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“Pre-fácio”

A obra que tenho a honra de prefaciar se intitula PRÁTICAS DE 
ENSINO, DISCURSIVAS E CULTURAIS. Como o próprio título 
indica, três são as temáticas que se reúnem no termo “práticas”: ensino, 
discurso e cultura. Comecemos pelo termo mais abrangente: práticas. 

Sempre que nos referimos a “práticas”, colocamos a(s) teoria(s) num 
lugar subalterno. Ou melhor, assim deveria ser, já que, nesse caso, privile-
gia-se a prática em detrimento da teoria, que, em geral, sobretudo no meio 
acadêmico, sempre ou quase sempre ganha a primazia, no sentido de os atos 
de uma prática serem orientados ou determinados por uma teoria. Ora, ao 
contrário, privilegiar a prática coloca-nos a obrigatoriedade de observar os 
fenômenos ou os acontecimentos no dia a dia de sua realização, antes de 
postularmos uma teoria seja ela qual for. Como afirma Foucault (1979) em 
“Microfísica do Poder”, a teoria, calcada numa visão logocêntrica, racional, 
pretende sempre se sobrepor à prática de modo que esta se reduziria à apli-
cação da teoria escolhida.

Mas, se é ingênuo afirmar que a prática é a aplicação de uma teo-
ria, já que ela se constitui de elementos que vão além de toda e qualquer 
teoria – consideremos, por exemplo, o contexto em que ocorre a prática 
–, é também ingênuo afirmar que a prática prescinde totalmente de uma 
teoria. Na verdade, ela pode não se basear numa teoria sistematizada que 
se organiza em torno de princípios fundamentais, de postulados coe-
rentes entre si, em conceitos rígidos e fixos, ao menos até que se prove 
que aquela teoria já se encontra ultrapassada por outros experimentos 
ou experiências observadas. Uma teoria fidedigna no âmbito científico 
apresenta um conjunto de axiomas responsáveis pela coerência interna. 
Quando a teoria ilumina a prática, ou uma pesquisa, diz-se que faz uso 
do método dedutivo.

Se a prática não se preocupar com isso, mas estiver voltada para o 
contexto e para os sujeitos, então, ela não se pautará numa teoria consa-
grada, mas sempre terá princípios filosóficos ou valores que organizarão o 
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pensamento e, desse modo, as atitudes decorrentes. Concordar com uma 
prática isenta de aspectos filosóficos é o mesmo que concordar que é pos-
sível lançar um olhar virgem de todas as considerações éticas – e, por que, 
não estéticas? – ao objeto que se mostra à observação do pesquisador, 
como por exemplo, peixes em um aquário. Nesse caso, o pesquisador 
apenas observaria sem nenhum a priori o conjunto dos peixes que se 
dão a conhecer, método que se costuma denominar indutivo. O mesmo 
ocorreria se contemplássemos uma sala de aula e apenas a descrevêssemos 
como ela é sem considerar que ela é como a vemos, a partir da perspectiva 
subjetiva que assumimos ao observá-la de dentro, como alguém que par-
ticipa e faz parte do contexto.

Assim, ao falar de práticas de ensino, referimo-nos não apenas ao 
que fazemos em sala de aula, mas também à filiação teórico-metodo-
lógica dos procedimentos utilizados, ainda que não façamos referência 
explícita a ela, ou ao menos aos princípios, estratégias colocadas em uso 
no momento em que nos encontramos diante de um grupo de alunos 
em sala de aula. Muito frequentemente, o(a) professor(a) se preocupa 
em seguir as orientações da escola ou da coordenação para estar em sin-
tonia com o plano ou o projeto da escola em que trabalha. Quando se 
trata de escola pública de ensino básico ou médio, a coordenação inclui 
no projeto daquele estabelecimento as orientações do Ministério de 
Educação e Cultura (MEC). Tudo isso é importante ter em mente, sem, 
no entanto, esquecer que cabe ao(à) professor(a) determinar o cami-
nho a ser seguido na disciplina sob sua responsabilidade, ainda que, 
ultimamente, instâncias políticas queiram tirar do(a) professor(a) essa 
liberdade junto à qual se encontra a liberdade de expor suas opiniões 
acerca do que está sendo tratado na disciplina e do que paira no ar do 
momento político em que vivemos.

Além das práticas de ensino, que constituem grosso modo a meto-
dologia de ensino (incluindo aí as estratégias e atividades colocadas em 
prática com o objetivo de facilitar a aprendizagem), o livro em questão 
contém uma parte voltada para as práticas discursivas. Embora em segundo 
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lugar no espaço do livro, as práticas discursivas abrangem as práticas de 
ensino que, por si só, constituem práticas do discurso didático-pedagógico. 

Encontramos em Michel Foucault (1969) a definição que nos 
orienta (bem como a autores de textos neste livro) no que concerne 
termos como “discurso”, “formações discursivas” e “práticas discursivas”. 
Foucault se refere a discurso como conjunto de enunciados - não ape-
nas verbais: aí se incluem atitudes e comportamentos -, que podem ou 
não ser colocados em prática numa dada formação discursiva. É preciso 
compreender que o termo discurso traz em seu bojo a ideia de “curso”, 
isto é, de movimento, de transformação. O tempo (momento histórico) 
e o espaço (geográfico) definem os sentidos dos enunciados em uso. 
Considere-se ainda que o discurso se constitui de regularidades (que 
se repetem nas diferentes práticas discursivas) e de dispersões, o que 
garante que um enunciado que é o mesmo na sua formulação nunca 
seja exatamente o mesmo em seu sentido, porque este depende da situa-
ção de enunciação. Desse modo, duas aulas exatamente iguais, tendo 
por orientação o mesmo material didático, nunca serão nem totalmente 
iguais a ponto de se confundirem, nem totalmente diferentes, a ponto 
de não serem reconhecidas: os alunos são outros, o(a) professor(a) já 
refletiu melhor sobre o que está sendo dito ou feito. No bojo deste 
exemplo, encontra-se o “já-dito-jamais-dito”: o que se diz ou se faz 
retoma sempre algo já enunciado e, ao mesmo tempo, inaugura sentidos 
que se modificam no tempo e no espaço. Costumo me referir a “for-
mação discursiva” como discurso sempre em (trans)formação, já que se 
constitui de fios de outros discursos: não há discurso puro; ele é sempre 
atravessado por fios de outros discursos. O que vem a ser, portanto, 
o discurso didático-pedagógico senão uma trama de fios que se cru-
zam, se cortam e se constituem do discurso familiar, religioso, científico, 
didático, dentre outros. Professores antigos conseguem reconhecer uma 
aula na contemporaneidade apesar das mudanças de comportamento, 
na relação professor-alunos-coordenação via material didático e parâ-
metros curriculares. Percebem as regularidades e diferenças entre aulas 
do passado e do presente.
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Finalmente, as práticas culturais. Neste livro – e não só nele – as prá-
ticas culturais se encontram separadas das práticas discursivas, considerando 
“culturais” aquelas que envolvem hábitos, modos de (vi)ver (n)o mundo..., 
o conjunto de bens comuns a um dado grupo social – que denominamos 
patrimônio cultural –, além, obviamente, de esse termo carregar, ainda hoje, 
o sentido usual de práticas que dizem respeito às artes como cinema, teatro, 
música, enfim, tudo o que se relaciona com o prazer e o lúdico, em oposição ao 
sério, ao científico. Assim, uma aula de língua francesa, por exemplo, aborda a 
questão cultural quando trata da rotina diária dos franceses, o que gostam de 
comer, como se comportam em público, como se vestem para trabalhar e para 
passear, como se todos seguissem as mesmas normas, tivessem os mesmos 
hábitos e gostos... Nesta visão, não há lugar para o diferente, para o multi-
cultural ainda que se considerem grupos, estados, dentro de um mesmo país. 
Na área dos estudos da linguagem, como é possível perceber nesta obra, essa 
visão está mudando: muitas são as pesquisas em torno da multiculturalidade 
ou da transculturalidade que consideram que uma cultura é sempre atraves-
sada por um grande número ou pelo menos por algumas outras culturas. Aí 
se fazem presentes noções como hibridismo, mestiçagem, diversidade. Aliás 
não há língua pura como não há cultura pura...

Embora não desconheçamos toda essa variedade de pontos de vista, 
preferimos considerar os aspectos culturais como constituintes da língua. 
Não há como aprender uma língua, seja ela dita materna (no nosso caso, 
a língua portuguesa) ou estrangeira (francesa, inglesa, espanhola...) sem, 
com ela e nela, apreendermos o modo de ser e de (vi)ver. Não é possível, do 
meu ponto de vista, separar cultura de língua ou de fala (não fazendo aqui 
a famosa distinção saussureana entre língua e fala ou discurso): a língua, o 
modo como as frases se constroem, lexical e morfossintaticamente falando, 
(re)vela o(s) pontos de vista de um dado grupo social, pontos de vista esses 
que dependem do contexto em que se situam as práticas discursivas.

O livro que ora prefaciamos se posiciona de diferentes modos com 
relação às noções que acabamos de discutir rapidamente, apresentando 
capítulos que se coadunam com nossas ideias e outros, que se posicionam 
diferentemente, o que o torna mais interessante e produtivo. Ele está dividido 



11

em três partes (práticas de ensino, discursivas e culturais) e se constitui de 
capítulos de pesquisadores de diferentes regiões do Brasil. O que une todos 
eles, é o interesse pela linguagem, em especial a complexidade e opacidade 
que a constituem. 

Na parte dedicada às práticas de ensino, são abordados temas como o 
lugar da língua estrangeira na Lei de Diretrizes e Bases, as TICs no âmbito 
escolar, o Ensino de Direito pela Literatura, práticas de ensino na disciplina 
Educação do Campo, em Alagoas e a educação indígena, realidade, reflexões 
e perspectivas para o século XXI, trazendo à baila o descaso do Estado com 
relação à realidade indígena em nosso país. Quanto às práticas discursivas, 
o livro trata da internacionalização entre Brasil e Europa através do Pro-
grama “Ciência Sem Fronteira”, do funcionamento do dispositivo religioso 
cristão nas práticas conflitantes entre a igreja católica e os sujeitos negros 
do ciclo do Marabaixo Macapaense, texto que põe à baila o interdiscurso a 
que nos referimos acima. Além desses, cite-se outro capítulo que trata das 
representações imaginárias em memes cômicos sobre o Acre, Rondônia e 
seus habitantes; outro, ainda, numa interface com a primeira parte (práticas 
de ensino), discute a questão da leitura e construção de sentidos, numa 
perspectiva discursiva, e, por último, um capítulo que aborda um recorte da 
cena do filme “O enigma de Kasper Hauser”, para tratar da ordem, ruptura 
e mediação, trazendo à memória a maçã antinewtoniana. Na seção dedicada 
às práticas culturais, um texto trata da educação indígena em Mato Grosso 
do Sul e outro, da hos(ti)pitalidade (Derrida) de haitianos que moram em 
Três Lagoas, além de um terceiro texto que aborda a questão indígena dos 
Xavantes. Pela simples menção de parte dos títulos dos capítulos que com-
põem esta obra, é possível perceber a heterogeneidade linguístico-cultural 
no território brasileiro, além da complexidade e variedade das práticas de 
ensino e, portanto, de discurso.

Levando em conta a riqueza de uma obra que, sem recusar os aspec-
tos teórico-metodológicos, foca nas práticas em três grandes eixos – ensino, 
discurso e cultura –, finalizo este pré-facio, que, na verdade, é sempre um 
pós-facio (já que é escrito depois de finalizada a obra), recomendando sua 
leitura a todos aqueles que se interessam pelos estudos da linguagem, pela 
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linguística aplicada, pela análise de discurso, pela educação em seus aspec-
tos mais variados, enfim pelas línguas-culturas que constituem a riqueza do 
nosso país, sobretudo num momento político em que se quer reduzir tudo 
ao Um e ao homogêneo, no desrespeito às diferenças...

Maria José Coracini
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Instituto de Estudos da Linguagem 
Departamento de Linguística Aplicada



Apresentação

Polifônica em sua constituição, Práticas de ensino, discursivas 
e culturais é uma obra que reúne vários pesquisadore(a)s de diferentes 
regiões do Brasil: Amapá, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
São Paulo, Alagoas, Paraná, entre outras. São profissionais que atuam na 
área do ensino, em sua maioria o ensino superior e que têm como inte-
resse comum a linguagem, o discurso e o ensino. Ela é também o resultado 
dos esforços de membros do Grupo de Estudos Linguísticos, Literários e 
Socioculturais – GELLSO. 

Consideramos a presente obra como um ponto de encontro a partir 
do qual discutem-se questões concernentes ao ensino, ao discurso e à cul-
tura. Todas elas, explícita ou implicitamente, têm como mote fundamental 
a língua, pensada sob diferentes vieses e vertentes teóricas. 

Os capítulos que compõem a presente obra são resultados de pes-
quisas que trazem em seu bojo a língua(gem) em sua relação com aspectos 
culturais, históricos, sociais e identitários, tendo como corpus de análise fenô-
menos linguísticos e diversas práticas discursivas, sob múltiplas abordagens 
teóricas, numa perspectiva interdisciplinar de construção do conhecimento. 
A obra, portanto, abrange, de modo geral, a intersecção entre os estudos 
literários, linguísticos, culturais e pedagógicos.

Esta obra, em forma de coletânea, traz em seu interstício o desejo de 
visibilizar práticas que muitas das vezes ficam em regime de invisibilidade 
em nossas instituições e, com este trabalho, procuramos apresentar aquilo que 
vem sendo explorado e produzido, principalmente, no universo de instituições 
públicas brasileiras. Com isso, este trabalho está dividido em dois grandes blo-
cos. O primeiro coube reunir textos de pesquisadores que se debruçaram nas 
discussões sobre práticas de ensino. O segundo conjunto de textos abarcou 
o desafio de tratar da questão do discurso envolvido com questões culturais.

Na parte dedicada às Práticas de ensino, o leitor vai encontrar quatro 
capítulos. O primeiro deles, intitulado “O vaivém das línguas na educação 
no Brasil: o que aprendemos com nossa história recente”, de Fernanda 
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Castelano Rodrigues, traz o tema das políticas públicas para a educação lin-
guística no Brasil, inclinando o olhar especialmente para a oferta de ensino 
de línguas estrangeiras (o espanhol) no contexto escolar. A partir da aná-
lise das condições históricas, sociais e políticas nas quais se produziu uma 
determinada legislação, a autora busca contribuir no sentido de mostrar 
novos caminhos e novas formas de continuar sendo professores de línguas, 
em particular de espanhol, no Brasil contemporâneo. 

O segundo capítulo, chamado “As TICs no âmbito escolar: um 
estudo comparativo”, das autoras Renata Aparecida Ianesko , Odete Bur-
geile  e Maria Alice Sabaini de Souza Milani, tem como tema central a 
sociedade da informação. As autoras propõem-se a comparar a maneira 
e a frequência com que as TICs – Tecnologias da Informação e Comuni-
cação – são utilizadas em sala de aula por alunos da disciplina de Estágio 
Supervisionado no ano de 2014 e no ano de 2019. Apoiando-se em teóricos 
como Lévy (1999) e Freire (2008), as autoras empreendem uma pesquisa 
qualitativa a partir da aplicação de questionários. Os resultados da com-
paração dos dois anos demonstraram que os futuros professores do ano de 
2019 e de 2014 entendem as novas tecnologias como aliadas ao processo 
de ensino-aprendizagem de línguas e não como distratores usados pelos 
docentes em sala de aula. 

Finalmente o capítulo “Práticas de ensino na Educação do 
Campo: experiências na formação de licenciandos da Universidade 
Estadual de Alagoas”, de Sanadia Gama dos Santos, presenteia-nos 
com o tema das práticas pedagógicas no contexto da Educação do 
Campo. O objetivo é apresentar, de maneira descritiva, o modo como 
as práticas de ensino são realizadas na disciplina Educação do Campo e 
como ela se constitui como importante contribuição para a formação de 
licenciandos dos cursos de Pedagogia e Letras Português – Francês da 
Universidade Estadual de Alagoas. Ancorada em Arroyo (2007), Cal-
dart (2012), dentre outros, a pesquisa apresenta um viés intercultural 
numa perspectiva descolonial de saberes, o que vai ao encontro da reali-
dade local dos camponeses. 
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Os pesquisadores Walace Soares de Oliveira e Pancho Richard 
Pinheiro Lázaro encerram os trabalhos com “Educação Indígena, reali-
dade, reflexões e perspectivas para o século XXI”, que tem por objetivo 
apresentar a realidade da educação indígena brasileira, focando na falta de 
amparo do Estado em relação às etnias brasileiras, bem como na falta de 
políticas públicas voltadas para elas. Além de dados do IBGE, FUNAI e 
ONGs, os pesquisadores apoiam-se em Meliá (1979), Munduruku (2000), 
Santos (2006) e RCNEI (2005). Trata-se de um estudo de caso realizado 
na Aldeia Lapetanha, nas Terras Indígenas Sete de Setembro da etnia Pai-
ter-Suruí, estudo esse de importância capital para a referida região e para a 
sociedade em geral. 

Abrindo a segunda parte da obra, dedicada às Práticas discursivas 
e culturais, Carina Merkle Lingnau e Pedro Navarro propõem o texto “A 
internacionalização entre Brasil e Europa através do programa Ciên-
cia sem Fronteiras na Universidade Tecnológica Federal do Paraná”, 
com o objetivo de refletir sobre os efeitos de governamentalidade dos 
discursos produzidos sobre o Programa “Ciência Sem Fronteira”. Como 
metodologia, os autores valeram-se de levantamento bibliográfico, pes-
quisa documental, entrevistas narrativas (Bauer; Gaskel, 2002) e método 
arquegenealógico (Foucault, 2008; 2014; 2015). As discussões promovidas 
têm suporte teórico em Foucault, Veiga-Neto, Bauman, entre outros. Para 
Navarro; Lingnau, os efeitos de governamentalidade ficaram em torno do 
eurocentrismo e não das trocas culturais, o que aponta para uma repetição 
do discurso colonial em que se buscava na Europa um modelo a ser seguido.

No texto “O dispositivo religioso cristão: poder e resistência nas 
práticas do Marabaixo”, Ednaldo Tartaglia trabalha com materialida-
des constituídas por ditos e escritos sobre práticas dos sujeitos negros do 
Marabaixo, entre os séculos XIX e XXI (textos jornalísticos impressos e 
televisivos, documentários, livros, blogs etc.). Apoiando-se nos Estudos 
Discursivos Foucaultianos, bem como na interface com autores contempo-
râneos como Deleuze (1990), Agamben (2005) e Veyne (2011), a análise 
sinaliza o funcionamento de uma maquinaria discursiva que, ao mesmo 
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tempo em que construiu, também deslegitimou os sujeitos negros do 
Marabaixo urbano de Macapá. 

