafada um verdadeiro sucesso.

A primeira investida foi procurar um amigo jornalista da “Folha do 
Norte” e pedir para publicar a seguinte notícia (Peregrino Júnior, 1948, p. 
11):

Chegou a Belém e acha-se entre nós o Coronel José Caruana, proprie-
tário no Município de Faro e que obteve dos índios do Alto Purus a 
fórmula do “Xarope Indígena”, remédio de eficiência comprovada na 
cura de várias moléstias tropicais.

O Coronel Caruana deu-nos ontem o prazer da sua visita pessoal, em 
companhia do nosso prezado amigo o correligionário Dr. Vicente Me-
nezes Dória, clínico nesta Capital. 

A partir daí, o jogo de convencimento se deu para sofisticar o anún-
cio que ia para os jornais. A primeira mudança foi mudar de “garrafada” 
– termo muito regional – para “elixir” e ampliar o número de doenças e/
ou moléstias que o milagroso remédio poderia curar. Duas semanas depois, 
infere Peregrino Júnior (1948, p. 13), o anúncio saiu da seguinte forma,

A Maior Descoberta do Século!
ELIXIR INDÍGENA

(Segrêdo dos Índios do Alto Purus)
A cura radical, infalível e sem dor, da Lepra, do Papo, da Piorréa Alveolar, da 

Quebrandura, da Impotência, do Quebranto, dos Males da Alma e do Coração.
Trata-se com o Coronel José Caruana ou com Dr. Vicente Dória

No Hotel América – Rua Cons. João Alfredo

O cabedal de enfermidades se ampliou a partir do momento em que 
o Dr. Dória fez um levantamento das principais doenças que acometiam 
homens e mulheres nas paragens paraenses e enalteceu a promessa de cura 
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pelo elixir. Viu ali a possibilidade de ganhar um bom dinheiro, porém a 
possibilidade de riqueza fácil viria com a venda da fórmula do elixir para 
os gringos.

O desenho delineado por Peregrino Júnior para as personagens que 
se apresentaram ao longo da narrativa parece não poder escapar das arti-
manhas de tipos trapaceiros como o Dr. Dória. São sujeitos mergulhados 
em situações que parecem não ter saída, a não ser a dosagem do remédio. O 
primeiro cliente para o famoso elixir foi um soldado de nome Nicácio, que 
sofria de dores de amor em razão da noiva que gostava de receber vários 
rapazes na casa dela, contrariando o pobre do noivo que estava prestes a ver 
o compromisso se romper. O soldado foi o primeiro a beber o líquido esver-
deado e mau cheiroso que o pajé insistia que havia infusão de muyrakitan. 
Tomou apenas um gole e sentiu uma grande alegria no coração. Saiu car-
regando a certeza que conseguiria conquistar definitivamente o coração da 
noiva. A partir do primeiro cliente, no texto de Peregrino Júnior (1948, p. 
15), o que se viu foi uma

[...] procissão macabra das misérias humanas. Leprosos, tísicos, opila-
dos, papudos, herniados, idiotas [...] que a natureza na sua inexorável 
sabedoria, em proporções úteis tinha condenado ao aniquilamento – 
subiam e desciam incessantemente as escadas do Hotel, em busca de 
cura ou alivio para suas mazelas irremediáveis. Era doloroso e era repul-
sivo. Uma parcela ostensiva de decadência física.

[...] Dr. Dória instalara na porta do quarto do coronel Caraúna o seu 
escritório: vendia cartões de consulta e cobrava aplicações do “Elixir”, 
sem transigências sentimentais. Sem delicadezas inúteis. Severo e tran-
quilo, daquela multidão miserável de incuráveis só lhe interessava uma 
coisa: o dinheiro. 

O excerto acima coaduna com o que diz Memmi (1977) ao carac-
terizar o retrato do colonizador ligado ao lucro e/ou sempre se dando bem 
ao final, não importando a artimanha que utilizava para sair vitorioso. Seu 
retrato reverbera o preconceito e a superioridade, sobretudo, cultural. Ele 
não se comove com as misérias humanas, pelo contrário, se utiliza delas 
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para sair lucrando. Não economiza nas estratégias e/ou artimanhas para 
dominar e usurpar sem piedade.

O Dr. Dória representa o retrato do colonizado que se sentia colo-
nizador em seu país de origem, maiormente, por ter tido oportunidades de 
estudo. Como médico, não se via como colonizado, mesmo tendo traços 
das “raças degeneradas” como denominaram vários viajantes que passaram 
pelo Brasil ao se referirem ao processo de mestiçagem. No conto, o médico 
é descrito como: “Baixote, gorducho, barrigudinho, caricatura vermelha de 
Sancho Pansa [...] (Peregrino Júnior, 1948, p. 8). Com essas características 
esquecia que estava aquém do homem vigoroso, esbelto e bonito atribuído 
ao colonizador. O Doutor se aproxima do colonizador naquilo que Bhabha 
(1998) menciona como uma atitude mimética dos hábitos atribuídos ao 
colonizado que era o de imitar o colonizador e, nesse caso, o lucro era o 
vetor copiado como bem representado no conto: “Vamos ficar milionários 
dentro de pouco tempo coronel! Exclama êle num entusiasmo intencional. 
Eu não lhe dizia?” (Peregrino Junior, 1948, p. 16). 

Sublinhamos que o ato mimético se deu ao longo do processo de 
colonização de todas as colônias. No Brasil, encontramos por meio dos 
relatos de Hercules Florence, que fez parte da expedição realizada entre 
1825 a 1829, organizada pelo Barão Langsdorff, do Tietê ao Amazonas, 
que tinha entre seus objetivos desbravar as regiões brasileiras que ainda não 
eram conhecidas. Nas narrativas de Florence (1977) são apontados proces-
sos miméticos efetuados por colonizados (Nogueira; Sampaio, 2016)    

É desse universo embusteiro que o conto se faz. Retrata os tipos 
menores e considerados decadentes da sociedade paraense, aqueles que 
mergulhados em dores físicas e morais seriam capazes de tudo para se sal-
var. A maior parte dos personagens que buscam na garrafada indígena a 
cura para os seus males não possuem nomes. São sujeitos comuns e sem 
fama, porém importantes para a trama funcionar.

Aqui verificamos um dos lastros da representação deformada no caso 
da moça que chegou toda entravada ao hotel em busca do elixir milagroso. 
Os pais a carregavam em virtude de a moça não andar há mais de seis 
meses. O motivo de tal paralisia estava no Uacauan ou Acauã – pássaro 
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amazônico que carrega no seu canto a desgraça para quem ouve. Em deter-
minadas partes da Amazônia brasileira, costuma ser conhecido como rasga 
mortalha. No conto, é apresentado como o terror das mulheres, uma vez 
que “apossa-se do espírito delas e as obriga a cantar como êle” (Peregrino 
Júnior, 1984, p. 18). Doutor Dória, aproveitando-se do cochilo da tarde do 
Coronel Caruana, resolveu ele mesmo atender a moça. Verificou que diante 
dele estava uma jovem em um quadro de histeria. Detectou que, como o 
quarto do Coronel estava trancado, não havia como pegar o elixir; porém, 
não podia perder dinheiro. Como a família morava fora de Belém, não 
podia voltar mais tarde para atendimento.

Meio que desesperado, entrou no banheiro e viu uma bacia com água 
suja, pegou um pouco da água com um copo, pingou umas gotas de um 
remédio para conter o mau hálito e levou para a jovem beber. Avisou que a 
dosagem era forte e que seria somente aquela dosagem para que ela ficasse 
boa. A moça tomou todo o líquido e o médico pediu que ela andasse e 
assim ela o faz. O pai, satisfeito com o efeito do elixir, pediu que o Doutor 
passasse na casa aviadora e descontasse o vale, pois não possuía a quantia 
exorbitantemente cobrada.

Nessa parte da narrativa, é possível perceber uma visão distorcida 
do colonizador (científica) em relação a visão do colonizado (cultural). Há 
nitidamente uma distopia em relação ao Outro. Não houve por parte do 
médico respeito à cultura do homem amazônico, cultura esta arraigada de 
mitos e lendas como a do Uacauan. Enquanto a família atribuía a doença 
da filha ao pássaro, o médico a diagnosticava com histeria.

 Isso nos faz lembrar do que Said (1990) infere ao apresentar no livro 
“Orientalismo”, a visão distorcida do ocidente sobre o oriente. As ideias 
baseavam-se em meras suposições e/ou construções para acentuar a dicoto-
mia entre o que beirava no irracional/bárbaro e exótico (Oriente) e entre o 
intelectual/civilizado e científico (Ocidente).  

No conto peregriniano, percebemos o que Burke (2017, p. 200) 
denominou do Outro em nosso próprio país, ou seja, o processo de “dife-
renciação e distanciamento ocorre no interior de uma determinada cultura”. 
Observamos práticas colonizadoras sendo desenvolvidas por determinados 
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grupos em detrimento de outros. As construções que emergem apresen-
tam o Outro não como um encontro de culturas e, sim tenta afastá-los e 
enquadrá-lo como diferente e/ou o não familiar.

O Doutor Dória não era do Pará e, portanto, não conseguia entender 
os traços culturais daquele povo. Agia na condição de superior/coloniza-
dor e via na cidade atitudes quase bestiais. Não compreendia, por exemplo, 
como se perdia muito tempo com o sono após o almoço (Peregrino Júnior, 
1948, p. 17):

[...] a cidade toda caia pesada de torpor voluptuoso da sesta. O comér-
cio cerrava as portas. As repartições públicas também. As casas tranca-
das dormiam. Aquela sesta dicotomizava o dia paraense, intercalando 
um intervalo de repouso bom entre longas horas suarentas de ativida-
des febris e exaustivas. 

O médico ficava pensando no estado de coma a que eram acometi-
dos todos na cidade, especialmente, o seu sócio – Coronel Caruana – que 
não perdia das 12h às 14h o seu descanso diário. A marca colonizadora 
mais uma vez se faz presente, agora na crítica ao hábito de descansar após 
o almoço. 

Uma das imagens construída pelo colonizador sobre o colonizado 
foi a de preguiçoso e, consequentemente, um doente que precisa de pro-
teção (Memmi, 1977). A ociosidade gerada pela preguiça identificada, 
primeiramente entre os nativos, foi combatida no processo colonizador. Ela 
simbolizava a degeneração física e moral de uma sociedade viciosa. Talvez, 
retomando o conto, o Doutor Dória estivesse imbuído por demais, parafra-
seando Said (1990), da fantasia coletiva de inventar o Outro como espelho 
de si mesmo.

A narrativa traçada no conto demonstra a fragilidade do Doutor 
Dória ao ler a matéria publicada no jornal Estado do Pará, que trazia a 
seguinte manchete: “Charlatães e Impostores”. Na matéria o médico era 
acusado, junto com o coronel Caruana, de charlatanismo, de enganar a cre-
dulidade pública e de ter o apoio do governo.
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O médico viu em tal cenário o meio de enriquecer indo por água 
abaixo. Reagiu com raiva em um primeiro momento, mas “[...] Pensou num 
plano diabólico de astúcia para arrancar ao Coronel Caruana a confissão 
inestimável” (Peregrino Júnior, 1948, p. 22). A confissão inestimável que 
tentava arrancar era a fórmula do elixir indígena, porém para isso era pre-
ciso convencer o coronel a entregá-la.

O primeiro passo foi apresentar a matéria do jornal ao coronel, coisa 
que o médico fez acentuando o quadro como sendo de inveja e que eles 
haviam de triunfar, pois estavam trabalhando pelo bem da humanidade. “O 
pagé gostou da frase: para benefício da humanidade... Não sabia que estava 
trabalhando – para benefício da humanidade... Sentiu de súbito um orgu-
lho silencioso dentro do coração” (Peregrino Junior, 1948, p. 23).

O enunciado acima revela-nos outro traço do discurso colonizador, 
ou seja, apresentar o retrato do colonizado como sendo o ingênuo, o que 
se deixa levar por qualquer coisa ou o que se vende facilmente. Parece que-
rer revelar uma ingenuidade por parte do coronel, quase que infantilizada, 
próxima da praticada pelos portugueses no início do processo de coloniza-
ção no Brasil quando ofereceram espelhos, cachaças e outras quinquilharias 
aos indígenas em troca da extração do pau-brasil. Porém, tal história tinha 
ainda muito o que revelar-nos.

Depois de muito falatório, resolveram passar o dia juntos; almoçaram, 
fizeram lanche, jantaram e foram ao cinema. Após o cinema, resolveram 
tomar um chope no bar “Cachimbo de Aço”. Foi entre um chope e outro 
que o médico começou a fazer apologia da confiança, sugestionando ao 
sócio que um devia confiar no outro, que agora mais do que nunca deveriam 
ficar unidos “Eu devo conhecer tudo, para poder defender o senhor e nosso 
produto” (Peregrino Junior, 1948, p. 24).  Se soubesse a fórmula do elixir, 
poderia fazer nossa defesa diante da saúde pública, argumentava o médico.

O poder de persuasão do médico frente ao pajé era significativo como 
demonstrado no conto, coadunando com o que diz Memmi (1977) ao ana-
lisar o discurso do colonizador frente ao colonizado. O teórico infere que 
muitos estudiosos localizaram o poder do colonizador somente no aspecto 
econômico, porém havia necessidade de percebê-lo também no campo sub-
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jetivo e psicológico; afinal, tal poder fazia parte do privilégio colonial. E 
desta estratégia,o Doutor Dória sabia se utilizar muito bem.  

O coronel nada respondeu. No dia seguinte, Doutor Dória chegou 
ao hotel com uma carta que ele mesmo havia escrito e que disse se tratar de 
uma correspondência anônima que havia recebido. Na tal missiva, dizia que 
os dois iam para cadeia. O médico foi arrastado de supetão para o quarto 
do coronel, que ditou a fórmula do elixir.

No dia posterior, o coronel Caruana viu no jornal uma notícia que 
dizia que o Doutor Dória havia recebido uma proposta para vender a 
fórmula do elixir indígena para os Estados Unidos e que o médico havia 
cobrado cem mil dólares.

O coronel, sabedor da artimanha, convidou o amigo para apreciar uns 
goles de uma bebida que tinha acabado de chegar de sua terra. O médico 
vai e no dia seguinte a sociedade paraense é tomada com a notícia de um 
crime praticado no interior do Hotel América e com o desaparecimento do 
coronel Caruana.

No bolso do morto a polícia encontrou dinheiro, uns papeis e, dentre 
eles, um que apresentava a “fórmula ingênua da Pussanga que os america-
nos haviam recusado” (Peregrino Júnior, 1948, p. 29).

MEMORANDUM
WATSON, Muller & SONS
Wall Street, 5848
New York

Fórmula: Leite de assacuzeiro
Tiquira fresca
Infusão de Muyrakitan

Modo de preparar: Misturar. Enterrar na lua nova. Desenterrar no 
miguante. Guardar em lugar fresco, onde não entre mulher grávida. 

Nothing Doing. 

PICKRELL.
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A narrativa evidencia, ao final do conto, que as negações impostas 
ao colonizado desde do processo de colonização, em que foram descri-
tos como incapazes, desprovidos de saber e de pensamento dentre outros 
atributos pejorativos não passavam, na maioria das vezes, de inverdades. 
A atitude do Coronel Caruana em relação ao sócio traduzia justamente o 
contrário, uma vez que reverbera que, nesse quesito, a colonização falhou. 
A história da colonização tem demonstrado que toda opressão cria brechas 
de resistências.

O desfecho nos leva a pensar em Fanon (2008), ao analisar o pro-
cesso de resistência do negro frente ao branco colonizador. Como forma de 
resistir ele se vestiu da máscara que legitimamente era sua: a máscara negra 
e se assumiu na condição de negro para se afirmar como tal. 

 O coronel Caruana fez exatamente isso, ou seja, vestiu-se da más-
cara de sujeito amazônico, olhou-se no espelho e viu o mundo doente 
representado pelo retrato do colonizador. Com seu ato, deixou visível seu 
processo de resistência, pois demonstrou que a sua fórmula, ingênua aos 
olhos do estrangeiro, só funcionava em solos amazônicos, uma vez que sua 
composição era tecida de mitos e frutos só encontrados em tais paragens, 
posto que, como nos diz Loureiro (1978, p. 73) ao falar sobre a Amazônia e 
seus cenários, são “estruturas em símbolos de escamas”, ou seja, só tem por 
aqui. 

Considerações Finais

Nessa esteira de pensamento é interessante notar que mesmo tendo 
vivido em Belém do Pará, Peregrino Júnior cometeu ato falho quando alcu-
nha a personagem José Caruana de Coronel e ao mesmo tempo de pagé, 
grafado no livro com a letra g, esquecendo-se que nos lugares da Amazônia 
o coronel nunca será indígena, mesmo que seja um pajé, pois os indígenas 
não alcançariam patente, uma vez que dentre os colonizados, eles são colo-
nizados duplamente.

Sendo assim, pela exposição feita até aqui, a nossa postura se inscreve 
no pensamento de Paes Loureiro (2008) quando fala sobre as encantarias 
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da Amazônia e das bubuias que devem ser feitas para que se compreenda 
o que significa ser da Amazônia, o que é bubuiar e sentir que entre a flor 
d’água e o céu, só há o pensamento. 

Peregrino Júnior afirma que os estrangeiros não conseguem encon-
trar o ventre da terra, mas o ensaísta também não consegue, pois coloca 
o homem amazônico, como reflete o conto, na estrutura da concepção da 
colonização, ou seja, não concebe o amazônida como ser complexo e, sim, 
como mais um sujeito que com seu sangue e suor vai como graxa fazer 
mover a máquina da engenharia refinada da colonização.

O texto peregriniano reforça uma das questões que mais se discute, 
atualmente, no pós-colonialismo: escritos e relatos de escritores e viajan-
tes que narraram sobre a Amazônia e por vezes nunca estiveram nela. A 
invenção e a perversão do olhar de alguns geram imagens monstruosas da 
terra e de seus habitantes e, a partir daí, é quase lógico pensar a Amazônia 
como um território que, na visão de muitos, oscila entre paraíso e inferno, 
sanidade e loucura, moralidade e bestialidade.

O conto de Peregrino Júnior revela tipos que são tipicamente natu-
ralistas, portanto, marcados por bestialidades e espertezas, ou seja, com 
questionável moral. Nesse quadro, encontram-se as duas personagens prin-
cipais: Dr. Dória e Coronel Caruana, dois sujeitos emblemáticos que, ao 
longo da narrativa, não demonstram, um para o outro, as suas intenções. O 
primeiro, um falido falastrão da medicina; o segundo, um coronel metido 
a pajé, mas que ao mesmo tempo é ingênuo e manipulado pelos discursos 
bem elaborados do médico que tem como meta enganá-lo e apenas espera 
uma oportunidade para concretizar a ação.      

As personagens principais conseguem mostrar suas faces e suas 
intenções no desfecho do conto e surpreendem o leitor, pois todos acham 
que o médico apresentado como a figura do colonizador e trazendo a marca 
da ciência seria aquele que venceria, como é muito comum em episódios 
entre oprimidos e opressores; e que o coronel Caruana, na condição de 
colonizado e oprimido, seria facilmente vencido. Ledo engano, o coronel 
vestindo a máscara de sujeito amazônico parece querer dizer o que o perso-
nagem Chapolin Colorado diz: “Oh! Não contavam com a minha astúcia”, 
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uma vez que se utiliza dos recursos amazônicos para envenenar o médico 
embusteiro, fazendo com que o resultado do embate terminasse bem ao 
gosto dos naturalistas e dos ocidentais, ou seja, em tragédia, principalmente, 
a de cunho moral. 

Finalmente uma contranarrativa, mesmo que Peregrino Júnior não 
tenha pensado sobre isso e nem fosse sua intenção: o colonizado resiste e 
vence, pelo menos momentaneamente, o colonizador.  
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Parte 2:	Língua	e	Conhecimento	

Linguístico





5.	 O	saber	não	é	conteúdo

Ana	Cláudia	Fernandes	Ferreira	-	DL/IEL/Unicamp	

Ser apenas este ponto que vê, eis a ficção do saber

Michel de Certeau 

Introdução

A afirmação negativa que intitula o presente texto é formulada a 
partir de uma perspectiva discursiva da história das ideias linguísticas. Con-
siderando que, dessa perspectiva, não é novidade dizer que o saber não é 
conteúdo, fiquei me perguntando se seria necessário tratar dessa questão. 
Conclui que sim, porque não falamos e escrevemos apenas para nós; falamos 
e escrevemos para a sociedade, de modo geral. Assim, ao nos debruçarmos 
sobre essa questão, podemos contribuir para que ela continue sendo discu-
tida em outros espaços, incluindo aqueles em que o conhecimento acaba 
sendo significado de maneira muito superficial1.

Posto isso, gostaria começar essa reflexão trazendo aqui um dos mais 
citados recortes2 da obra A Revolução Tecnológica da Gramatização, de Syl-
vain Auroux (1992, p. 11-12):

Todo conhecimento é uma realidade histórica, sendo que seu modo de 
existência real não é a atemporalidade ideal da ordem lógica do des-
fraldamento do verdadeiro, mas a temporalidade ramificada da consti-

1 Uma versão resumida deste texto foi apresentada na mesa-redonda “Conhecimento” 
do II Encontro Nacional em Análise de Discurso, em julho de 2018, na UNIR, em Porto 
Velho, Rondônia.
2 Tomo a noção de recorte tal como ela é formulada por E. Orlandi (1984), como uma 
unidade discursiva que o analista produz sobre os seus materiais. Segundo a autora, “não há 
uma passagem automática entre as unidades (os recortes) e o todo que elas constituem” (p. 
14). Os recortes são sempre efetuados a partir de uma determinada posição teórica e das 
questões que a análise coloca.
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tuição cotidiana do saber. Porque é limitado, o ato de saber possui uma 
espessura temporal, um horizonte de retrospecção (Auroux, 1987b), 
assim como um horizonte de projeção. O saber (as instâncias que o fa-
zem trabalhar) não destrói seu passado como se crê erroneamente com 
frequência; ele o organiza, o escolhe, o esquece, o imagina ou o idealiza, 
do mesmo modo que antecipa o seu futuro sonhando-o enquanto o 
constrói. Sem memória e sem projeto, simplesmente não há saber. 

Meu gesto de leitura desse recorte, feito a partir da perspectiva dis-
cursiva, não é o mesmo que o gesto de leitura do próprio autor, uma vez que, 
para ele e para mim – mas não só para mim, para nós, que fazemos análise 
de discurso –, as noções de conhecimento, história, real, sujeito e memória, por 
exemplo, não são as mesmas. 

Não se trata, desse modo, de considerar o sujeito do conhecimento 
como um sujeito psicológico, cognitivo, que, por meio de sua inteligência, de 
sua competência, construiria os instrumentos de que precisa na sociedade 
em que vive, num espaço-tempo determinado, e que, pela interação com 
esses instrumentos, iria produzindo diferentes formas de conhecimento.

Da perspectiva discursiva da história das ideias linguísticas, o sujeito 
do conhecimento é um sujeito de linguagem sujeito à língua. O sujeito, 
suas tecnologias e o conhecimento que ele produz com elas são permea-
dos, atravessados pela linguagem. Ao lado disso, a história da produção do 
conhecimento é considerada em relação ao sujeito, à língua, aos sentidos, à 
ideologia, ao político. Em razão disso, dessa perspectiva, recusamos a ilusão 
de que se estaria fora da história ao contar uma história. 