No capítulo “Comicidade e subdesenvolvimento: representações 
imaginárias em memes cômicos sobre o Acre, Rondônia e seus habitan-
tes”, Ilka de Oliveira Mota e Erich Lie Ginach analisam memes cômicos 
sobre os estados de Rondônia e Acre e seus habitantes, produzidos nos 
últimos tempos. Nos memes analisados, atravessam discursos que extraem 
sua comicidade das representações imaginárias dos lugares e seus habitan-
tes, tidos como selvagens, rudes ou fora do comum (caso do Acre e dos 
acreanos), características ligadas ao subdesenvolvimento. Ao mesmo tempo, 
surge o que os autores chamam de Discurso de Orgulho (DO), que res-
significam positivamente os traços pejorativos. Diante do corpus formado 
por memes verbovisuais, o objetivo da pesquisa foi descrever seus efeitos 
de sentidos e compreender os processos discursivos, isto é, simbólicos e 
históricos que os constituem, tendo como base categorias da Análise de 
Discurso de linha materialista e da teoria freudiana do cômico.

Em seu texto “Leitura e construção de sentidos: uma perspectiva 
discursiva”, Lucimara Cristina de Castro promove uma reflexão acerca 
da leitura pelo viés da Análise de Discurso fundada por Michel Pêcheux. 
Nele, a pesquisadora procura compreender como os sentidos se constituem 
em um texto, partindo do pressuposto de que ler é sempre um gesto de 
interpretação que se constitui no momento crítico de uma relação entre 
autor/texto/leitor. Como corpus, analisa um texto acerca da educação do 
sujeito-criança por pais e ou responsáveis, que circulou em diversos blogs 
e que é parte de uma campanha lançada em todo o Brasil pela “Rede Não 
Bata Eduque”. 

Na obra “A maçã antinewtoniana: ordem, ruptura e mediação a 
partir de recorte de cena do filme “O Enigma de Kaspar Hauser”, Carlos 
Alberto Ferreira Tenreiro, a partir do recorte de uma das cenas do filme “O 
Enigma de Kaspar Hauser”, do cineasta alemão Werner Herzog, analisa o 
diálogo entre três personagens da trama: Kaspar Hauser, professor Daumer 
e reverendo. Desse diálogo, o autor reflete por meio da análise do discurso 
sobre os embates entre ordem instituída e subversão, bem como entre o 
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território da opressão e da mediação. Para isso, mobiliza como mote inspi-
rador a lenda da maçã de Isaac Newton, confrontando o pensamento lógico 
e legitimador da ordem e da opressão com outra forma de ver e significar o 
mundo caracterizada pela ruptura. 

Renata Aparecida Ianesko e Celina Aparecida Garcia de Souza 
Nascimento apresentam o texto “A noção de “hospitalidade” nos dizeres 
dos haitianos moradores de Três Lagoas - MS”. A pesquisa traz à tona 
as vozes de sujeitos haitianos, buscando os efeitos de sentido que ecoam 
de seus dizeres, de forma a compreender como se manifestam as noções 
de “hos(ti)pitalidade”. Como pressupostos teóricos, apoiam-se na Análise 
de Discurso na interface com a desconstrução de Derrida (1999; 2003), a 
noção de poder de Foucault (1979; 2006) e o conceito de identidade funda-
mentada por Coracini (2003; 2007). Partem da hipótese de que, ao saírem 
de seu país, os imigrantes haitianos vislumbram condições de trabalho e 
prosperidade no Brasil, porém, ao chegarem, passam por dificuldades e pre-
conceitos por serem imigrantes, afrodescendentes, pela situação econômica 
e/ou pela profissão. Como resultado, a análise apontou para o fato de que, 
ao mesmo tempo em que o haitiano é representado como bem-vindo e 
desejado enquanto força de trabalho (hospitalidade), é também significado 
como um incômodo social para o país (hostilidade).

O trabalho “Os Xavante da Terra Indígena São Marcos: uma his-
tória de conflito, nomeação e resistência”, de Águeda Aparecida da Cruz 
Borges e Luana Nobre Aquino de Lavor, traz uma reflexão sobre o povo 
Xavante como aquele considerado, dentre as diversas etnias indígenas, um 
dos povos originários mais resistentes à imposição de culturas externas e, 
mais ainda, por lutarem pela preservação de seus costumes, de sua língua e 
território. No texto, sob os fundamentos da Análise de Discurso de linha 
francesa (Pêcheux) ampliada e fortalecida, no Brasil, por Orlandi e colabora-
dores, as autoras trabalham o processo de nomeação de aldeias pertencentes 
à Terra Indígena São Marcos que, em grande parte, receberam nomes de 
santas, mostrando que nenhum discurso é homogêneo e que sempre fará 
relação com outros discursos, neste caso, com o discurso religioso.
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Em suma, todo(a)s o(a)s autore(a)s dessa coletânea, sob diferentes 
perspectivas e objetos de análise, apontam o papel crucial da pesquisa e 
da linguagem como lugares de poder, mas principalmente de resistência. 
Convidamos o(a)s leitore(a)s a adentrarem às páginas desta obra para 
que possamos refletir juntos e que, talvez, os textos aqui reunidos possam 
também conduzi-los ao processo de mudança no regime de olhar e de 
interpretar a linguagem, bem como ao modo como discursivizamos sobre 
sujeitos e grupos culturais diversos.

Encerramos com um agradecimento especial à Universidade Fede-
ral de Rondônia pela oportunidade de reunirmos, aqui, pesquisadores de 
diferentes partes do país a fim de mostrar um pouco daquilo que nos une: 
o trabalho (incansável) da pesquisa em prol de um Brasil mais justo, mais 
consciente, reflexivo e soberano. 

Os Organizadores



1. O VAIVÉM DAS LÍNGUAS NA EDUCAÇÃO NO 
BRASIL: O QUE APRENDEMOS COM NOSSA 
HISTÓRIA RECENTE

Fernanda Castelano Rodrigues

Reler o passado para reexistir no presente

Em 2012, publiquei o livro Língua viva, letra morta: o ensino da lín-
gua espanhola no arquivo jurídico e legislativo brasileiro, fruto das reflexões 
que desenvolvi em minha tese de doutorado, defendida dois anos antes. 
Aqueles eram momentos de grande entusiasmo com relação às perspectivas 
que se abriam com a sanção da Lei 11.161 de 2005, a “Lei do Espanhol”, 
não apenas para o ensino dessa língua no país, como também, de modo 
mais geral, para o campo do que hoje preferimos chamar de Educação 
Linguística. Naquele trabalho, entre outras coisas, realizei uma análise da 
legislação sobre as línguas no Brasil desde o período colonial, na tentativa 
de compreender as condições de produção sobre as quais se fundamentaram as 
políticas linguísticas públicas de nosso país para o ensino de línguas em con-
texto escolar (RODRIGUES, 2012). Vale lembrar que a partir de reflexões 
de Pêcheux (1997 [1969]) e Orlandi (1999), entendemos como condições 
de produção as relações que se estabelecem, no processo de produção do 
discurso, entre os aspectos vinculados às determinações sócio-históricas e 
ideológicas e aqueles que dizem respeito aos sujeitos e à própria enunciação. 
Essas relações, que deixam suas marcas na materialidade dos enunciados, se 
constituem em objetos da Análise do Discurso Materialista em que funda-
mentamos este trabalho.

Os acontecimentos mais recentes da história política e social do 
país e o particular momento de discussão em torno do ensino de línguas 
no currículo educacional – principalmente a partir das mudanças pro-
duzidas pela reforma do Ensino Médio de 2017 (Lei Nº 13.415/2017) 
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e pela proposta da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) –, 
juntamente com os frequentes questionamentos sobre o papel das Ciências 
Humanas na produção do conhecimento acadêmico e científico, nos leva-
ram a desejar revisitar os aspectos centrais daquela pesquisa de doutorado, 
analisando o objeto principal daquela reflexão, a legislação linguístico-e-
ducativa, sob uma nova perspectiva. Nesse sentido, não pretendemos, neste 
capítulo, dar continuidade à análise dos modos como foram incluídas ou 
excluídas uma ou outra língua do currículo escolar, mas sim tentaremos 
evidenciar algumas fissuras presentes nessa legislação que permitiram que 
professoras e professores das mais diversas línguas pudessem resistir, sobre-
vivendo ao vaivém das diferentes políticas para a Educação Linguística 
implementadas (ou quase) ao longo das últimas décadas no país.

Zoppi-Fontana (2005, p. 110) utiliza a imagem das “fissuras” quando 
afirma que sua análise das diferentes séries temáticas do arquivo jurídico 
pretende dar visibilidade “aos equívocos, silenciamento e contradições que 
trabalham os processos de escritura da lei, abrindo fissuras na superfície 
pretensamente homogênea do texto”. Orlandi (2004, p. 14) encontra na 
noção de “sítio significante” um “sintoma” de um texto, que se constitui num 
“bólido de sentidos”. Inspiradas por essas relações que as autoras estabele-
cem, designamos como “sítios de significação” os lugares em que se abrem 
as fissuras da textualidade jurídica (Rodrigues, 2012, p. 108-109).

Essa escolha por revisitar a legislação que analisamos naquele 
momento de nossa tese se justifica pela necessidade fundamental de 
conhecermos as leis que nos regem, não apenas as da atualidade, mas tam-
bém aquelas que as precederam, pois é a partir do conhecimento desse 
conjunto complexo de textualidades jurídicas que poderemos compreender 
com mais exatidão nossos direitos e nossos deveres: não podemos atuar 
sobre uma certa política que se delineia se não conhecermos as condições 
de produção das leis que nos regem, o que implica também em conhe-
cer sua sequência histórica. Repassando essa sequência, talvez consigamos 
encontrar no passado certas formas de resistência que nos ajudem a vis-
lumbrar possibilidades para seguir adiante como professores de línguas 
neste momento do Estado brasileiro, em que se elaboram políticas para 
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a Educação Linguística baseadas nos imaginários do monolinguismo em 
torno do português e do inglês como única língua estrangeira que merece 
ser ensinada na escola. 

Rajagopalan (2009, p. 20) caracterizou os primeiros anos do século 
XXI como um tempo em que havia “uma percepção crescente de que o 
ensino de língua estrangeira deve estar atento ao contexto político em 
que o mesmo se dá, tanto quanto aos aspectos estritamente lingüísticos”, 
porque, segundo o autor, “as técnicas utilizadas em sala de aula decorrem – 
pelo menos em princípio – de métodos adotados e previamente definidos 
que, por sua vez, se baseiam em abordagens entendidas como parte inte-
gral de uma política linguística, esta sim definida nas altas esferas na escala 
institucional”.

Nesse sentido, parece-nos fundamental considerar as dimensões 
políticas do ensino e no ensino de línguas no contexto brasileiro. Essa 
consideração nos leva a refletir também sobre os modos como essas duas 
dimensões intervêm diretamente na prática cotidiana da sala de aula, como 
diz Rajagopalan nos “métodos adotados e previamente definidos” (2009, p. 
20). Podemos encontrar exemplos que deixam claros os vínculos entre as 
políticas públicas e a sala de aula quando pensamos em programas como 
o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) ou no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (ENEM), considerados enquanto políticas definidas 
nas altas esferas na escala institucional que incidem nas práticas que nós, 
professores, realizamos (ou não) no cotidiano da sala de aula em nosso coti-
diano, em todos os níveis de ensino. 

Nos últimos anos, como apontamos em Rodrigues (2018, p. 43), “a 
legislação tem adquirido um papel protagonista entre os instrumentos de 
planejamento de políticas linguísticas e na gestão das línguas e do plurilin-
guismo no Brasil”, algo que encontra eco também em países da América 
Hispânica nos quais, segundo Zimmermann (2011, p. 11), políticas linguís-
ticas com “ênfase no setor legislativo”, baseadas na criação de instrumentos 
legais, têm sido amplamente utilizadas. 

Tomando o caso da legislação linguístico-educativa que focali-
zaremos neste texto, tentarei fazer uma interpretação dos efeitos, sobre 
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as rotinas do ensino de línguas estrangeiras, de cinco leis federais que 
organizo em três momentos: o primeiro compreende as Leis de Dire-
trizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 e 1971; o segundo, a LDB 
de 1996 e Lei do Espanhol de 2005; e, finalmente, o terceiro corres-
ponde ao momento atual, com a Lei Nº 13.415 de 2017. Colocando as 
condições de produção dessas leis em relação com os acontecimentos 
políticos mais recentes do Brasil, tentarei demonstrar que o complexo 
processo de implementação dessa legislação nos Estados e Municípios 
da federação nos permite invariavelmente, por meio das fissuras que a 
textualidade legal apresenta, visualizar espaços, inclusive institucionais, 
nos quais alguns atores políticos são capazes de produzir resistência e 
reexistir1. Nesses espaços, professoras e professores assumem o papel de 
militantes do direito à Educação e às línguas.

 As LDBs de 1961 e 1971: silenciamento e desoficialização

Até pouco depois da metade do século XX, ou seja, desde que o 
Brasil se tornou independente e até 1942, as línguas que compunham os 
currículos escolares apareciam designadas na legislação (portanto, havia no 
arquivo jurídico educacional, uma memória discursiva de determinação das 
línguas a serem ensinadas na escola). Esse arquivo jurídico trazia a lista de 
todas as disciplinas que deveriam compor os currículos escolares e, entre 
essas disciplinas, constavam as línguas estrangeiras. Assim, no Decreto de 
1942 que organizava a Educação nacional, a Lei Orgânica do Ensino Secun-
dário (BRASIL, 1942), estipulava as seguintes línguas e respectivas cargas 
horárias para essa etapa escolar:

• Francês: 4 anos no Ginasial e 2 anos no Científico ou 2 anos como 
opção no Clássico (a opção se fazia entre francês e inglês); 

1 Em entrevista concedida ao jornal Correio do Povo em outubro de 2018, o dramaturgo, ator 
e diretor de teatro José Celso Martinez Correa afirmou: “Eu sempre digo: não adianta resis-
tir. O importante é reexistir. Resistir é ficar segurando uma ideia. Quando o inimigo muda, 
é preciso mudar também. A mudança exige uma nova estratégia”. É, portanto, nesse sentido 
que utilizamos aqui o termo “reexistir”. Disponível em <https://www.correiodopovo.com.
br/blogs/diálogos/josé-celso-martinez-corrêa-não-adianta-resistir-o-importante-é-reexis-
tir-1.316138>. Acesso em: 20 jun. 2019.

https://www.correiodopovo.com.br/blogs/diálogos/josé-celso-martinez-corrêa-não-adianta-resistir-o-importante-é-reexistir-1.316138
https://www.correiodopovo.com.br/blogs/diálogos/josé-celso-martinez-corrêa-não-adianta-resistir-o-importante-é-reexistir-1.316138
https://www.correiodopovo.com.br/blogs/diálogos/josé-celso-martinez-corrêa-não-adianta-resistir-o-importante-é-reexistir-1.316138
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• Inglês: 3 anos no Ginasial e a mesma condição do francês no 
Científico e no Clássico; 

• Espanhol: 1 ano no Científico e no Clássico;
• Latim: 4 anos no Ginasial e 3 anos no Clássico (ausente no 

Científico); 
• Grego: 3 anos no Clássico (ausente no Ginasial e no Científico).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 produziu 

uma ruptura nessa memória discursiva presente no arquivo jurídico sobre 
as línguas estrangeiras no Brasil. Nessa lei, o ensino estava dividido em 
três níveis: pré-primário (para crianças até sete anos); primário (os quatro 
anos letivos subsequentes); e médio (subdividido em dois ciclos: ginasial, 
de quatro anos, e o colegial, de três anos). Diferentemente da legislação 
anterior, a LDB de 1961 não mencionava o ensino de línguas estrangeiras, 
mas se previa que algumas disciplinas do ginasial e do colegial seriam “de 
livre escolha do estabelecimento”, reguladas pelos Conselhos Estaduais de 
Educação, também criados por essa mesma lei (Brasil, 1961).

O retorno das línguas como disciplina obrigatória também não ocor-
reu na LDB de 1971, que alterou a subdivisão dos níveis escolares para 1º e 
2º graus. No entanto, já se fez presente na textualidade dessa lei a possibili-
dade de que se organizassem “classes que reúnam alunos de diferentes séries 
e equivalentes níveis de adiantamento, para o ensino de línguas estrangeiras 
e outras disciplinas, áreas de estudo e atividades” (Brasil, 1971, grifos nos-
sos). Essa formulação, de nosso ponto de vista, contribuiu para aprofundar 
a cisão entre conteúdos obrigatórios e ensino de línguas estrangeiras no 
currículo escolar.

Em 1976, a Resolução Nº 58 do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), determinou que o “estudo de Língua Estrangeira Moderna” vol-
tasse a fazer parte do “núcleo comum, com obrigatoriedade para o ensino 
de 2º grau, recomendando-se sua inclusão nos currículos de 1º grau onde as 
condições o indiquem e permitam” (Brasil, 1976). Com essa Resolução, as 
línguas estrangeiras retornam à legislação educativa, retomando seu status 
de disciplina obrigatória.
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De acordo com a interpretação que fizemos do modo como essas leis 
operaram sobre as línguas estrangeiras, concluímos que, com as LDBs de 
1961 e 1971, se produziu uma reconfiguração na relação entre as línguas 
enquanto componentes do currículo escolar. Isto porque o apagamento ao 
qual as línguas estrangeiras foram submetidas naquele período apontava 
para o início do que denominamos como um processo de desoficialização das 
disciplinas de línguas estrangeiras por parte de instâncias governamentais 
(Rodrigues, 2012, p. 90). Essas leis assumiram e materializaram uma certa 
posição sobre o caráter do ensino de línguas que ainda encontra eco em 
certas discursividades: com essas LDBs, ganhou institucionalidade um 
imaginário segundo o qual a disciplina “língua estrangeira” não deve fazer 
parte dos conteúdos obrigatórios a serem oferecidos no currículo escolar, 
podendo ser tratada como componente extracurricular. Essa forma de con-
ceber o ensino de línguas conduziu até mesmo a processos de terceirização, 
tornando esse conteúdo completamente alheio ao projeto pedagógico da 
instituição escolar, desvinculando-o das demais disciplinas e dos conteúdos 
formadores desenvolvidos ao longo dos diferentes ciclos do ensino regular2. 

No entanto, é preciso chamar a atenção para o fato de que, mesmo 
nesse momento tão desfavorável para as línguas estrangeiras, houve espaço 
para que se constituíssem gestos de resistência à ruptura e ao apagamento 
das LDBs de 1961 e 1971 e ao processo de desoficialização por elas desen-
cadeado. Apesar de as línguas estrangeiras não formarem mais parte do rol 
de disciplinas obrigatórias indicadas nas LDBs de 1961 e 1971 para com-
por o currículo escolar, seu ensino, assim como os professores dessas línguas, 
não desapareceram das escolas brasileiras. Contando com uma estrutura 
que se encontrava organizada graças ao Decreto de 1942, as disciplinas 
de línguas estrangeiras “encontraram condições legais de subsistir mesmo 
com a exclusão que a LDB de 1961 operou sobre a matéria” (Rodrigues, 
2012, p. 85). Inclusive, a despeito da pressão homogeneizante dos processos 

2 Exemplar do que estamos afirmando é o decreto nº 54.758, de 10 de setembro de 2009, 
do Governo do Estado de São Paulo, no qual se prevê a contratação de institutos privados 
de ensino de idiomas para atender à demanda por parte dos estudantes da rede oficial de 
ensino desse estado.
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de globalização da economia, que levaram a uma supervalorização do 
conhecimento da língua inglesa em detrimento das demais línguas, e de 
todo o processo de exclusão da escola, o ensino de línguas persistiu, resistiu. 
Houve uma reconfiguração significativa nesse quadro, as línguas clássicas 
(latim e grego) praticamente desapareceram, o inglês despontou como a 
“língua estrangeira moderna” a ser ensinada, mas o francês (“língua de 
cultura”) e o espanhol também persistiram em algumas escolas públicas 
até meados dos anos 1970. Como terá sido possível a permanência dessas 
disciplinas? Como as línguas estrangeiras puderam sobreviver à legislação 
federal que as excluía do currículo escolar? Quais processos e atores podem 
ter sido importantes para essa sobrevivência? Retomaremos estas questões 
em nossas considerações finais.