Para o desenvolvimento dessa reflexão, apresentarei, a seguir, um 
relato de meu próprio percurso pelo conhecimento na história das ideias 
linguísticas. Depois, passarei para a análise de alguns funcionamentos da 
palavra conteúdo em relação às palavras saber ou conhecimento, notadamente 
no discurso pedagógico. Por último, traçarei algumas considerações finais 
sobre a materialidade do saber.
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Um percurso pelo conhecimento e sobre o conhecimento

Em minha atuação docente, o desafio de falar sobre o conhecimento 
para os alunos do primeiro semestre dos cursos de Letras e de Linguística, 
a partir da perspectiva discursiva histórica das ideias linguísticas, me levou 
a indagar como, em minha trajetória de formação na graduação e depois na 
pós-graduação, fui compreendendo o que era o conhecimento.

Ao tentar lembrar do meu percurso acadêmico, fiquei me pergun-
tando se eu pensava ou não nessas questões no início da graduação em 
Linguística. No início de um curso, estamos tomados por tantas evidências 
que só quando nos deparamos com alguma coisa que as coloca em xeque é 
que algo se move. Pensando retrospectivamente, uma dessas evidências era 
a de que o meu curso – Linguística – seria exatamente igual em qualquer 
universidade de qualquer parte do mundo. Que linguística na USP, na Uni-
camp, na UFSCar, ou em qualquer outra universidade que oferecesse esse 
curso, era a mesma coisa. Que o saber da linguística estava lá, pronto, para 
que eu o alcançasse depois que terminasse o meu curso. E que eu ia apren-
der muitas línguas também, claro!

Logo nos primeiros dias de aula, essa ilusão poliglota já caiu por 
terra. Já as ilusões de unidade e de completude do campo do conhecimento 
da linguística começaram a ser modificadas mais lentamente. Essa modi-
ficação se deve muito a oportunidade que tive de fazer uma pesquisa de 
Iniciação Científica sob orientação do prof. Eduardo Guimarães. 

Relendo o relatório final dessa minha primeira aventura de pesquisa, 
que tratava da história dos estudos da enunciação no Brasil3, encontrei 
algumas reflexões interessantes sobre como eu compreendia o conhe-
cimento ao justificar as mudanças do meu projeto inicial. O objetivo da 
pesquisa, quando da elaboração do projeto, era estudar a constituição dos 
estudos da enunciação no Brasil na década de 1980 e, para isso, eu propus, 
primeiramente, um levantamento dos estudos da significação na USP e na 
Unicamp. Esse levantamento seria feito com base nas classificações pro-

3  Pesquisa realizada com bolsa da Fapesp (processo nº. 01/02641-6).



106

duzidas em dois trabalhos de E. Guimarães, “Sobre Alguns Caminhos da 
Pragmática” (Guimarães, 1983) e “O Sujeito e os Estudos da Significação 
na Década de 70 no Brasil” (Guimarães, 2001). Em seguida, a ideia era 
escolher dois trabalhos do meu levantamento sobre os estudos da significa-
ção classificados como de estudos da enunciação para uma análise semântica.

Durante a elaboração do projeto e, depois, durante sua realização, 
comecei a refletir sobre os diferentes critérios de classificação e tipologia 
presentes nos dois artigos de Guimarães (1983, 2001), que buscavam, entre 
outras coisas, percorrer a constituição dos estudos sobre o sentido, de modo 
a apontar para semelhanças e diferenças nesses campos do saber. Nessas 
minhas reflexões, passei a indagar se as conjunturas diferentes em que esses 
critérios haviam sido construídos resultaram em diferenças na classifica-
ção e na tipologia em um artigo e em outro. Indagação que, por sua vez, 
envolvia outra: Será que eu conseguiria lançar mão desses critérios do autor 
para a minha pesquisa, acreditando que eles estavam prontinhos, só aguar-
dando o levantamento que eu iria fazer? Tanto não foi assim, que depois foi 
necessário justificar as modificações empreendidas no levantamento e na 
classificação da minha pesquisa. 

Apresentarei a seguir alguns recortes do relatório em que elaborei 
as justificativas que julgava necessárias para sustentar, de alguma maneira, 
minha classificação. Nesse processo, também acabei formulando minhas 
primeiras reflexões sobre o conhecimento (Ferreira, 2002, p. 4). Vejamos:

Para a classificação consideramos, inicialmente, uma tipologia provisó-
ria com os seguintes domínios de estudo: 

	tipo A – Semântica Formal: trabalhos que tratam como central a 
relação do lingüístico com o mundo, a partir de uma metodologia 
lógico-matemática;

	tipo B – Pragmática: trabalhos que consideram como fundamental 
a relação do falante (pensado psicologicamente) com o que fala; 

	tipo C – Semântica Gerativa: semântica tratada no modelo da gra-
mática gerativa transformacional; 
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	tipo D – Estudos da Enunciação: trabalhos que consideram a ques-
tão do sujeito como marcado no lingüístico; 

	tipo E – Estudos Semióticos Greimasianos: trabalhos que tratam os 
textos como uma estrutura, a partir das posições de Greimas; 

	tipo F – Estudos Semióticos Peirceanos: trabalhos que tratam da 
semiótica a partir da teoria do signo de Peirce; 

	tipo G – Análise do Discurso: trabalhos que têm como objeto o dis-
curso, considerado como integralmente lingüístico e integralmente 
histórico. 

Para fazer o levantamento das produções dessas áreas, o primeiro 
passo foi procurar pelas bibliotecas virtuais universitárias, tomando como 
palavras-chave os nomes dos campos da classificação que eu tinha feito. Um 
primeiro problema encontrado foi a inexistência de uma biblioteca virtual 
da Unesp, o que me levou a limitar o escopo de minha pesquisa ao Banco 
de Dados Bibliográficos da USP, o DEDALUS, e ao catálogo do Sistema 
de Bibliotecas da Unicamp, a Base ACERVUS. Um segundo problema se 
deu quando percebi que as buscas iniciais pelos nomes da minha classifi-
cação traziam bem poucos resultados. Isso porque os nomes dos estudos 
da significação eram muitos outros, para além daqueles que delimitei em 
meu levantamento. Foi necessário então que eu criasse diversas estratégias 
para encontrar as produções que desejava nas pesquisas pelas bibliotecas 
virtuais das duas universidades. Por exemplo, passei a buscar por nomes 
menos específicos, por títulos de obras e também por nomes de professores 
e de alunos das duas universidades.

Em meu relatório, falo um pouco de meu confronto com o arquivo 
durante as pesquisas com o DEDALUS (da USP) e com o ACERVUS (da 
Unicamp) (Ferreira, 2002, p. 11-12):

No entanto, logo no início do levantamento, constatamos que a cata-
logação por ‘assunto’ é feita de modos bem distintos nas duas biblio-
tecas virtuais. Muitos dos resultados de busca obtidos no DEDALUS 
com o ‘assunto’ Semiótica apresentavam, também, o ‘assunto’ Semântica, 
mas isso raramente ocorria no ACERVUS. Quando fizemos a busca 
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pelo ‘assunto’ Análise do Discurso, não houve, através do DEDALUS, 
nenhuma ocorrência. Apesar disto, pudemos conferir que existem, 
efetivamente, vários trabalhos em Análise do Discurso produzidos por 
professores da UNICAMP e catalogados no DEDALUS, mas que es-
tão registrados em outros ‘assuntos’. 

Comparando o modo de catalogação de alguns livros produzidos pela 
professora Eni Orlandi nas duas bibliotecas virtuais, obtivemos resul-
tados que não havíamos previsto. No DEDALUS, o ‘assunto’ do livro O 
Discurso Fundador é: Antropologia Cultural e Social. Em A Linguagem e 
seu Funcionamento, os ‘assuntos’ são: Filosofia da Linguagem, Linguagem 
e Ensino. Já para o livro Discurso e Leitura, o ‘assunto’ é: Lingüística. No 
ACERVUS os ‘assuntos’ dos mesmos livros são: Análise do Discurso.” 

Discutindo com o meu orientador sobre as diferenças nas cataloga-
ções das obras pesquisadas nas duas bibliotecas, ele sugeriu a leitura da tese 
de doutorado de Clarinda Lucas (1996), que trata dos gestos de indexação 
do bibliotecário. Em meu relatório, pude elaborar algumas reflexões, a par-
tir da obra da autora, para a minha pesquisa (Ferreira, 2002, p. 11-12): 

A respeito destes diferentes modos de indexação, o estudo de Clarinda 
Lucas (1996) nos fornece algumas observações interessantes. Segundo 
a autora, o trabalho de indexação, grosso modo, não é neutro, quanto à in-
terpretação; não espelha exatamente o conhecido de uma obra. Este trabalho 
censura, apaga possíveis leituras. O olhar leitor do Bibliotecário silencia ou 
expõe diferentes leituras (p. 76). E ainda: As metodologias da teoria da in-
dexação – quer sejam atreladas ao texto ou as tradicionais, baseadas no bom 
senso e na intuição, não podem dar conta deste sujeito intérprete que emerge 
a partir da leitura. (p. 122).

Sobre tais questões, cabe anteciparmos que o resultado de nosso le-
vantamento mostrou que a Semiótica (que, como ‘assunto’, vinha acom-
panhada de Semântica no DEDALUS) que procurávamos na UNI-
CAMP não existe enquanto produção local, da mesma forma que não 
há uma linha de pesquisa desenvolvida especificamente em Análise do 
Discurso na USP. Isso parece também ter sido um fator relevante para 
os diferentes resultados de leituras que se fizeram nas duas bibliotecas. 
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Assim, constatando que as leituras dos bibliotecários não são satisfa-
tórias para as necessidades deste levantamento, compreendemos a ne-
cessidade de construirmos nossa própria leitura.” (grifo meu para o 
presente trabalho)

Foi uma experiência e tanto perceber que os arquivos não forneciam 
o que eu buscava. Ter realizado essa experiência fez com que eu pudesse 
refletir sobre o trabalho de leitura de arquivo desde meu trabalho de ini-
ciação científica. Naquele momento, eu ainda não havia lido outros textos 
que discutiam sobre a questão do arquivo e da leitura de arquivo. A tese de 
Lucas foi a primeira leitura de meu percurso que discutia tal questão.

Essa experiência me levou a investir em outros tipos de pesquisa 
de arquivo, ao lado daquelas que eu vinha fazendo nas bibliotecas virtuais. 
Um tipo produtivo de pesquisa se deu por meio de um buscador chamado 
Cadê, que era uma das ferramentas de busca existentes na internet, naquele 
momento, antes da entrada do Google no Brasil. Depois, passei também 
a pesquisar nos Currículos Lattes para tentar entender como os próprios 
autores definiam o campo de seus estudos, o que ampliou exponencialmente 
meus questionamentos sobre a unidade, a homogeneidade e a completude 
(que hoje compreendo serem imaginárias) das áreas do saber.

Durante essas pesquisas, descobri que havia muitas produções de 
semiótica peirceana na PUC de São Paulo, mas não na USP e na Unicamp. 
Ao lado disso, o que pude encontrar sobre a semântica gerativa era pro-
dução da década de 1970 e não havia praticamente mais nada dessa área 
na década de 1980. Em razão disso, ao final de meu levantamento, concluí 
que eu precisaria modificar a minha classificação, que ficou do seguinte 
modo:

A classificação que propusemos inicialmente sofreu algumas alterações, 
primeiramente, por termos excluído a Semântica Gerativa e os Estudos 
Semióticos Peirceanos. Por outro lado, porque o contato com a produção 
encontrada indicou a necessidade de alguns ajustes. Além disso, tam-
bém reestruturamos a ordem da classificação em tipos (tipo A, B, C...), 
para que os quadros que elaboramos tornem mais perceptíveis as dife-
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rentes tendências nas duas universidades. Assim, a ordem tipológica e a 
classificação em tipos passaram a ser: 

tipo A: Semântica Formal; 
tipo B: Pragmática; 
tipo C: Semiótica Estrutural; 
tipo D: Estudos da Enunciação; 
e tipo E: Análise do Discurso.

No meio dos percursos e percalços da pesquisa, com a necessidade 
de modificar a classificação e justificá-la, algumas fichas foram caindo para 
mim: Então o curso de linguística não é o mesmo na Unicamp e na USP?!!! 
Então a cara do curso vai depender do que os professores do corpo docente estuda-
ram, da formação que esse corpo docente teve?! E mesmo que haja um currículo 
básico, como no caso dos cursos de letras, há possibilidades de construir o programa 
de acordo com aquilo que os docentes pesquisaram? 

Então o modo de existência real do conhecimento (Auroux, 1992) na área 
da linguística não era o mesmo nas duas universidades. Todo conhecimento é 
uma realidade histórica. O saber é limitado (ibidem). Mas não foi isso o que eu 
disse na época. Orgulhosa como quem tivesse descoberto a pólvora, escrevi 
o seguinte: 

“Ao longo desta pesquisa observarmos que as produções nas universi-
dades não recobrem os mesmos domínios.”

Esta formulação foi escrita numa primeira versão do meu relatório. 
Entretanto, a versão final ganhou revisões e acréscimos do meu orientador 
(Ferreira, 2002, p. 15):

Ao longo desta pesquisa observarmos, como era de se esperar, que as 
produções nas universidades não recobrem os mesmos domínios. Isto 
exige que se leve em conta como o conhecimento é produzido nas 
universidades. – (grifos meus para o presente trabalho).

Confesso que não gostei muito das intervenções feitas, pois, para 
mim, foi uma verdadeira descoberta perceber que as produções nas uni-
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versidades não recobrem os mesmos domínios e que um mesmo curso 
não tinha as mesmas disciplinas em uma universidade e em outra. Depois 
entendi e me conformei: para quem fazia história das ideias linguísticas da 
perspectiva teórica da semântica da enunciação, em um diálogo profícuo 
com a análise de discurso, era sim de se esperar que as produções nas uni-
versidades não recobrissem os mesmos domínios. Isso era algo de base, um 
ponto de partida para pensar a história da constituição do conhecimento 
nesses espaços institucionais. 

Se, de um lado, não havia espaço para enunciar no relatório a minha 
descoberta particular diante do modo como o conhecimento se produz, 
essa descoberta norteou completamente minha trajetória de pesquisas pela 
história dos estudos da linguagem. 

Em meu relatório, ao mesmo tempo em que ia justificando minha 
nova tipologia, também pude apresentar outros resultados da pesquisa, que 
também eram para mim grandes descobertas. Nomeei duas delas de diálogo 
interdisciplinar e manutenção de fronteiras (Ferreira, 2002, p. 19-20):

Não é porque não classificamos alguns destes estudos em nossa tipo-
logia que deveríamos excluí-los. Esta “solução” apenas ocultaria um fe-
nômeno que tem uma relevância em ser observado neste estudo que é 
o diálogo interdisciplinar.

Por outro lado, a existência destes diálogos entre diferentes campos de 
conhecimento também não é motivo que impeça a classificação dos 
outros trabalhos e promova, assim, a diluição da tipologia, pois esta 
diluição seria uma decisão precipitada e nos impediria de observar ou-
tro fenômeno importante que é uma certa manutenção de fronteiras.” 

Ao lado disso, nomeei outra descoberta minha de intercâmbio de con-
ceitos teóricos (Ferreira, 2002, p. 20):

[...] o intercâmbio de conceitos teóricos é um fenômeno produtivo 
que pode dar aos conceitos tomados por empréstimo uma forma 
particular, uma forma que já não é a mesma de antes, quando pertencia 
à teoria de onde foi tomada. 
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É interessante que, naquele momento de descobertas, quando eu 
ainda não estava familiarizada com tantas noções e conceitos das áreas 
da minha pesquisa, precisei dar alguns nomes para o que entendia serem 
fenômenos: diálogo interdisciplinar, manutenção de fronteiras e intercâmbio de 
conceitos teóricos.

E, por fim, também pude formular algo sobre o conhecimento (Fer-
reira, 2002, p. 20):

[...] o campo do conhecimento não é um mundo estático onde ine-
xistem tais relações [diálogo interdisciplinar, manutenção de fronteiras 
e intercâmbio de conceitos teóricos], onde não há mudança, onde não 
há história.

Pensando retrospectivamente sobre essa pesquisa, pude indagar: 
Como cheguei a essa conclusão? Como eu fui levada a interpretar que o 
campo do conhecimento não é um mundo estático sem mudança e sem 
história?

Não foi dedução, já que eu bem poderia interpretar outras coisas. Eu 
poderia interpretar, por exemplo, que os cursos de linguística da USP e da 
Unicamp tinham ambos alguns problemas, pois eles não conseguiam ensi-
nar tudo o que existia no campo da linguística. E pior, eles não conseguiam 
sequer dizer que campo era da linguística e que campo não era. Esse é um 
pensamento comum, aliás... Mas é interessante que não foi isso o que eu 
interpretei, mesmo que essa fosse uma possibilidade de interpretação. Eu não 
fui por aí. Não foram a esses sentidos sobre o conhecimento que eu me filiei. 

A meu ver, isso está ligado, necessariamente, ao meu interesse pelas 
aulas que tive, de história das ideias linguísticas, de semântica, de análise 
de discurso, pela orientação do Eduardo Guimarães, e pelos eventos de que 
participei, de História das Ideias Linguísticas. Ou seja, isso está ligado a 
outras experiências acadêmicas.

Em 1999, aconteceu a primeira ou uma das primeiras Jornadas de 
História das Ideias Linguística no IEL da Unicamp, sob a coordenação da 
Eni Orlandi. Foi este o ano em que eu entrei na graduação e, ao que me 
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lembro, não participei desse evento. A primeira Jornada de História das 
Ideias Linguísticas de que participei foi a de 2001, doze de julho de 2001. 
Tenho o certificado guardadinho comigo até hoje:

Estou abrindo este parêntese porque ele é importante para pensar 
outro aspecto do conhecimento. Quando fiz o concurso de História das 
Ideias Linguísticas na Unicamp, organizei uma pasta com todos os meus 
certificados de participação em eventos como ouvinte. Este foi um dos 
meus primeiros. Ele, junto com todos os outros certificados de ouvinte, não 
valia nada em termos de pontuação para o concurso. E deu um trabalho 
imenso para organizar essa pasta. Mas, para mim, valiam muita coisa. Nem 
sei se a banca se deu o trabalho de olhar essa pasta. Mas ela era impor-
tante. Não pelo número de eventos, mas pelo que significava, para mim, ter 
estado naqueles eventos. E não interessa o fato de que eu nem me lembro 
mais do que foi discutido, se eu entendi alguma coisa ou não. Eu sabia que 
estar neles era importante e que, em algum momento, mais fichas pode-
riam cair. Eu sentia que era uma oportunidade maravilhosa estar ali, em 
uma universidade, ouvindo pesquisadores dali e de várias outras instituições 
apresentarem seus trabalhos. Era emocionante. Isso também faz parte do 
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processo de constituição do saber. Esse encantamento que a gente tem por 
aquilo que vai se tornando o objeto de nosso saber.

Então, eu ter compreendido o conhecimento como algo muito mais 
amplo, que está sempre em construção, sempre em movimento, sempre 
mudando, tem a ver também, sem dúvida, com a minha participação nesses 
eventos, como ouvinte. Quietinha mesmo, tímida. Cheia de dúvidas. Mas 
tentando entender tudo. Já esqueci o que consegui aprender e o que não 
consegui nessas atividades, mas a gente nunca esquece completamente. A 
gente transforma essas experiências em outras coisas, em algo que também 
vai sendo nosso, no decorrer das nossas próprias pesquisas.

Na Iniciação Científica, para falar da constituição do campo do 
conhecimento sobre os estudos da significação e compreendê-lo não como 
um mundo estático, aquilo que eu chamava de diálogo interdisciplinar, manu-
tenção de fronteiras e intercâmbio de conceitos teóricos foi ganhando outros 
contornos, outras conceituações e outros nomes em pesquisas posteriores. 

Desse modo, em minha pesquisa de mestrado sobre a constituição da 
semântica argumentativa (Ferreira, 2005), passei a falar de efeito de perten-
cimento e efeito de recobrimento para compreender como o nome semântica 
argumentativa significava em sua constituição e em seus modos de circular, 
dentro e fora do Brasil.

Ao final do meu mestrado, a maneira pela qual eu compreendia 
que Todo conhecimento é uma realidade histórica já era diferente da maneira 
pela qual essa formulação era compreendida da perspectiva de seu autor, 
S. Auroux (1992). Pensar discursivamente em conhecimento, em realidade e 
em história exigia que eu transitasse por vários outros conceitos – condições 
de produção, discurso, língua, história, sujeito, sentido, interdiscurso, ideologia, 
política etc. –, e percebesse que eles estavam necessariamente relacionados, 
mesmo que eu ainda não compreendesse todos os meandros dessas relações.

Em meu doutorado sobre a história da linguística, saber o que era o 
saber continuou a ser uma questão para mim4. Em uma parte da minha tese 

4 Geralmente, tomo conhecimento e saber como sinônimos e também é o caso neste 
trabalho. Entretanto, tratarei mais adiante de uma distinção relevante entre conhecimento e 
saber para o desenvolvimento da presente reflexão.
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(Ferreira, 2009), que depois foi publicada em livro (Ferreira, 2013a., p. 46), 
escrevi o seguinte:

[...] os saberes são sempre recortados, são sempre divididos. Mais do 
que isso, dizer que algo é saber já é produzir uma divisão. Dizer que algo 
é saber é, antes de mais nada, dizer que algo não é. As instituições uni-
versitárias são lugares privilegiados desta divisão política e normativa 
que institui algo como um saber e que produz aí uma divisão. Elas são 
os espaços onde os saberes são legitimados, ao mesmo tempo em que 
eles as legitimam.

Os saberes sustentam o lugar da instituição universitária em nossa so-
ciedade e são sempre divididos, re-divididos e hierarquizados em diver-
sos tipos e de diversas maneiras, na história. Na história da constituição 
destes saberes, a ciência – a palavra ciência – teve, no positivismo do 
século XIX, uma posição de destaque. A ciência significa como o saber 
mais legítimo entre os demais saberes.

É neste espaço da demanda pela cientificidade que a Linguística vai se 
constituir como a ciência da linguagem. 

Em pesquisas posteriores, realizadas no período em que trabalhei 
no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem – PPGCL 
da Univás, pude investigar sobre as divisões do saber ao lado das divisões 
dos sujeitos e divisões das línguas em diferentes enciclopédias – tradicionais 
e digitais. Nessas pesquisas, refleti sobre novos modos de significação e de 
(des)legitimação do sujeito do conhecimento, na passagem do especialista 
de uma enciclopédia tradicional, para o todos da Wikipédia, e para o qual-
quer um da Desciclopédia (Ferreira, 2012; Ferreira, 2013b; e Ferreira; Faria, 
2016). Paralelamente, coloquei como desafio compreender mais de perto 
a relação entre linguagem, conhecimento e tecnologia pela história das ideias 
linguísticas, considerando aí o papel e o poder fundador da linguagem (Fer-
reira, 2015). 

Em pesquisas mais recentes, que venho desenvolvendo no Departa-
mento de Linguística do IEL da Unicamp, minhas indagações se voltam 
para a constituição, o funcionamento, a circulação e a produtividade dos 
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saberes linguísticos cotidianos, não necessariamente científicos, em que estão 
em jogo processos de institucionalização, divisão de sentidos, domesticação 
e resistência5. 

Assim, a questão da constituição/divisão dos saberes ganhou várias 
formas em minhas pesquisas acadêmicas, permitindo que uma inquietação 
se tornasse outras, com diferentes possibilidades de contornos nos traba-
lhos realizados, tornando-se algo a saber. Algo a saber pela linguagem, pelas 
palavras. Sempre pela linguagem, pelas palavras, há coisas a saber. A esse 
respeito, lembro Michel Pêcheux (2002, p. 54):

As “coisas-a-saber” são “sempre tomadas em redes de memória, dando 
lugar a filiações identificadoras e não a aprendizagens por interação: a 
transferência não é uma “interação”, e as filiações históricas nas quais se 
inscrevem os indivíduos não são “máquinas de aprender”. 

Desse modo, as coisas a saber não estão lá, prontas, aguardando que 
as descubramos ao “interagirmos” com elas. Pois não se trata de interação, 
mas de filiações de sentidos, produzidas historicamente, com as quais nos 
identificamos ou não.

Lembro também Orlandi (2008, p. 309) que, ao refletir sobre a ques-
tão dos direitos humanos em sua relação com a Revolução Francesa, traz 
uma distinção importante entre conhecimento, de um lado, e experiência his-
tórica, saber discursivo, vivência de sentidos, de outro:

No caso da Revolução Francesa, os direitos do homem e do cidadão, 
que foram promulgados, faziam parte da experiência da própria revo-
lução. Estavam incorporados no povo que a conduziu. Não era uma 
questão de aprendizado. Estavam incorporados na memória revolucio-
nária do povo francês. O exercício do que está presente nos artigos, é 
parte da vida comum desse cidadão. Claro que pode haver desrespeito. 
Mas trata-se de uma falta de alguém que “sabe” mas que não respeita. 
E “saber” aqui não tem o sentido do saber enquanto conhecimento, 

5 Projeto que integra o Grupo de Pesquisa do CNPq “O cotidiano na história das ideias 
linguísticas”. Disponível em: <dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4262082783774510> 
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mas saber enquanto experiência histórica, saber discursivo, vivência de 
sentidos. Está na história deles.” (grifo da autora).

Tomo aqui a reflexão da autora para pensar o saber como experiência 
histórica, saber discursivo, vivência de sentidos, enquanto algo que é cons-
titutivo da produção do conhecimento. Ou seja, penso que, para que haja 
conhecimento, é necessário um saber discursivo. E é nesse sentido que a expe-
riência, não no sentido empírico, mas como experiência histórica, como um 
saber discursivo, como uma vivência de sentidos, é fundamental para que se 
possa produzir conhecimento.

Saber e conteúdo

Passar por esse processo em minha formação e em minha atuação 
profissional permitiu que eu sempre desconfiasse dessa palavrinha tão ver-
sátil – conteúdo – que está cada vez mais presente em nossa vida intelectual 
e cotidiana.

Se começamos a pesquisar sobre os percursos dessa palavra, podemos 
encontrá-la em textos bem antigos, ainda que, neles, ela funcionasse de 
modos diferentes. Poderia lembrar aqui a presença dessa palavra em textos 
ligados a objetivos pedagógicos, como na obra A pedagogia do oprimido, de 
Paulo Freire (1968).

Na obra deste autor, a palavra conteúdo funciona como uma noção, 
cuja definição não é explícita, mas vai sendo construída ao longo do texto 
da obra. Essa palavra-noção está presente na obra do autor tanto na expres-
são conteúdo programático quanto de maneira isolada. Para ilustrar como ela 
significa e é definida por Freire, trago aqui dois recortes dos manuscritos de 
sua obra, disponibilizados por Silva (2017)6: 

[...] A mesa em que escrevo, os livros, a chícara de café, os objetos que 
me cercam estão simplesmente presentes à minha consciência e não 

6 Para os objetivos do presente trabalho, preferi fazer uma transcrição mais simples dos 
manuscritos, sem muitas das marcações e minucias presentes na transcrição da autora.
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dentro dela. Tenho a consciência deles mas não os tenho dentro de 
mim.

Mas, se para a concepção “bancária”, a consciência é, em sua relação 
com o mundo, esta “peça” passivamente escancarada a êle, à espera de 
que entre nela, coerentemente concluirá que ao educador não cabe ne-
nhum outro papel que não o de disciplinar a entrada do mundo nos 
educandos. Seu trabalho será, também, o de imitar o mundo. O de or-
denar o que já se faz espontaneamente. O de “encher” os educandos de 
conteúdos. É o de fazer depósitos de comunicados – falso saber – que 
êle considera como verdadeiro saber.” (Manuscrito. II Capítulo, p. 7, 
apud Silva, 2017, p. 194, negrito meu).

Para o educador-educando, o dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a devolução 
organizada, sistematizada e acrescentada aos indivíduos daquilo o que 
eles aspiram saber mais.” (Manuscrito. Capítulo III, p. 8, apud Silva, 
2017, p. 242, negrito meu).

Assim, para Freire, o saber não pode ser transformado em conteúdo 
a ser depositado nos educandos. Isso para ele seria um falso saber, mas que 
é considerado como um verdadeiro saber para uma concepção “bancária” de 
educação. Ao mesmo tempo, o conteúdo programático também não pode 
ser um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas deve 
ser algo que se constrói junto com eles, a partir do que eles aspiram saber 
mais; deve ser algo que o educador devolve a eles, de modo organizado e 
sistematizado.

É interessante destacar que esta posição do autor produz uma distin-
ção importante entre saber e conteúdo: o saber não são conteúdos a serem 
depositados no educando. Mas, ao mesmo tempo, ao definir o que deve ser, 
para ele, o conteúdo programático, Freire não descarta a existência do que 
designa como conteúdo para a construção do saber. Haveria algo a priori 
para a construção do saber: coisas, conteúdos a saber. 

Ao refletir sobre os percursos da palavra conteúdo nos domínios liga-
dos ao ensino no Brasil do final do século XIX e primeira metade do século 
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XX, podemos dizer que essa palavra quase não comparecia ou comparecia 
de maneira muito menos frequente do que hoje. Em textos desse período, 
encontramos palavras como objeto, fato, assunto, tema, ponto, trecho, matéria, 
disciplina, currículo e programa.

A palavra conteúdo não está presente, por exemplo, no famoso Pro-
grama para os Exames Preparatórios de Português, elaborado em 1887 
por Fausto Barreto, do Colégio Pedro II.7 Também não a encontramos na 
portaria que recomenda a Nomenclatura Gramatical Brasileira – NGB, de 
1959, nem no texto da NGB8. 

Se consultarmos a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, de número 4024, 
publicada em 20 de dezembro de 1961, também não encontraremos essa 
palavra. Encontraremos, por exemplo, diretrizes, bases, conhecimentos, estudos, 
assunto, matéria, disciplina, currículo, currículo mínimo, programa, plano. 

A esse respeito, gostaria de salientar um acontecimento discursivo 
interessante: essas palavras, citadas do referido texto, continuam presentes 
em textos atuais, ligados ao âmbito do ensino. Mas, hoje, muitas dessas 
palavras podem, por um efeito de sinonímia, ser substituídas tranquilamente 
pela palavra conteúdo. 

Já na Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixou as diretrizes e 
bases para o ensino de 1° e 2º graus, a palavra conteúdo está presente, tanto 
na expressão conteúdos curriculares, quanto como palavra isolada. E na nova 
LDB, nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu diretrizes e 
bases da educação nacional, essa palavra começa a proliferar e ganha novos 
funcionamentos: conteúdo, conteúdos mínimos, conteúdos curriculares, conteú-
dos do ensino, conteúdos culturais, conteúdos básicos, por exemplo. 

Se na lei de 1971, conteúdo tem um sentido de o que está no currículo, 
na lei de 1996, o deslize para outros funcionamentos de sentido dentro 
de diferentes expressões adjetivas vai construindo outras delimitações para 

7 Programa publicado no jornal A Procellária, de Julio Ribeiro, em abril de 1887 e poste-
riormente publicado na obra Procellarias, de Julio Ribeiro.
8 Não estou dizendo, com isso, que o saber não significasse como conteúdo em textos em 
que a palavra conteúdo não estava presente. Apenas pretendo mostrar como a palavra con-
teúdo, que não era tão frequente há tempos atrás, pegou e vem adquirindo novos e diferentes 
funcionamentos.
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essa palavra. Mais do que isso, por esses funcionamentos, passa a ser pos-
sível a produção de um efeito de sinonímia entre conhecimento e conteúdo. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs da educação fun-
damental, a palavra conteúdo está bastante presente, mas sob diferentes 
formulações: os currículos e seus conteúdos, conteúdo dos documentos, área de 
conteúdo, o conteúdo e a metodologia, exposição oral dos conteúdos, memorização 
dos conteúdos, conteúdos do ensino, organização dos conteúdos, aprendizagem de 
conteúdos específicos. Em algumas dessas formulações, também é possível um 
efeito de sinonímia entre conteúdo e conhecimento.

Filiado à perspectiva nomeada de “pedagogia crítico-social dos con-
teúdos” o texto dos PCNs considera o conhecimento como algo que não é 
fechado e acabado, mas sim complexo e provisório. Entretanto, a presença 
e o funcionamento da palavra conteúdo no texto em relação de sinonímia 
com conhecimento acaba por enfraquecer, limitar e domesticar os sentidos 
de conhecimento.

O mesmo ocorre no texto da Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC do ensino fundamental e do ensino médio, de 2018, ainda que a 
palavra conhecimento seja muito mais frequente nesse texto do que a palavra 
conteúdo. Na BNCC, temos, por exemplo: conteúdo, conteúdos, conteúdos edu-
cacionais, conteúdos mínimos, conteúdos curriculares, conteúdos dos componentes 
curriculares, conteúdos complementares, conteúdos universais, conteúdos varia-
dos, conteúdos/publicações, conteúdo temático, conteúdos/informações, conteúdos 
discriminatórios, conteúdos locais, conteúdos dos textos, conteúdos das tabelas, 
organizando o conteúdo em itens, conteúdos artísticos, conteúdo específico, con-
teúdo a ser comunicado, agregadores de conteúdo, conteúdos conceituais. 

Conhecimento pode funcionar como sinônimo de conteúdo nos PCNs 
e na BNCC em razão dos deslizamentos de sentido que afetam a estrutura 
e o funcionamento (Pêcheux, 2002) dessas palavras nesses textos. Ao lado 
disso, nem as LDBs, nem os PCNs e a BNCC teorizam ou definem o que 
seja conteúdo. Sob um efeito de pré-construído, essa palavra funciona como 
já dada, transparente e evidente, como se não fosse necessário defini-la. 
Nesses textos, conteúdo funciona como uma palavra e não como uma noção.
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Deixando o domínio dos textos mais diretamente ligados a objetivos 
pedagógicos, podemos lembrar que a palavra conteúdo, enquanto noção, tem 
uma presença significativa em teorias da linguagem pela distinção entre 
forma e conteúdo. A esse respeito, é importante lembrar aqui que Ferdi-
nand de Saussure (1999, p. 131), ao propor sua definição de valor do signo 
linguístico no Curso de Linguística Geral, construiu uma importante deli-
mitação teórica: “A Linguística trabalha, pois, no terreno limítrofe onde os 
elementos das duas ordens [a ordem do som e a ordem do pensamento] se 
combinam: esta combinação produz uma forma, não uma substância.” 

Nessa formulação, o autor exclui a substância como elemento que 
define o valor do signo linguístico, considerando exclusivamente a forma. 
Isso não impediu, claro, que teorias linguísticas produzidas após Saussure 
reincluíssem a noção de substância ou de conteúdo para teorizá-las junto à 
noção de forma. A esse respeito, também é importante destacar o trabalho 
de Hjelmslev, que lança mão da distinção saussuriana entre forma e substân-
cia para teoriza-las a partir de seu quadro conceitual específico, propondo 
uma nova distinção: forma abstrata, forma material e substância. 

Eni Orlandi (1998, 2002, 2004) toma a noção de forma material pro-
posta por Hjelmslev para conceituá-la no âmbito da análise de discurso, 
que trabalha no entremeio de três disciplinas: a linguística, o materialismo 
histórico e a psicanálise. Essa perspectiva permite deslocar a noção de valor 
pela consideração da língua na história, como estrutura e como aconteci-
mento. Nas palavras de Orlandi (1998, p. 74):

[...] a Análise de Discurso (des)territorializa a noção de leitura pela 
noção de discurso enquanto efeito de sentidos e abre caminho para 
uma crítica disso que temos chamado «ilusão de conteúdo». Esta, como 
mostramos em nossas análises (E. Orlandi, 1996 e 1996), produz a 
impressão da transparência da linguagem - o conteúdo seria extraído do 
que estaria atrás da forma lingüística, forma abstrata - ao mesmo tempo 
em que apaga a produção discursiva do referente, elidindo a construção 
imaginária do efeito de unidade, efeito literal, do sentido-um, já lá. 
Pelo trabalho da ideologia, o conteúdo se substitui à forma material 
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(E. Orlandi, 1995), isto é, a forma tomada na história (historicidade), 
corp(o)ralidade do sentido, lingüístico-histórica.

Em nosso cotidiano, a distinção entre forma e conteúdo também está 
presente, sob outros funcionamentos, em formulações do tipo: O professor 
sabe tanto, mas não sabe como ensinar. Tem que mudar essa forma de ensinar.  
Essas formulações podem tranquilamente ser paráfrases de O professor tem 
conteúdo, mas a forma de dar aula é péssima. Aqui, no funcionamento do par 
forma/conteúdo, forma é método e saber é conteúdo. A possibilidade, em 
nossa sociedade, de essa paráfrase fazer sentido, reside no fato de que o 
saber é, muitas vezes, significado – não apenas na esfera cotidiana – como 
conteúdo. 

O problema a ser resolvido por esse modo de tomar o conhecimento 
não seria necessariamente modificar o conteúdo, pois ele já está lá. Mas a 
forma: Precisa mudar a forma para deixar o conteúdo mais atrativo. Nada 
que não possa ser resolvido. Já temos em mãos, totalmente a nosso dispor, 
a apenas alguns cliques de distância, as novas tecnologias, as tecnologias de 
informação, com seus conteúdos digitais. Assim, se, por qualquer razão, o pro-
fessor não tiver um bom conteúdo, não tem problema! Vários conteúdos 
estarão disponíveis para ele nas redes digitais de ensino e aprendizagem. E, 
melhor ainda: já que temos tanto conteúdo digital, para quê dar aula pre-
sencial? É só postar as aulas em um curso a distância e caprichar na edição 
de imagem e som para deixar o vídeo bem bonitão. Com tanta tecnologia 
de informação à disposição, com tantos conteúdos digitais disponíveis, tal-
vez a gente nem precise mais de professor9.

Conteúdo é aquela palavra que cai tão bem. Que pode substituir tantas 
outras! Palavra curinga, pragmática. Uma palavra que pode, hoje, estabe-
lecer várias relações propícias de sinonímia: Conteúdo, produto, mercadoria 

9 Gostaria aqui de fazer referência ao trabalho de qualificação de área em História das 
Ideias Linguísticas de linguística Cidarley Grecco, feito sob minha orientação e ainda não 
publicado, que faz uma análise preciosa dos discursos de disponibilização de/em instrumen-
tos digitais de aprendizagem. Em seu trabalho, a autora mostra, por exemplo, como esses 
discursos funcionam no digital de modo a construir (n)esse lugar um depositário dos saberes 
disponíveis (conteúdos), limitando e apagando a complexidade do professor, do aluno e do 
saber.
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e... conhecimento. Conteúdo, informação, comunicação e... conhecimento. Redes 
de palavras que buscam apreender a linguagem como um real disponível, 
atingível, já-lá. Redes de palavras que buscam apreender o conhecimento 
retirando dele sua opacidade, produzida pela linguagem, pela língua. Redes 
de palavras que vemos circular, insuspeitas, em discursos da educação, da 
ciência, das tecnologias, do estado, da administração, da mídia, e também 
da linguística. 

Podemos dizer que o cotidiano altamente burocratizado da discipli-
narização do saber, numa sociedade que, cada vez mais, vê o conhecimento, 
o ensino e a pesquisa como parte de um negócio destinado a gerar lucro 
(claro que não somos nós que ganhamos com isso), vem corroendo as 
próprias especificidades do conhecimento, reduzindo, simplificando seus 
modos de se nomear. 

A linguagem está sempre presente, embora quase sempre apagada 
nesses diferentes espaços de produção de conhecimento que o reduzem a 
conteúdo. Efeitos de sentidos de uma longa história, que vê a linguagem 
antes de mais nada como instrumento de informação e que reduz o saber a 
algo que pode ser apreendido, um conteúdo10.

Eni Orlandi (2016), ao analisar o discurso pedagógico entre o 
conhecimento e a informação, salienta que a quantidade é o que importa 
quando se trata de acesso à informação, ao passo que, para o conhecimento, 
é fundamental a relação que estabelecemos entre linguagem, pensamento e 
mundo, uma relação que deixe “espaço para a descoberta, para a dúvida, para 
a interrogação e para a invenção” (p. 71). O conhecimento, escreve Orlandi, 
“precisa da incompletude, do inacabamento, da errância dos sujeitos e dos 
sentidos, de sua inexatidão” (p. 71). De outro lado, conforme a autora, o 
excesso de informação, a quantidade, notadamente no digital, acaba produ-
zindo apenas mais do mesmo, sob várias versões e formas. 

10 Em Ferreira (2015) discuto de maneira bastante detalhada sobre o papel e o poder fun-
dador da linguagem na relação com o conhecimento e a tecnologia. Nessa discussão, mostro 
como se constrói, na história das ideias, um efeito de linguagem como informação produz 
um esquecimento: o de que as tecnologias de informação são, antes de mais nada, tecnolo-
gias de linguagem. Esquecimento fundante que contribui para sustentar as atuais divisões 
do conhecimento entre áreas de exatas e de humanas.
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Podemos concluir, portanto, que a quantidade de informação não 
é garantia de totalidade, mas tudo se passa como se assim fosse. Ainda 
segundo Orlandi (2016, p. 71):

a questão não é a informação nem a quantidade, mas o saber, a expe-
riência, a memória e o real social que demanda certas formas de conhe-
cimento para transformar certas condições, em determinadas conjuntu-
ras. É a isto que o discurso pedagógico tem de responder. 

O saber, da perspectiva discursiva, é forma material, como mostramos 
acima. É por isso que ele não pode se reduzir a um conteúdo.

Considerações finais

Em nossa formação social capitalista, ainda que qualquer saber possa 
ser passível de ser conteudizado, o outro lado da moeda é que nada garante 
que esse saber seja interpretado, de fato, como conteúdo. Isso porque, na 
relação entre um pretenso produtor de conteúdo e seu pretenso receptor, 
nada garante que o pretenso receptor entenderá aquilo que o pretenso pro-
dutor queria que fosse entendido. Muitas vezes, o pretenso receptor faz 
outras coisas com11 o tal do conteúdo que ele recebe.

A esse respeito, vale lembrar a crítica de Michel de Certeau (2014) 
sobre o que ele chama de ideologia do consumo-receptáculo, que divide os 
sujeitos de uma sociedade em aqueles que produzem (os pretensos detentores 
do saber) e aqueles que apenas consomem (os que, de acordo com os pretensos 
detentores do conhecimento, seriam idiotas para produzir conhecimento). 
Escreve o autor:

A eficácia da produção implica a inércia do consumo. Produz a ideo-
logia do consumo-receptáculo. Efeito de uma ideologia de classe e de 
uma cegueira técnica, esta lenda é necessária ao sistema que distingue 
e privilegia autores, pedagogos, revolucionários, numa palavra, “pro-

11 Tomo a formulação fazer com de Michel de Certeau a partir da perspectiva da análise 
de discurso, como um gesto discursivo, que não é transparente ao sujeito.
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dutores” em face daqueles que não o são. Recusando o “consumo”, tal 
como foi concebido e (naturalmente) confirmado por essas empresas 
de “autores”, tem-se a chance de descobrir uma atividade criadora ali 
onde foi negada, e relativizar a exorbitante pretensão de uma produção 
(real, mas particular) de fazer história “informando” o conjunto do país. 
(p. 238)

Mas onde o aparelho científico (o nosso) é levado a partilhar a ilusão 
dos poderes de que é necessariamente solidário, isto é, a supor as multi-
dões transformadas pelas conquistas e as vitórias de uma produção ex-
pansionista, é sempre bom recordar que não se devem tomar os outros 
por idiotas.” (p. 248)

O saber não é conteúdo e os outros não são idiotas. 
Em meu percurso de formação e de atuação profissional, fui sabendo 

aos poucos, fui compreendendo aos poucos o que pude aqui apresentar. 
Que o conhecimento é uma realidade histórica, que é múltiplo, e que se 
dá pela linguagem. Que a aventura de cada um pelo conhecimento, pela 
linguagem, não é a mesma; ela é feita de percursos outros, de percursos 
diferentes. Que o saber pode ser produzido a partir de diferentes pontos de 
vista. Como já dizia Saussure (1999, p. 15), “é o ponto de vista cria o objeto”. 
E que esse objeto sempre vai escapar, qualquer que seja o ponto de vista. 
Como já dizia Michel de Certeau (2014, p. 158): “Ser apenas este ponto 
que vê, eis a ficção do saber.” 

O saber vai escapar e se tornar outro, porque saber é linguagem. 
Saber é história. Saber é discurso. Saber é poder. Saber é divisão. Saber é 
político. Saber é ideológico. É incompleto. 

Saber também é satisfação, quando a gente consegue se apropriar 
dele com encantamento. Cada um tem um modo. 

O saber não é estático. O saber continua.
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6. MOBRAL:	um	projeto	de	trabalhadores	para	
trabalhadores

Tania C. Clemente de Souza  - Museu Nacional-UFRJ
Juciele Pereira Dias  - Museu Nacional-PDI-UFRJ

Considerações iniciais

Que dizeres circulam sobre a língua falada do trabalhador, que, em 
certas condições sócio-históricas, são excluídos do conhecimento legítimo 
partilhado? Qual o papel da língua na ‘formação ou capacitação” (Orlandi, 
2015) do trabalhador brasileiro? Essas questões são o ponto de partida de 
um estudo que tem como objetivo trazer à discussão as estratégias traçadas 
pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, programa de 
Estado, criado em 1970 e que tem sido referenciado na mídia, na atualidade. 

Sob a denominação de Movimento Brasileiro de Alfabetização – 
MOBRAL, foi instituída a Lei n. 5.379, de 15 de dezembro de 1967, que 
“Provê sobre a alfabetização funcional e a educação continuada de adoles-
centes e adultos”, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado da 
Guanabara. Em seu artigo 10, foi prevista a possibilidade de “celebrar convê-
nios com quaisquer entidades, públicas ou privadas, nacionais, internacionais 
e multinacionais, para execução do Plano aprovado e seus reajustamentos”1. 