A LDB de 1996 e Lei do Espanhol de 2005 

A LDB de 1996, produzida para realizar as especificações que a 
Constituição Federal de 1988 previa para a Educação brasileira, trami-
tou por oito longos anos no Congresso Nacional e sua textualidade revela 
tensões correlatas àquelas que já foram apontadas por diversos autores 
em análises do texto constitucional: o espírito democrático que tomava 
conta do país após o final do regime de ditadura militar predomina e, em 
muitos momentos, as determinações construídas adquirem um caráter bas-
tante progressista; porém, ao mesmo tempo, também é possível observar 
a existência de certos espaços de disputa em que se revelam ideias mais 
conservadoras.

Essa LDB dividiu os níveis do agora chamado Ensino Básico em 
Ensino Fundamental (então com oito anos de duração3) e Ensino Médio 
(com no mínimo três anos). No parágrafo 5º do artigo 26º, que tratava 
justamente da questão do ensino de línguas, se dizia que: “Na parte diversi-
ficada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, 
o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará 

3 O Ensino Fundamental foi ampliado para nove anos com a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro 
de 2006.
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a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição” 
(Brasil, 1996)4. Redação semelhante tem o artigo que define a questão no 
Ensino Médio.

Além da designação “língua estrangeira moderna”, que deu conti-
nuidade à determinação que surgiu na Resolução do CNE de 1976, os 
fragmentos “pelo menos uma”, “escolha da comunidade escolar” e “dentro 
das possibilidades da instituição” dão conta de evidenciar as tensões a que 
nos referimos acima. Essas tentativas de especificação se constituem em 
elementos que pretendem conter os sentidos que podem ser construídos a 
partir dessa textualidade, e acabam legitimando o fato de que, no real do 
funcionamento cotidiano das escolas, são o estabelecimento ou o próprio 
Estado os que detinham e exerciam o poder da decisão final sobre qual 
língua estrangeira que se ensinava/aprendia na escola.

No entanto, considerando as possibilidades que se abriam a par-
tir do que a LDB de 1996 determinava em termos de ensino de línguas 
(incluindo a língua oficial e as demais línguas que circulam na escola bra-
sileira), é preciso reconhecer que as relações que passaram a se construir no 
âmbito escolar a partir dessa lei contribuíram para configurá-lo como um 
espaço plurilíngue. Essa nova configuração que a LDB de 1996 possibilita 
contribui com uma visão mais contemporânea dos processos de “ensino/
aprendizagem de línguas”, inserindo-os no que hoje se conhece como Edu-
cação Linguística. Essa nova concepção acerca da presença e da circulação 
das línguas na escola e na formação dos sujeitos pretende dar conta também 
da vivência em ambiente plurilíngue na qual se dá o contato não apenas 
com as materialidades dessas diversas línguas, mas também com os aspec-
tos sócio-históricos e culturais que as constituem. 

Como consequência das políticas preconizadas pela LDB de 1996, 
podemos afirmar que passaram a conviver na escola brasileira, mesmo 
que em diferentes geografias: o português, língua oficial e de instrução na 
maior parte das escolas do território nacional; as línguas indígenas, de uso 
garantido como língua de instrução nas escolas indígenas e cooficiais em 

4 Este é um dos artigos que foi alterado pela Lei 13.415 de 2017 de reforma do Ensino 
Médio, que analisaremos a seguir neste artigo.
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14 municípios do país5; as línguas de imigração histórica (cooficiais em 26 
municípios)6; a Língua Brasileira de Sinais, Libras, “legalizada” como “ins-
trumento de comunicação” da comunidade surda brasileira (Brasil, 2002); 
e as línguas estrangeiras que, com a especificação “modernas”, mantiveram a 
identificação com o inglês que carregam desde os anos 1960.

Com a Lei 11.161 de 2005, a esse elenco de línguas veio se somar o 
espanhol, de “oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para 
o aluno” (Brasil, 2005), cuja textualidade operou nas fissuras da construção 
de sentidos da LDB de 1996 para garantir a possibilidade de que uma 
língua específica fosse incluída como disciplina a ser oferecida nas escolas 
por indicação de uma lei federal, e não por escolha “da comunidade escolar” 
(Rodrigues, 2012, p. 107-150).

A partir desse momento, essa história se torna mais conhecida, espe-
cialmente para os professores de espanhol em atuação, pois seu espaço de 
trabalho passou a ser reconhecido pelas diferentes instâncias da Educação 
no país. No entanto, parece-nos importante ressaltar o fato de que a mera 
existência de uma lei não faz com que o panorama real das línguas no espaço 
escolar seja alterado instantaneamente. No caso da Lei do Espanhol, inclu-
sive, sabemos que infelizmente seu processo de implementação foi apenas 
parcial em vários Estados brasileiros e que em alguns, como São Paulo, a lei 
nunca chegou a ser cumprida. Formulo aqui algumas outras questões, que 
se somam às que já surgiram anteriormente neste capítulo, e serão reto-
madas em nossas considerações finais: por que houve dificuldades para a 
implementação do espanhol, apesar de haver legislação federal que obrigava 
sua oferta nas escolas? Quais processos e atores podem ter sido importan-
tes tanto para sua implementação quanto para sua “não implementação”?

5 O primeiro município do país a cooficializar línguas indígenas foi São Gabriel da Cachoeira, 
no Amazonas: em 2002, a lei municipal reconheceu o status de cooficialidade às línguas 
nheengatu, tukano e baniwa. Desde então, outros quatro municípios brasileiros seguiram o 
mesmo caminho: Tacuru, no Mato Grosso do Sul, cooficializou a língua guarani em 2010; 
Tocantínia, em Tocantins, o Akwê Xerente em 2012; Bonfim e Cantá, em Roraima, as 
línguas Macuxi e Wapichana em 2014.
6 São quatro as línguas de imigração que foram cooficializadas nesses 26 municípios, 
localizados nos estados de Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre 2008 
e 2018: Pomerano, Talian, Hunsrückisch e Alemão.
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A Lei 13.415 de 2017

Com esse panorama de reconhecimento da escola enquanto espaço 
plurilíngue, no qual se concebe a relação entre as diversas línguas que o 
habitam enquanto tarefa a ser desenvolvida pela Educação Linguística, têm 
início uma relação de tensão e uma série de novas disputas por conta da 
transição da LDB de 1996 para a Lei 13.415 de 2017, a lei que refor-
mou o Ensino Médio do país. Essa nova lei revogou a Lei do Espanhol, 
excluindo essa língua do espaço escolar, e impôs o inglês como única lín-
gua estrangeira obrigatória a ser ofertada no Ensino Fundamental (Artigo 
26º, parágrafo 5º) e no Ensino Médio; nesse último, porém, no Artigo 35º, 
parágrafo 4º, a lei esclarece que é possível a oferta de “outras línguas estran-
geiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com 
a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de 
ensino” (Brasil, 2017).

Parece-nos importante chamar a atenção para alguns fatos que 
marcam a aprovação da Lei de 2017, conhecida como Lei do Novo 
Ensino Médio, representando dois significativos retrocessos: em pri-
meiro lugar, está o fato de que essa lei é fruto de uma Medida Provisória, 
o que significa que, ao ser proposta pela Presidência da República, em 
setembro de 2016, passou a ter valor de lei antes mesmo de tramitar pelo 
Congresso Nacional, ou seja, funcionou de modo muito semelhante ao 
de um Decreto, tendo sido imposta pelo Poder Executivo, sem que hou-
vesse ocorrido a devida discussão pelas Casas Legislativas antes do início 
de sua vigência; em segundo lugar porque, como vimos, desde 1942 não 
havia na legislação linguístico-educativa brasileira a designação de lín-
guas específicas a serem ensinadas nas escolas (nem várias nem muito 
menos uma única). A decisão por não especificar, por não denominar as 
línguas na textualidade jurídica não era casual: em todos os casos, desde a 
primeira LDB (de 1961), tomou-se uma decisão política de retirada das 
línguas ou de não designação das línguas na legislação. Quando se trata 
da LDB de 1996, temos que nos lembrar, ainda, que o projeto que se 
converteu nessa lei tramitou por oito anos no Congresso Nacional, como 
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já dissemos – desde a aprovação da Constituição de 1988 – e foi debatido 
à exaustão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, onde recebeu 
milhares de propostas de emendas de todos os tipos. A LDB representou, 
portanto, um avanço imenso na democratização dos processos decisórios 
sobre os rumos da Educação no país, tanto na sua forma de tramitação 
quanto no que a LDB expressava no que diz respeito ao ensino de lín-
guas estrangeiras. E, nesse sentido, os diversos avanços que a série de leis 
que a Constituição de 1988 proporcionou foram interrompidos com essa 
Medida Provisória transformada em lei em 2017.

No entanto, é preciso que nos lembremos de que a legislação é uma 
parte importante, mas apenas uma parte, do que se realiza nas políticas 
linguísticas. Certos fatores e atores intervêm diretamente no planeja-
mento e na implementação dessas políticas. Por isso, devemos recordar 
que a existência da pluralidade de línguas no real do espaço escolar, fruto 
dos avanços em direção a uma Educação mais democrática e inclusiva 
promovida pela legislação aprovada entre 1988 e 2016, instaurou um 
panorama que, por um lado, se apresenta como muito desafiador para a 
Educação Linguística dos sujeitos brasileiros, e, por outro lado, não se 
altera do dia para a noite com um decreto. Acredito que este panorama 
que vivenciamos atualmente não poderá ser alterado tão facilmente pela 
imposição por decreto do ensino exclusivo do inglês. Ademais, tendo 
em conta todo o movimento contemporâneo pelo reconhecimento da 
diversidade linguística e pela garantia dos direitos linguísticos a todos 
os povos e comunidades do território nacional, vinculado aos movi-
mentos de valorização do conhecimento de línguas no mercado global, 
parece-nos que devemos (re)pensar nosso papel enquanto professoras e 
professores militantes do direito à Educação e às línguas e, assim unir 
forças para a luta pelo reconhecimento da escola enquanto espaço de 
práticas plurilíngues e de promoção do plurilinguismo. É o que defende-
remos em nossas considerações finais.



30

Considerações finais

Apresentaremos nossas considerações finais a partir de três cenas, 
que acreditamos terem o potencial de contribuir com a reflexão em torno 
de algumas das questões que fomos deixando abertas ao longo deste capí-
tulo. Longe de trazerem respostas, essas cenas pretendem funcionar como 
elementos provocadores para que cada leitora ou leitor possa refletir não 
apenas sobre sua prática enquanto docente, mas também sobre sua forma 
particular de ser e estar nesta geografia e nesta história que nos toca viver.

Na primeira cena, retomaremos um dos aspectos mais marcantes do 
processo de produção de legislação linguístico-educativa (e geral), mas que 
nem sempre é visível quando permanecemos apenas com a superfície da 
interpretação da textualidade jurídica: a questão da correlação de forças 
políticas nessa produção. Na segunda cena, traremos artigos da Declaração 
Universal dos Direitos Linguísticos, de 1996, que contribuem com a refle-
xão sempre que tratamos de discutir a questão do direito às línguas e, em 
particular, de seu funcionamento na Educação Linguística. Finalmente, na 
terceira e última cena, tentaremos apontar vias para a organização da resis-
tência na militância docente.

Cena 1 – Da tensão política entre forças antagônicas

Ao expor o elenco de legislação dos últimos 50-60 anos para ter-
mos um panorama histórico do vaivém das línguas estrangeiras nessas leis 
e na educação escolar, nos interessava também chamar a atenção para a 
presença de forças políticas antagônicas que atuam na produção legisla-
tiva sobre as línguas.

Hoje em dia, quando nos lembramos de que a Lei do Espanhol 
foi sancionada em 2005 pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), 
muitos enchem o peito para dizer que foi uma lei que representava o 
pensamento progressista que dominava a Educação e as demais áreas do 
governo do país naquele momento. No entanto, nos esquecemos de que 
quem apresentou, no ano de 2000, o Projeto de Lei (PL) que se converteu 
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na Lei 11.161 em 2005 foi o deputado Átila Lira, então representante 
eleito do PFL do Piauí. Há mais de 30 anos como deputado federal, Átila 
Lira migrou muitas vezes de partido, tendo estado filiado, inclusive, ao 
MDB e depois à Arena durante o período da ditadura militar. Quando 
analisamos a Justificação desse PL de sua autoria, que propunha o ensino 
de espanhol nas escolas brasileiras, pudemos observar que a argumenta-
ção ali apresentada não se dava em torno da possibilidade de criação de 
uma cidadania sul-americana ou latino-americana, com base em ideais 
bolivarianos de integração regional – associações que costumam surgir 
quando a Lei 11.161 é relacionada ao ex-presidente Lula –, mas sim par-
tindo do pressuposto de que a “importância da língua espanhola, hoje, 
no contexto mundial é indiscutível” pois esse idioma “já ocupa o segundo 
lugar como elemento de comunicação do comércio internacional”, o que 
torna seu conhecimento uma forma de “ampliação de oportunidade na 
comunicação global” (Rodrigues, 2012, p. 219-222). 

Essa tensão entre as diferentes forças políticas que compõem o Con-
gresso Nacional no governo republicano invariavelmente se materializa 
na legislação que ali se produz. Em alguns momentos, dadas as condi-
ções de produção existentes, as leis podem pender mais para um lado ou 
mais para outro lado, podem ser mais progressistas ou mais conservadoras. 
Considerando as características fascistas que marcam uma sociedade lati-
no-americana marcada por um passado colonial, como a brasileira (Sousa 
Santos, 2016), as forças progressistas e democráticas, de modo geral, têm 
sido mais reduzidas que as conservadoras, autoritárias e reacionárias, salvo 
em curtos períodos de tempo. Porém, o que temos vivido nos últimos anos 
mostra o poder de reação desse segundo grupo diante da conquista de direi-
tos básicos e dos avanços no combate à desigualdade social protagonizados 
pelo primeiro. É nesse contexto que é preciso reexistir, criar novas formas 
de existência para resistir.
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Cena 2 – Do direito a aprender qualquer língua

A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (DUDL) foi assinada 
em junho de 1996 em Barcelona (ES), numa conferência internacional que 
contou com a presença de 220 pessoas de 90 países dos cinco continentes (e 
após dois anos de discussão promovida pelo Comitê de Traduções e Direi-
tos Linguísticos do PEN Club Internacional). 

O Artigo 23 da Seção II – Educação da DUDL coloca que “A edu-
cação deve estar sempre a serviço da diversidade linguística e cultural e das 
relações harmoniosas entre diferentes linguísticos do mundo todo” e este 
mesmo artigo finaliza com uma afirmação contundente: “toda pessoa tem 
direito a aprender qualquer língua” (Oliveira, 2003, p. 33).

Nesse mesmo sentido, dois parágrafos do Artigo 29 dessa mesma 
Seção detalham uma questão crucial para a valorização e a proteção dos 
direitos de comunidades linguisticamente marginalizadas: “Toda pessoa 
tem direito a receber educação na língua própria do território onde reside” 
e “Este direito não exclui o direito de acesso ao conhecimento oral e escrito 
de qualquer outra língua que lhe sirva de ferramenta de comunicação com 
outras comunidades linguísticas” (Oliveira, 2003, p. 35).  

A DUDL se constitui em um importante documento indicativo de 
condutas para o planejamento de políticas linguísticas públicas. Ademais, 
apesar de não ter sido nunca referendada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), tem servido de fundamento para que muitas comunidades 
linguisticamente marginalizadas possam reivindicar seus direitos. Preferi-
mos esse conceito em vez de “minoria linguística” como forma de explicitar 
as relações de poder envolvidas no fato de algumas comunidades terem 
“perdido” suas línguas. Acreditamos, também, que esse sintagma que privi-
legiamos tem a capacidade de destacar a história de opressão e exclusão do 
sistema “universal” de direitos ao qual muitas comunidades são submetidas, 
especialmente em espaços marcados por processos de colonização. É nesse 
sentido que a DUDL poderia ser tomada como um verdadeiro mantra a 
ser conhecido e repetido por aquelas e aqueles que desejam transformar a 
escola em um espaço plurilíngue, mais democrático e igualitário.
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Cena 3 – Das possibilidades para reexistir

Tendo em conta as duas cenas anteriores, ou seja, se reconhecemos 
que, na correlação de forças políticas, é importante estar ao lado da defesa 
dos direitos humanos e linguísticos e do combate às desigualdades, nós, 
professoras e professores, assumimos o papel de militantes da Educação e 
das línguas, conscientes de que, nas palavras de Paulo Freire, “como expe-
riência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no 
mundo” (2013 [1996], p. 96). Nesse sentido, se torna imprescindível nossa 
participação no campo político em defesa do direito à Educação pública, 
gratuita, de qualidade, laica, inclusiva e plural e do direito das professoras e 
dos professores à liberdade de cátedra e contra a censura.

No caso da língua espanhola, desde que a reforma do Ensino Médio 
a excluiu do currículo escolar, iniciou-se no país o movimento #FicaEspa-
nhol, que se realiza em vários Estados e já obteve importantes vitórias: no 
Rio Grande do Sul, na Paraíba e em Rondônia, a partir da mobilização 
da comunidade de docentes e das associações estaduais de professores, já 
foram aprovadas leis que garantem a continuidade do ensino dessa língua 
nas escolas das respectivas redes estaduais. Em outros Estados e também 
em alguns municípios, há projetos de lei em tramitação: é o caso de São 
Paulo, onde o Projeto de Lei Nº 446, apresentado pela Deputada Leci 
Brandão (PCdoB) em 2018, pretende tornar obrigatório o ensino de Lín-
gua Espanhola no Ensino Médio da rede estadual paulista.