Segundo Freitag (2016), primeiramente o programa MOBRAL 
foi presidido por um economista e banqueiro, Mario Henrique Simonsen 
(1969-1974), que introduziu o fomento da Fundação Ford, financiadora do 
projeto “Competências básicas do Português”, de Anthony Naro e Miriam 
Lemle. Ambos professores e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação 

1 Lei n. 5.379, de 15 de dezembro de 1967, disponível em <https://www2.camara.leg.
br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5379-15-dezembro-1967-359071-publicacaooriginal-1-pl.
html>  Acesso em 02 mai 2019. 
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em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), insti-
tuição pioneira na introdução da Linguística em cursos de Letras desde o 
final dos anos 30 e em Pós-graduação em Linguística, a partir das pesquisas 
de Joaquim Mattoso Câmara Junior, linguista filiado ao estruturalismo de 
Ferdinand de Saussure e de Edward Sapir (cf. Baldini, 2005; Dias, 2009). 

Nesse momento da institucionalização da Linguística no Brasil, de 
um lado temos um processo de disciplinarização dessa ciência a partir do 
percurso e produção acadêmica de Mattoso Câmara e outros linguistas ao 
longo dos anos 40, 50 e 60 e de outro lado temos essa ciência se consoli-
dando com a criação dos primeiros Programas de Pós-Graduação e com a 
introdução de outras perspectivas teóricas como a da Gramática Gerativa e 
da Psicolinguística, de Noam Chomsky e a Sociolinguística Variacionista, de 
Wiliam Labov. As perspectivas teóricas desses dois linguistas são basilares 
do projeto “Competências básicas do Português”, em que temos, de um lado, 
Anthony Naro como introdutor da Sociolinguística Variacionista no Brasil 
(cf. Freitag 2016; Scherre; Roncarati, 2008). E de outro lado temos Miriam 
Lemle dando início às pesquisas na perspectiva da Gramática Gerativa2.

Cabe salientar que esse processo de institucionalização da Linguística 
nos cursos de Letras e de fundação dos cursos de Pós-graduação em Linguís-
tica está relacionado a um trabalho em prol da formação de pesquisadores 
em Linguística no Brasil e em relação à demanda de professores para atuar 
nos cursos de Letras em que a disciplina era obrigatória. Sendo a Linguís-
tica uma ciência da língua, em que a perspectiva teórica da Sociolinguística 
Variacionista de Labov era produzida por trabalhos de campo, o desenvol-
vimento do projeto da Fundação Mobral veio ao encontro das perspectivas 
de consolidação desse campo experimental sobre os falares dos denominados 
“informantes”, os quais denominaremos como “trabalhadores”.

Desse modo, tomamos como objeto de análise o texto do relatório de 
trabalho de uma grande equipe formada por trabalhadores especializados 

2 Na mesa dos pesquisadores do Museu Nacional da UFRJ, em comemoração aos 50 anos 
da Pós-Graduação em Linguística na UFRJ e no Brasil, a professora Miriam Lemle contou 
que seu primeiro contato com a Gramática Gerativa se deu diretamente pela leitura da obra 
Syntactic Structures de Noam Chomsky.
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ou em formação/capacitação para o trabalho no campo da ciência Linguís-
tica, ou seja, linguistas e alunos de cursos de Letras. E essa equipe, por sua 
vez, toma como objeto de análise as falas de trabalhadores da cidade do Rio 
de Janeiro e adjacências como Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Na descri-
ção inicial dos “informantes” tem-se, por exemplo, os seguintes enunciados:

1. “Trabalha atualmente como bedel numa escola de freiras”;
2. “Começou a trabalhar como doméstica em Petrópolis aos 21 anos. 

Aprendeu corte e costura em Petrópolis, e aos 29 anos transferiu-
-se para o Rio, onde começou com um emprego de costureira”;

3. “Começou a trabalhar como doméstica aos 17 e 18 anos. O atual 
patrão, fazendeiro, está quase sempre ausente, e entrega-lhe, além 
da incumbência de tomar conta da casa, pequenas responsabilida-
des de pagamentos e administração de despesas”;

4. “Trabalha em biscates de pintor e carregador. Luta box, 
amadoristicamente”;

A questão de ser trabalhador é evidenciada nas descrições dos “infor-
mantes” de modo que desse projeto nasce o perfil deste trabalhador que é 
colocado como à espera de adquirir a língua culta do país, pelo qual tra-
balha. As estratégias a que nos referimos são parte do investimento do 
programa definido como “entidade que procura assumir criticamente o seu 
trabalho, precisar seus objetivos e validar sua metodologia” (Lemle; Naro, 
1977, s/p.). Nesse sentido, o trabalho dessa equipe de especialistas se efetua 
dentro de uma política linguística que compreende a nossa língua, a “língua 
nacional” como “homogênea, com uma gramaticalidade legítima”, a qual 
deve ser ensinada e à qual “sobrepõem-se os falares regionais, e de que é 
indispensável a qualquer projeto de alfabetização” (idem). 

Neste trabalho, a Fundação Ford e o Museu Nacional envidam 
esforços para colocar em campo essa grande equipe de trabalhadores espe-
cializados ou em formação/capacitação, os quais devem trabalhar em busca 
de evidências materiais – regras de concordância e organização sintática 
– de como se constituem os falares regionais, para que possa se “acelerar o 
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processo de leitura e a aquisição da escrita na norma culta” (idem). Cabe 
salientar que, de acordo com Freitag (2016, p. 452), o Mobral é instituído 

com o objetivo de atender à alfabetização funcional de jovens e adultos, 
que abandonaram a escola, visando a conduzir a pessoa a adquirir a 
habilidade da leitura, da escrita e do cálculo como meio de integrá-la à 
sua comunidade, permitindo melhores condições de vida na sociedade.

Dito de outro modo, é uma política linguística, que, por sua vez, é 
também uma política pública voltada para constituir uma homogeneidade 
linguística, normatizada, sobreposta à diversidade linguística dos trabalhado-
res, de modo a produzir um efeito de unidade na comunicação em sociedade, 
no trabalho, especialmente na relação patrão-trabalhador. Cabe questionar: 
qual o modelo de norma culta e a quem serve essa norma? Desse modo, vol-
tamo-nos para o objetivo de analisar a materialidade discursiva do desenho 
do perfil destes trabalhadores a serem alfabetizados, bem como compreender 
como se constituem os imaginários de língua na formação do trabalhador 
linguista, profissão em processo de consolidação no Brasil dos anos 70. 

O imaginário linguístico na formação do linguista no Brasil dos anos 70 

A principal meta do projeto “Competências básicas do Português”, 
a qual vai “ao encontro dos objetivos do MOBRAL” (Lemle; Naro, 1977, 
s/p.), é buscar “acelerar o processo de leitura e aquisição da escrita na norma 
culta” (idem) a partir da oferta de alternativas metodológicas e da elabo-
ração de material didático. Esse projeto é desenvolvido em uma suposta 
via de mão dupla, um projeto de trabalhadores para trabalhadores e o que os 
diferencia é a posição tomada frente ao conhecimento linguístico. 

Na posição do trabalhador linguista em formação, tem-se, de um 
lado, a língua do “informante” projetada como objeto a ser analisado (língua 
heterogênea e multiforme) como parte de sua formação como pesquisador 
e, ao mesmo tempo, objeto a ser ensinado (língua homogênea, padronizada). 
Cabe questionar qual posição se sobrepõe nesse processo: a do pesquisador 
da língua heterogênea, da realidade linguística do falante ou a do professor 
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que deve ensinar ao trabalhador a língua homogênea, idealizada, da norma 
culta? Como se dá essa tensão não evidente em que parece ser o mesmo 
objeto, porém é diferente na formação do linguista em campo?

Já na posição do trabalhador “informante”, o qual é determinado por 
sentidos de “analfabeto” e que deve ser capacitado em leitura e escrita de 
uma língua para ter “melhores condições de vida na sociedade”, ou seja, 
condições de ter um trabalho, um ofício, que o sustente: Em qual língua 
esse trabalhador será ensinado? Qual o papel do linguista frente à reali-
dade do trabalhador “informante” ao se deparar com a diferença entre um 
modelo padronizado como “norma cultura” e as diferenças manifestadas em 
língua portuguesa do Brasil?

Sobre essa relação entre trabalhadores frente ao conhecimento da lín-
gua e ao conhecimento sobre a língua, é possível colocar-se a distinção entre 
“formação” e “capacitação”, duas noções definidas por Orlandi (2015, p. 196) 
em diferentes estudos publicados. Sobre a noção de “formação”, tem-se que:

A formação – e não a capacitação – é que pode dar condições para este 
espaço politicamente significado da diversidade que se diz, e do sujeito 
que se re-significa, pelo acesso a outras formulações, a outros processos 
de produção de sentidos a outras redes de filiação à memória, a outros 
modos de individuação e identificação.

Nessa perspectiva, aquele que se inscreve na tensão entre diferentes 
teorias e também de diferentes recortes do objeto de estudo, de pesquisa 
e de ensino tem condições de ter uma formação profissional, pois seu tra-
balho se constitui em um espaço de disputa, de divisão de sentidos frente 
ao conhecimento linguístico na sociedade e na história. Há a possibilidade 
de outros modos de identificação e de individuação se fazerem presentes e 
de ele vir a pensar por si mesmo, resistir ao logicamente estabilizado dos 
sentidos domesticados para serem ensinados.

E sobre a noção de “capacitação”, para Orlandi (2015, p. 196):

Já a capacitação é própria a uma sociedade que se quer imexível e já 
feita, em que se evita a formação e, com ela, a compreensão de uma po-
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sição sujeito que resiste. Este sujeito que objetivamos com a formação 
é o sujeito não alienado (MARX, 1844), aquele que sabe discernir e 
reconhecer o conteúdo e o efeito de sua ação interventiva. 

Recorta-se e problematiza-se aí o primeiro traço do perfil do 
mobralense: indivíduo definido como com algum nível de leitura (?) e sem 
domínio da escrita em norma culta. Ao lado de uma noção idealista de “lín-
gua nacional”, - definida, já sublinhada acima como “homogênea, com uma 
gramaticalidade legítima”, a qual deve ser ensinada e à qual “sobrepõem-
-se os falares regionais”-, tem-se um conceito contraditório que pressupõe 
uma língua nacional, culta, superior aos falares regionais, reafirmando a 
pressuposição de um “bom português” versus certo reconhecimento de uma 
“realidade linguística, heterogênea e multiforme, da sua clientela”.

Nesse sentido, o trabalhador é aquele que deve ser ensinado (capa-
citado) em uma língua outra, que tem por modelo uma língua colocada 
como a culta, nacional, imexível, já feita e evidenciada como a língua pela 
qual se poderá ascender socialmente tendo melhores condições de vida na 
sociedade.  Dito de outro modo, ao trabalhador, determinado por sentidos 
de “analfabeto”, são investidos os sentidos de falar uma variedade mestiça, 
sem estatuto de língua – apenas falares regionais. Depara-se também com 
o equívoco de ordem teórico-científica de que a norma culta, a do “bom 
português”, é alheia à variação linguística, projetando o diferente com o 
possível sentido de ser o “mau português” ou o “português errado”.

Um outro aspecto interessante é que a amostragem se dá a partir 
da “realidade linguística dos mobralenses do Rio de Janeiro”. Procede-se, 
assim, a estudos descritivos e comparativos dos diferentes dialetos “em que 
se manifesta a língua portuguesa”. Assim, os “falares regionais” estão restri-
tos a diferentes regiões e municípios no perímetro urbano da cidade do Rio 
de Janeiro3.

A equipe de linguistas projeta, a partir da amostragem e análise dos 
dados, um arcabouço de análise pautado nos pressupostos da Sociolinguís-

3 O corpus da língua falada por mobralenses foi coletado de vinte informantes naturais do 
Rio de Janeiro ou adjacências (Nova Iguaçu, Caxias), em postos do Mobral da área urbana 
(Lemle; Naro, 1977).



135

tica e da Gramática Gerativa, buscando uma interrelação dos resultados 
nessas duas áreas, para então propor estratégias de intervenção pedagógica. 
Tais estratégias, assim, vêm ao encontro de atender o objetivo de “tornar 
disponíveis a todos os membros da comunidade todos os instrumentos de 
acesso ao sistema cultural e produtivo da nação”. (Lemle; Naro, 1977, p. 1). 
Sendo um desses instrumentos “a plena capacidade de uso do sistema de 
comunicação nacional, a língua portuguesa” (idem).

Dois aspectos estão aí pressupostos que merecem ser destacados: de 
antemão é posto que os mobralenses não apresentam uma capacidade plena 
de comunicação por falta do domínio da norma culta da língua portuguesa. 
Afirmativas fundadas na assunção de um déficit linguístico, que resulta na 
incapacidade plena de comunicação, aspecto esse colocado como deficitário 
em relação ao perfil dos sujeitos atendidos pelo MOBRAL. Imaginário 
produzido antes de qualquer apresentação de resultados. 

Outro ponto de partida dos especialistas se ancora na pressuposi-
ção de que a “primeira variedade dialetal que essa camada populacional 
visa adquirir [clientela do MOBRAL da cidade do Rio de Janeiro] para 
capacitar-se a uma participação mais ampla na vivência nacional é a varie-
dade da língua escrita de nível jornalístico e da literatura contemporânea 
acessível” (idem). Uma comparação entre essas duas variedades de língua 
portuguesa – a do grupo social e a variedade escrita nos suportes escolhidos 
(jornal e literatura) – vai apontar as discrepâncias entre esses usos da língua 
portuguesa, possibilitando a previsão de pontos de dificuldade no processo 
de aprendizado, de onde surgirão informações relevantes para uma grada-
ção adequada ao material didático. 

Os indivíduos sem domínio da escrita estão inseridos em comunidades 
onde o predomínio é a oralidade, materialidade da língua que os interpela; 
entretanto, a proposta do MOBRAL é começar pela variedade escrita – jornal 
e textos literários – por uma língua imaginária. Diferentemente do proposto, 
pergunta-se: Por que não começar pela língua fluida, ordinária, heterogênea, 
dos mobralenses, ou seja, por que não começar pela língua falada, cantada, 
recitada, a língua das narrativas e crenças, que flui nessas comunidades? 
Orlandi; Souza (1988, p. 27) produzem uma distinção entre os conceitos de 
línguas imaginárias e de línguas fluidas, em que (idem, p. 28-29):
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[As línguas-imaginárias] são as línguas-sistemas, normas, coerções, as 
línguas-instituição, a-históricas. Construção. É a sistematização que 
faz com que elas percam a fluidez e se fixem em línguas imaginárias. 
[E] a língua fluida é a que pode ser observada e reconhecida quando 
focalizamos os processos discursivos, através da história da constituição 
de formas e sentidos, tomando os textos como unidades (significativas) 
de análise, no contexto de sua produção.

Por outro lado, a escolha das duas modalidades de registro – jornal e 
literatura – decorreu de dois aspectos centrais na divergência dialetal com-
parativamente avaliados: “capacidade de manejo da estruturação sintática 
em si e o uso de uma regra sintática em particular – a regra que estabelece 
a concordância entre sujeito e verbo.” Toma-se, assim, por hipótese de que 
as sentenças na linguagem falada de um modo geral tendem a ser bastante 
mais “simples” [aspas dos autores], do que as duas variedades da linguagem 
escrita escolhidas.

Calcado nesses dois aspectos, se estabelece o método de quantifi-
cação da complexidade sintática, e, através dele, comparam-se  as medidas 
nas seguintes variedades do português: “linguagem falada por mobralenses, 
linguagem escrita de histórias em quadrinhos, fotonovelas, jornais classe A 
(O Globo, Jornal do Brasil, Diário de notícias), jornais classe B ( Jornal dos 
Sports, O Dia, A Notícia), literatura nacional”. (Lemle; Naro, 1977, p. 3)

Ao mesmo tempo em que é proposto o trabalho a partir da língua 
escrita, imaginária, do jornal e textos literários, ou seja, de um trabalho 
com o verbal; também é proposto um trabalho com a linguagem escrita de 
histórias em quadrinhos, de fotonovelas e diferentes jornais nos quais, por 
vezes, o não verbal se faz presente ao lado do verbal. 

Sobre uma relação verbal e não verbal, na perspectiva discursiva, 
Orlandi (1995, p. 46) coloca que a “noção de prática permite que se estenda 
a reflexão sobre os processos de produção de sentidos sem o efeito de domi-
nância do verbal, já que por ela não trabalhamos mais com textos, mas com 
práticas discursivas”. Por essa noção de prática discursiva, “o discurso é uma 
prática” (Orlandi, 1995, p. 46), o qual não é tratado como sequência de fra-
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ses, texto ou sistema de representações, mas efeito de sentidos produzidos a 
partir de diferentes posições sujeito (Pêcheux, [1969] 2001).  

Inscrita em uma perspectiva da Sociolinguística Variacionista, com 
relação ao uso da concordância, no relatório do projeto Mobral é evidenciado 
que a regra de concordância verbal é facultativa na fala dos mobralenses, e 
categórica na modalidade escrita em norma culta. Esta perspectiva teórico-
-analítica sustenta a elaboração de estratégias de ensino da norma culta, 
passo necessário quando se tem “em mente o quão estigmatizante é o uso 
falho da regra” (Lemle; Naro, 1977, p. 4).

Em relação às circunstâncias sócio-históricas de produção de 
sentidos, em que a ciência Linguística toma a forma de uma disciplina ins-
titucionalizada nos cursos de graduação em Letras e nos recentes cursos de 
pós-graduação em Letras ou em Linguística no Brasil, tem-se uma equipe 
de linguistas produzindo um trabalho de campo sustentado em princípios 
da Sociolinguística, na perspectiva de Labov, em que são classificados des-
vios da norma culta como “uso falho”, mobilizando a noção de erro, além de 
emitirem juízo de valor sobre este uso como sendo um fator estigmatizante. 

Corpus e corpos

A coleta do corpus da língua falada por mobralenses seguiu alguns 
passos. Foram vinte os informantes selecionados, naturais da cidade do Rio 
de Janeiro e adjacências (Nova Iguaçu e Caxias), homens e mulheres numa 
faixa etária de 17 aos 50 anos, “caracterizados pelas alfabetizadoras como 
‘desembaraçados’”. Cada um desses indivíduos foi submetido a sete entre-
vistas. Ao todo foram gravadas 140 entrevistas, transcritas em ortografia 
semi-fonética. Todo esse material serviu de base para o estudo da regra de 
concordância e para o estudo sobre complexidade sintática. Desse corpus, 
foi composta uma mostra das sentenças produzidas pelos mobralenses, em 
que foram escolhidas 10 sentenças que pareciam apresentar um grau de 
complexidade sintática maior (com encaixes à esquerda).

Outro corpus, base para o estudo da complexidade sintática, foi cons-
tituído por sentenças aleatoriamente extraídas de histórias em quadrinhos 
(60 sentenças), fotonovelas (140 sentenças), jornais (400 sentenças) e lite-
ratura nacional (400 sentenças).
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O perfil social dos falantes foi desenhado a partir de perguntas sobre 
o local de moradia e trabalho, o tipo de ocupação, o grau de escolaridade, a 
religião e hábitos costumeiros, como ver televisão, sair com amigos, relacio-
namento familiar, além de falarem de suas metas e planos.

Uma vez selecionadas as sentenças tomadas como base para a pes-
quisa, a avaliação dessa amostragem se fez a partir dos seguintes fatores: 
conceito e descrição de regras variáveis; descrições das variáveis estilísticas, 
semânticas, posicionais e morfológicas. A avaliação de interação dos fatores 
se deu a partir de três modelos – (i) isolamento de todos os casos em que 
persiste um mesmo fator; (ii) soma aritmética dos efeitos causados por cada 
fator presente, onde se mede o efeito por desvio da grã-média; e (iii) traba-
lho com a probabilidade, e não com a frequência, de aplicação de dada regra.

Os dados foram trabalhados com programas específicos ao método 
de avaliação descrito acima, e os resultados foram tabulados na forma de 
frequências e probabilidades. Ao todo foram obtidas 10 tabelas, analisadas 
e cotejadas uma a uma, com bastante rigor científico, apontando, ao final, 
a pré-codificação das variáveis. Os resultados apontaram, ainda, a neces-
sidade do trabalho didático com frases com certo grau de complexidade e 
com a regra sintática de concordância entre sujeito e verbo.

É, ainda, interessante observar que as ocorrências da fala dos mobra-
lenses também foram “desenhadas” em diagramas arbóreos, ilustrando, 
dentro do enfoque gerativista, os movimentos na sintaxe previstos. Nesse 
caso, a diagramação desses falares alcançou um número extenso de repre-
sentações, que se prestaram a subsidiar, teoricamente (modelo X-barra), o 
diagnóstico dos “usos falhos” (são nossas as aspas) dos mobralenses. Esses 
diagramas também foram codificados em tabelas, nas quais pode-se ler as 
medidas de complexidade do sintagma nominal, do sintagma verbal, da 
complexidade de sentenças encaixadas, da complexidade da sentença prin-
cipal, além da apresentação das médias de profundidade de encaixe e da 
relação entre complexidade e grau de encaixe para sintagmas e sentenças. 
Tais estratégias se prestaram à “comprovação do método de quantificação” 
(Lemle; Naro, 1977, p. 59), significando que os dados fornecidos pelos 
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“informantes” trabalhadores foram submetidos a duas práticas científicas, 
advindas de duas linhas teóricas distintas.

Em termos discursivos, cabem aqui algumas observações. O que é 
uma prática científica? Henry (1992, p. 15), retomando Pêcheux (sob o 
pseudônimo de Thomas Herbert, em 1966), argumenta que “considerar 
qualquer utilização de um instrumento como científica, leva a esquecer o 
papel dos instrumentos na prática científica”. E o que é um instrumento 
científico? Seguindo Bachelard; Canguilhem, acrescenta a estes teóricos 
elementos oriundos de uma análise marxista sobre as consequências da 
divisão do trabalho (em particular, da separação entre o trabalho manual 
e o trabalho intelectual), e sobre as consequências do caráter contraditório 
da combinação das forças produtivas e das relações sociais de produção em 
uma sociedade dividida em classes. 

A esse respeito, Thomas Herbert (1966) não se furta a críticas 
colocando em xeque a concepção de prática científica, quando esta opera 
no mesmo nível de “práticas técnicas”.  Nesse caso, “científica” se define 
pelo viés da epistemologia empirista. O uso dos instrumentos (como nas 
práticas científicas) é para autorizar ou, ao contrário, contestar posições 
ideológicas; tal uso é recrutado para intervir no combate ideológico (idem). 
Faz-se, assim, uma assepsia do ideológico, quando tais “práticas” investem 
na crença do que é, ou não científico.

O que é um objeto? Como a ciência constrói seu objeto? Um objeto 
científico não é um objeto empírico, mas uma construção. Além do mais, 
tal objeto não pode se destacar, através do jogo de um questionamento 
aleatório, da natureza que progressivamente o delimitaria tornando visíveis 
suas características. Aqui, operam mais uma vez os apagamentos de ordem 
ideológica, quando “os falares regionais” perdem suas características, ou 
quando os sujeitos desses falares são igualados a dados a serem observados 
in vitro. Nada mais são do que objetos ideológicos na comprovação do que 
é objetivo/científico.

Em outro texto, Gadet; Pêcheux (2004 [1983], p. 37) trazem críticas 
que podem ser estendidas às práticas previstas para a discriminação de fala-
res que fogem ao preceito de uma forma/norma culta, esta especialmente 
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adequada ao processo de comunicação plena, como exemplificado, anterior-
mente, com a referência aos objetivos do MOBRAL. Nada mais do que o 
funcionamento de uma política burguesa que 

transforma a rigidez das ordens em terreno de confronto das diferenças. 
O que havia começado com as empresas de cristianização da igreja me-
dieval, e continuara com o início do colonialismo (particularmente, as 
gramáticas dos missionários), ganhou, com a constituição dos Estados 
nacionais, a forma de um projeto político, que colocava na ordem do dia 
das revoluções burguesas a ‘questão lingu ̈ística’: constituição da língua 
nacional através da alfabetização, aprendizagem e utilização legal dessa 
língua nacional.

Considerações finais

À equipe de trabalhadores a serviço do MOBRAL não faltaram “ins-
trumentos e práticas científicas” à execução de um trabalho instaurado por 
práticas discursivas de natureza ideológica. A coleta de dados se estrutura, 
aprioristicamente, na previsão de um “uso falho e estigmatizante” da con-
cordância verbal e na previsão de sentenças formadas com um grau menor 
de complexidade. Tal previsão, desse modo, se constitui como prognóstico e 
não como diagnóstico.  O tratamento do corpus, medida das ocorrências em 
termos de frequência e probabilidade, imprime um caráter de objetividade 
– e de cientificidade – às entrevistas. Entrevistas que deflagram o perfil 
social dos mobralenses – corpos socialmente determinados por imaginários 
linguísticos em relação ao trabalho a ser desempenhado. Institui-se, aí, um 
apagamento de ordem ideológica, quando percentuais, quantificadores e 
diagramas cumprem seu papel, conforme Henry (1992, p. 17): 

E Pêcheux conclui sobre este ponto dizendo que as ciências colocam 
suas questões, através da interpretação de instrumentos, de tal maneira 
que o ajustamento de um discurso científico a si mesmo consiste, em 
última instância, na apropriação dos instrumentos pela teoria. É isto 
que faz da atividade científica uma prática.
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7.	 Línguas	indígenas	brasileiras:	alguns	aspectos	
morfológicos	e	sintáticos1

Quesler	Fagundes	Camargos	(PPGEI-UNIR)

Diversidade das línguas e culturas indígenas brasileiras

O Brasil não é um país monolíngue. De acordo com o Censo Demo-
gráfico 2010 do IBGE, há no Brasil 305 etnias que falam, além do português, 
outras 274 línguas indígenas. Este número, apesar de se distinguir daqueles 
apresentados em outros trabalhos, como é o caso de Rodrigues (2005), que 
fala em 180 línguas, e Moore et al. (2008), que mencionam 150 línguas indí-
genas, não torna inegável a riqueza da diversidade linguística e cultural do 
Brasil. Esta variação no indicativo quantitativo de línguas faladas no territó-
rio brasileiro é o resultado das muitas metodologias envolvidas no processo 
de aferimento e devido principalmente às dificuldades inerentes ao conceito 
técnico do que seja uma língua, haja vista sua distinção daquilo que chama-
mos de dialeto ou variação linguística. Uma parte significativa destes povos 
indígenas encontram-se principalmente na região da Amazônia Legal, que 
engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 
parte dos estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.

Do ponto de vista sociolinguístico, devido ao contato com as socieda-
des não indígenas, os povos indígenas têm mantido níveis distintos quanto a 
suas condições socioculturais e linguísticas. Como afirma Rodrigues (2002), 
os povos indígenas sofreram drasticamente com os projetos de desenvolvi-
mento na Amazônia, o que causou uma significativa depopulação e grandes 

1 O presente capítulo, que se constitui como um dos resultados de pesquisa desenvolvida 
no âmbito do Grupo de Pesquisa História do conhecimento e das línguas, foi originalmente 
apresentado no II Encontro Nacional em Análise do Discurso (ENADIS), realizado na Uni-
versidade Federal de Rondônia no período de 25 a 27 de julho de 2018. Gostaria de registrar 
meus agradecimentos à audiência, que proporcionou bons momentos de reflexão sobre o 
tema aqui desenvolvido. Agradeço em especial ao Prof. Dr. Élcio Aloisio Fragoso e à Profa. 
Dra. Juciele Pereira Dias, cujos comentários e sugestões contribuíram para o aperfeiçoamento 
deste texto. Os erros que permanecem são certamente de minha inteira responsabilidade.
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mudanças culturais e linguísticas. Esta constatação feita por Rodrigues 
(2002), ainda em meados da década de 80, lamentavelmente é uma realidade 
muito presente nos dias atuais. Para se compreender a profundidade do pro-
blema, Rodrigues (1993ab, 2005) estima que, durante os últimos 500 anos, 
aproximadamente mil línguas desapareceram, devido ao intenso processo 
violento de colonização, que lamentavelmente se mantém até os dias atuais.

Não há dúvida de que as línguas indígenas brasileiras se encontram 
em franca desvantagem com a língua portuguesa e, por isso, são conside-
radas, em muitos casos, como línguas fortemente ameaçadas. Segundo o 
Atlas Interativo de Línguas em Perigo no Mundo (Moseley, 2010), 190 
línguas indígenas correm o risco de desaparecer no Brasil, sendo que 26 
delas encontram-se no estado de Rondônia. Em comparação com o mundo, 
nota-se que o Brasil, nesse Atlas, é apontado como o 3o país em número de 
línguas com risco de extinção.

O que se observa é que muitos indígenas vêm abandonando sua 
língua étnica devido ao contato com a sociedade não indígena. Tal situa-
ção não é desejável nem do ponto de vista linguístico, nem do ponto de 
vista étnico e social. Afinal, a língua é um forte instrumento para a afir-
mação da identidade. Quando uma língua desaparece, perde-se com ela 
culturas, mitologias, cosmovisões e conhecimentos científicos. Portanto, 
é exatamente neste contexto que projetos de salvaguarda e valorização 
de línguas e culturas devem ser implementados como política nacional, 
principalmente aqueles que busquem inserir os próprios indígenas como 
agentes no desenvolvimento de ações que promovam o fortalecimento de 
seus conhecimentos e suas línguas. Ademais, há trabalhos que apontam 
que mais da metade dessas línguas não possuem boas descrições grama-
ticais e pouquíssimas línguas apresentam estudos de natureza teórica que 
sejam relativamente aprofundados (cf. Moore; Storto, 2002; Moore, 2000, 
2007ab; Moore). Em Rondônia, por exemplo, Silva (2003) refere-se à 
situação sociolinguística dos povos como uma condição que merece grande 
atenção. Isso porque, sobretudo, há pouca documentação das línguas, ocor-
rendo assim grande perigo de extinção. De tal modo, a autora descreve a 
situação que vem presenciando em seus cursos de revitalização de línguas 
da seguinte maneira (Silva, 2003, p. 958):
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Em Rondônia, a escola pouco tem contribuído com a manutenção 
das línguas indígenas, não há nesse estado uma tradição de uso dessas 
línguas na escola, onde a de prestígio sempre foi o português, mesmo 
em comunidades fluentemente bilíngues, como os Karitiana. Embora 
a maioria dos professores dessa etnia saiba ler e escrever na sua língua 
materna não a usa na escola. 

A partir das considerações acima, o objetivo deste trabalho, do ponto 
de vista estritamente linguístico, é apresentar, a partir das línguas indígenas 
brasileiras, alguns aspectos morfológicos e sintáticos, que são grosso modo 
as áreas dentro dos estudos linguísticos responsáveis pela investigação da 
estrutura interna das palavras e das sentenças, respectivamente. Além disso, 
nosso intuito é mostrar ao leitor a importância dessas línguas indígenas 
para as ciências da linguagem, principalmente porque o estudo sistemático 
dessas línguas certamente permite a identificação de propriedades gramati-
cais que podem contribuir para o desenvolvimento das teorias linguísticas.

Do ponto de vista sintático, por exemplo, a maioria das línguas do 
mundo, algo em torno de 80%, apresentam SVO e SOV como ordem básica 
(cf. Comrie, 1981; Whaley, 1997; Croft, 2003; Maia, 2006). No Brasil, no 
entanto, são faladas línguas indígenas que exibem ordens básicas raras, como 
é o caso, por exemplo, do Hixkaryana (OVS) e do Wari’ (VOS), que represen-
tam, respectivamente, 0,8% e 1,8% das línguas do mundo (cf. Comrie, 1981; 
Whaley, 1997; Croft, 2003; Maia, 2006; Kalin, 2014; Apontes, 2015). Outro 
fator linguístico curioso diz respeito à estrutura interna dos constituintes. 
Neste quesito, as línguas indígenas brasileiras mais uma vez manifestam 
propriedades extremamente diversificadas. As línguas Kadiwéu, Terena e 
Wari’, por exemplo, são classificadas como polissintética, aglutinante e iso-
lante, respectivamente (Sandalo, 2012; Nascimento, 2012; Apontes, 2015).

Do ponto de vista da morfologia, conforme Payne (1990), em algumas 
línguas da região amazônica, há determinadas morfologias, principal-
mente as verbais, que marcam propriedades gramaticais com informações 
a respeito de pessoa, número, gênero, aspecto, tempo, modo, causa, aplica-
tivização, classificação nominal, direcionalidade, além de outros morfemas 
de ajustes de valência verbal e de derivação. Ao se discutir esses fenôme-
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nos linguísticos, é impossível não nos depararmos com discussões acerca da 
definição de “palavra”, que não é uma tarefa tão simples, uma vez que para 
defini-la é necessário recorrer aos demais aspectos da gramática, tais como 
o fonológico, o sintático e o semântico.

Deve-se considerar ainda que, embora parte significativa dos traba-
lhos em línguas indígenas tenha dedicado atenção aos estudos em fonética/
fonologia, morfologia e sintaxe, há algumas pesquisas, contudo, que têm 
avançado em outras áreas da linguística. Em Karitiana (Tupí-Arikém), por 
exemplo, há alguns trabalhos mais aprofundados em semântica, como se 
pode ver em Müller et al. (2006), Müller; Coutinho-Silva (2008), Mül-
ler (2009), Sanchez-Mendes (2009), Carvalho (2010) e Rocha (2011). Há 
ainda avanços no estudo da língua Karajá no campo da psicolinguística, 
cujos resultados podem ser vistos em Oliveira; Maia (2011), Maia (2016) e 
Gomes et al. (2017), entre muitos outros. Em Análise do Discurso, por fim, 
pode-se mencionar ainda as contribuições de Souza (1991, 1994, 2007) no 
estudo da língua Bakairi (Karib).

Antes de concluir esta introdução e tendo em vista o contexto no qual 
o presente trabalho se enquadra, deve-se destacar que, embora a Análise do 
Discurso tenha surgido como uma contraposição aos estudos formais da 
língua, como se dão, por exemplo, no estruturalismo (Saussure, 2006), os 
aspectos gramaticais não deixam de compor seu objeto. A este respeito, 
Orlandi (2009, p. 16) destaca que o analista do discurso “articula de modo 
particular conhecimentos do campo das Ciências Sociais e do domínio da 
Língüística”, em que este último, para Orlandi (2009, p. 15), é compreen-
dido como “sistema de signos ou como sistema de regras formais”. De igual 
modo, para Fragoso (2014, p. 73), “A língua é constituída de uma base sig-
nificante que significa mesmo quando remetida a uma exterioridade que é 
determinante do efeito de sentido que será produzido. Dessa relação entre 
a língua, base comum, e a exterioridade resulta a materialidade linguístico-
-histórica.” Pode-se afirmar que esta perspectiva de Análise do Discurso 
funda-se em Michel Pêcheux, o qual ao instituir o lugar da Análise do 
Discurso, sustenta-a de forma interdisciplinar, em três bases teóricas: a lin-
guística, a materialista histórico-dialética e a do discurso. A respeito dessa 
confluência, Pêcheux (1997, p. 91) afirma que:
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Ao opor base lingüística e processo discursivo, inicialmente estamos pre-
tendendo destacar que [...] todo sistema lingüístico, enquanto conjunto 
de estruturas fonológicas, morfológicas e sintáticas, é dotado de uma 
autonomia relativa que o submete a leis internas, as quais constituem, 
precisamente o objeto da Lingüística. [...] É, pois, sobre a base dessas leis 
internas que se desenvolvem os processos discursivos, e não enquanto ex-
pressão de um puro pensamento, de uma pura atividade cognitiva, etc., 
que utilizaria “acidentalmente” os sistemas lingüísticos.

Se de fato a língua deve ser compreendida como materialidade espe-
cífica do discurso e se é nela e por meio dela que ocorrem os processos de 
produção de sentidos, como afirmam Pêcheux (1997), Orlandi (2009), Fra-
goso (2014), Gasparini (2015), entre muitos outros, não é de se surpreender 
que o conhecimento acerca do funcionamento da língua e de seus aspectos 
gramaticais pode em muito contribuir com o trabalho do analista do dis-
curso ao trazer luz a questões caras à Análise do Discurso. Pode-se notar 
que Pêcheux (1997), ao definir língua nesta perspectiva, parte de uma sepa-
ração entre língua e discurso, a partir da dicotomia proposta por Saussure 
(2006) entre uma estrutura formal, língua, e suas manifestações, fala. Ao 
passo que o estruturalismo de Saussure (2006) optou por desenvolver-se a 
partir dessa concepção ideológica de língua, o discurso de Pêcheux (1997) 
se fundou na ressignificação do conceito de fala, principalmente no que diz 
respeito às suas implicações na exterioridade da língua.

Portanto, apesar de a Análise do Discurso não tratar da língua pro-
priamente dita, o seu conhecimento gramatical é indispensável, haja vista 
a necessidade de se conhecer as estratégias gramaticais para a produção de 
sentido. No que diz respeito às línguas indígenas, é impensável desconside-
rar os mecanismos internos à própria língua, uma vez que estes certamente 
podem revelar construções de sentido que se encontram apenas nelas. 
Portanto, pode-se afirmar que é nesta perspectiva que este trabalho se fun-
damenta, uma vez que pretende apresentar um conjunto de propriedades 
gramaticais presentes em línguas indígenas as quais certamente constituem 
bases para a realização de processos discursivos e para as quais os linguistas, 
dentre eles não excluo os analistas de discursos, devem voltar sua atenção.
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Este capítulo, além desta introdução, está organizado em três seções. 
Na seção 2, são discutidos alguns aspectos tipológicos, a fim de mostrar 
como as línguas indígenas brasileiras, além de apresentarem uma rica diver-
sidade de propriedades linguísticas, exibem comportamentos linguísticos 
raros no mundo. Na seção 3, são mostradas algumas construções morfo-
lógicas e sintáticas que têm sido objeto de investigação em várias línguas 
indígenas. Na seção 4,  encerro com as considerações finais.

Tipologia

Para Greenberg (1974), embora as línguas naturais apresentem 
variações, é possível considerar várias dependências entre as propriedades 
variantes e, a partir disso, propor tipos de línguas. Neste sentido, a tipologia, 
que é vista como uma subdisciplina da linguística para Greenberg (1974), 
permite, a partir de um viés comparativista, o estudo e a análise de padrões 
linguísticos com o intuito de propor implicações universais. Pode-se afirmar 
ainda que, conforme Croft (2003), estes estudos, que se fundamentam na 
comparação estrutural entre línguas naturais, têm por objetivo definir tipos 
e classificar uma língua pertencente a um tipo específico. Estes tipos lin-
guísticos podem ser identificados, ademais, como genéticos em Greenberg 
(1974) ou como de classificação tipológica em Croft (2003), por exemplo. 
Não se pretende discutir nesta seção as implicações universais descobertas 
por Greenberg (1974) à luz das línguas indígenas, o que certamente traria 
significativas contribuições para a linguística. Nas próximas subseções, no 
entanto, serão abordadas as diversidades tipológicas das línguas indígenas 
brasileiras, quanto a dois aspectos tipológicos relevantes, a saber: ordem de 
palavras e tipologia morfológica..

Ordem de palavras

A tipologia linguística, principalmente devido aos universais lin-
guísticos postulados por Greenberg (1966), tem situado seus esforços na 
sintaxe, razão pela qual é comumente chamada de tipologia da ordem dos 
elementos. Um dos ordenamentos que investigamos nas línguas naturais diz 
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respeito às possibilidades de organização dos elementos de uma predicação 
verbal: sujeito, objeto e verbo. Como pode ser visto no Quadro 1, o qual foi 
elaborado a partir de Dryer (2013), o qual apresenta dados linguísticos a 
respeito de 1.377 línguas, as ordens básicas mais comuns são SVO e SOV.

Quadro 1 – Ordem básica nas línguas do mundo

Ordem básica Número de Línguas
Representação

em porcentagem
SOV 565 41,00%
SVO 488 35,40%
VSO 95 6,90%
VOS 25 1,80%
OVS 11 0,80%
OSV 4 0,30%

Não há 189 13,70%

Pode-se notar no Quadro 1 que, além das línguas que não exibem 
uma ordem básica, que totalizam 189 línguas, as outras quatro configura-
ções possíveis, VSO, VOS, OVS e OSV, que possuem uma baixa frequência 
entre as línguas no mundo, são atestadas em línguas indígenas amazônicas 
brasileiras, conforme exemplos abaixo.

(1) Tenetehára (Tupí-Guaraní)
 V  S  O  (6,90%)
 u-’u  kwarer  temi’u  a’e
 3-comer menino  comida  3
 “O menino comeu a comida”

(2) Wari’ (Txapakura)
 V  O S  (1,80%)
 ’ara na-in koko narima’
 fazer 3sg-n cesto.n mulher.f
 “A mulher fez o cesto”
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(3) Hixkaryana (Karib) Derbyshire (1979, p. 87)
 O V S  (0,80%)
 toto y-ahosɨ-ye kamara
 homem 3:3-agarrar-distant.pst onça
 “A onça agarrou o homem”

(4) Nadëb (Makú)   Weir (1994, p. 309)
 O  S  V   (0,30%)
 awad  kalapéé  hapʉh́
 onça  criança  ver.ind
 “A criança vê a onça”

Note que, embora todas as seis ordens possíveis possam ser atestadas 
nas línguas naturais, as ordens em que o objeto precede o sujeito e o verbo 
são extremamente raras. Juntas correspondem a cerca de 1% das línguas do 
mundo. Apesar de raras, são encontradas na Amazônia brasileira. Pode-se 
observar, a partir dos exemplos acima, que as línguas indígenas brasilei-
ras, bem como as demais línguas indígenas sul-americanas, possuem um 
potencial de possibilidades linguísticas significativo. A este respeito, Dryer 
(2013) ressalta que, entre as 1.377 línguas analisadas, há apenas onze que 
apresentam a ordem OVS, e sete destas estão na América do Sul, a saber: 
Brasil (Asuriní, Hixkaryana, Kuikuro), Peru (Uranina), Colômbia (Cubeo), 
Chile (Selknam) e Suriname (Tiriyo).

 Tipologia morfológica

No que diz respeito à tipologia morfológica, Sapir (1921) dividiu em 
dois parâmetros independentes as propriedades morfológicas. Por um lado, 
deve-se considerar, em termos de classificação, o número de morfemas por 
palavra em uma determinada língua, sendo esta classificada como: (a) analí-
ticas, quando cada morfema corresponde a uma única palavra; (b) sintéticas, 
quando há um pequeno número de morfemas por palavras; e, por fim, (c) 
polisintéticas, quando há um número grande de morfemas – e muitas vezes 
raízes – por palavras. Por outro lado, deve-se considerar também os processos 
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de alteração dos morfemas, sendo possíveis quatro tipos, a saber: (a) isolante, 
quando não há afixação; (b) aglutinante, se há uma simples afixação; (c) 
fusional, quando ocorrem alterações morfofonêmicas de forma considerável; 
e, por fim, (d) simbólica, que é ilustrada por processos supletivos. A partir de 
Sapir (1921), é possível chegarmos à configuração em (5). 

(5) Tipologia morfológica

Tipologia
morfológica

Quanto ao 
número de 
morfemas

Analítica
Sintética

Polissintética

Quanto à  
alteração dos 

morfemas

Isolante
Aglutinante

Fusional
Simbólica

Em termos descritivos, as línguas analíticas e isolantes caracterizam-
-se pelo fato de que as informações gramaticais expressas tipicamente por 
meio de flexão, como ocorre com as línguas flexionais (a exemplo da língua 
portuguesa), se realizam por meio de palavras invariáveis. Assim, cada mor-
fema corresponde a uma única palavra, configurando-se como analítica, e 
não há nenhum tipo de afixação, caracterizando-se como isolante. Um bom 
exemplo deste tipo é a língua indígena Wari’ (Txapakura), conforme exem-
plo abaixo.

(6) Wari’ (Txapakura)
 [ora’ pa’ ‘an pe pin na-in ] kom arawet
   prec cair perder apl perf 3sg-n  água criança
 “A criança já derramou a água”

As línguas sintéticas e aglutinantes, por sua vez, se distinguem das 
demais línguas pelo fato de unirem afixos geralmente invariantes às raízes, 
de modo que é possível identificá-los com certa facilidade em uma palavra. 
Diferentemente do que ocorre com línguas flexionais, os morfemas rara-
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mente apresentam alomorfia. Assim, as palavras são compostas por raiz 
e morfes que conservam sua identidade fonológica. Por isso, é sintética à 
medida que há um pequeno número de morfemas por palavras, e também 
aglutinante por apresentar simples afixações. Vejamos um exemplo da lín-
gua Aikanã (isolada).

(7) Aikanã (língua isolada)
 hisa  paukapa’etee ̃
 hisa  pau-ka-pa-’e-te-e ͂
 eu  correr-1sgS-apl-2sgO-pass-decl
 “Eu corri com você”

As línguas polissintéticas, por fim, caracterizam-se por apresentarem 
quantidade significativa de afixos, além de incorporarem outros elementos 
que em outras línguas corresponderiam a palavras independentes. É muito 
comum que palavras nessas línguas correspondam a orações completas em 
línguas como o português. Vejamos o exemplo da língua Kadiwéu (Guai-
kurú), retirado de Rodrigues (2002, p. 25).

(8) DjikanaGatakiketiwadji
 DJ-ika-n-aGa-taki-ke-tiwadji
 1suj-soltar-ct-envol-iter-dir-pl
 “Nós o estamos soltando outra vez

Nota-se que a palavra DjikanaGatakiketiwadji apresenta uma 
riqueza significativa de afixos, que é descrita por Rodrigues (2002) da 
seguinte forma: {dj-} marcador de sujeito de 1ª pessoa (“eu” ou “nós”); ika 
raiz (“soltar”); {-n} marcador da classe verbal (tal como a vogal temática 
do português, sem nenhum outro significado); {-aGa} marcador de envol-
vimento do falante (se o sujeito é de 1ª pessoa, indica que outras pessoas 
estão envolvidas, e o sujeito é “nós” e não “eu”); {-taki} marcador de aspecto 
iterativo (“fazer de novo”); {-ke} marcador de relação espacial (“para fora”); 
e, por fim, {-tiwadji} marcador de plural. Nas próximas seções, o objetivo 
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será apresentar alguns aspectos morfossintáticos comuns nas línguas indí-
genas brasileiras.