É importante lembrar que, nas últimas duas décadas, as políticas 
linguísticas públicas no Brasil têm se orientado à valorização da diver-
sidade e ao reconhecimento de direitos no âmbito municipal. Como já 
comentamos, são atualmente 31 os municípios brasileiros que tornaram 
línguas indígenas ou de imigração cooficiais, ao lado da língua portu-
guesa. Essa nova tendência na legislação linguística brasileira, que abre 
novas rotinas de memória para as leis sobre línguas e para a Educação 
Linguística nessas localidades, pode também ser espaço de reivindica-
ção no caso do ensino de línguas estrangeiras. Nesse sentido, parece-nos 
que a construção de projetos de lei a serem apresentados localmente, em 
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municípios ou estados, pode ser particularmente produtiva para garantir 
que a oferta de línguas nas escolas seja a mais plural e democrática possí-
vel. Associações de professores de línguas, sindicatos de profissionais da 
Educação e outras entidades civis podem e devem se unir nessa tarefa de 
defender a Educação, os educandos e os docentes. Ao que tudo indica, 
este momento particular dessa luta está apenas começando e precisamos 
nos manter juntos: resistir reexistindo. Ninguém solta a mão de ninguém.
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2. AS TICS NO ÂMBITO ESCOLAR: UM ESTUDO 
COMPARATIVO

Renata Aparecida Ianesko

Odete Burgeile

Maria Alice Sabaini de Souza Milani

Introdução

O avanço da tecnologia tem alterado a vida moderna e o processo 
de aprendizagem tem sido também influenciado por essas modificações, 
fazendo com que os educadores reflitam de forma cada vez mais constante 
sobre a aplicação dessas novas tecnologias nas salas de aula. 

Desta forma, investigamos a questão da utilização de tecnologias 
digitais na formação de alunos da Universidade Federal de Rondônia do 
curso de Letras (Inglês), que estão na etapa do estágio, ou seja, que ainda 
não finalizaram o curso, mas que ministram aulas de Inglês como requisito 
obrigatório da disciplina Estágio Supervisionado Curricular. Para tanto, 
fizemos uma comparação entre as respostas de futuros docentes do ano de 
2014 (Burgeile; Ianesko, 2014) e de 2017.

Com base nessa reflexão, a pesquisa comparou, observou e inter-
pretou as concepções desses futuros docentes nos anos escolhidos sobre 
as novas possibilidades de uso da tecnologia em sala de aula e, se eles, 
enquanto professores, utilizavam essas novas ferramentas e como conside-
ravam tal processo. Foi desenvolvida a pesquisa qualitativa com a aplicação 
de questionários para os acadêmicos dos respectivos anos. 

As hipóteses previamente aventadas foram as de que os alunos, 
apesar de utilizarem as tecnologias com frequência e domínio na vida 
pessoal e em dispositivos móveis como, por exemplo, celulares, muitas 
vezes, usavam-nas apenas para o seu entretenimento e não como aprimo-
ramento em seu processo de aprendizagem de línguas e, possivelmente, 
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não estejam conscientes de que essas tecnologias podiam contribuir como 
aliadas no processo de ensino-aprendizagem nas escolas onde os estágios 
foram realizados. 

Assim sendo, apresentamos um breve histórico sobre o desenvolvi-
mento das novas tecnologias em relação ao seu uso na esfera educacional 
para, em seguida, analisarmos as respostas dos alunos aos questionários nos 
dois anos (2014 e 2019) para melhor compreendermos se houve mudanças 
e quais foram. Finalizamos nosso trabalho com considerações acerca dos 
pontos favoráveis e desfavoráveis levantados nos questionários com relação 
às TICs no processo de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. 

Histórico sobre as tecnologias de informação e comunicação

As tecnologias (hoje denominadas novas) datam da época da inven-
ção da imprensa, em 1442 e, segundo R. M. Gonçalves (2010), representam 
um grande avanço do conhecimento humano. 

Pelos registros que temos atualmente, os primeiros livros utilizados 
por professores para o ensino de novas línguas foram utilizados durante 
a Idade Média, o que representou um salto na evolução científica para a 
época. A seguir, surgiu o gramofone como nova tecnologia nos anos 1870, 
por ser capaz de reproduzir o som. 

No entanto, a grande inovação tecnológica para fins educacionais foi 
o computador, no momento em que começaram a ser instalados em escolas 
de alguns países, nos anos de 1970. Com a disponibilização de compu-
tadores nas escolas, tivemos também a inclusão de outros equipamentos 
conjuntamente, como é o caso de drives externos, scanners, impressoras e 
máquinas fotográficas digitais, que já eram conhecidas na época como “tec-
nologia da informação”, e que tinha como objetivo, entre outros fatores, a 
organização de pastas e informações no ambiente escolar. 

Segundo Anderson (2010), as diversas formas de benefício a par-
tir das novas tecnologias ocorrem pela possibilidade de criar, interpretar, 
capturar, armazenar, transmitir e receber informações e, por isso, essas 
tecnologias foram nomeadas TICs (Tecnologias de Informação e Comuni-
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cação). Assim, com a utilização da internet nas escolas, essas possibilidades 
de troca de informações com outros computadores foram ampliadas, bene-
ficiando e renovando a forma de ensinar e aprender dos alunos. 

Com a inclusão das TICs na educação surgiu, também, da necessi-
dade de os alunos saberem utilizar essa nova ferramenta. Assim, o processo 
de apropriação de conhecimentos acerca das TICs envolve duas formas: 
a tecnológica e a pedagógica (Ponte, 2000). Centramos nossa atenção à 
última forma porque analisaremos como elas são utilizadas hoje em dia, 
com maior ênfase, no ambiente escolar. 

Um olhar analítico sobre os dados

Os questionários consistiam de perguntas abertas e fechadas e foram 
aplicados aos alunos de Letras (Inglês) da Universidade Federal de Ron-
dônia, para um total de oito (8) alunos do sétimo período, no primeiro 
semestre do ano de 2014 e dezesseis (16) alunos do sexto e oitavo perío-
dos do primeiro semestre de 2019 que participam da disciplina de Estágio 
Supervisionado Curricular. 

No ano de 2014, quando perguntados se trabalham e qual a função 
exercida, sete alunos afirmaram ser professores ou funcionários públicos. 
Apenas um deles respondeu que trabalhava em uma função diferente da sua 
área de estudo; e um deles estava sem trabalho naquele momento. No ano 
de 2019, oito dos alunos responderam que não trabalham. Dos sete (07) 
que trabalham, três (03) alunos são professores e quatro (04) são funcioná-
rios públicos de outras áreas.

Em 2014, quando perguntados sobre o grau de interesse pelas TICs, 
todos responderam positivamente. Como exemplo, citamos um trecho da 
entrevista realizada com o aluno 1A, o qual cita um exemplo de como uti-
liza as TICs. 
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1A: Importantes, pois facilitam bastante as tarefas do dia a dia como envio de 
e-mails. 

No ano de 2019, doze alunos responderam que têm interesse pelas 
TICs. Por exemplo, o aluno 2B, quando afirma que não só utiliza as TICs, 
como estudou sobre elas. 

2B: Grande. Já atuei e estudei sobre TI no Instituto Federal de Rondônia

Nesse sentido, nota-se que mais do que um instrumento de traba-
lho, o conhecimento sobre as TICs também é um campo de atuação. No 
entanto, um aluno que trabalha na área respondeu da seguinte forma ao 
mesmo questionamento:

1B:  Razoável, sei que é muito importante para lecionar

Tal resposta nos possibilitou entender que, provavelmente, o inte-
resse pessoal do aluno pelas TICs não é grande. Entretanto, ele reconhece 
a importância das TICs no espaço escolar como facilitadoras do processo 
de ensino-aprendizagem. Baseado nas respostas dos alunos de 2019, é 
possível perceber que, mesmo não trabalhando na área da educação, o 
aluno 2B reconhece outras formas de aprendizado por meio das TICs, 
ao passo que o aluno 1B reflete sobre a importância das tecnologias de 
forma reduzida.

Sobre esse questionamento, tendo como base os dois questionários, 
aplicados em 2014 e 20191, refletimos que se em 2014 as TICs eram vistas 
como facilitadoras do dia a dia; e em 2019 houve uma maior constatação 
de que estas são importantes no processo de ensino-aprendizagem como 
instrumento de trabalho. Assim, observamos um crescimento na utilização, 
não só como entretenimento de uso pessoal dos alunos, mas também no 
sentido de ser um instrumento de trabalho dentro e fora do meio escolar. 
Provavelmente, o avanço da utilização das TICs se deu pelo aumento da 

1 A partir desse momento, adotaremos a denominação de “primeiro questionário”, para 
aquele aplicado em 2014 e “segundo questionário” para aquele aplicado em 2019.
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disponibilidade aos meios tecnológicos que compõe as TICs, assim como 
o acesso à internet.

Outro questionamento se refere ao apoio no processo de ensino-
aprendizagem nas aulas ministradas no Estágio Supervisionado Curricular. 
Como respostas, em 2014, sete (07) alunos informaram já ter utilizado e 
apenas um (01) informou que não as empregou. 

Em 2019, obtivemos, novamente, a maioria das respostas de forma 
positiva, sendo uma delas, a do aluno 7B, o qual afirma: “utilizo para 
explicações mais dinâmicas nas aulas”. Percebemos, dessa maneira, que 
a maioria das respostas foram positivas nos dois anos comparados. No 
entanto, das dezesseis (16) respostas do ano de 2019, quatro (4) afirmam 
que não utilizam, o que nos possibilitou refletir que, mesmo com um 
maior alcance de tecnologias de informação nos dias atuais, não houve 
um aumento considerável no número de alunos que utilizam essas ferra-
mentas no âmbito escolar.

Para aqueles alunos que fizeram uso do computador em suas aulas, 
foi perguntado sobre a reação deles diante da utilização da informática no 
processo ensino-aprendizagem e todos responderam ter sido foi positiva. 

No ano de 2019, observamos que a reação dos alunos se manteve 
positiva; entretanto, por meio de algumas respostas, entendemos que a uti-
lização da informática no processo de ensino-aprendizagem ainda é pouco 
frequente, sendo considerada até mesmo uma novidade, como exemplifi-
cado na resposta do aluno 6B: “positiva, pois a utilização da informática foi 
algo novo para eles”. A partir disso, notamos que, devido ao fato de a uti-
lização da informática não ser recorrente, quando inserida em sala de aula 
propicia interesse e participação dos alunos, conforme resposta do aluno 
13B: “os alunos mostram-se mais interessados e participativos”.

Quando questionado a respeito do modo como o aluno avalia o 
uso das TICs para a prática pedagógica, quatro (4) consideram que essa 
inserção é importante para a produção e consolidação do conhecimento 
adquirido ao longo do processo de ensino- aprendizagem, pois possibilita 
um dinamismo na prática-pedagógica pelo uso de instrumentos diferentes 
dos usados em uma perspectiva mais autônoma para o aluno. Nesse sentido, 
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algumas respostas permitem que os futuros docentes pensem a relação das 
TICs com a prática pedagógica como:

8B: Uma boa ferramenta

5B: Acredito que seja relevante e proporciona um maior interesse do aluno

É interessante observar que essas duas respostas se complementam 
no que diz respeito a se considerar as TICs como um instrumento ou um 
modo de despertar o interesse do aluno para uma nova perspectiva de 
ensino-aprendizagem, ampliando seu conhecimento para além do material 
apresentado no livro didático para as informações pertinentes a determinado 
assunto que seja possível acessar apenas através de um clique. Assim, as 
TICs se revelam como ferramentas de certo modo imprescindíveis para 
o acesso às informações, tanto por parte do aluno, como dos professores. 
No entanto, no âmbito escolar, cabe a esses últimos o direcionamento em 
relação às informações que seus alunos têm acesso durante o processo de 
ensino-aprendizagem e até mesmo na busca de orientações que facilitem 
sua prática pedagógica junto aos discentes, conforme afirma o aluno 15B.

15B: As ferramentas tecnológicas ajudam na hora de pesquisar estratégias 
para levar o conhecimento para sala de aula.

Entretanto, vale ressaltar a seguinte resposta:

1B: Acho importante, mas não essencial.

Através dessa resposta, pode-se notar uma perspectiva diferen-
ciada em relação ao uso das TICs na prática pedagógica, considerando-as 
importantes, mas não essenciais, ou seja, tal aluno considera a possibi-
lidade de se ter uma prática pedagógica a partir de outras ferramentas 
que motivem os alunos. O que tal resposta demonstra é que apesar de as 
TICs serem ferramentas úteis no aprimoramento da prática pedagógica, 
é possível que tal prática ocorra, ainda, sem que haja a utilização delas no 
âmbito escolar.



43

Outro questionamento se refere ao planejamento das aulas, se eles 
costumavam inserir as TICs como apoio pedagógico e com qual frequência. 
No primeiro questionário, todos responderam afirmativamente e um dado 
relevante foi o fato de três (3) alunos afirmarem que depende da escola em 
que as aulas eram ministradas, pois nem sempre a escola dispunha dessas 
ferramentas pedagógicas: 

1A: Sempre que a escola dispõe dessas ferramentas tecnológicas, costumo 
usar pois no ensino de língua inglesa, acho necessário usá-las com frequência. 

Entendemos com essa afirmação que os alunos, por mais que procu-
rem utilizar as TICs em suas aulas durante o Estágio Curricular, esbarravam 
na problemática da estrutura da escola em que ministravam as aulas, pois 
nem sempre possuíam um espaço adequado ou ferramentas tecnológicas 
apropriadas para a utilização das TICs nas aulas de Língua Inglesa, dificul-
tando o uso contínuo.

Em outra questão, perguntamos se os alunos acreditam que a utili-
zação das TICs em sala de aula contribui para a compreensão, socialização, 
autonomia e fixação do conteúdo, ou seja, se propicia a formação de um 
cidadão mais crítico e criativo inserido na sociedade da informação. Todos 
os alunos do primeiro questionário afirmaram acreditar que as TICs con-
tribuíam de alguma forma, como é o caso do aluno 6A: 

6A: Sim, além de permitir ao professor se renovar, mantém a conexão 
entre aluno-professor, permite que o aluno tenha contato com o con-
teúdo de forma mais natural e aplicada ao cotidiano (considerando que 
este aluno possui acesso as TICs), e resulta na fixação do conteúdo, 
contribuindo sim para a formação crítica e criativa do aluno, possibi-
litando ao mesmo desvendar as ferramentas tecnológicas em busca da 
aprendizagem. 

Em 2019, treze respostas para essa questão, foram positivas, de que a 
utilização das TICs contribui para a compreensão, socialização, autonomia 
e fixação do conteúdo, ou seja, que contribui para formar um cidadão mais 
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crítico e criativo. Além disso, destacamos a resposta de 1B, a qual afirma 
“Sim, se usarmos só o livro fica uma verdade, um lado, com a tecnologia 
podemos mostrar mais visões”. Com essa afirmação, percebemos que com a 
popularização do uso da internet, em geral, o conhecimento se tornou mais 
acessível, pois em um clique é possível conseguir a informação desejada e 
conhecer outras visões sobre o mesmo tema, o que não era possível somente 
com o livro didático, dando mais autonomia para o aluno.

Dessa forma, podemos afirmar que os alunos participantes da pesquisa 
corroboram a proposição de P. Lévy (1999), quando diz que o aluno quando 
busca informação na internet, por exemplo, fica estimulado, pois pode aces-
sar de forma não-linear, o que possibilita novas formas de envio e recepção 
de mensagem, além de motivar a interatividade. Acrescentamos, ainda, que 
também possibilita adquirir as informações e conhecimentos por outras 
perspectivas que nem sempre era possível com a utilização do livro didático.

Em continuidade ao questionário, perguntamos como eles avaliam 
o uso das TICs para a prática pedagógica.  Em todas as respostas de 2014, 
pudemos perceber que os alunos avaliam de forma positiva. Vejamos o que 
disse o aluno 5A: 

5A: Sim. A utilização de ferramentas e materiais autênticos e atualizados 
põe os alunos em contato com a realidade. 

Para entendermos a realidade do aluno no ambiente escolar em que 
ministra as aulas durante o Estágio Curricular, perguntamos com que fre-
quência eles utilizam o laboratório de informática. Obtivemos, desta forma, 
dez respostas informando que poucas vezes ou que nunca utilizaram e tal-
vez um dos principais motivos para que isso ocorresse estaria exemplificado 
na resposta do aluno 1A: 

1A: Poucas vezes, pois a escola dá prioridade aos professores do quadro da 
escola. 

Assim, para pensarmos em possíveis soluções ao pouco uso de TICs 
na escola, perguntamos aos alunos o que deveria ser feito para tornar mais 
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presente o uso das novas tecnologias nas suas aulas. Obtivemos respos-
tas variadas, algumas incentivando o treinamento de professores, outras 
informando que esperavam maior apoio do governo para a compra de equi-
pamentos e outras sugerindo como usar as novas tecnologias em sala de aula, 
como é o caso do aluno 6A: 6A: Obter mais materiais pedagógicos, além de con-
teúdos que se encaixem com o assunto proposto, fazendo com que haja total interação 
dos alunos através da presente tecnologia de hoje, por exemplo, nos celulares etc. 

Quando perguntados se os futuros docentes percebiam a utilização 
de aparelhos celulares nas salas de aula, eles afirmaram que sim, mas que a 
utilização desses equipamentos prejudicava no ensino-aprendizagem. É o 
que podemos ver pelo aluno 7A: 

7A: Sim. Percebo certa dependência dessa parte, pois acredito não ser 
benéfico utilizar nos momentos da aula a não ser que seja solicitado, 
porque prende a atenção ao objeto e desprende da aula em ação. 

Em relação a essa mesma questão, os futuros docentes que responde-
ram ao questionário em 2019 ainda afirmaram que os recursos tecnológicos 
pessoais mais utilizados em sala de aula eram os celulares, provavelmente 
devido ao seu tamanho e a praticidade em relação a sua mobilidade. No 
entanto, tal utilização é considerada inapropriada por parte de professores 
que, muitas vezes, proíbem sua utilização em sala de aula. Tal proibição 
deve-se ao fato de, como afirma o aluno 13B.

13B: O celular, a professora proíbe de utilizar porque os alunos acessam 
redes sociais.

Essa proibição também é mencionada pelo aluno 16 B, que esclarece:

16B: Eles [os alunos] não utilizam, pois é proibido o uso do telefone 
em sala de aula.

A segunda resposta nos remete à Lei 4.131, promulgada em maio 
de 2008 no Distrito Federal, proibindo o uso de aparelhos eletrônicos nas 
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escolas, exceto nos intervalos. A justificativa para a criação desta lei deve-se, 
provavelmente a má utilização deste aparelho tecnológico por parte dos alu-
nos, conforme citado pelo aluno 13B. No entanto, em uma era digital como 
a que estamos vivendo, retirar a tecnologia da sala de aula talvez não seja 
a melhor alternativa, uma vez que esses mecanismos tecnológicos, quando 
bem direcionados pelo professor, ampliam a visão do aluno a respeito do 
conteúdo ministrado, além de despertar sei interesse em relação a aula.  

Por fim, questionamos se os futuros docentes têm interesse em 
participar de uma formação em informática como apoio ao processo de 
ensino-aprendizagem e a razão da resposta. Obtivemos, no primeiro ques-
tionário, sete respostas positivas, com uma resposta negativa, tendo como 
motivo o fato de possuir um conhecimento aceitável sobre o tema. No 
entanto, os que responderam positivamente, consideravam a necessidade 
em participar dessa formação para atualização. 

Em 2019, os alunos mantiveram o interesse em participar de uma 
formação em informática por reconhecerem a necessidade da inserção des-
ses instrumentos tecnológicos e dos aplicativos desenvolvidos, sobretudo 
para os celulares, como um facilitador do processo de ensino-aprendiza-
gem, já que, como pondera o aluno 1B, “é sempre bom o professor aprender, 
os alunos gostam e isso ajuda no processo de ensino-aprendizagem”. Além 
disso, tal formação por parte do futuro docente também é vista como uma 
forma de atualização do conhecimento e até mesmo como uma ferramenta 
no aprendizado de línguas, conforme pondera o aluno 8B:

8B: Eu sou autodidata no aprendizado de línguas e sei a importância de 
utilizar a tecnologia para aprender.  

A partir dessas respostas, podemos fazer referência a Moran (2007, 
p. 8) que afirma:

a cada ano, a sensação de incongruência, de distanciamento entre 
a educação desejada e a real aumenta. A sociedade evolui mais do 
que a escola e, sem mudanças profundas, consistentes e constantes, 
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não avançaremos rapidamente como nação. (...) A educação pre-
cisa de mudanças estruturais. A inadequação é de tal ordem que 
não bastam aperfeiçoamentos, ajustes, remendos. 

Por isso, entendemos que alguns alunos percebem uma distância 
entre a educação desejada e a real, pois concordamos que a educação não 
avança na mesma velocidade da tecnologia e isso pode prejudicar o pro-
cesso de ensino-aprendizagem. A respeito dessa tecnologia, Moran (2004) 
afirma que, com o advento da internet, das redes de comunicação em tempo 
real, da TV digital e do celular, surgem novas possibilidades no processo de 
ensino-aprendizagem, que transformam e ampliam a prática pedagógica. 
Assim, utilizamos o excerto do aluno 6A, quando exprime sua opinião e 
ao mesmo tempo sugere algumas alternativas quando questionado sobre a 
utilização, por parte dos alunos, de recursos como celulares em sala de aula: 

6A: Sim, os alunos utilizam com frequência tablets, celulares, fones de 
ouvidos. Eu acredito que o uso de tais eletrônicos pode desviar a aten-
ção do aluno; então, uma forma de reverter essa atenção para a aula 
seria incluir tais eletrônicos na proposta de aula. Por exemplo, pedir 
que o aluno pesquise determinado assunto, verifique a pronúncia de 
determinada palavra, enfim, o professor pode mediar a busca de co-
nhecimento e transformar o “inimigo digital” em ferramenta de ensino, 
somente assim facilita na aprendizagem. 

Entendemos que as respostas, tanto do primeiro questionário como 
do segundo vão ao encontro da concepção de que, com o computador, sur-
giram novas maneiras de aprendizagem e de ensino que desafiam a aula 
tradicional, não para substituí-la, mas para proporcionar maneiras alterna-
tivas e complementares de ampliar as oportunidades educacionais. Ou seja, 
o aluno que pensa em se atualizar está realmente preocupado em propor-
cionar maneiras que melhorem a educação, de alguma forma. 

Percebemos que as máquinas e os seres humanos têm uma relação 
cada vez mais íntima, o que faz com que a importância de se pensar em uma 
educação adequada à realidade vigente, seja refletida. 
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Considerações finais

Observamos que os futuros docentes investigados do primeiro e 
segundo questionário acreditam que as TICs beneficiam o processo de 
ensino-aprendizagem; no entanto, encontram dificuldade, ora pela res-
trição à utilização de aparelhos celulares em sala de aula pela Lei 4.131 
promulgada em maio de 2008, ora pela falta de domínio do professor em 
usar as TICs com fins de aprendizagem.

Confirmamos a hipótese de que os alunos, apesar de utilizarem as 
tecnologias com frequência e domínio em casa e em dispositivos móveis 
como celulares, por exemplo, muitas vezes utilizam-nas apenas para o seu 
entretenimento e não como aprimoramento em seu processo de apren-
dizagem de línguas. Possivelmente, não estejam conscientes de que essas 
tecnologias podem contribuir como aliadas no processo de ensino-apren-
dizagem nas escolas onde os estágios foram realizados. 

Ao compararmos os dois questionários, percebemos também, que, no 
segundo, os futuros professores informaram que as tecnologias trouxeram 
ainda mais autonomia nos estudos, pois é possível adquirir o conhecimento 
por diferentes perspectivas e pontos de vista. Assim, as TICs possibilitam 
estudos de forma autônoma, na medida em que respeitam as diferentes 
visões e opiniões sobre os temas abordados em sala de aula. 

Nessa reflexão, nota-se que há o uso constante das TICs fora e 
dentro da sala de aula, e que conviver com essas tecnologias é uma tarefa 
frequente na vida e no trabalho dos professores. Contudo, o uso recorrente 
das TICs na vida pessoal do futuro docente possivelmente não contemple 
todos os benefícios que teriam quando inseridas na realidade escolar e 
acadêmica dos alunos inquiridos, para que o conteúdo ensinado se apro-
xime mais do contexto do aluno e promova, dessa forma, uma educação 
de maior qualidade. 

Com relação as informações coletadas, percebemos que ainda exis-
tem problemas a enfrentar pelos novos professores para que as TICs sejam 
incluídas em suas aulas de forma satisfatória. No entanto, acreditamos 
que é possível uma mudança positiva em longo prazo, porque os alunos 
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entrevistados, mesmo identificando problemas nas escolas, afirmam que 
as TICs se tornam aliadas ao processo de ensino-aprendizagem quando o 
professor inclui tais ferramentas na proposta e planejamento das aulas. 

As ideias desenvolvidas ao longo dessa investigação corroboram o 
que postula Marcuschi (2004), ao afirmar que provavelmente a escola não 
poderá passar à margem dessas inovações sob a consequência de não se 
situar na nova realidade das formas e usos linguísticos, o que tornaria o 
trabalho de lecionar cada vez mais desafiador, posto que Corrêa (2005, p. 14) 
considera os recursos tecnológicos mais que artefatos, ou seja, ferramentas 
que possam contribuir de forma muito significativa para a melhoria do 
aluno como pessoa, e mais especificamente, melhorar o processo de ensino-
aprendizagem da sociedade contemporânea.

Nesse sentido, consideramos que as TICs podem trazer benefícios 
para a escola e para seu papel na sociedade, e o professor tem condições de 
ser um fator determinante nesse processo de mudança e melhoria, sendo 
considerado como aquele que envolve os alunos, aprende com eles e medeia 
a aprendizagem de forma integrada.
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3. PRÁTICAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO DO 
CAMPO: EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE 
LICENCIANDOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE ALAGOAS

Sanadia Gama dos Santos

Introdução 

A Educação do Campo vem sendo palco de muitas lutas, reivindica-
ções e movimentos sociais desde a década de 1930. O modelo educacional 
urbano visa prioritariamente a formação da mão de obra para o mercado 
de trabalho capitalista. Já a educação do campo, por sua vez, vem defender 
um modelo educacional que trabalhe os conteúdos atrelados a partir da 
realidade local, o cotidiano da sociedade campestre o seu modo de vida e 
de subsistência.

Apenas em 2001, depois de muitas lutas e reivindicações dos 
movimentos sociais e sindicais do campo, foi aprovado o Projeto de Nor-
matização das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas 
do Campo, com a perspectiva de que (Paraná, 2010, p. 1): 

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação bra-
sileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pe-
cuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os 
espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse 
sentido, mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de pos-
sibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria 
produção das condições da existência social e com as realizações da 
sociedade humana. 
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 A população do campo precisa de propostas pedagógicas emanci-
patórias que visem agregar e interligar todos os aspectos referentes à vida 
rural, um fazer pedagógico para uma educação libertadora, pensada e for-
mulada para os camponeses e com os camponeses. 

Segundo dados do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licen-
ciatura em Educação do Campo da UNEAL (2009), a implementação de 
um Projeto de Educação do Campo tende a fortalecer de imediato a for-
mação de educadores de escolas rurais, devido à integração existente entre 
os saberes estudados, produzidos, analisados e avaliados com a vivência nas 
próprias escolas. 

Possibilita também condições para a modificação da realidade, atra-
vés de intervenções sociais nas escolas, reconhecimento da necessidade de 
ações que viabilizem o desenvolvimento sócio-educacional dos envolvidos. 
O que significa dizer que a especificidade da educação do campo estará 
além de ser uma educação com características diferenciadas; ela possibili-
tará o dimensionamento das ações educativas até então desenvolvidas para 
os trabalhadores e trabalhadoras do campo. 

Diante do princípio político da Educação do Campo, necessita-se, 
portanto, focar a ação educativa na redução das deficiências educacionais 
encontradas em escolas rurais, especialmente àquelas voltadas para a quali-
dade do ensino, como a formação de professores para atuarem nas escolas 
do campo, políticas públicas de investimento para a formação pedagógica, 
compreensão de uma proposta curricular mais voltada para a realidade 
local, a consciência crítica e reconhecer as experiências e saberes locais 
como parte integrante do processo escolar.

Compreendemos que o conceito de Educação do Campo vai além 
do termo “educação” ou “escola” porque está relacionado com princípios 
e uma proposta político-filosófica de reivindicação de políticas públicas 
de reconhecimento e visibilidade para as experiências práticas vivenciadas 
pelos povos do campo. Essa proposta surge das práticas cotidianas e expe-
riências dos camponeses, advinda do meio dos movimentos campesinos 
como forma de reivindicação e provocação para oficialização e reconhe-
cimento da Educação do Campo como política pública relacionada com 
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a urgente necessidade de um modelo produtivo e sustentável a partir da 
implementação de um modelo de reforma agrária no Brasil. 

Silva (2009) embasou as matrizes metodológicas e epistemológi-
cas da Educação do Campo a partir de três grandes pontos: identidade 
- diversos sujeitos que estão no campo; movimentos sociais - as práticas 
educativas a partir de cada experiência e organização; e educação do campo 
como ato político e criativo.

Em termos de proposta pedagógica, a formação docente compreen-
deu a alternância tempo comunidade e tempo universidade. Nesse sentido, 
Silva (2009) embasou as matrizes metodológicas e epistemológicas da 
Educação do Campo a partir de três grandes pontos: identidade - diversos 
sujeitos que estão no campo; movimentos sociais - as práticas educativas a 
partir de cada experiência e organização; e Educação do campo como ato 
político e criativo. 

Desse modo, apresentamos como objetivo geral do trabalho: apre-
sentar o modo e o desenvolvimento das práticas de ensino na disciplina 
Educação do Campo na formação de estudantes de licenciaturas dos cursos 
de Letras, Pedagogia e História, com um viés crítico e reflexivo.

Nesse sentido, vale salientar que a proposta tem como base uma 
dimensão libertadora, sob o viés da opção descolonial, que, segundo Mig-
nolo (2008), sua teoria é constituída da própria realidade, distanciando-se 
de teorias eurocêntricas, mas por meio de um viés político e dialógico entre 
os grupos sociais camponeses.

A Uneal e a Educação do Campo

A educação no estado de Alagoas, sobretudo as universidades, em 
especial a Universidade Estadual de Alagoas, foi criada a partir de cursos 
de licenciatura, para contribuir com a formação de novos professores no 
interior do estado.

Visando atender às demandas existentes nas escolas da rede pública 
de educação, em 2002, foi criado o Programa Especial para graduação de 
professores da UNEAL (PGP), com a meta de contribuir com a qualificação 
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de professores da rede pública estadual e municipal, tendo em vista que 
a maioria não possuía cursos de licenciatura em áreas específicas, e assim 
reduzir a carência de professores em disciplinas. Foram propostas, na época, 
quatro licenciaturas: Pedagogia, Letras-português, Matemática e Ciências 
Biológicas, em oito polos: Arapiraca, Santana do Ipanema, Palmeira dos 
Índios, São Miguel dos Campos, União dos Palmares, Matriz do Camara-
gibe, Delmiro Gouveia e Viçosa.

Ao expandir cursos para áreas não voltadas para a formação de pro-
fessores, enquanto universidade, como os cursos de Zootecnia, Ciências 
Contábeis, Administração de empresas, Administração Pública e Direito, 
o fez com base na demanda existente no Estado de Alagoas, notadamente, 
no agreste e sertão. 

Entretanto, careceu na época de atividades educacionais específicas; 
atividades estas voltadas para atender a demanda existente de agentes sociais 
que desenvolvam ações específicas nas escolas do campo, por exemplo. 
Nesse sentido, vale frisar que a Educação no Campo, no Brasil, é apon-
tada por diversos autores, como Santos (2013), Caldart (2012) e Arroyo 
(2007), dentre outros, como relegada, de certa forma, ao abandono pelo 
poder público. 

Estes autores são unânimes em retratar a Educação no Campo, em 
diversos períodos históricos, como sendo aquela pensada sob o paradigma 
urbano, para a lógica urbana. Ou seja, não teria ocorrido, até finais do século 
XX, propostas organizacionais de educação que percebessem as peculiari-
dades dos homens e das mulheres do campo (Arroyo, 2007, p. 2). 

Uma hipótese com frequência é que nosso sistema escolar é urbano, 
apenas pensado no paradigma urbano. A formulação de políticas edu-
cativas e públicas, em geral, pensa na cidade e nos cidadãos urbanos 
como protótipo de sujeitos de direitos. Há uma idealização da cidade 
como espaço civilizatório por excelência, de convívio, de sociabilidade 
e socialização, da expressão da dinâmica política, cultural e educativa. 
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Arroyo diz que o campo é visto como lugar do atraso, ou seja, as 
condições pensadas para o campo não são reconhecidas ou legitimadas, 
principalmente nas instituições de ensino, pois não há políticas articula-
das e nem pensadas para este lugar. O ensino ainda é calcado sob a égide 
urbana, assim como o currículo e o ato de ensinar. De igual modo, o letra-
mento se confunde com a alfabetização no sentido de focalizar o ensino 
como mera decodificação de palavras, para dar resultados quantitativos aos 
órgãos financiadores que regem a educação.

Assim, os educadores e educadoras da escola do campo também pos-
suem a formação pautada no paradigma urbano, por falta de políticas de 
formação e qualificação específica para a educação do campo. Essa repro-
dução está na ideia de nacionalismo trazido por Anderson (2008), quando 
cita como em diferentes culturas o significado do termo é vivido e pensado 
por meio da combinação de critérios comuns, como a língua, a etnia e o ter-
ritório, e a própria subordinação resultante da imposição das leis do Estado 
presentes na concepção de nacionalismo do século XIX-XX. 

A proposta da disciplina

Após a conclusão do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 
da Universidade Estadual de Alagoas, os cursos passaram por alterações 
em seu Projeto Político de Curso; nesse sentido, o curso de Letras, espe-
cialmente no curso de Letras Português Francês, sentiu a necessidade de 
inserir a disciplina na formação dos estudantes, como parte das exigências 
de inclusão de disciplinas pedagógicas na grade do curso. Sendo assim, no 
início do semestre 2018, iniciamos a disciplina Educação do Campo na 
turma de Português Francês, agregando os estudantes do curso de Pedago-
gia no período da tarde, com carga horária de 80h, distribuídas entre 60h 
teórica e 20h de atividades práticas.

Visando atender a demanda e reivindicação dos movimentos sociais 
do campo do Estado de Alagoas, a disciplina foi organizada dentro dos 
seguintes princípios:
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a. Diálogo e participação com os representantes do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores do 
Campo, dentre outros; e

b. Indicação da visita de campo em uma escola do campo coorde-
nada pelo MST.

O desenvolvimento das atividades

As aulas eram ministradas todas as quartas-feiras no horário vesper-
tino e tinham como assuntos discutidos e refletidos por meio de debate, 
iniciado em forma de mística, em um movimento circular, conforme dis-
tribuídos abaixo:

UNIDADE I

• História da Educação do Campo no Brasil e em Alagoas
• Concepção, Identidade da Educação DO/NO Campo
• Paulo Freire e seu método como contribuição para a Educação do 

Campo 
• Reflexões sobre ensino de Língua na Educação do Campo
• Cultura e identidade: Diferentes sujeitos do Campo (Educação 

Indígena e quilombola)
• Tempo Comunidade (visita a uma Escola do Campo)

UNIDADE II

• Políticas e programas de Educação do Campo: PRONERA, 
PROCAMPO, PROJOVEM CAMPO, ESCOLA DA TERRA

• Organização dos saberes escolares: investigação e interdisciplina-
ridade como princípios pedagógicos

• A Multisseriação no Campo

Para o desenvolvimento e cumprimento dos temas acima elencados, 
seguimos uma perspectiva teórico-metodológica dos materiais produzidos 
por pensadores a exemplo de Caldart (2012), dos documentos oficiais para 
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as escolas do campo, a exemplo do Parecer estadual que normatiza e regula 
a Educação do Campo no Estado de Alagoas (Alagoas, 2014).

As canções, poesias, cartazes, bandeiras, dentre outras linguagens, 
também pertencem ao conjunto do fazer pedagógico da prática.

O processo educacional de cada pessoa deve estar intimamente 
ligado às suas origens, cultura e vivências; assim, seus conhecimentos de 
mundo e nos diversos espaços da vida social estão interligados àquilo que 
constitui sua identidade pessoal. 

As discussões sobre a Educação do Campo vêm ganhando espaço 
nas diversas esferas educativas, resultado de lutas travadas pelas popula-
ções do campo em conjunto com os movimentos sociais há algum tempo. 
Segundo Caldart (2012), a Educação do Campo não nasceu como teoria 
educacional, e sim da própria práxis. Os desafios atuais continuam sendo 
práticos, não se resolvendo apenas no plano teórico. Dessa forma, entender 
que a Educação do Campo é fruto de reflexão e luta própria ainda é um 
debate que o conjunto da sociedade não se apropriou, porque a educação no 
Brasil é hegemônica, de base positivista e colonizadora.

Neste sentido, entendemos a concepção de Educação no e do 
Campo a partir de Caldart (2012, p. 27) em que “No”: o povo tem direito 
a ser educado no lugar onde vive. “Do”: o povo tem direito a uma educação 
pensada desde o seu lugar e com sua participação, vinculada à sua cultura 
e suas necessidades humanas e sociais, representa uma concepção políti-
co-pedagógica voltada para dinamizar a ligação dos seres humanos com 
as condições da existência social (relação com a terra, o meio ambiente, os 
diversos saberes, a memória coletiva e os movimentos sociais).

A visita de Campo (Tempo Comunidade)

O tempo comunidade é parte constitutiva do processo de formação 
em Educação do Campo.  Surgido no começo da década de 1960 e imple-
mentado na formação técnica de jovens, segue a constituição da alternância 
(Tempo Universidade e Tempo Comunidade).
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Para a disciplina, a alternância é fundamental, pois o aprendizado 
não se limita somente na universidade, mas se estende numa dimensão 
transdisciplinar através de experiências locais vivenciadas em práticas peda-
gógicas existentes. Eis um diferencial da disciplina.

Assim, realizamos uma visita pedagógica a uma escola de assenta-
mento coordenada pelo MST. O objetivo da visita foi compreender como 
se constitui o ensino em uma escola do campo e sua relação com o contexto 
local da região.

A visita foi realizada no dia 17 de maio de 2018, na Escola Munici-
pal de Educação Básica Professor Paulo Freire, a uma turma de 3° ano que 
está localizada no assentamento Carro Queimado - zona rural do municí-
pio de Girau do Ponciano/Alagoas. 