Morfologia e sintaxe nas línguas indígenas brasileiras

Esta seção tem por objetivo apresentar alguns fenômenos morfológi-
cos e sintáticos presentes em línguas indígenas brasileiras, a fim demonstrar 
a riqueza linguística presente nestas línguas. Comecemos com a incorpo-
ração nominal.

Incorporação nominal

Desde a década de 80, a incorporação nominal tem ocupado um 
importante papel nas discussões a respeito da interface entre a morfologia, 
a sintaxe e o léxico. Dentro da morfologia, a incorporação tem sido definida 
de duas maneiras, a saber: (a) um tipo de processo de formação de palavra à 
la composição; e (b) processo de formação de palavra por meio da derivação 
sintática de palavras morfológicas complexas. A primeira definição é uma 
noção fundamentada a partir de uma visão tradicional presente em pes-
quisas tipológicas e descritivas em muitas línguas do mundo, ao passo que 
a segunda se tornou amplamente difundida devido ao trabalho pioneiro e 
inovador de Baker (1988), que tinha como objetivo explicar esse fenômeno 
dentro de uma perspectiva sintática. Pode-se notar, a partir dos exemplos da 
língua Karajá (cf. Ribeiro, 1996), que a incorporação consiste no processo 
em que um nome pode ocorrer de forma livre, como em (9a) e (10a), ou 
incorporado na predicação verbal, como em (9b) e (10b).

(9) a. kɔwɔru ruru ø-r-a-kukə=͂r-ɛri
  árvore galho 3-dir-intr-balançar=dir-prog
  “Os galhos da árvore estão balançando”

 b. kɔwɔru ø-r-a-ruru-kukə=͂r-ɛri 
  árvore 3-dir-intr-galho-balançar=dir-prog
  “A árvore está balançando os galhos”
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(10) a. kədəʃ͂iwɛ kuɵehewe ɗɪ ø-r-ɪ-ɗəka=r-e
  nome ema perna 3-crfg-trans-amarrar+crfg- imperf
  “Kynyxiwè amarrou as pernas da ema”

 b. kədəʃ͂iwɛ kuɵehewe ø-r-ɪ-ɗɪ-ɗəka=r-e
  nome ema 3-crfg-trans-perna-amarrar+ crfg-imperf
  “Kynyxiwè amarrou as pernas da ema”

Em outras línguas, ao ter o nome incorporado na predicação ver-
bal, há uma perda de matéria fonológica, como é o caso da língua Matsés 
(Pano). Este fenômeno fica particularmente evidenciado nos exemplos de 
Fleck (2006) abaixo.

(11) a. ta-kiad-o-bi (taë “pé”)
  pé-aprender-pas-1s
  “Aprendi jogar futebol”

 b. ëk-kiad-o-bi (ëkbid “lábios”)
  lábios-aprender-pas-1s
  “Aprendi beijar”

 c. debi-ø më-pan-ad-e-k (mëdante “mãos”)
  Davi-abs mão-lavar-refl-npas-ind
  “Davi está lavando-se as mãos”

Há outras línguas, como é o caso do Tenetehára, em que a incorpora-
ção nominal de forma produtiva ocorre apenas com nomes possuídos, como 
em (12), ou com predicados verbais que denotam atividades culturalmente 
definidas, como em (13).

(12) a. o-’ok awa  miar   i-àkàg  a’e
  3-tirar homem animal  3-cabeça 3
  “O homem arrancou a cabeça do animal”
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b. u-zàkàg-ok  awa   miar  a’e
  3-cabeça-tirar homem  animal 3
  “O homem decapitou o animal”
(13) a. o-poz  awa   pira  a’e
  3-alimentar homem  peixe  3
  “O homem alimentou o peixe”
 b. u-pira-poz   awa   a’e
  3-peixe-alimentar homem 3
  “O homem pescou”

Reduplicação

A reduplicação é um fenômeno morfológico muito comum nas lín-
guas naturais2. Constitui-se como um processo de repetição de parte de 
uma palavra ou de sua totalidade, a fim de denotar algumas propriedades 
gramaticais tal como iteratividade, sucessividade, intensificação e plurali-
dade de eventos, além de outras propriedades semânticas ( Jensen, 1942; 
Katamba, 1993). Como será visto a seguir, este é um processo recorrente 
em línguas indígenas brasileiras, como ocorre, por exemplo, com a língua 
Matsés (Pano), conforme Fleck (2003), em que a reduplicação codifica plu-
ralidade, intensificação e distribuição espacial.

(14) a. Indica pluralidade
  cuesban utsi utsiec  iquec
  cuesban redup utsi-ec  ic-e-c
  morcego dist outro-adv:manr:intr ser-npast-indic
  “Há diferentes tipos de morcegos”
 b. Indica intensificação
  chancho shubu tëdion tëdionpambo iccosh
  chancho shubu redup tëdion-pambo ic-o-sh
  porco casa deintens sob-aug ser-past-3
  “O(s) porco(s) estava(m) parcialmente ou quase debaixo da casa”

2 A reduplicação é um fenômeno também muito comum na língua portuguesa, como 
pode ser visto nos trabalhos de Couto (1999, 2000), Araújo (2000), Marcuschi (2002), 
Albuquerque;Gonçalves (2004), Fiorin (2008), Vialli (2008, 2013) e muito outros.
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 c. Indica distribuição espacial
  uanno uannuec capuquid
  redup uanno-ec capu-quid
  distr apart-manr:iter locomover-agt.nzr
  bëui nec
  bëui ne-e-c
  tamanduas ser-npast-indic
  “Tamanduás são aqueles que andam/escalam por aqui e ali e 

em toda parte”

Na língua Kamaiurá (Tupí-Guaraní), a reduplicação nos verbos, 
conforme Seki (2000, p. 133), pode ser de dois tipos, a saber: monossi-
lábica e dissilábica. A primeira, ao ocorrer com verbos ativos, denota o 
aspecto sucessivo, como em (15a). A segunda, ao ocorrer com verbos ativos 
e inativos, denota respectivamente iteratividade e intensividade, conforme 
exemplos em (15b) e (15c).

(15) a. Sucessivo
  -mokuj:  fazer cair
  -moku-kuj: fazer cair um após o outro
 b. Iterativo
  -pyhyk:   pegar, segurar
  -pyhy-pyhyk: pegar muitas vezes, apalpar
 c. Intensivo
  -pinim:  pintado
  -pini-pinim: muito pintado

A reduplicação não é um processo restrito aos verbos. Pode se realizar 
também em palavras de outras classes gramaticais. É o que Voort (2003) 
mostra na língua Kwazá (isolada). Além de ocorrer em predicados verbais, 
a fim de denotar iteratividade, como em (16a), pode-se aplicar também a 
advérbios e números, para codificar iteratividade adverbial e exercer a fun-
ção de acumulativo nominal, respectivamente.
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(16) a. Iterativo verbal
  hãidi~hãi’di-tse
  pingar~pingar-decl
  “Está pingando”

 b. Iterativo adverbial
  haja~ha’já
  dia~dia
  “Todos os dias”

 c. Acumulativo nominal
  bwa-ko’je~bwa-ko’je
  fim-mão~fim-mão
  “dez” (lit.: cinco-cinto)

Classificadores

A partir do trabalho de Greenberg (1972), surgiram várias pro-
postas para uma tipologia de categorização nominal, a partir de critérios 
interlinguísticos e essencialmente semânticos, entre o quais podemos citar 
Adams;Conklin (1973), Denny (1976), Allan (1977), Dixon (1986) e Croft 
(1994). O trabalho de Dixon (1986), no entanto, apresenta um avanço na 
discussão, principalmente porque, a partir de uma análise que considera 
traços gramaticais de classificadores, faz uma distinção clara entre sistemas 
de classe nominal e sistemas de classificadores. A partir de então, outros 
trabalhos propuseram análises mais sofisticadas, como é o caso por exem-
plo de Aikhenvald (2000), em que a autora tipologicamente propõe sete 
dispositivos de categorização de substantivos, a saber: (a) classe nominal; 
(b) sistemas de classificadores numerais; (c) classificadores nominais; (d) 
classificadores em construções possessivas; (e) classificadores verbais; (f ) 
classificadores locativos; e, por fim, (g) classificadores dêiticos.

A partir destas muitas propostas tipológicas para os sistemas de 
classificação nominal, muitos trabalhos descritivos a respeito dos siste-
mas de classificação nominal em línguas indígenas amazônicas já foram 
feitos, como é o caso dos trabalhos de Barnes (1990), Derbyshire;Payne 
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(1990), Gomez-Imbert (2007), Ferreira-Silva (2011), Belo (2013), Cabral 
et al. (2014), Brandão (2016), entre muitos outros. Alguns destes trabalhos 
revelam inclusive a necessidade de revisão destas propostas tipológicas. A 
seguir, apresentamos alguns exemplos desse fenômeno morfológico na lín-
gua Terena (Aruák), com dados de Aikhenvald (1994).

(17) a. mópoi  hhopú-ʔ-ti
  pedra  branco-cl:inan-adj
  “Pedra branca”

 b. tapîʔi  hhopú-o-ti
  galinha  branco-cl:an-adj
  “Galinha branca”

 c. oye-púʔi-co-ti
  cozinhar-cl:redondo-tema-progr
  “Está cozinhando (coisas redondas)”

Na língua Nambikwara, conforme Lowe (1999), por sua vez, os clas-
sificadores comportam-se como marcas de concordância verbal, uma vez 
que, a longo dos enunciados, ao se retomar algum nome anteriormente 
introduzido, isto é feito apenas pelo classificador correspondente, conforme 
exemplos a seguir.

(18) a. h͂i1na2su wa3lin3-su3-nti2 i͂3-a1-ra2

  hoje mandioca-cl:raiz-observação.rec  plantar-1sg-pfv
  “Hoje plantei mandioca que nós vimos cedo”

 b. ʔyãn1ta1 su3-ha1li1 ot3sʔa͂3 a͂3-si͂1na1-ra2

  mas cl:raiz-pouco extra deixar-1pl:exc-prf
  “mas deixamos atrás umas quantas raízes extras”

Marcação gramatical da fala masculina e feminina

A fala dos homens e das mulheres apresentam características linguís-
ticas que as distinguem, tanto no texto escrito quanto oral. Estas diferenças 
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já são amplamente investigadas na sociolinguística sob o prisma da varia-
ção diastrática. A respeito das línguas indígenas da América do Sul, Rose 
(2013, 2015) assume a teoria de Tannen (1990), denominada como Gen-
derlects Theory, segundo a qual tanto homens quanto mulheres de uma dada 
comunidade, apesar de falarem a mesma língua, falam, contudo, diferentes 
dialetos. De acordo com Tannen (1990), cada gênero tem um conjunto de 
vocabulário e temas preferidos (muitas vezes inconscientes) que resultam 
em diferenças em vários domínios, tais como na fonologia, no léxico e na 
morfologia. A este campo do conhecimento, as línguas indígenas brasileiras 
certamente têm grandes contribuições, com é o caso, por exemplo da língua 
Tenetehára, em que há, de acordo com Camargos et al. (2019), partícu-
las cuja função gramatical é marcar o gênero dos interlocutores, falante e 
ouvinte, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Partículas de gênero (genderlects).

Ouvinte
Falante

Masculino Feminino
Masculino ty (wà) ’y
Feminino zàkwà kyn (wà)

Não marcado pa / xe ma

De acordo com Seki (2000), em relação ao Kamaiurá (Família 
Tupí-Guaraní), algumas dessas partículas exibem caráter exclamativo e 
regularmente indicam emoção. De fato, de acordo com os falantes do Tene-
tehára, algumas dessas partículas têm forte peso emocional. A partícula 
zàkwà, por exemplo, embora tenha a função de marcar uma fala masculina 
com uma ouvinte mulher, é mais comumente utilizada por homens ao con-
versarem com suas esposas ou mães. Os exemplos abaixo apresentam os 
usos dessas partículas de gênero.

(19) Diálogo entre um homem e uma mulher
 a. ne=ø-katu  zàkwà
  2sg=rlt-bom gndl
  “Você está bem?”
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 b. he’e ma ne=ø-katu ne no
  sim gndl 2sg=rlt-bom 2sg mnt
  “Sim! Você também está bem?”

(20) Fala de uma mulher para outra mulher
 a. aipo ne=r-aku  kyn
  dbt 2sg=rlt-quente gndl
  “Será que você tem febre?”
 b. a-kwaw ne=ø-kàg-aw ihe kyn
  1sg-saber 1sg=rlt-forte-noml 1sg gndl
  “Eu sei que você é forte.”

Há outras línguas, no entanto, em que as falas masculina e feminina 
ficam devidamente demarcadas no léxico. Na língua Tupari, por exemplo, 
os nomes que designam relações de parentesco apresentam, em muitos 
casos, formas supletivas, conforme alguns exemplos listados no Quadro 3.

Quadro 3 – Falas masculina e feminina em Tupari

Português Fala Masculina Fala Feminina
irmã mais velha koy akay
irmã mais nova koy okupsi’i
irmão mais velho asa wa
irmão mais novo okip okupsi’i
filha oak omemsit
filho oa’up omemsit
neto/neta õangemsit memsῖrimsῖt
sogro owaubato omemsirobato
sogra owausipap omemsiropsi
sobrinho (filho do irmão) oa’up owa’up
sobrinha (filha do irmão) oak owak
tio tete otey
tia apoy apay
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Evidencialidade

Além do tempo, modalidade e aspecto que podem estar gramati-
calizados em uma determinada língua natural, há línguas que apresentam 
estratégias morfológicas e sintáticas que evidenciam um sistema gramatical 
de marcação de evidencialidade. De acordo com Chafe;Nichols (1986) e 
Aikhenvald (2003), a evidencialidade é um fenômeno linguístico que tem 
por função indicar a fonte de informação que dá sustentação para a afir-
mação do falante. As línguas indígenas brasileiras apresentam uma riqueza 
considerável a respeito dessa categoria gramatical, sendo as línguas da 
família linguística Tukano as que apresentam, entre as línguas faladas na 
Amazônia, sistemas de marcação de evidencialidade com maior complexi-
dade gramatical do mundo (Stenzel, 2006). Vejamos no Quadro 4 abaixo 
as categorias de evidencialidade em Wanano (Tukano).

Quadro 4 – Categorias de Evidencialidade

Fonte: STENZEL, 2006, p. 12

De forma resumida, Stenzel (2006) afirma que, a respeito do quadro 
acima, a evidencialidade se subdivide em cinco categorias, a saber: rela-
tada, visual, não-visual, inferência e suposição. Estas categorias, por sua vez, 
estão organizadas em níveis que representam dicotomias fundamentais na 
caracterização da fonte de informação. Para fins ilustrativos, vejamos os 
exemplos de Stenzel (2006) que ilustram os morfemas de evidencialidade 
apresentados no Quadro 4.
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(21) a. Evidencialidade de 3ª pessoa
  ti-ro wʉ’ʉ-pʉ wa’a-yu’ka
  anaf-sg casa-loc ir-ref.esp
  “Ele foi para casa (alguém me contou que)”
 b. Evidencialidade de 1ª pessoa (visto)
  ~bʉ’ʉ chʉ-dua-re ~da-ta-i
  2sg comer-desid-obj carregar-vir-vis:perf.1
  “Trouxemos o que você queria comer”
 c. Evidencialidade de 1ª pessoa (não visto)
  bora-~sʉ-ka wa’a-ro koa-ta-a
  cair-compl-enf ir-nmlz não.vis-vir-sup:prf
  “(ele) caiu” (ouvi o barulho de sua queda)
 d. Suposição
  yʉ phʉ-ko wache-ka  ~bicha-re
  1sg:poss parente-fem feliz-sup:impf hoje-tmp
  “Minha mãe está feliz”

Na língua Tenetehára, há também um conjunto significativo de par-
tículas, que além de codificar propriedades aspectuais, temporais e modais, 
marcam também a evidencialidade. Estas partículas essencialmente ocupam 
duas posições sintáticas possíveis na língua, a saber: (a) segundo posição na 
sentença, sendo chamadas de partículas de segunda posição; e (b) no final 
das sentenças, sendo chamadas de partículas de final de sentença. Vejamos 
o Quadro 5 que lista as partículas de segunda posição.

Quadro 5 – Partículas em Tenetehára (Tupí-Guaraní)

Partí-
cula

Posição
na sintaxe

Evidencialidade Outras funções

roko segunda posição atestado pelo falante passado recente (imediato)
rakwez segunda posição atestado pelo falante passado recente
kakwez segunda posição atestado pelo falante passado distante

zekwehe segunda posição
não atestado pelo 

falante
passado distante

(conhecimento coletivo)

zekaipo segunda posição
não atestado pelo 

falante
passado distante

(com dúvida na informação)



163

Vejamos abaixo alguns exemplos que ilustram o uso destas partí-
culas. Note que, em (21a), a partícula rakwez denota que o falante deste 
enunciado atesta a veracidade da informação, uma vez que é ele a fonte da 
informação. Por outro lado, em (21b), o falante não atesta a veracidade do 
enunciado, uma vez que ele não é a fonte da informação.

(22) a. u-hem rakwez  wà a’e wà ri’i
  3-chegar pas.rec+at pl 3 pl cert
  “Eles chegaram faz pouco tempo”

 b. u-hem ze-kwehe wà a’e wà ri’i
  3-chegar nat-pas.dist pl 3 pl cert
  “Eles chegaram faz muito tempo, dizem”

Aplicativos

Apesar de os estudos a respeito de estruturas aplicativas terem 
ganhado destaque na descrição de línguas Bantu, como pode ser visto nos 
trabalhos de Baker (1988) e Mchombo (1993), esta expressão foi utilizada 
pela primeira vez pelos missionários espanhóis na descrição de línguas 
nativas americanas, principalmente para a descrição das línguas Uto-Aste-
cas (Polinsky, 2013). Mais recentemente, surgiram trabalhos de cunho mais 
teórico que tinham por objetivo, por um lado, definir em termos formais o 
conceito de aplicativo e, por outro, propor uma classificação tipológica das 
estruturas aplicativas possíveis nas línguas naturais. A título de exemplo, 
temos o trabalho de Pylkkänen (2002) que, a partir de pressupostos teó-
ricos da Morfologia Distribuída (Halle; Marantz, 1993; Marantz, 1997; 
Embick; Noyer, 2007), propõe que, embora as estruturas aplicativas pare-
çam ter interlinguisticamente significados semelhantes, há na verdade, 
tipologicamente, dois tipos de aplicativos, a saber: aplicativos altos e apli-
cativos baixos, que se distinguem, de modo geral, tendo em vista aspectos 
sintáticos (transitividade verbal) e semânticos (papel temático do objeto 
aplicado).
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Em termos descritivos, a aplicativização consiste em um processo 
no qual um objeto é introduzido em uma predicação verbal, com funções 
semânticas de beneficiário, comitativo, instrumento, locativo, fonte, alvo 
etc, resultando em aumento na valência verbal. Assim, verbos intransitivos 
tornam-se transitivos, ao passo que verbos transitivos passam a projetar três 
argumentos, a saber: um sujeito, um objeto direto e um objeto aplicado.

Na língua indígena Aikanã, por exemplo, quando são acrescentadas 
determinadas morfologias aos predicados verbais, um objeto aplicado é 
introduzido na predicação verbal. Há nessa língua ao menos sete morfemas 
aplicativos, conforme o Quadro 6. 

Quadro 6 – Morfemas aplicativos em Aikanã

Morfema
aplicativo

Função
semântica

Ocorrência
com verbos

intransitivos

Ocorrência
com verbos
transitivos

-we3 beneficiário sim sim
-pa comitativo sim não
-na companhia sim sim
-yã em direção a sim sim
-sa em direção oposta a sim sim

-resa para a frente de sim sim
-tape para o lado de sim sim
-kia para atrás de sim sim

Com base no comportamento sintático e semântico, pode-se afirmar 
que estes morfemas comportam-se, consoante Pylkkänen (2002), como 
aplicativos altos, uma vez que (a) podem se juntar a verbos intransitivos; 
(b) estabelecem uma relação temática com o evento introduzido pelo pre-
dicado; e, por fim, (c) introduzem papeis temáticos variados. Vejamos os 
exemplos abaixo que ilustram cada um desses morfemas aplicativos.

3 As formas do morfema aplicativo variam quanto aos traços de pessoas e número do 
objeto aplicado.
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(23) kureza arüme ta-ke-pe-we-te-’e͂
 homem anta matar-3sgS-cl-apl3sgO-pass-decl
 “O homem matou a anta para/por alguém”

(24) hisa kurezamɨi-ene-ye  pau-ka-pa-’eye-te-e͂
 eu menino-pl-obj correr-1sgS-apl-3plO-pass-decl
 “Eu corri com os meninos”

(25) hisa pau-ka-na-’e-te-e͂
 eu correr-1sgS-apl-2sgO-pass-decl
 “Eu corri junto a você” (os dois correram)

(26) hizã  dere-ye di-me-pe-yã-ã-te-’ẽ
 você  corda-obj puxar-2sgS-cl-apl-1sgO-pass-decl
 “Você puxou a corda na minha direção”

(27) hisa pau-ka-pa-sa-‘e-te’ẽ  dü-ye
 eu carregar-1sgS-cl-apl-2sgO-pass-decl areia-obj
 “Eu carreguei areia em direção oposta a você”

(28) hisa kurezamɨi ete pau-kɨi-resa-te-e͂
 eu menino posp correr-1sgS-apl-pass-decl 
 “Eu corri para frente do menino”

(29) hizã  dere-ye di-me-pɨi-tape-a-te-’ẽ
 você  corda-obj puxar-2sgS-cl-apl-1sgO-pass-decl
 “Você puxou a corda para o meu lado”

(30) hizã dü-ye ware-me-kia-pa-a-te-’ẽ
 eu areia-obj andar-2sgS-apl-cl-1sgO-pass-decl
 “Você levou areia para trás de mim”
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Outra língua indígena que nos revela um rico paradigma de morfe-
mas aplicativos é o Paumarí (Arawá). A partir do trabalho de Pylkkänen 
(2002), Vieira (2006) propõe uma classificação dos morfemas aplicativos. 
Conforme a autora, em Paumarí há quatro tipos de morfemas aplicativos, 
conforme exemplos abaixo:

(31) a. o-asara-hi
  1sg-chorar-modo
  “Eu chorei”
 b. o-ka-asara-há  ada  isai
  1sg-apl-chorar-modo dems/masc criança
  “Eu chorei (pel)o menino”

(32) a. mitha  o-ni-na
  escutar  1sg-aux-int/masc
  “Eu escuto”
 b. mitha ’o-ni-’a-hi ida saani
  escutar 1sg-aux-apl-modo/fem dems/fem barulho
  “Eu escutei o barulho”

(33) a. o-adara-hi
  1sg-viajar-modo
  “Eu viajei”
 b. o-va-adaraha-há   ada  isai
  1sg-apl-viajar-modo/masc dems/fem criança
  “Eu viajei com a criança”

(34) a. koko-a bi-rakhai-ki  hida  siroi
  tio-erg 3sg-plantar-modo dems/fem campo
  “Titio plantou o campo”
 b. ho-ra ka-rakhaja-hi-vini hi-ni ida siroi
  me-obj apl-plantar-apl-trans aux-fem dems/fem campo
  “Ele planou o campo para mim”
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Pode-se notar nos exemplos acima que, conforme Vieira (2006), os 
morfemas aplicativos, que à luz da tipologia de Pylkkänen (2002) corres-
pondem a aplicativo alto, apresentam as seguintes funções, a saber: {ka-} 
junta-se a verbos intransitivos e introduz um objeto com a função de fonte; 
{-’a} ocorre com verbo auxiliar para licenciar um objeto; {va-} junta-se 
com verbos para introduzir um objeto com os papeis temáticos de locativo, 
comitativo, instrumento e alvo; e, por fim, {ka-...-hi} afixa-se a verbos tran-
sitivos para licenciar um objeto com o papel temático de benefactivo.