A visita se realizou da seguinte maneira: o grupo de estudantes da 
UNEAL foi recebido pelos responsáveis da escola, professores e o militante 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Foi feita uma visita 
na sala de aula na qual a professora estava falando sobre plantas medicinais. 

O debate circundou em torno da importância da luta do movimento 
para conquistas na comunidade. A educação é vista como elemento funda-
mental e prioritário para os trabalhadores e, em alguns casos, professores do 
acampamento se profissionalizam fora do estado e voltam para trabalhar. 
Uma das lideranças falou sobre a comunidade, como ela se instalou, e que 
residem 280 pessoas assentadas, totalizando 28 famílias.

A aula é composta por uma turma multisseriada, exigindo maior 
atenção aos estudantes da fase de alfabetização. Mesmo diante das difi-
culdades, o ambiente propicia o ensino e aprendizagem aos alunos. Na 
ocasião, estavam discutindo e aprendendo sobre a importância das plantas 
medicinais. 

Na sala, encontravam-se representantes do MST, o supervisor de 
Ensino do município, a diretora da instituição, a professora da sala e a 
professora da UNEAL, juntamente com os alunos. Foi um momento de 
partilha, em que os estudantes tiveram a oportunidade de ouvir os relatos 
de todos que ali lutam por uma educação de qualidade.
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 Durante a visita à escola, percebeu-se que o conteúdo ministrado 
relacionava-se com o contexto local da comunidade, e que o processo de 
ensino-aprendizagem das crianças destinava-se não somente ao aprendi-
zado formal proposto pela secretaria de educação, mas também com caráter 
de formação de novos militantes assentados, para que a luta por uma Edu-
cação do Campo e dos trabalhadores possa ter continuidade.

Assim, é importante salientar que a participação efetiva do Movi-
mento dos Trabalhadores Sem Terra na comunidade e na escola contribui 
para que a escola esteja integrada com as necessidades da comunidade 
local, fortaleça o espírito de luta e garanta uma educação contextualizada 
da realidade. Portanto, configura-se em categoria de análise da situação ou 
de práticas e políticas de educação dos trabalhadores do campo, mesmo 
as que se desenvolvem em outros lugares e com outras denominações. É 
também compreensão da realidade por vir, a partir de possibilidades ainda 
não desenvolvidas historicamente, mas indicadas por seus sujeitos ou pelas 
transformações em curso.

Considerações finais

As práticas de ensino em Educação do Campo propõem um olhar 
inclusivo, mais sensível e aberto a questões fundamentais: a princípio, aten-
der a demanda de formação dos estudantes de cursos de licenciatura para 
uma modalidade de educação que tem caráter dinâmico, político e crítico, 
fazendo enxergar realidades locais que demandam um currículo contextua-
lizado da realidade, faz mirar o olhar para outras dimensões da educação e 
nos faz refletir a multiplicidade que a prática de ensino nos exige e revela.

Sendo assim, os objetivos propostos para a formação de professo-
res em uma disciplina com viés crítico devem se articular com as demais 
disciplinas do eixo curricular dos cursos de licenciatura, apresentando a 
importância que cada uma tem na formação de novos professores.

Todo o transcorrer da disciplina exige do docente conhecimento 
específico, compromisso político e de pesquisa na área e profundo diálogo 
fora da universidade com os movimentos do campo no Estado, em uma 



60

dimensão relacional e dialógica, capaz de romper os muros da universidade 
e abrir espaços de diálogo e de construção articulada às propostas e neces-
sidades locais para inserção na formação e na prática de ensino dos futuros 
professores.

Vale ressaltar que, numa realidade marcada por dificuldades educa-
cionais como a de Alagoas, trazer a Educação do Campo como parte da 
formação dos futuros profissionais da Educação tende a fortalecer a for-
mação de educadores em escolas rurais devido à integração existente entre 
os saberes estudados, produzidos, analisados e avaliados, com a vivência nas 
próprias escolas, como a médio e longo prazos, com o processo de inter-
venção quebrando o ciclo vicioso da qualificação insuficiente, inadequada, 
distantes da realidade camponesa. Além disso, visa-se, também, possibi-
litar condições para reflexões além da manutenção da ordem instituída, 
modificando realidades através de intervenções sociais nas escolas e do 
reconhecimento da necessidade de ações que viabilizem o desenvolvimento 
sócio-educacional dos envolvidos. O que significa dizer que a especificidade 
da educação do campo estará mais do que ser uma educação com caracterís-
ticas diferenciadas; mais precisamente por possibilitar o dimensionamento 
das ações educativas até então desenvolvidas para os trabalhadores e traba-
lhadoras do campo. 
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4. EDUCAÇÃO INDÍGENA, REALIDADE REFLEXÕES 
E PERSPECTIVAS PARA O SÉCULO XXI

Walace Soares de Oliveira

Pancho Richard Pinheiro Lázaro

Introdução

Desde a chegada dos portugueses, as etnias indígenas foram cha-
madas de atrasadas pelo etnocentrismo europeu. Como não dominavam a 
erudição da escrita e sua expressão era baseada na cultura oral, seus registros 
eram relacionados à memória e não compunham uma história registrada 
pela escrita, para os portugueses, portanto, eram atrasados. Aliás, manti-
nham um sistema cosmogônico de mitos e lendas orais, viviam da caça, 
coleta e pesca, totalmente diferente da sociedade europeia das grandes 
navegações. 

Dessa forma, os jesuítas que aqui chegaram inicialmente buscaram 
“letrar” os pobres desalmados índios. Sem considerar que a sua tradição 
oral, sua língua e sua relação com a natureza produziam a própria cultura, 
tecnologia, medicina e toda a compreensão do real, o referencial europeu 
os impedia de observar e compreender a outra cultura e sua manifestação.

Azevedo (1996) ressalva a obstinação dos padres da Companhia do 
Bom Jesus e sua dedicação ímpar, baseados numa fé acima de qualquer 
prova, praticamente como se fossem novos cruzados no novo mundo, com 
a educação como sua nova arma. Não podemos esquecer que a Companhia 
do Bom Jesus e sua criação era realmente uma cruzada, usando a educação 
como bandeira contra a reforma protestante. 

Era uma educação nitidamente de conversão, nada além disso; outras 
áreas do conhecimento não importavam, muito menos a reflexão ou o reco-
nhecimento da cultura indígena. Suas pinturas corporais e grafismo têm 
significado próprio, seus rituais eram elaborados.
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Para Gaspar (2012), existem dois grandes troncos linguísticos indí-
genas falados no Brasil, o Tupi e o Macro-Jê. Também é composto por 
famílias linguísticas que não apresentam grau significativo de semelhança 
para serem conceituadas como troncos linguísticos o Karib, Pano, Maku, 
Yanoama, Mura, Yukano, Katukina, Txapakura, Nambikwara e Guaicuru. 

Gaspar (2012) ressalva que inicialmente o Tupi foi durantes os três 
primeiros séculos a língua estudada principalmente pelos jesuítas, que 
organizaram a primeira gramática indígena com o Padre José de Anchieta, 
em 1595. Segundo Gaspar (2012), o tronco Tupi se organiza nas seguin-
tes famílias genéticas: Tupi-Guarani, Monde, Tuparí, Juruna, Mundurukú e 
Ramarána, incluindo também três línguas isoladas (Awetí, Sateré-Mawé e 
Puruborá). Ele se estende por todas as regiões brasileiras, principalmente 
no sul do rio Amazonas, e avança por Bolívia, Peru, Venezuela, Guiana 
Francesa, Colômbia, Paraguai e Argentina.

Ainda nos estudos de Gaspar, o tronco Macro-Jê é organizado por 
cinco famílias genéticas: Jê, Bororo, Botocudo, Karajá e Maxakalí, além de 
quatro línguas: Guató, Ofayé, Rikbaktsá e Yathê ou Fulniô. Infelizmente, 
grande parte das etnias indígenas perdem parte de sua cultura no processo 
de contato com o homem branco, cujo processo se dá pela perda de iden-
tidade cultural - a religião é desconstruída, assim como seus mitos e sua 
língua.

A catequese e a conversão dos gentios sem almas, baseado no sis-
tema jesuítico de educação durante todo século XVI e sua expansão no 
século XVII, baseados na constituição e fortalecimento através dos seus 
seminários e métodos, é outra forma característica de expansão e marca de 
seu espaço político de qualquer maneira, a primeira proposta de organiza-
ção de educação indígena se deu pelo movimento jesuítico, bem como de 
um embrião da própria educação brasileira, possibilitando uma unidade 
pela língua portuguesa e que valorizava  o modelo europeu orientado pela 
cultura escrita.  

Assim, os jesuítas estavam tanto em terras espanholas quanto por-
tuguesas, sem conflito, explorando comercialmente tanto o mate quanto o 
gado e outras riquezas. As primeiras universidades da América Latina são 
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fundadas por religiosos baseados nas riquezas das missões, que estavam 
organizadas em volta de suas escolas. Azevedo (1996, p. 500) ressalta que 
a influência da educação jesuítica e seu modelo: “para a catequese e coloni-
zação, os padres usavam tanto a influência de meninos brancos quanto os 
próprios meninos índios, os quais iam ensinar seus pais na própria língua 
indígena”. O modelo jesuítico teve momentos importantes, até ser desti-
tuído por Marquês de Pombal na segunda metade do século XVIII.

A educação indígena se expandiu fortalecendo a organização jesuí-
tica e serviu de instrumento para a educação também dos colonos. A língua 
portuguesa se tornou a língua geral no Brasil antes de se tornar oficial. Nas 
palavras de Azevedo (1996, p. 501) “a expansão do idioma correspondia à 
efetiva expansão do território”, a educação, tanto de indígenas quanto dos 
próprios colonos que organizavam a nova ocupação, também se dava pela 
educação jesuítica.

Com o Marquês de Pombal e sua política contra os jesuítas, em que 
tira o poder dessa ordem religiosa, houve, na verdade, somente uma troca 
de estilo, pois a educação continuou a ter a mesma utilidade pela coroa por-
tuguesa, garantindo a proposta de manutenção através da uniformidade da 
língua portuguesa de sua maior e mais preciosa colônia, o Brasil. 

As etnias indígenas brasileiras possuíam uma organização social, cul-
tural, política e sua estrutura religiosa e também a sua própria forma de 
educação não eram aceitas pelo colonizador português. Claro que ela não 
era organizada na forma e estrutura europeias, por isso observamos três 
tipos de educação para podermos compreender esse processo: a Educação 
Indígena, a Educação Não-Indígena e a Educação Escolar Indígena.

Santos (2006) observa que os processos culturais e a transmissão 
relacionados aos conhecimentos da cultura indígena é parte da relação 
estabelecida com a floresta, seus mitos e sua tradição. Cada cultura tem sua 
organização e expressão da vida, baseados em ritos de passagem que inse-
rem os indivíduos na sociedade e estabelecem os seus papeis.

Os ritos de passagem e suas especificidades, nas palavras de Santos 
(2006), mostram justamente como foi a educação de cada indivíduo em sua 
etnia, apresentando a assimilação, transmissão e integração com a sociedade 
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em que está inserido, sua responsabilidade com todo o grupo e do grupo 
com o indivíduo. É a demonstração de cada etapa, através de seus ritos, que 
mantém a identidade cultural de cada etnia.

A organização de praticamente todas as etnias indígenas tem uma 
particularidade: os mais velhos, os anciões são a memória viva e seus guar-
diões tradicionais, tendo um papel de suma importância nas tradições de 
todas etnias, por isso o respeito anciões eles é muito grande. Munduruku 
(2000, p. 92) observa essa relevância:

O conhecimento na sociedade indígena é dominado pelo mais velho. 
Mesmo que uma pessoa saiba todas as coisas sobre seu povo, sobre sua 
tradição, se houver alguém mais velho presente naquele espaço, é de 
direito que o mais velho responda o que lhe foi perguntado.

A colonização portuguesa tenta desconstruir essa estrutura ao sepa-
rar os papeis sociais das etnias indígenas para uma estrutura parecida com 
a sua. O ancião era o líder natural e dominava os saberes que eram repas-
sados. Os portugueses introduzem a divisão de sua estrutura social, criando 
o papel do cacique como líder guerreiro e o pajé como o líder espiritual. 
Os mais velhos sempre tinham a sua presença respeitada diante de todos, 
como ressalva Munduruku (2000), sendo desrespeitoso um jovem respon-
der qualquer questionamento na presença de um ancião.

Munduruku (2000) também observa que a relação de memória nas 
etnias indígenas se apresenta de forma específica. A relação temporal é 
muito peculiar para essas etnias, o passado, presente e futuro têm outro 
significado para eles, daquele do homem branco. A ancestralidade é fun-
damental, no conceito explanado por Munduruku e na construção da 
identidade e educação indígena. A educação indígena é como sua expressão 
coletiva, não há a valorização das instituições pela própria estrutura. Os 
valores são baseados no clã e sua tribo, dessa forma a educação indígena é 
um processo constante em que a família, o clã e a tribo têm papeis funda-
mentais. Nas palavras de Munduruku (2000, p. 15-16):
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Tenho percebido que as escolas vivem um grande dilema na educação 
de seus alunos. A instituição escolar acabou assumindo um papel que 
antes cabia à família. Escola – ao menos como eu a entendo – nunca 
foi lugar para educar crianças e jovens [...]. Uma solução é fazer com 
que os alunos busquem sua ancestralidade. Quando a gente se percebe 
continuador de uma história, nossa responsabilidade cresce e o respeito 
pela história do outro também. É preciso trazer a figura dos antepassa-
dos para dentro da escola.

Munduruku (2000) acrescenta que, nas culturas indígenas, há uma 
relação mais forte em rede com a floresta, com o mundo espiritual e com o 
cotidiano, não havendo uma separação racional entre esses “mundos”, como 
na sociedade do homem branco. Justamente nesse momento, percebemos 
que a sua relação com a memória é mais forte do que a relação com a his-
tória. Para eles, toda a natureza e eles próprios têm uma ligação espiritual; 
sendo assim, cada momento como o da caça, da colheita, do nascimento 
ou qualquer manifestação está ligado a um festejo que fortalece essa cone-
xão com os espíritos. Por isso, a valorização com os sonhos e o mundo 
sobrenatural.

A educação indígena - ou aquela que é considerada para os indígenas, 
nas palavras de Melià (1979) -, é a imposição de uma educação estrutural 
nos moldes europeus, com conceitos próprios visando integrar e subjugar 
as etnias indígenas. Não são o conhecimento ou valores indígenas, mas, o 
conhecimento e valores dominantes. A pseudo integração é, na verdade, um 
processo de desconstrução e de dominação da identidade indígena (apren-
der a educação do homem branco, a língua do homem branco e a gramática 
e literatura indígena escrita, na maioria das vezes, pelo homem branco).

Essa forma de educação desconsidera a característica básica da iden-
tidade, resguardada na Constituição de 1988 aos povos indígenas, pois não 
reconhece cada nação e cultura indígena como única e, sim, todos são tra-
tados como “índios” brasileiros, esquecendo que são Bororos, Cintas-Largas, 
Guaranis, Kaingangs, Paiter-Suruí e tantas outras etnias.
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É com a Constituição de 1988 que os indígenas iniciam um processo 
de reconhecimento de seus direitos; porém, mais próximos de uma cidada-
nia de papel, considerando que o texto não garante sua efetivação. Deveria 
ser resguardada por políticas educacionais e políticas públicas, garantindo 
uma educação diferenciada, respeitando sua peculiaridade e a garantia de 
seus direitos. Observamos, nas próprias argumentações das organizações 
indígenas, a necessidade de um debate que garanta os seus direitos e a aber-
tura de um diálogo verdadeiro sobre as necessidades de forma abrangente 
e justa, que garantam suas identidades culturais (Brand; Calderoni, 2012). 

Dessa forma, as etnias indígenas ficam entre dois mundos e mar-
ginalizadas, vivendo um processo de desconstrução de sua identidade 
cultural e também não são inseridas na cultura do homem branco. Per-
dem sua referência cultural, sem pertencer a um lugar próprio “na divisão 
de duas raças, na margem de duas culturas, sem pertencer a nenhuma 
delas” (Melià, 1979, p. 50).

Mindlin (2007) apresenta uma coletânea produzida por etnias des-
crevendo sua cosmogonia, reunida por alguns escritores indígenas que 
assinam e produzem o material com a sua cultura. Os Pataxós Angthichay, 
Arariby, Jassanã, Manguahã e Kanátyo; Shenipabu Miyui escreveram e o clás-
sico Wanrêmé Za´ra – Nossa palavra, escrito por Sereburã, Hipru mostram 
um pouco desse movimento e sua importância.

O povo Pataxó contou suas narrativas assinadas por Angthichay, 
Arariby, Jassanã, Manguahã e Kanátyo; Shenipabu Miyui e foram escritas 
por professores indígenas Kaxinawás, do Acre; e o clássico Wanrêmé Za´ra 
– Nossa palavra – Mito e história do povo Xavante, assinado por Sereburã, 
Hipru, Rupawê, Serezabdi e Sereñimirãmi, organizando o panteão de seus 
mitos. 

Essa é uma produção que Mindlin (2007) ressalta nas décadas de 
pesquisa sobre o processo da cultura oral e a importância de que a pro-
dução tenha o protagonismo das etnias em seu processo de educação. Os 
professores indígenas tiveram um papel de mediação entre as suas culturas 
e a do homem branco. Esse processo permitiu um diálogo e transição dos 
registros orais para os registros escritos. Após a produção desse material 
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didático, esse valoroso trabalho continua a manter viva a memória e da 
cultura e produzir a sua própria educação baseada na sua cultura.

Na segunda edição de Vozes da origem, Mindlin (2007) se associou ao 
povo Paiter-Suruí e organizou os relatos de sua tradição oral para a escrita, 
através de suas narrativas sempre valorizando a cultura dessa etnia. O livro 
foi reeditado a pedido dos próprios Paiter-Suruí, tendo se tornado o livro 
fundamental nas escolas indígenas nas aldeias Paiter-Suruí, que assinam 
como coautores. O trabalho de Mindlin (2007) corrobora os conceitos de 
Santos (2006) e Munduruku (2000). 

Os Paiter-Suruí se reconhecem nos escritos que produziram 
com Mindlin e valorizam o papel que esse material didático tem para a 
preservação da cultura e da produção. A organização ontológica, deon-
tológica e a cosmogonia têm um papel fundamental para as práticas e 
condutas no cotidiano.

Mesmo com a garantia constitucional de uma educação indígena 
para as etnias e respeito à diversidade e multiculturalidade, não temos polí-
ticas públicas ou a sensibilidade do Estado em oferecer e organizar esse 
direito. A escola indígena, principalmente na região amazônica, mostra as 
dificuldades em relação à adaptação ao contato e seu atual momento da 
sociedade globalizada e em rede.

Os etnoconhecimentos e a diversidade das etnias têm suas particula-
ridades e mostram a necessidade e importância de se repensar e organizar 
a escola indígena.

Além da formação de professores indígenas e a organização para as 
escolas indígenas, um dos pontos mais importantes é priorizar estratégias 
a serem superadas e relacionadas a outras demandas, como por exemplo 
serem incluídas também as novas tecnologias e o processo de inclusão digi-
tal. Esse processo tem sua importância justamente porque é a linguagem da 
sociedade atual.