Sistemas de concordância

É por meio das relações gramaticais estabelecidas entre sintagmas 
nominais e seus predicados verbais que é possível nas línguas naturais 
a identificação das funções sintáticas de sujeito e objeto, bem como sua 
interpretação semântica. A respeito disso, as línguas variam significativa-
mente quanto às estratégias gramaticais, que podem se aplicar a um dos 
argumentos verbais, sujeito ou objeto, ou até mesmo aos dois argumentos 
simultaneamente. Dentre estas estratégias, podemos destacar a ordem de 
palavras, o caso morfológico, os afixos de concordância, os clíticos prono-
minais, os pronomes livres obrigatórios em posição de sujeito, entre muitas 
outras estratégias morfológicas e sintáticas.

Dentre as línguas que combinam mais de uma estratégia gramatical 
para identificar sujeito e objeto, há a língua Tenetehára (Tupí-Guaraní) 
que utiliza ao menos duas estratégias, a saber: (a) concordância verbal com 
sujeito de transitivos por meio de prefixos, como em (35), e (b) incorpora-
ção de pronomes clíticos para identificar os traços de pessoa e número de 
objetos de transitivos, como em (36).

(35) a-pykyk  kwarer  ihe
 1sgs-segurar menino  1sg
 “Eu segurei o menino”
(36) ne=ø-pykyk  kwarer  a’e
 2sgO=rel-segurar menino  3sg
 “O menino te segurou”
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Como se pode notar acima, o verbo recebe morfologia para identifi-
car os traços de pessoa e número do sujeito ou do objeto alternativamente. 
Isto só é possível porque nesta língua o sistema de concordância verbal 
é sensível a uma Hierarquia de Pessoa que pode ser definida da seguinte 
forma: 1ª pessoa > 2ª pessoa > 3ª pessoa. Assim, o verbo concordará com o 
argumento que for mais alto nesta hierarquia. Por isso, em (35) a concor-
dância ocorre com o sujeito, ao passo que em (36) realiza-se com o objeto. 
Ademais, há um morfema de concordância portmanteau4 que marca simul-
taneamente os traços de pessoa e número do sujeito e do objeto de verbos 
transitivos, conforme o exemplo (37). 

(37) apu-pykyk   ihe
 1sgs+2sgO-segurar  1sg
 “Eu te segurei”

Note que o prefixo portmanteau {apu-} se distingue do morfema de 
concordância que referencia o sujeito, como em (35), e do clítico pronomi-
nal que se refere ao objeto, como em (36). Portanto, pode-se afirmar que, 
excluindo-se a situação em (37), o verbo concordará com o argumento que 
for mais alto na Hierarquia de Pessoa.

Na língua Paiter (Tupí-Mondé), por sua vez, a identificação dos par-
ticipantes em uma predicação transitiva é feita por meio de marcadores 
pronominais que podem ou não se cliticizar ao verbo lexical e às partícu-
las que marcam tempo e aspecto. Com base nos exemplos abaixo, pode-se 
afirmar que os pronomes referentes ao sujeito cliticizam-se às partículas 
tempo-aspectuais e os pronomes referentes ao objeto juntam-se ao verbo 
lexical. 

(38) a. ene  gapih  one de
   2sgO esperar  1sgS perf
   “Eu te esperei”

4 Para uma discussão a respeito dos morfemas de concordância portmanteau em Tene-
tehára (Tupí-Guaraní), sugerimos o trabalho de Camargos (2017).
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 b. e=gapih   o=je
   2sgO=esperar  1sgS=perf
   “Eu te esperei”

Quanto aos verbos intransitivos, estes se subdividem em duas classes. 
Na primeira, por não haver um objeto como nos transitivos, há a incor-
poração pronominal apenas junto às partículas tempo-aspectuais. Assim, 
o verbo lexical não exibe nenhuma marca, conforme exemplo (39). Na 
segunda classe, os marcadores pronominais ocorrem tanto no verbo lexical 
quanto na partícula tempo-aspectual, marcando de forma redundante os 
traços de pessoa e número do sujeito, conforme exemplo (40). Neste caso, 
no entanto, o marcador junto ao verbo lexical não pode ocorrer de forma 
plena, razão pela qual esta marca seja na verdade o resultado de concordân-
cia verbal com o sujeito.

(39) a. soenã  one de
  trabalhar  1sgs perf
  “Eu trabalhei”

 a. soenã  o=je
  trabalhar  1sgS=perf
  “Eu trabalhei”

(40)  o-ar  one de
  1sgS-cair  1sgS perf
  “Eu caí”

  o-ar  o=je
  1sgS-cair  1sgS=perf
  “Eu caí”
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Considerações finais

O objetivo deste trabalho foi apresentar alguns fenômenos mor-
fológicos e sintáticos que têm tido destaque sobretudo nos trabalhos de 
descrição de línguas indígenas brasileiras, com o intuito de mostrar ao 
leitor a importância dessas línguas indígenas para a ciência da lingua-
gem, principalmente porque o estudo sistemático certamente permite 
a identificação de propriedades gramaticais que podem contribuir para 
o desenvolvimento das teorias linguísticas. A respeito dessa riqueza de 
fenômenos linguísticos presentes nas línguas indígenas brasileiras, não 
poderíamos finalizar este trabalho sem destacar o que nos diz Rodrigues 
(1966, p. 4-5):

As línguas indígenas constituem um dos pontos para os quais os lin-
guistas brasileiros deverão voltar a sua atenção. Tem-se aí, sem dúvi-
da, a maior tarefa da linguística no Brasil. [...] Cada nova língua que 
se investiga traz novas contribuições à linguística; cada nova língua é 
uma outra manifestação de como se realiza a linguagem humana; [...] 
cada nova estrutura linguística que se descobre pode levar-nos a alte-
rar conceitos antes firmados e pode abrir-nos horizontes novos para a 
visualização geral do fenômeno da linguagem humana. [...] Desde que 
se tenham algumas descrições de línguas, aparecerão espíritos curiosos 
bastante para dedicar-se a comparar essas descrições e daí tirar con-
clusões, classificando as línguas como relacionadas umas com as outras 
ou como pertencentes a tipos semelhantes num ou noutro particular, 
e para fazer deduções de ordem mais profunda, no âmbito da linguís-
tica geral e no campo das ciências antropológicas. [...] Se é licito falar 
em responsabilidade de uma comunidade com respeito à investigação 
científica na região em que vive essa comunidade, então os linguistas 
brasileiros tem aí uma responsabilidade enorme, que é não deixar que 
se percam para sempre cento e tantos documentos sobre a linguagem 
humana.

Se, ainda nos dias de hoje, for possível falar em responsabilidade 
de nossas instituições, nas quais não se pode deixar de incluir as uni-
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versidades, então há outra grande responsabilidade junto às populações 
indígenas, as legítimas donas de suas línguas, que é viabilizar a inser-
ção desses indígenas nas universidades em cursos de formação em nível 
de graduação e pós-graduação. Se cada nova língua de fato é uma outra 
manifestação de como se realiza a linguagem humana, como acertada-
mente afirma Rodrigues (1966), não há dúvida de que os conhecimentos 
científicos produzidos por esses povos trarão enormes contribuições para 
as ciências da linguagem.

Ademais, embora o objetivo aqui tenha se pautado essencialmente 
em razões de natureza científica, não se pode perder de vista o fato de 
que o trabalho com línguas indígenas também resulta em sua valorização 
junto a estas populações. Para elas, o uso da língua materna nas situações 
de contato é um dos mais importantes meios para assegurar a autonomia, 
a autoconfiança, o fortalecimento comunitário e também a diminuição dos 
choques culturais e linguísticos entre as gerações. Pode-se afirmar que a 
língua étnica é uma excelente ferramenta para se assegurar a sabedoria tra-
dicional em todos os campos do conhecimento, tais como: agricultura, caça, 
pesca, economia doméstica, higiene, medicina, ética, instrução, socialização, 
ritos, cerimonias sociais e confecção de objetos utilitários e ornamentais, 
por exemplo.

Por fim, a respeito ainda dos desafios da área da linguística indígena, 
Seki (1999, p. 269) afirma que “a situação tem ainda como fator complica-
dor o grande número de línguas indígenas, sua diversidade, sua dispersão 
geográfica, o número proporcionalmente muito reduzido de pesquisadores 
e também a ausência de estudos prévios das mesmas.” Os desafios assina-
lados por Seki (1999) e a tarefa apontada por Rodrigues (1966), que ainda 
está por ser feita, devem servir como encorajamento para que mais pesqui-
sas com línguas indígenas possam ser desenvolvidas.
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8.	 Sujeitos	sujeitos	à	ocupação:	um	percurso	de	
sentidos

Atilio	Catosso	Salles	(PPGEduCS/Univás)

“Nunca começa onde começa oficialmente. Começa antes.”
(Orlandi, 2009)

Apresentação 

No gesto de entrada na leitura, na posição de analista de discurso, há, 
enquanto movimento próprio desse ritual de escrita da pesquisa, a formu-
lação de perguntas, objetivos. Em movimento, convoca-se um dispositivo 
teórico que se dá pela mobilização de um dispositivo analítico, este último 
construído no corpo a corpo com a leitura empreendida para a compreensão 
dos processos de produção dos sentidos em funcionamento em condições 
de produção específicas. De mãos dadas a essa compreensão, avistando a 
produção de uma leitura discursiva, o fazer do analista se inscreve no bati-
mento entre descrição e interpretação.

Nós, pesquisadores, somos instados a fazer pesquisa, produzir conhe-
cimento como prática que possibilita ou impede certas “intervenções” no 
mundo real, em nossa sociedade. Nessa direção, de alguma forma, somos 
movidos por questões que nos dirigem pela opacidade de um percurso que 
antes de tudo é um percurso de palavras, de sentidos que podem vir a ser 
outros (Orlandi, 1988). Busco, desse modo, não (pelo) disciplinar, mas ques-
tionar, dessuperficializar gestos de interpretações ao tomar como material 
de análise um recorte discursivo de nossa sociedade. 

Minha temática de pesquisa é “ocupação”. Ocupação, de acordo 
com Dias (2018, p. 174-175), poderia ter sido eleita a palavra do ano pelo 
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modo como ganha o nível da formulação, circula.  Ainda de acordo com a 
pesquisadora:

Há palavras que circulam ao vento e andam para lá e para cá como folha 
seca, palavras levianas que se diluem no ar; palavras descartáveis, como 
as palavras-memes, que ao final de uma temporada podem ser renova-
das ou não, a depender do sucesso obtido. Mas há também as palavras-
-de-ordem, como “greve”, que, ao circular e se filiar a uma memória, 
carregam a força e a densidade de uma história de lutas e resistência, 
articulando outros sentidos, produzindo, assim, outras narratividades 
para uma história de opressão e desigualdades. 

Na mesma direção, Costa (2018, p. 172) formula:

Uma palavra, e aqui penso a palavra ocupação, “pode tanto atualizar 
a memória quanto indicar distintas posições ideológicas, pode evocar 
imagens, pode instaurar discursos longe de operar uma mera função 
referencial, dando a ver a conjugação entre linguagem e mundo.”  

Diria ainda mais, ocupação é uma palavra que tanto pode atuali-
zar a memória quanto evidenciar distintas posições ideológicas. Massa 
crítica, secundaristas, hortelões comunitários, fábricas de cultura, Avenida 
Paulista/SP, Minhocão/SP, jornadas de junho (ou as Manifestações dos 20 
centavos), rolezinhos, Ministério da Cultura (MinC). Indistinção.

A palavra ocupação em suas distintas insurgências, fluxos. Militantes, 
psicanalistas, arquitetos, jornalistas, médicos, refugiados, artistas. Palavra no 
corpo a corpo com a cidade, com o(s) sujeito(s) e com o(s) sentido(s). 

Ocupo-me, assim, em compreender como a palavra “ocupação” com-
parece em diferentes espaços, especificamente em museus, rua e no espaço 
digital. Ou para dizer sobre espaço do museu, sobre a rua, na cidade e no 
digital. Dentre os materiais recortados, temos os projetos “MAR à tona :: 
Ocupação” e “MAR à tona :: A rua e os possíveis usos da cidade”. Ambos os 
projetos estão alocados na página do site do Museu de Arte do Rio.
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Ocupar o museu, ocupar a galeria de arte, ocupar o teatro, ocupar 
o cinema. A palavra “ocupação” virou palavra-discurso (Orlandi, 2013). 
Em distintos espaços de significação (museu, galeria, teatro, cinema, rua, 
digital), a palavra-discurso “ocupação”, na arte, em “espaços d’artes”, com-
parece, por vezes, para convocar o sujeito a ocupar (participar de?). Ocupar 
um espaço virtualmente vazio, já ocupado (ou desocupar o espaço, torná-lo 
vazio, para ocupá-lo de uma outra forma). 

Discursivamente, penso o espaço da cidade e o espaço d’arte (seja 
museu, rua, galeria(s) etc.) em sua materialidade. Nesse lugar, o espaço é 
“enquadramento” de fenômenos e também espaço de interpretação. Orlandi 
(2011, p. 695) formula sobre o espaço da cidade: “ele não é nem um vazio, 
nem apenas uma função [...] tem sua materialidade em que se confrontam 
o simbólico e o político”. A cidade é um espaço potencialmente d’arte. 

Assim como no espaço da cidade, no espaço d’arte, para Orlandi 
(2011, p. 695):

sujeitos, práticas sociais, relações entre o indivíduo e a sociedade têm 
uma forma material, resultante da simbolização da relação do espaço, 
citadino, com os sujeitos que nela existem, transitam, habitam, politica-
mente significados. O corpo dos sujeitos está atado ao corpo da cidade 
e estes são significados por essa ligação. E de tal modo se articulam que 
o destino de um não se separa do destino do outro, em suas inúme-
ras e variadas dimensões: material, cultural, econômica, histórica etc. 
O corpo dos sujeitos e o corpo da cidade formam um só. Nosso corpo, 
urbano, que se textualiza como um corpo de cidade, ocupa um espaço 
e é ocupado por ele. 

Considerando a palavra-discurso ocupação em sua forma material, 
em suas condições de produção específicas, em que sujeitos e situação se 
configuram, em um funcionamento específico da memória, acredito que a 
palavra “ocupação” deixa sua marca, marca mesma de uma passagem sim-
bolizada no corpo a corpo da palavra, sentido, sujeito. 

Enquanto um gesto de leitura possível, encaro o desafio de compreen-
der os sentidos da palavra “ocupação” na arte, como analista de discurso, no 
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lugar entre Arte e Análise de Discurso, que não significa um não-lugar, e 
sim, um lugar possível, lugar-outro de produção da interpretação.

Como tenho afirmado em meus trabalhos, ao produzir este trajeto de 
leitura, sinto-me ainda mais concernido a essa temática, também pela pos-
sibilidade que percebo na Análise de Discurso, enquanto uma disciplina de 
interpretação, de produção de um modo menos ingênuo de nos fazer ver/
olhar o mundo. Ver/olhar o que está nas telas, no palco, na rua, na periferia, 
nos textos, na imagem, no museu, nas galerias e fora delas. Olhar que traz 
consigo a marca, o vestígio, a presença de um sujeito que olha e é olhado 
e do mundo em que se inscreve. Sujeito no corpo a corpo com os sentidos 
que ganha o corpo da cidade, que ganha o corpo da palavra “ocupação”.

Ocupar: sentidos em movimento

De início, destaco que me chamou atenção a maneira pela qual a 
palavra ocupação comparece em alguns espaços, a saber: do museu, do digi-
tal, da rua, dentre outros. Ocupação é a palavra da vez, palavra que está nas 
telas, nos outdoors, nos textos expográficos, em salas fechadas, na faixa-
-protesto, na calçada, no viaduto etc. Ocupação é também link, é título, é 
legenda, é nota de rodapé. Fala-se muito da palavra ocupação na contem-
poraneidade. Tendo observado isso, pergunto: o que ao se falar “ocupação” 
também se silencia? 

Na ânsia de formular alguns apontamentos analíticos, recorto um 
projeto que chamou-me atenção. É o “MAR à tona :: Ocupação”. Esse pro-
jeto, de acordo com um texto postado no dia 28 de novembro de 2017 no 
site “Agenda Bafafá” (ver em http://bafafa.com.br/arte-e-cultura/evento/
mar-a-tona-no-museu-de-arte-do-rio), é “uma plataforma de debates e 
promoção da diversidade das culturas urbanas do Rio de Janeiro”. O “MAR 
à tona” “propõe uma ocupação do museu”, especificamente, do Museu de 
Arte do Rio (MAR). Ocupação aqui não é apenas uma palavra. Traz em si 
a memória daquilo a que faz menção. Trabalho do interdiscurso. 

É possível ainda observar no site do projeto a ampla divulgação de 
uma programação, conforme recorte abaixo:
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MAR à tona :: Ocupação

2 de dezembro de 2017 | 10h às 18h

Com a bilheteria liberada e uma programação repleta de atividades ar-
tísticas e culturais, o projeto MAR à tona convida você a ocupar o museu. 
Em sua última edição de 2017, o projeto reúne ao longo do dia in-
tervenções artísticas, oficinas, audiovisual, roda de samba, saraus, ba-
talha de rap, apresentações de dança e teatro para todas as idades. 
O MAR à tona é uma plataforma de debates e promoção da diversida-
de das culturas urbanas do Rio de Janeiro. Entrada Gratuita.

>> PROGRAMAÇÃO

FICA - Mostra audiovisual e mesa-redonda

> 10h às 12h - Mostra: Vídeo Artes

> 12h às 15h – Mostra: Séries

> 15h-18h - Mesa Redonda: Olhar Feminino na Fotografia

10h às 13h - Cypher Encontro de Danças Urbanas: Vogue + House 

10h às 12h - Sandwalk with me | Marcela Levi e Lucía Russo | Im-
provável Produções (Brasil/Argentina) 

11h às 11h30 - Pé de Vento Cabeça no Chão | Cia REC Alice Ripoll

11h30 às 13h - Cortejo Cultura Popular |  Pâmela Carvalho, Rodri-
go Santos e Pablo Carvalho

13h às 14h30 - Roda de Samba :: Moça Prosa

14h às 15h - Rota da Seda - Experimentos Serigráficos | Daniel Bruno

14h30 às 15h30 - Auto da Redenção de São Sebastião do Rio de Ja-
neiro | Cia de Mysterios e Novidades

15h às 18h - MAR de Poesia Urbana

15h às 18h - Paginário

15h30 às 16h30 - Oficina Karimba! | Bendita Gambiarra | Cassia 
Lyrio e Aline Besouro

15h30 às 18h - Batalha das Musas

15h30 às 18h - Terra do Rap convida!

16h20 às 17h - Oficina de Ritmos
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17h às 17h40 - Apresentação Rap Metanoia e Ralph Edison

Fonte: http://museudeartedorio.org.br/pt-br/evento/mar-a-tona-ocu-
pacao. Acesso em: 1º jul. 2018.

Nesse recorte da programação, aproveito para pairar o olhar sobre 
o título “MAR à tona”. MAR à tona, Maratona? Metáfora. Esse desliza-
mento de MAR à tona para maratona não se produz apenas por um jogo 
possível dos sons da fala em sua realização concreta; trata-se de uma deriva 
do sentido. Uma deriva tanto para aquele que lê, como para aquele que fala 
ou apenas escuta. Pelos sons, os sentidos se multiplicam. Diria com mais 
força citando Mariani (2007, p. 1): “do ponto de vista discursivo, o poético 
não está fora da linguagem, não é algo restrito a um conjunto de efeitos 
especiais a ser usado em determinadas ocasiões”. Metáfora. Poesia. O pró-
prio da língua(gem).

Em “com a bilheteria e uma programação repleta de atividades 
artísticas e culturais [...]” o sentido de maratona se fixa. Um evento com 
uma extensa lista de atividade. Maratona de atividades artísticas. No movi-
mento da formulação, marcam-se as múltiplas possibilidades do dizer, mas 
também o aprisionamento, o direcionamento de alguns sentidos. O enca-
deamento acústico produzido pela formulação “MAR à tona”, em seu jogo 
fonético, dá a ver as distintas possiblidades do por dizer. MAR, Museu de 
Arte do RIO, à tona.

a) à tona? [sob a superfície];
b) à tona [ser falado, comentado, virar assunto];
c) à tona [trazer para uma situação visível o que estava invisível]. 

Orlandi (1992) diz de um silêncio em que os sentidos se escondem/
mostram na iminência do dizer, da formulação à sua circulação. Isso me 
coloca a pensar em outras nuances em termos da produção do sentido. 
Acredito que seja importante considerar que o(s) sentido(s) de “MAR 
à tona” é (são) produzido(s) também na relação com “:: Ocupação”. Para 
Pêcheux (1997, p. 161), o sentido não é dado a priori, de forma isolada. O 
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sentido não está contido nas palavras ou expressões. Os sentidos se produ-
zem “nas relações que tais palavras, expressões ou proposições mantêm com 
outras palavras, expressões ou proposições da mesma formação discursiva”.

Como dirá Orlandi (1996, p. 21), “o sentido é sempre uma pala-
vra, uma proposição por outra: os sentidos só existem nas relações de 
metáfora dos quais certa formação discursiva vem a ser o lugar mais ou 
menos provisório.” Em outras palavras, é no corpo a corpo das palavras, 
nas relações de metáfora e silêncio, que sentidos se projetam no horizonte 
da significação.

Filiados a essa compreensão, olhamos agora para “:: Ocupação”. De 
saída, chamou minha atenção o sinal “::” que antecede a palavra “ocupação”. 
Dois-pontos duplos? Por uma perspectiva da linguagem de programação, 
esse sinal é um pseudoelemento CSS1, é uma palavra-chave adicionada a 
um seletor que permite “estilizar” uma parte específica do elemento selecio-
nado. Por exemplo, o pseudoelemento ::first-line aplica o estilo apenas na 
primeira linha do elemento especificado pelo seletor:

/* A primeira linha de todo elemento <p>. */
p :: first-line {
     color: blue;
     text-transform: uppercase;

Fonte: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/
Pseudo-elementos. Acesso em: 11 mai. 2018.