A educação escolar indígena tem conquistas importantes, porém, 
isoladas em determinadas etnias, com umas mais organizadas que outras. 
Alguns fatores se mostram permanentes como: a) as estruturas das Secre-
tarias de Educação, em todos os níveis, não possuem projetos para a 
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educação indígena; b) as políticas públicas não são aplicadas de forma 
adequada quando são voltadas para a educação indígena; c) as chefias de 
todos os cargos da educação não estão alinhadas com as necessidades da 
educação indígena, o que impede um projeto voltado para os processos 
educacionais relacionados às suas necessidades; d) não há projeto para 
produção de material didático específico para as necessidades da educação 
indígena; e) não há projeto de políticas públicas para estruturar um corpo 
de técnicos e professores indígenas e não indígenas qualificados para as 
escolas indígenas; f ) a distância e o difícil acesso às reservas indígenas 
dificultam a chegada de materiais didáticos, de manutenção e pessoal para 
as práticas pedagógicas adequadas.

Outro ponto importante é que a educação indígena tem dois cami-
nhos distintos: o primeiro é educar na sua própria cultura e, na sequência, 
esse processo tem que ser inclusivo para a educação vigente nos padrões do 
MEC. Esse processo não possibilita que a juventude indígena possa estar 
preparada adequadamente para os sistemas de avaliação que fazem parte da 
educação brasileira e seus indicadores. O Sistema de Avaliação da Educa-
ção Básica (Saeb) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não estão 
em sintonia com a educação indígena.

De maneira geral os professores que não são nativos, em sua maioria, 
trazem consigo pensamentos específicos e sem a adequação sobre conceitos 
básicos de antropologia e história para compreender a realidade em que 
trabalham e, assim, estão em desacordo e reproduzem atos preconceituosos 
que dificultam a relação em sala de aula. 

Percebemos a falta de sensibilidade dos órgãos responsáveis ao pen-
sar e adequar a estrutura da educação indígena de forma a priorizar o seu 
direito constitucional e, consequentemente, sua adequação à educação do 
homem branco. As escolas indígenas deveriam ser organizadas para educar 
e preservar a identidade e também organizar a inserção do jovem indígena 
à sociedade, fora da aldeia. Isso não acontece, e ao enviar seus jovens para 
serem educados nas áreas urbanas e nas escolas do homem branco, esse pro-
cesso acaba sendo um choque cultural muito grande e poucos conseguem 
dar continuidade a sua vida escolar, sem contar o preconceito que sofrem 
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nas cidades de sua condição, além da dificuldade de assimilar conteúdos 
que não lhes são familiares. Isso causa um índice muito grande de desistên-
cia dos jovens indígenas.

A história dos Paiter-Suruí mostra a resistência e a essência de guer-
reiros ao se posicionarem, desde o final do século XX, ao estabelecerem 
projetos de sustentabilidade integrados ao meio ambiente e organizarem o 
primeiro Parlamento Indígena da América Latina. Assim, implementaram 
um projeto de educação próprio, apoiados por ONGs parceiras. Esses pro-
jetos estão em sintonia com as políticas e propostas de meio ambiente, que 
o século XXI solicita.

Foi imprescindível a criação da Associação Metareilá dos Povos 
Paiter-Suruí e da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé no 
final dos anos 80 e início dos anos 90, através do projeto de Diagnóstico 
Agroambiental Participativo e do Plano de Gestão Etnoambiental da 
Terra Indígena Sete de Setembro – TISS, autodeterminada TIPG -Terra 
Indígena Paiterey Garah. 

O plano de 50 anos Paiter-Suruí proporcionou uma nova modali-
dade de exploração sustentável baseada na preservação da floresta, com o 
primeiro projeto de resgate de carbono organizado por uma etnia indí-
gena. E a cultura e educação têm papel fundamental para o sucesso desses 
projetos como fatores que renovaram valores e conhecimento, além de se 
apropriarem de novas tecnologias e utilizá-las para compartilhar seus resul-
tados, enfrentando o descaso das políticas e órgãos públicos com a questão 
indígena.

É fundamental a consciência do povo Paiter-Suruí sobre a relevân-
cia de seus projetos e de que eles serão sustentados principalmente pela 
educação e o investimento nela. Observamos que cinco dos principais pon-
tos objetivos desses programas estão intimamente ligados com a educação. 
Baseados em valorizar o seu etnoconhecimento e valorizar a sua cultura, 
esses pontos são: a) observar que a floresta tem que ser potencializada de 
forma sustentável com projetos de produção de alimentos, biotecnologia 
como medicamentos naturais para criação de selos de qualidade, e produção 
adequada com a capacidade da floresta; b) a educação é de responsabilidade 
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dos próprios Paiter-Suruí, que devem organizar, produzir e divulgar de 
forma regional, nacional e mundial, e para isso foi criado o Centro de For-
mação e Pesquisa Indígena; c) a educação ambiental é um dos pilares, com 
o projeto para implantação da Escola Agroambiental Paiterey, que desen-
volverá pesquisa e instrumentação para a criação de sua própria tecnologia 
e conhecimentos ambientais e seus recursos; d) implementar a Universi-
dade Indígena Paiterey, com apoio da Unicamp; e) organizar parcerias com 
ONGs, empresas privadas, instituições, institutos de pesquisa e associações 
que apoiem e colaborem com a criação do Centro de Cultura e Tecnologia 
Paiter, visando a implementação de pesquisas desenvolvidas pela própria 
comunidade indígena.

Os Paiter-Suruí não se restringem à educação indígena. Em sua aná-
lise, a educação proporciona a integração não somente com a sociedade 
brasileira, mas com a sociedade internacional. Como foram negligenciados 
sistematicamente desde o contato inicial, perceberam que necessitam de ser 
ouvidos de todas as formas e, principalmente, internacionalmente para lutar 
pela sua cultura e pela floresta.

Seus objetivos buscam adequar e organizar a educação indígena 
visando a construção de um projeto de educação formal indígena. Assim, 
os Paiter-Suruí têm muitos de seus jovens formados em cursos superiores, 
na pós-graduação (lato e stricto sensu). Com a valorização de seus etnoco-
nhecimentos, acabaram recebendo o título de Doutor Honoris Causa para 
a liderança Almir Narayamoga Suruí, no programa de pós-graduação de 
Geografia da Universidade Federal de Rondônia, do qual é docente, pela 
relevância do trabalho em defesa do meio ambiente, da floresta, de sua cul-
tura e da humanidade. Em 2011 foi eleito um dos 100 líderes mais criativos 
do mundo dos negócios pela revista Americana Fast Company. 

Considerações finais

O caso específico da luta e processo de adaptação e superação dos 
Paiter-Suruí em seu histórico do contato com o homem brancos mostra a 
importância do papel da educação. Historicamente, a educação era mais um 
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instrumento de manutenção da condição de controle e dada como miga-
lhas. Na atualidade, mesmo tendo garantias constitucionais de seus direitos, 
a cidadania indígena é uma “cidadania de papel”, pois mesmo sendo escrita, 
não é de fato.

A educação indígena jamais foi prioridade, mesmos por governos 
com perfis mais progressistas do que o atual. E, desde a última campanha 
eleitoral, temos um desmanche de várias frentes e a questão indígena e do 
meio ambiente estão nessa lista. Mesmo com todo esse infortúnio, a resis-
tência dos Paiter-Suruí se mantém e um dos principais pilares é justamente 
a educação. Dessa forma, é primordial que levantemos e continuemos a 
colaborar com estudos sobre o tema, principalmente, na região Norte, onde 
se encontram as maiores e mais recentes comunidades indígenas expostas 
a essa discussão.
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5. PRÁTICAS DISCURSIVAS E CULTURAIS: 
A INTERNACIONALIZAÇÃO ENTRE 
BRASIL E EUROPA ATRAVÉS 
DO PROGRAMA “CIÊNCIA SEM 
FRONTEIRAS” NA UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Carina Merkle Lingnau 

Pedro Navarro 

Introdução 

O objetivo deste capítulo1 é verificar a internacionalização entre 
Brasil e Europa através do Programa Ciência sem Fronteiras (doravante 
CsF) na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Francisco 
Beltrão (UTFPR-FB). Em tempos de internacionalização nas instituições 
de ensino superior (IES), questionar essa política pode ser valioso para 
colaborar nas discussões sobre as ações realizadas nas IES, que se tornaram 
recorrentes na última década e se fortalecem cada vez mais. 

O Programa CsF foi estabelecido pelo decreto n. 7642, de 13 de 
dezembro de 2011.  No artigo 1º, é posto que 

fica instituído o Programa Ciência sem Fronteiras, com o objetivo de 
propiciar a formação e capacitação de pessoas com elevada qualificação 
em universidades, instituições de educação profissional e tecnológica 
e centros de pesquisa estrangeiros de excelência, além de atrair para o 
Brasil jovens talentos e pesquisadores estrangeiros de elevada qualifica-
ção, em áreas de conhecimento definidas como prioritárias. Parágrafo 
único. As ações empreendidas no âmbito do Programa Ciência sem 
Fronteiras serão complementares às atividades de cooperação interna-

1 Este capítulo faz parte de uma pesquisa de doutorado. Nesse sentido, agradecemos a todas 
e todos os entrevistados que nos auxiliaram na pesquisa.
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cional e de concessão de bolsas no exterior desenvolvidas pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 
do Ministério da Educação, e pelo Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico - CNPq, do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação.2

Nesse artigo já é possível verificar que a primeira intenção era inves-
tir em pessoal altamente qualificado tanto ao enviar ao exterior, quanto ao 
receber estrangeiros considerados de excelência para contribuir em nossas 
IES brasileiras. Além disso, no parágrafo único se tem a observação de que o 
CsF funcionará como meio complementar às atividades de internacionali-
zação realizadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), do Ministério da Educação, e pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, órgãos de fomento e pesquisa que até a 
instituição do Programa figuravam como principais entidades no envio e 
recebimento de pessoal especializado para o exterior dentro das IES.

Além dessa novidade, foram incluídas, nessa possibilidade de inter-
nacionalização, outras modalidades de bolsas, pois, até a institucionalização 
do Programa, grande parte dos contemplados com bolsas internacionais 
eram os envolvidos com a pós-graduação. De acordo com o artigo 8º do 
decreto n. 7642, de 13 de dezembro de 2011, 

para atender aos objetivos do Programa Ciência sem Fronteiras, a CA-
PES e o CNPq concederão: I - bolsas de estudos em instituições de ex-
celência no exterior, nas seguintes modalidades: a) graduação-sanduí-
che; b) educação profissional e tecnológica; c) doutorado-sanduíche; d) 
doutorado pleno; e e) pós-doutorado; e II - bolsas no País, nas seguintes 
modalidades: a) para pesquisadores visitantes estrangeiros; e b) para jo-
vens talentos. § 1º As bolsas de graduação-sanduíche têm como públi-
co-alvo estudantes de graduação das áreas de conhecimento prioritárias, 
matriculados em instituições de ensino superior no País, considerando, 
entre outros critérios de seleção, o melhor desempenho acadêmico.

2 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7642.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7642.htm
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Assim, para fins desse capítulo, centramo-nos especificamente no 
CsF modalidade graduação-sanduíche. Dentro dessa modalidade também 
existiu uma peculiaridade: não foram todos os cursos de graduação que 
tiveram a chance de participar dos editais do Programa, apenas aqueles 
inseridos em áreas de conhecimento definidas como prioritárias. No sítio 
do CsF (http://cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/areas-contempladas), 
as áreas prioritárias são descritas como: Ciências Exatas, Engenharias, 
Tecnológicas, Ciências da Terra e do Mar. As áreas de ciências humanas, 
ciências sociais aplicadas, letras, linguística e artes por exemplo, não foram 
incluídas, o que já dava um indicativo sobre a política governamental que 
estava por trás desse Programa. 

Outra questão sobre o CsF “modalidade de graduação” tem a ver com 
os requisitos para participação no programa, quais sejam: ser brasileiro ou 
naturalizado; estar regularmente matriculado em IES no Brasil em cursos 
relacionados às áreas prioritárias do CsF; foram classificados com nota do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com pelo menos 600 pontos; 
possuir bom desempenho acadêmico; ter completado pelo menos 20% e no 
máximo 90% do currículo previsto para o curso de graduação.

Entre os objetivos do Programa, encontramos no sítio os seguintes: 
investir na formação de pessoal altamente qualificado nas competências 
e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento; 
aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários níveis em ins-
tituições de excelência no exterior; promover a inserção internacional das 
instituições brasileiras, abrindo oportunidades semelhantes para cientistas 
e estudantes estrangeiros; expandir o conhecimento inovador do pessoal 
da indústria de tecnologia; atraindo jovens cientistas e pesquisadores alta-
mente qualificados para trabalhar no Brasil.

Nesse capítulo, procuramos estabelecer aproximações com os obje-
tivos deste Programa para verificar os efeitos de poder-saber do CsF 
vinculados às séries enunciativas recortadas para esta pesquisa. Para tanto, o 
capítulo é organizado da seguinte forma: apresentação da abordagem meto-
dológica, relação entre educação, internacionalização e cultura, exposição 
dos efeitos governamentais do CsF UTFPR-FB. Em seguida, mostramos 

http://cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/areas-contempladas
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os enunciados recortados e as análises realizadas para finalizarmos com as 
considerações sobre o capítulo.  

Abordagem metodológica

Como metodologia, consideramos a dispersão discursiva para efei-
tos da análise e do mapeamento do CsF a partir de um corpus retirado de 
um acervo relacionado ao universo acadêmico, cujos integrantes tiveram a 
experiência de participar do Programa CsF nos seguintes países europeus: 
Alemanha, Itália, Hungria e Reino Unido. Desse universo, escolhemos 
cinco entrevistas narrativas, das quais destacamos os aspectos culturais da 
experiência CsF percebidos pelos entrevistados. Os depoimentos coletados 
foram extraídos dessas cinco entrevistas narrativas, nas quais foi solicitado 
que o(a) entrevistado(a) construísse um relato sobre sua experiência com o 
Programa Ciência sem Fronteiras em relação ao uso da língua estrangeira 
inglesa, à pesquisa realizada, ao ensino e à extensão, assim como sobre sua 
inserção cultural no espaço estrangeiro.

Entre os entrevistados, figuram acadêmicos egressos do programa 
CsF da Universidade UTFPR-FB. O formato delas foi de entrevistas 
narrativas, em que os entrevistados relataram sobre sua experiência no pro-
grama CsF, registradas a partir do gravador digital Sony ICD - PX440 e, 
posteriormente, transcritas em arquivo de documento Word. Para uso no 
trabalho de pesquisa, os nomes dos participantes foram ocultados.

  Para organizar o material selecionado para o corpus de entrevistas, 
listamos os enunciados em ordem de realização usando os números de 1 
até 5, com a sigla SE (Sequência Enunciativa) posicionada em frente ao 
número correspondente, para dar destaque ao excerto enunciativo retirado 
da série sob investigação. Segundo Foucault (2014, p. 120), “[...] pode-se 
dizer, de maneira geral, que uma sequência de elementos linguísticos só é 
enunciada se estiver imersa em um campo enunciativo em que aparece com 
elemento singular”. Desse modo, consideramos sequências enunciativas os 
enunciados que de fato estejam conectados com o campo associado que 
envolve o CsF. 
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Para a análise das materialidades, utilizamos o método arqueogenea-
lógico, que é inspirado nos estudos de Foucault (2014) e do qual se valem os 
pesquisadores do campo dos Estudos Discursivos Foucaultianos no Brasil. 
A descrição da série enunciativa enfoca os seguintes conceitos de Foucault: 
discurso, enunciação e governamentalidade. Também nos referimos a Bau-
man, no uso do conceito de globalização. Para Bauman (1999, p. 66-67)

[...] esta nova e desconfortável percepção das “coisas fugindo ao 
controle” é que foi articulada (com pouco benefício para a clareza 
intelectual) num conceito atualmente na moda: o de globalização. O 
significado mais profundo transmitido pela idéia da globalização é o de 
caráter indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos assuntos 
mundiais; a ausência de um centro, de um painel de controle, de uma 
comissão diretora, de um gabinete administrativo. A globalização é a 
“nova desordem mundial” de Jowitt com um outro nome.

Esse mundo globalizado, tal como referenciado por Bauman (1999), 
articula-se de forma desorganizada, e isso, de certa forma, será discutido em 
relação ao Programa CsF e à condução de seus bolsistas. 

Diante disso, a partir desta “nova desordem mundial”, citada por 
Bauman (1999) referenciando Ken Jowitt, discutimos elementos da relação 
entre ensino superior e internacionalização que nasce, por assim dizer, desse 
movimento discursivo da globalização.

 Governamentalidade 

Foucault (2008, p. 291-292) destaca três significados para o termo 
governamentalidade:

1 − O conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises 
e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante 
específica e complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma 
principal de saber a economia política e por instrumentos técnicos 
essenciais os dispositivos de segurança.
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2 − A tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, 
durante muito tempo, à preeminência deste tipo de poder, que se pode 
chamar de governo, sobre todos os outros −soberania, disciplina etc. − 
e levou ao desenvolvimento de uma série de aparelhos específicos de 
governo e de um conjunto de saberes.
3 − Resultado do processo através do qual o Estado de justiça da Idade 
Média, que se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi 
pouco a pouco governamentalizado.

Essa competência de reflexão em torno de um verbete desenvolve 
a capacidade de assimilar a não possibilidade de rotular a governamen-
talidade em apenas uma palavra. Foucault, pelo fato de enfatizar os três 
elementos que se interligam, afasta a ideia de que governamentalidade con-
temple, apenas, o ato de governar. Podemos observar esse fato nas seguintes 
palavras do autor (2015, p. 288): 

[...] governante pode ser chamado qualquer monarca, imperador, rei, 
príncipe, senhor, magistrado, prelado, juízes e semelhantes [...] de go-
vernar se lembrarão com regularidade que se diz, igualmente, governar 
uma casa, crianças, almas, uma província, um convento, uma ordem 
religiosa, uma família.

Desse modo, Foucault diferencia a governamentalidade do gover-
nante e do ato de governar. Essa distinção é importante para deixar claro as 
especificidades de cada termo. A esse respeito, ou seja, no tocante ao léxico 
utilizado por Foucault, Veiga-Neto (2002) mostra uma preocupação com 
o que ele entende como sendo o uso correto das palavras relacionadas ao 
termo governamentalidade, como segue: governamento está para governar/
executar uma ação; governo está presente quando o sentido é de Governo 
municipal, estadual, da República; governamentalidade é adotada como 
tradução do conceito gouvernementalité. Nas palavras de Lemke (2007, 
p.17), “a análise do governamento, para Foucault, combina a “microfísica 
do poder” que permanece centrada em questões de disciplina e normatiza-
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ção com a questão macro-política do Estado”. Fimyar (2009, p. 38) oferece 
uma versão sobre um possível detalhamento do termo governamentalidade:

[...] ao fundir o governar (gouverner) e a mentalidade (mentalité) no 
neologismo governamentalidade, Foucault enfatiza a interdependência 
entre o exercício do governamento (práticas) e as mentalidades que 
sustentam tais práticas. Em outras palavras, a governamentalidade 
pode ser descrita como o esforço de criar sujeitos governáveis através 
de várias técnicas desenvolvidas de controle, normalização e moldagem 
das condutas das pessoas.