Em “:: Ocupação”, via memória, temos textualizados traços da sin-
taxe de uma linguagem de programação. Efeito de memória que costura e 
compõe “MAR à tona :: Ocupação”: o digital. Diante do exposto, é possível 
perguntar, qual é a “palavra-chave” selecionada pelo pseudoelemento “::”? 
Ocupação. Em termos discursivos, não diria “palavra-chave”. Digo: pala-
vra-discurso. Palavra carregada de memória, em sua formulação singular, 
em espaços digitais, urbanos, que apresenta sentidos em movimento. 
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Trago agora duas fotografias produzidas durante a realização do 
“MAR à tona no museu de arte do Rio”. A primeira está disponível em: 
http://bafafa.com.br/arte-e-cultura/evento/mar-a-tona-no-museu-de-
arte-do-rio; e a segunda, em: http://fmttransportes.blogspot.com/2015/09/
mar-de-musica-no-museu-de-arte-do rio.html.

Conforme mencionado anteriormente, o projeto “MAR à tona :: 
Ocupação” é realizado no Museu de Arte do Rio. O museu está localizado 
na Praça Mauá, lugar geográfico que marca o início da região portuária 
da cidade do Rio de Janeiro. As duas fotografias foram produzidas no dia 
2 de dezembro de 2017, durante a realização do “MAR à tona :: Ocupa-
ção”. Nelas, temos capturado o prédio do MAR, em horários diferentes; 
na primeira, observa-se que o registro se deu durante o dia e na segunda 
durante a noite. Na primeira, as pessoas estão sentadas na grama (apa-
rentemente artificial). Chamou minha atenção a cadeira de praia (?). Na 
segunda, fluxo. Pessoas em pé, movimentando-se pelo espaço. Vendedores 
trabalhando com suas bicicletas adaptadas para comportar os mais dife-
rentes produtos. 

Ocupação? Espaço urbano e digital como espaço de interpretação. 
Site e museu. Dêixis discursiva deslocada de um lugar para o outro. Com 
Orlandi (2013), acreditamos que isso é produzido pelo digital, da página 
do museu, na internet, ao museu (não necessariamente nessa ordem). Pro-
cessos de transferência de sentidos. Produção e deslizamento de mundos 
e sentidos. Dêixis em que se vê “ocupação” no site do museu e também as 
fotografias que projetam a “ocupação do museu”. Discurso. Em uma palavra 
e duas imagens: ocupação.

Importante retomar a relação palavra e imagem. Há na palavra 
“ocupação”, como também nas duas fotografias, uma narratividade. Com-
preendo narratividade como Orlandi (2013, p. 28) a redefiniu:

a maneira pela qual uma memória se diz em processos identitários, 
apoiados em modos de individuação do sujeito, afirmando/vinculando 
seu pertencimento a espaços de interpretação determinados, consoan-
tes a específicas práticas discursiva.
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Palavra e imagens que produzem narratividade. Enquadramento, 
recorte, ângulo, captura de uma cena para dar o clique: produção, direcio-
namento dos sentidos de ocupação.

“O começo é sempre antes”: lugares de movimentação dos sentidos

Se acima chamou-me atenção a formulação “MAR à tona :: Ocupa-
ção”, projeto que aconteceu em novembro de 2017, no Museu de Arte do 
Rio, agora, apresento outro recorte, o “MAR à tona :: A rua e os possíveis 
usos da cidade”.

MAR à tona :: A rua e os possíveis usos da cidade

23 de setembro de 2017 | 14h às 16h

A cidade do Rio de Janeiro é historicamente marcada pela ocupação 
dos espaços públicos. Ruas, praças, museus, teatros e saguões servem 
de palco para manifestações que, convidadas ou não, levam vida e tra-
zem novos sentidos de uso a esses lugares. Transversal às manifestações, 
estão as políticas pública que, orientadas pela ordem racional, atuam 
de maneira ambivalente promovendo e reprimindo as ocupações dos 
espaços públicos.  Os choques de ordem, promovidos para “pôr fim 
à desordem urbana”, acabaram por revelar as dificuldades e empeci-
lhos criados para a ocupação civil das urbes. Ao mesmo tempo em 
que se fala em utilizar as ruas, existe um desejo de controlar o que se 
encontra nesse espaço; a livre expressão e utilização do espaço públi-
co é restringida por aparatos que se reinventam a cada novo governo. 
(Fonte: https://www.museudeartedorio.org.br/pt-br/evento/mar-a-
-tona-a-rua-e-os-possiveis-usos-da-cidade. Acesso em 1 jul. 2019)

Como é possível observar no recorte acima, o “MAR à tona :: A 
rua e os possíveis usos da cidade” aconteceu dois meses antes da edição 
“:: Ocupação”. Observa-se também que parte da formulação que dá nome 
aos dois projetos se mantêm: “MAR à tona ::”. Há o comparecimento das 
palavras rua e cidade no título desta edição do mês de setembro, especi-
ficamente, para dizer sobre seus respectivos “usos”. O “uso” dos espaços 
da rua e o da cidade e todo imaginário social que ligam esses espaços 
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comparece também no texto que apresenta a programação, conforme é 
possível observar abaixo:

A terceira conversa do projeto MAR à tona tem como objetivo apre-
sentar os usos culturais da rua através de diferentes pontos narrativos. 
Abordando a temática dos refugiados que vêm para o Brasil fugindo 
de situações de conflito em seus países de origem, e atualmente, ocu-
pam a cidade do Rio de diferentes modos com feiras e atividades em 
espaços públicos relação nem sempre ausente de conflito. Já as rodas 
culturais ocupam semanalmente, cerca de cem espaços por todo o es-
tado do Rio de Janeiro, levando jovens a se encontrarem nas praças 
para a prática da cultura do improviso rimado. Essas e outras práticas 
promovem sociabilidade nos espaços da cidade e são submetidas a re-
lações ambivalentes com o estado que ora atua reprimindo ora atua 
afirmando a cultura nas ruas.

PROGRAMAÇÃO

10h às 18h - Feira da Diversidade com comidas e artesanato
10h às 13h - DJ Bob Selassie (set de músicas latinas, caribenhas e africanas) 
13h às 14h - Guaporés (banda carioca)
14h às 16h - Conversa: Espaço Público e os possíveis usos da cidade
16h às 17h - Fábrica Nômade Sonora (banda carioca)
17h às 18h - Congo Folklorico (Artistas do Congo)

Não me ocupo do gesto de compreender o sentido de uma palavra 
por uma relação entre palavras. Viso direcionar o olhar para os sentidos 
produzidos numa relação a, buscando apontar as condições específicas 
e amplas de produção dos sentidos a partir de uma relação com a exte-
rioridade. Nesse trajeto, minha aposta se formula na direção de expor a 
densidade e a espessura discursiva de um significante que, pela sua força 
objetivante acionada pela ideologia, produz efeito de uma realidade. Palavra 
que significa a dinâmica das relações sociais hoje. 

Em “Língua na rua. Língua na margem”, Fedatto, ao retomar 
Orlandi (2004), formula que “na prática capitalista a materialidade sim-
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bólica da cidade fica reduzida à urbanização: a cidade e o social passam 
a significar somente pela discursividade urbanista” (Fedatto, 2005, p. 1). 
A autora ainda afirma: “Assim, a quantidade estruturante (n)da cidade, não 
se metaforiza bem: o tempo urge, o espaço é entulhado, o outro é inimigo. 
O conflito, a diferença, o social se transferem, naturalizadamente, para os 
sentidos da violência.” 

De modo forte, em “essas e outras práticas promovem sociabili-
dade nos espaços da cidade”, observo o funcionamento da sobreposição 
do urbano sobre a cidade. Neste recorte, a cidade é significada por um 
imaginário administrado pela gestão pública. A que visam as práticas de 
sociabilidade? Organizar, (re)produzir projetos e políticas públicas que 
administram o espaço e os sujeitos que nele se inscrevem. Nessa direção, 
conforme Orlandi (2011, p. 695),

Indo mais além, podemos mesmo dizer que o urbano se sobrepõe à 
cidade e esta é identificada com o social, isto é, as relações sociais são 
hoje, muito frequentemente, consideradas como o mesmo que relações 
urbanas. Assim, retomando a afirmação acima, de que o corpo do sujei-
to está atado ao corpo da cidade, agora declinada pelo imaginário que 
solda a cidade e o social, podemos dizer que o corpo social e o corpo 
urbano formam um só. Com seus efeitos sobre os sujeitos. A ingerência 
sobre o urbano é a ingerência sobre os sujeitos, tal como eles são signi-
ficados no imaginário social. 

Num movimento que visa a abertura e não o fechamento da questão, 
pergunto: o que é ocupar hoje? O que nesses recortes está significado como 
“ocupação”? Com Orlandi (2004), para mim, “o lugar dessa movimentação 
do sentido é o lugar em que justamente o sentido poderá ser outro na lei-
tura. É aquilo que eu digo que a leitura é: o fato de que o sentido pode ser 
outro, de que o sentido está nessa relação.” (Orlandi, 2004, p. 27). 

E, como nos afirma Pêcheux (2011, p. 291):

A análise de discurso não pretende se instituir em especialista da in-
terpretação, dominando ‘o’ sentido dos textos, mas somente construir 
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procedimentos expondo o olhar-leitor a níveis opacos à ação estratégica 
de um sujeito (tais como a relação discursiva entre sintaxe e léxico no 
regime dos enunciados, com o efeito do interdiscurso induzido nesse 
regime, sob a forma do não-dito que aí emerge, como discurso outro, 
discurso de um outro ou discurso do Outro).

Trata-se de uma leitura em que o sujeito é despossuído e responsável 
pelo sentido que lê. Nessa direção, é possível afirmar, temos um desliza-
mento de “MAR à tona :: A rua e os possíveis usos da cidade – 23 de 
setembro de 2017” para : “MAR à tona :: Ocupação – 2 de dezembro de 
2017. 

Rua e os possíveis usos da cidade > ocupação.

Jogo próprio da língua e da ideologia. Lugar próprio da manifestação 
do social, da in-sociabilidade. Se a ocupação se impõe, de diferentes modos, 
qual é a relação entre o urbanizado e a margem do social? Ocupar é palavra 
indistinta nesse modo de administrar e significar o espaço urbano, a rua e 
seus possíveis usos. Essa indistinção não tem o mesmo sentido quando se 
trata de uma “ocupação” dos sem-tetos ou sem-terras. Nos recortes apresen-
tados, o sujeito que ocupa esse espaço não é marginalizado da mesma forma 
que um sem-teto ou sem-terra. Em “Mar à tona...” não há uma questão a se 
administrar, resolver.  

Orlandi (2004, p. 8) chama a atenção para os vãos da cidade: “Te 
avisei que a cidade era um vão” (Orlandi, 2004, p. 8). Os vãos são ocupados, 
seja pela cidade ou pelo urbano. As necessidades equívocas de organizar a 
cidade também vão se impondo: incluir, excluir, tornar possível a participa-
ção, tornar possíveis os usos, deixar circular.

E os espaços d’arte? Praças, ruas, museus, saguões, teatro [...]. O cál-
culo administra e tenta preencher os vãos desses espaços também. Mas “sem 
espaço vazio não há possível, não há falha, não há equívoco” (Orlandi, 2004, 
p. 35). Há o possível. A cidade é um vão. Espaço singular de interpretação.

Num efeito de abertura e não fechamento da questão trabalhada, 
retomo Indursky. A pesquisadora, em seu trabalho sobre as designações 
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ocupação/invasão, a partir da análise de uma entrevista com Diolinda Alves 
de Souza, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, for-
mula sobre os limites do sujeito frente aos sentidos (Indursky, 2013, p. 36):

 [...] ao dividir-se na dualidade contraditória ocupação/ invasão, 
esse sujeito desejante se constitui como sujeito de seu discurso. 
Ao representar-se dividido, carrega a marca do outro, eviden-
ciando que a unicidade do sujeito é imaginária e se desfaz frente 
as pulsões políticas que movem seu desejo de um mundo mais 
justo. 

No discurso sobre a ocupação em “MAR à tona”, esse sujeito não 
(se) constitui, a meu ver, como sujeito do seu discurso. Ocupação significa 
de forma indistinta. 
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linhas de pesquisas “Análise de Discurso” e “História do Conhecimento e 
das Línguas”, além de fazer parte do corpo técnico do Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Ciências Socioambientais e Políticas Públicas - GEPCAP. 
Também é membro da coordenação geral do Encontro Nacional em Aná-
lise de Discurso (ENADIS).

Email: carlos.junior@unir.br

Élcio Aloisio Fragoso

Possui Graduação em Letras (1993) pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras Nossa Senhora do Patrocínio, Especialização em 
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Língua Portuguesa (1995), também pela Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras Nossa Senhora do Patrocínio, Graduação em Pedagogia pela 
FAPI (2009), Mestrado (2001) e Doutorado (2006) em Linguística, 
ambos pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Realizou 
Estágio de Pós-doutorado na linha de pesquisa Língua, Sujeito e História, 
do Laboratório Corpus/PPGL, da Universidade Federal de Santa Maria 
- UFSM (2019). Professor Adjunto pela Fundação Universidade Federal 
de Rondônia – UNIR, lotado no Departamento de Línguas Vernáculas 
(DLV), área de Letras/Linguística, campus de Porto Velho. É docente do 
Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Letras da UNIR. 
Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise de Discurso, 
atuando principalmente nos seguintes temas: cidadania, história das ideias 
linguísticas, língua nacional, discursividades literárias, estilo e estilística, 
história do conhecimento linguístico. É coordenador do Projeto de Pesquisa 
A produção histórica do conhecimento sobre a língua e sua diversidade e líder do 
Grupo de Pesquisa Conhecimento, História e Língua (GPeCHeLi).

Email: elciofragoso@unir.br

Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi

Possui graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Araraquara (1964), mestrado em Linguística pela Universidade de 
São Paulo (1970), doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo 
e pela Universidade de Paris/Vincennes (1976). Foi docente na USP de 1967 
a 1979, onde ensinou Filologia Românica, Linguística, Sociolinguística e 
Análise do Discurso Pedagógico. De 1971 a 1974, ministrou a disciplina 
de Análise de Discurso no curso de especialização em tradução na PUC/
Campinas. Atuou como docente do Departamento de Linguística do IEL, 
na Unicamp, de 1979 a 2002. Implantou e coordenou o Programa de pós-
graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Vale do Sapucaí, 
de 2002 a 2018. Atualmente é pesquisadora do Laboratório de Estudos 
Urbanos da Unicamp, e professora colaboradora do IEL da Universidade 



197

Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Linguística com ênfase 
em Teoria e Análise Linguística, atuando principalmente nos seguintes 
temas: análise de discurso, linguística, epistemologia da linguagem, história 
das ideias linguísticas, e jornalismo científico. É pesquisadora 1A do CNPq. 
Tem várias obras, livros e artigos publicados no Brasil e no exterior.

Email: enip@uol.com.br

Juciele Pereira Dias 

É doutora em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), com estágio de doutorado-sanduíche na Universidade de 
Franche-Comté (CAPES-PDEE 2011-2012). Fez pesquisa de pós-
doutorado no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 
e Laboratório Arquivos do Sujeito da Universidade Federal Fluminense 
(CAPES-PNPD Institucional 2013-2016) e atualmente desenvolve pes-
quisa de pós-doutorado sênior no Mestrado Profissional em Linguística 
e Linguísticas Indígenas do Museu Nacional da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Atuou como professora do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências da Linguagem (PPGCL) da Universidade do Vale 
do Sapucaí (UNIVÁS), em Pesquisa, Extensão, Ensino e orienta alunos 
em Iniciação Científica, em Mestrado e em Doutorado. Ao lado de Élcio 
Fragoso (UNIR), é líder do GRPesq “Conhecimento, História e Língua” 
(GPeCHeLi/CNPq), bem como membro do GPRPesq “O cotidiano na 
história das ideias linguísticas” (CoLHiBri/CNPq) e do GRPesq “Dis-
curso e transformação em diferentes práticas” (Contradit/CNPq). Tem 
experiência na área de Letras, com ênfase em Teoria e Análise Linguística 
e desenvolve trabalhos em Análise de Discurso e em História das Ideias 
Linguísticas.

Email: jucieledias@gmail.com
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Luiz Carlos Martins de Souza 

É professor  adjunto  da Universidade Federal do Amazonas, 
realizador em audiovisual, psicanalista em formação e pós-doutorando 
em cinema indígena e discursividades na UFRJ. Graduou-se em Letras 
pela Universidade Federal do Amazonas (1992), onde também estudou 
Comunicação Social/Jornalismo (1993-inconcluso) e fez o Mestrado 
em Letras (2000). Doutorou-se em Linguística pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP, 2012), realizou estágio doutoral 
na University of California, Los Angeles (UCLA/EUA, 2010), com 
bolsa do PROGRAMA RH-POSGRAD/FAPEAM, pesquisando as 
discursividades no cinema. Começou a atuar com meios audiovisuais e 
educação à distância em 1998, na Faculdade de Educação da Universidade 
de Brasília e no Canal E, um canal de televisão educativa da Secretaria 
de Educação do Distrito Federal.   Além de atuar como documentarista, 
curta-metragista e roteirista, tem experiência na área de Linguística, 
com ênfase em Análise de Discurso. Desenvolve não só estudos sobre as 
relações entre linguagem verbal, audiovisual, psicanálise e ideologia (em 
roteiros de cinema, filmes, documentários, vídeos, redes sociais e educação a 
distância), como também sobre processos de significação, ensino de Língua 
Portuguesa como primeira e segunda língua, identidade amazônica, escrita 
criativa e produção textual.

Email: lukamartins@gmail.com

Mara Genecy Caetano Nogueira

Possui graduação em História e Mestrado em Geografia pela 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR e Doutorado em Geografia 
pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Professora Adjunta do 
Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação Mestrado 
Acadêmico em Estudos Literários da Universidade Federal de Rondônia 
– UNIR.  É Vice Coordenadora do Centro de Documentação e Estudos 
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Avançados sobre Memória e Patrimônio de Rondônia - CDEAMPRO e 
Membro do Grupo de Pesquisa Jurupari: Cultura, Memória, Patrimônio e 
Identidade na Amazônia da UNIR.

Email: maracenteno@unir.br

Quesler Fagundes Camargos: 

Professor Adjunto no Departamento de Educação Intercultural 
(DEINTER) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e Coor-
denador do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) 
em Educação Escolar Indígena (PPGEI). Doutor em Estudos Linguís-
ticos (2017), na área de concentração Linguística Teórica e Descritiva, 
pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (POSLIN) 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com período san-
duíche na Universidade Eduardo Mondlane (UEM) em Moçambique 
(2014). Mestre em Estudos Linguísticos (2013) pelo POSLIN/UFMG 
e graduado (2010) em Letras – Licenciado em Português e Bacharel em 
Linguística – pela Faculdade de Letras (FALE/UFMG). Pesquisador no 
Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA/UNIR), na linha 
de pesquisa Estudos da Linguagem Intercultural, e membro do Laborató-
rio de Línguas e Culturas Indígenas (LALIC/UNIR). Coordena projetos 
de pesquisa, tendo como objetivo o estudo da sintaxe e da morfologia de 
línguas indígenas brasileiras, tendo como suporte teórico intuições da tipo-
logia linguística e desenvolvimentos recentes da Teoria Gerativa. Dentre os 
vários aspectos gramaticais, tem se interessado principalmente pelos siste-
mas de concordância verbal e pelos processos de ajuste de valência por meio 
da causativização e aplicativização.

Email: queslerc@gmail.com
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Sonia Maria Gomes Sampaio 

Professora Associada do Departamento de Letras Vernáculas da 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR, atua na Graduação na área 
de Literatura e participa do Mestrado Acadêmico em Estudos Literários e 
do Mestrado Acadêmico em Letras com pesquisas nas áreas de Pós-Colo-
nialismo, Memória, Identidade e na Literatura com ênfase em Amazônia.

Email: sonia.sampaio@unir.br

Tania Conceição Clemente de Souza

Possui graduação em Letras: Português-Russo pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (1971), mestrado em Linguística pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1979), doutorado em Linguística 
pela Universidade Estadual de Campinas (1994) e pós-doutorado pela 
Universidade Paris 7 (1996). Com vínculo à Pós-graduação desde 1996, 
tem orientado teses e dissertações no âmbito da Linguística formal e da 
Análise do Discurso, quando entra em discussão, sobretudo, a relação 
imagem, discurso e dimensões políticas com o trabalho do não verbal. 
Atualmente, é professora Associada (III) da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, lotada no Departamento de Antropologia do Museu 
Nacional, centro onde desenvolve pesquisa com línguas indígenas 
desde 1981. É professora adjunta aposentada da Universidade Federal 
Fluminense e foi professora adjunta da Universidade Federal de Juiz 
de Fora. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Teoria 
e Análise Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: 
análise do discurso, discurso e imagem, análise do não verbal. É líder 
de vários projetos de pesquisa subsidiados por diferentes editais (CNPq 
e FAPERJ). Coordena o Laboratório de Estudos do Discurso, Imagem 
e Som – Labedis, vinculado ao Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. 
Edita Policromias – revista de estudos do Discurso, Imagem e Som, com 
publicação de artigos de renomados autores nacionais e internacionais. 
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Com bolsa Cientista do Nosso Estado (FAPERJ), desenvolve o projeto 
Fundo documental Curt Nimuendajú.

Email: taniacclemente@gmail.coms
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Língua, Conhecimento e História, enquanto livro, materializa, em seus escritos, 
diversos trabalhos produzidos por autores e autoras de diferentes regiões do Brasil, 
com questões que circundam campos do conhecimento, como: a Análise de Discurso, 
a História das Ideias Linguísticas, a Psicanálise, a Literatura, as Línguas Indígenas 
e outras. É resultado de um trabalho conjunto de instituições, que, no movimento 
de escrita de seus oito capítulos, abre os sentidos para as questões propostas em 
seus dizeres e não-dizeres. Em duas partes, o livro traz indagações que despertam 
inquietações, mas que se coadunam em seu entremeio, nos momentos em que reflete, 
critica e produz conhecimento sobre Escrita, História, Identidade Amazônica e sobre 
Língua e Conhecimento Linguístico. 

                                                                                 Carlos Barroso de Oliveira Júnior

Pós-doutorado na linha de pesquisa Língua, 
Sujeito e História do Laboratório Corpus/PPGL-
-UFSM (2019/2020). Mestrado e Doutorado em 
Linguística pela Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp). É líder do Grupo de Pesquisa Co-
nhecimento, História e Língua (GPeCheLi/Unir). 
É docente do Departamento Acadêmico de Lín-
guas Vernáculas do Núcleo de Ciências Humanas 
da Unir e do Programa de Pós-Graduação Mestra-
do Acadêmico em Letras (PPGML/Unir).

Autores:

Pesquisadora em Pós-doutorado no Mestrado 
Profissional em Linguística e Línguas Indígenas 
(Profllind) do Museu Nacional – UFRJ (PDS-
-Faperj 2020/2021). Pós-doutorado em Estudos 
da Linguagem PPGEL/LAS/UFF. Doutorado em 
Letras pelo PPGL/Laboratório Corpus/UFSM. É 
também líder do Grupo de Pesquisa Conhecimen-
to, História e Língua (GPeCHeLi/Unir), membro 
do Grupo de Pesquisa Cotidiano na História das 
Ideias Linguísticas (CoLHiBri/Unicamp) e do 
Grupo de Pesquisa Discurso e Transformação em 
diferentes práticas (Contradit). 
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