Esse esforço de criar sujeitos governáveis, do qual se ocupa Fimyar ao 
detalhar o neologismo governamentalidade, é objeto de interesse do ana-
lista ao utilizar a arquegenealogia e o governo de si e do outro para refletir 
sobre campos específicos da sociedade. No caso dessa pesquisa, buscamos 
refletir sobre o campo da educação. Resende (2015, p. 270) ressalta que 
“[...] o conceito de governamentalidade é crucial para podermos entender 
como se deram as articulações entre o Estado moderno e as instituições de 
cunho educativo”.

Nessa perspectiva, para saber se a noção de governamentalidade 
ainda é relevante atualmente, Lemke3 (Baele; Lemke, 2008, p. 1-2), ao ser 
entrevistado, atesta que 

[...] a noção de governamentalidade foi assumida por muitos estudiosos 
de diferentes países e contextos. Eles estavam à procura de um instru-
mento analítico que fosse capaz de explicar as transformações radicais 
que alteraram os regimes de bem-estar nas sociedades neoliberais. Não 
simplesmente em termos de detecção de ideologias políticas abstratas 
que assumiram, mas sim em termos de realização empírica de análi-
ses concretas em domínios específicos da sociedade: que racionalidades 
emergiram neste ou naquele campo, quais tecnologias têm substituído 
as mais velhas, e como exatamente eles são informados, que objetivos 
que pretendem atingir e quais são os meios que são colocados em prá-

3 A tradução livre foi realizada do inglês para o português por Carina M. Lingnau.
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tica, e assim por diante. Nestes termos, a governamentalidade revela-se 
uma ferramenta analítica útil, mas também instrumento muito útil para 
a crítica social.

Por esse ângulo, verificamos a governamentalidade como ferra-
menta e instrumento útil para a elaboração de crítica social através de 
análise concreta de corpus integrado na dispersão, como é o caso do CsF. 
Bacca et al. (2004, p.161-162) manifestam a compreensão de Foucault 
sobre governo e sustentam que “[...] a compreensão dele é, em primeiro 
lugar, arqueológica.”

Ele sempre vai buscar, nas sociedades anteriores, qual é a lógica cons-
titutiva de “governar e ser governado”. Sendo esse programa uma ação do 
governo federal para a população acadêmica relacionada às IES, podemos 
considerá-lo uma forma de governo não só do indivíduo, mas da população. 
Dessa forma, voltamo-nos para os aspectos culturais agregados à interna-
cionalização e à educação para, só então, cruzarmos os aspectos culturais 
das sequências enunciativas (SEs) com os aspectos teóricos elencados para 
esse capítulo.

Internacionalização, educação & cultura

Para tratarmos do assunto educação e internacionalização frente ao 
referencial arqueogenealógico que utilizamos nessa pesquisa, buscamos em 
Gallo (2014, p. 1) a discussão sobre a inserção de Foucault no campo edu-
cacional. Assim, 

Foucault tratou diretamente de questões relativas à Educação apenas 
em Vigiar e punir, mais especificamente na parte sobre a disciplina, e 
nos cursos finais, sobre os modos de subjetivação na Antiguidade, nos 
quais aparecem comentários pontuais, muitas vezes críticos, à Pedago-
gia. Entretanto, sua obra foi apropriada por pesquisadores do campo da 
Educação, dando origem a uma prolífica produção.
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Schwartzman (2012, p. 27) contribui dizendo que 

[...] ao longo do século 19, as primeiras instituições de pesquisa e tec-
nologia criadas no Brasil foram lideradas por estrangeiros, que vieram 
para cá trazidos por D. Pedro II. Vários outros vieram na primeira me-
tade do século 20, escapando das guerras na Europa. É desta combi-
nação de imigrantes, brasileiros educados no exterior e seus discípulos 
no país que se desenvolvem a ciência e a tecnologia brasileiras, que se 
ampliam cada vez mais, a partir da Segunda Guerra Mundial. 

Dessa maneira, compreendemos que o ensino superior e a pesquisa 
são recentes no Brasil e motivados a partir de um amálgama de saberes 
formados em outro momento histórico, sendo efeitos de relações poder-
saber bem diferenciadas.  Por isso, ao nos atentarmos para o acontecimento/
dispositivo CsF, relacionamos o programa aos dois órgãos de fomento que 
foram criados para estimular a pós-graduação no Brasil, mesmo que nesse 
trabalho estejamos analisando as SEs advindas das confissões de egressos e 
gestores de um programa sanduíche, modalidade graduação. 

Acerca disso, Morosini (2008, p. 293) afirma que 

[...] no Brasil a internacionalização da educação superior sempre veio 
acoplada ao desenvolvimento dos programas de pós-graduação. Esses 
são fomentados pela cooperação internacional apoiada pelas duas prin-
cipais agências governamentais – o Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Essa associação entre internacionalização da educação superior e 
pós-graduação stricto sensu voltou a ser uma continuidade, uma vez que a 
descontinuidade existente com a internacionalização no CsF modalidade 
graduação sofreu mudanças a partir de 20164, quando o governo brasileiro 
atesta o término do CsF para alunos de graduação. Essa prática de enviar 

4 Disponível em: <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/07/governo-acaba-
-com-o-ciencia-sem-fronteiras-para-cursos-de-graduacao.html> Acesso em: 15 jun. 2021.

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/07/governo-acaba-com-o-ciencia-sem-fronteiras-para-cursos-de-graduacao.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/07/governo-acaba-com-o-ciencia-sem-fronteiras-para-cursos-de-graduacao.html
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alunos de pós-graduação das IES brasileiras para o exterior foi uma ação 
mais frequente de agências de fomento como CAPES e CNPq. 

Assim, a criação de um programa de mobilidade internacional para 
graduandos foi uma forma de instaurar esse acontecimento, isto é, uma 
nova possibilidade de se pensar a internacionalização naquele momento 
histórico. Nesse contexto, o programa CsF foi lançado como uma ação de 
internacionalização das IES. Em outras palavras, é o que encontramos em 
Morosini (2017, p. 1) para quem 

[...] a internacionalização da educação superior vem se constituindo 
em um dos principais motes da universidade na contemporaneidade. 
Via de regra, ela está relacionada à qualidade, à excelência, à inovação, 
ao conhecimento e a outros diferentes temas, destacando-se, na grande 
parte das vezes, a contribuição positiva dessa presença.

E podemos nos questionar se essa internacionalização junto à edu-
cação nas IES realmente contribui de forma exclusivamente positiva, ou se 
temos efeitos de governamentalidade que surgem e/ou reafirmam verdades 
estrategicamente articuladas nas redes das necessidades contemporâneas 
elaboradas para atender um novo mercado educacional. Foucault (2008, 
p.12), em entrevista concedida a Alexandre Fontana, afirma que a verdade 
é deste mundo, por isso devemos compreender que ela é produto de dado 
contexto histórico e social, o que nos leva a considerar suas coerções múl-
tiplas e seus efeitos regrados de poder. Foucault segue argumentando que 
cada sociedade possui seu regime de verdade, que abarca os tipos de discurso 
que aceita e faz funcionar como verdadeiros, incluindo os mecanismos e as 
instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos.

É preciso considerar que esse mercado não está sozinho. Encontra-se 
conectado com outras verdades que são construídas nesse tempo histórico, 
advindas de outros campos, tais como o linguístico, o tecnológico e o 
cultural. Nesse sentido, quando refletimos sobre as necessidades criadas no 
âmbito que circunda um Programa como o CsF em relação à cultura, nos 
apoiamos em Bauman (2013, p. 12) quando ele sustenta que
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[...] a nossa é uma sociedade de consumidores, em que a cultura, em 
comum com o resto do mundo por eles vivenciado, se manifesta como 
arsenal de artigos destinados ao consumo, todos competindo pela aten-
ção, insustentavelmente passageira e distraída, dos potenciais clientes, 
todos tentando prender essa atenção por um período maior que a dura-
ção de uma piscadela. Como já observamos, ela afasta todos os rígidos 
padrões e exigências, aceita todos os gostos com imparcialidade e sem 
uma preferência unívoca, com “flexibilidade” de predileções (o termo 
politicamente correto com que hoje se designa a falta de coragem), com 
impermanência e inconsequência da escolha. Essa é a marca da estraté-
gia recomendada como mais sensata e mais correta.

É com o entendimento de que a cultura é um artigo a ser consumido 
por todos de modo fugaz e inconstante, que levamos nossas reflexões 
aos efeitos de governamentalidade depreendidos dos recortes das SEs 
selecionadas para análise realizada nesse capítulo.

Efeitos de governamentalidade nas SEs

No recorte discursivo feito para estas análises, as SEs de acadêmicas/
os estão presentes em trechos das entrevistas realizadas, as quais pontuam a 
relação dos entrevistados com a experiência cultural no contexto da mobi-
lidade internacional proporcionada pelo CsF no campus Francisco Beltrão 
da UTFPR. 

Para Bauman (2013, p. 40)

[...] o papel dos educadores era a “cultura”, no sentido original de cul-
tivo, tomado de empréstimo à agricultura – compartilhado pela noção 
francesa de culture e pelos termos, simultaneamente cunhados, Bildung 
na Alemanha e refinement na Inglaterra, que, embora distintos em 
termos de proveniência metafórica, captavam a intenção essencial de 
maneira semelhante. Como concluiu Philippe Bénéton a partir de um 
estudo exaustivo dos comentários que acompanharam a implementa-
ção no cotidiano de termos recentemente cunhados, na origem, a ideia 
de “cultura” foi tipificada pelas seguintes características: o otimismo, 
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ou seja, a crença de que o potencial de mudança na natureza huma-
na é ilimitado; o universalismo, ou o pressuposto de que o ideal da 
natureza humana e o potencial para atender suas exigências são os 
mesmos para todas as nações, lugares e épocas; e finalmente o euro-
centrismo, a convicção de que esse ideal foi descoberto na Europa e 
lá definido por legisladores em instituições políticas e sociais, e se-
gundo modos e modelos da vida individual e comunal. Em essência, 
cultura foi identificada com a europeização, não importa o que isso 
pudesse significar.

Assim, com base nesses efeitos do eurocentrismo atravessando os 
discursos sobre as experiências culturais dos egressos do CsF, identifica-
mos as regularidades, vistas como de regras de formação (Foucault, 2014), 
presentes no que é enunciado sobre as vivências culturais partilhadas por 
esses/as acadêmicos/as. As entrevistas foram realizadas com egressos do 
Programa CsF da referida instituição, que foram para os seguintes países 
europeus: Alemanha, Itália, Inglaterra e Hungria. Os recortes apresentam 
extensões diferenciadas, em virtude da forma como cada entrevistado/a se 
sentiu para expressar suas experiências com a cultura. 

SE1 – Eu fiquei muito impressionada, muito interessante a cultura 
deles, uma das coisas que me fez ir pra lá foi a cultura deles, sempre fui 
meio apaixonada pela cultura do Reino Unido e não me decepcionou em 
nada, eu achei incrível, eles têm muita empatia, essa coisa da gente sempre 
querer se dar melhor do que o outro, aqui no Brasil a gente tem aquele jeiti-
nho brasileiro de querer se sobressair sobre o outro, tirar vantagem... lá não 
existe isso, é incrível isso, eles estão sempre pensando no outro, ajudando, 
qualquer coisa que você perguntar eles vão te dar o maior apoio, ir atrás, a 
universidade também dá muito suporte, foi muito bom, nessa parte da cul-
tura eu aprendi muito, vi que a gente tem muito pra evoluir e também tem 
coisas lá que eu fiquei até chocada, por exemplo: na primeira semana de 
aula, teve um incidente lá, uma garota suicidou-se nos halls da universidade 
e a universidade ao invés de mandar um e-mail,  colocar um comunicado, 
um dia de luto, como aqui a gente é acostumado, eles simplesmente man-
daram um e-mail dizendo que a gente não precisava se preocupar e que 
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não era nenhum caso de homicídio, que não precisava se preocupar, nem 
colocaram o nome da menina que morreu, nem falaram o que aconteceu, 
só falaram pra gente não se preocupar, não falaram assim meus pêsames, 
estamos de luto, uma coisa muito diferente eu achei, a gente ficou meio 
chocado na hora que a gente recebeu o e-mail, mas esse foi o ponto falho 
da cultura deles ou nossa, não sei também  até que ponto que é bom a gente 
colocar tanta coisa ruim na morte, é uma coisa normal, é uma coisa natural, 
eu não sei quem estaria certo ou errado, é uma coisa de cultura, não sei, acho 
que era isso que eu tinha pra falar.            

SE2 – Eu não estava lá como uma cidadã húngara, então eu não sei 
assim, eu tentava interagir e ver o que estava por trás do governo deles e 
tudo, o ano que eu fiquei lá foi ano de eleição pra eles, então a gente tentava 
saber sobre os tipos de governo, essas coisas todas que estavam acontecendo 
porque a gente estava tão maravilhado como as coisas funcionavam e ao 
mesmo tempo a gente via eles reclamando tanto, a gente ficava, ué, a gente 
tentou ver se era algo que a gente que estava como expectador e que não vê 
todo o sistema, se era algo irreal, ou se realmente... e daí a gente chegou à 
conclusão que realmente, pra nós o sistema deles era ótimo, porque a gente 
tem um sistema um tanto quanto defasado, a gente usava eles como um 
ponto de referência, assim como eles usavam a Alemanha como um ponto 
de referência, por isso pra eles o sistema deles era tão horrível, porque a Ale-
manha tem um sistema muito melhor, então a gente viu essas diferenças, 
que a gente vai aprendendo entre uma cultura e outra e a cultura assim, eu 
acho que a gente tem uma cultura muito materialista, eu acho que a gente 
absorve muito da cultura americana sabe, lá não, a gente... Eu parei de dar 
tanto valor pra comprar coisas, eu comecei a participar mais de eventos, ir a 
museus, óperas, teatro, essas coisas eles valorizam muito esse tipo de coisa. 
Tanto que pra você conseguir ir a uma ópera você tem que tentar comprar o 
ticket com seis meses de antecedência, eles não consideram uma coisa barata, 
mas ao mesmo tempo o governo incentiva de algumas formas, quando é 
aniversário da cidade, uma coisa assim, eles deixam de graça, pra realmente 
toda a população poder participar. Aí, um exemplo do aniversário da cidade 
que a gente resolveu ir, ia estar tudo aberto e de graça, então a gente foi e a 
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gente foi naquela coisa, a gente não tem muita cultura de ir a museus, essas 
coisas, geralmente é mais shopping que lota quando é um feriado, e a gente 
foi naquela, vamos, e a gente chegou e tinha uma fila gigantesca assim, 
nossa, e a gente começou a ver de como eles realmente valorizam essa parte 
de conhecer, de saber, e sempre assim, as famílias vão inteiras, crianças... 
Eles querem que os filhos aprendam aquilo. A gente aqui no Brasil meio 
que desvaloriza essa parte da arte né, se o filho falar que quer ser cantor, 
ou compositor, alguma coisa, pintor, a gente já fica assim... ai...não, porque 
você vai ser pobre, não vai ganhar dinheiro, a gente sempre pensa nessa 
parte material e lá não... a gente via que quando o filho dizia assim ai mãe 
eu quero ser um artista, alguma coisa, famílias realmente pobres, carentes, 
faziam de tudo pra incentivar aquilo e é realmente os cursos que são mais 
difíceis de entrar, a dificuldade de entrar em um curso relacionado às artes 
é muito mais complicado digamos do que você entrar em um curso de 
medicina lá pra eles, pra eles a medicina é uma coisa importante mas se 
você falasse pra eles que você é médico, eles achavam normal, agora se você 
falar pra eles que você é um compositor, um artista plástico, um arquiteto, 
que eles valorizam muito a arquitetura que consideram um tipo de arte pra 
eles, nossa, era uma coisa que... meu Deus! Você realmente é uma pessoa 
importante! E assim, não é que nem aqui, que o médico geralmente ganha 
rios de dinheiro, ganha muito bem, essa coisa, e valoriza aquela parte, claro 
que tem muitos artistas que ganham bem, tudo, e nem pra eles é dessa 
forma, mas o fato de você estar inserido naquilo, não pelo dinheiro que você 
ganha, realmente eles valorizarem aquilo, a sensibilidade da pessoa, então a 
gente ficava assim, essa diferença, não sei, eu às vezes ficava assim meio, sei 
lá, surpresa ou o quê, eu achava muito interessante essa diferença, de eles 
valorizarem tanto a arte, a cultura em si, o aprendizado e também viagens, 
você via todos os tipos de pessoa viajando.

SE3- O alemão é um povo bem-educado, eles são mais ou menos 
frios, não são tão frios assim, eles são bem desconfiados, você tem que ir 
ganhando a amizade deles aos poucos, daí eles ficam mais abertos e tal. 
Eles ficam mais abertos quando eles bebem, geralmente quando eles bebem 
cerveja eles são como os brasileiros, começam a rir, falar, mas sempre tem as 
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diferenças culturais, a gente é mais aberto, eles são mais fechados. Se bem 
que os alemães com os quais eu conversei lá eram abertos desde o início, 
eles faziam o curso chamado Internacional management (gerenciamento 
internacional), aí a gente fez amizade com eles bem rápido, pelo curso que 
eles estão fazendo, esse curso exige deles que eles sejam pessoas abertas. Isso 
é bom tanto pra eles, quanto pra gente, porque eles ganham uma experiên-
cia no curso deles, conversando com pessoas de fora e pra gente pra fazer 
mais amizade.

SE4- Mas culturalmente, quando você está lá, quando começa a 
conhecer quem mora ali, os locais mesmo, você começa a entender outras 
coisas, por exemplo, Veneza é uma cidade turística que todo mundo 
conhece, mas a realidade deles não tem nada a ver com o que a mídia mos-
tra, por exemplo, lá eles têm muitas dificuldades, têm problemas que não 
se encontram em outras cidades, por exemplo, eles não têm saneamento 
básico, eles têm um saneamento que eles conseguem ter para aquele lugar, 
porque é muito peculiar a realidade deles, daí a gente até participou de 
algumas manifestações que eles fizeram porque a ilha está afundando, mas 
não é que a ilha está afundando, é que tem outros processos, por exemplo, 
eles são contra os navios, navios de grande porte, porque se entra um navio 
na baía deles a água, por deslocamento de massa e tal, a água sobre, faz 
ondas, entra nas casas e tal,  eles têm um processo de fazer manifestação 
pra isso e pra outras coisas também, eles têm muitos problemas. E aí o que 
a mídia mostra é que é uma cidade limpa, linda e maravilhosa e tem uma 
história, mas tipo, é só isso né, mas quando você entra lá pra participar de 
uma comunidade você vê que toda a comunidade tem sua realidade. Tanto 
que, todo mundo fala assim que a Europa é de primeiro mundo e tal, só 
que daí por exemplo, a gente ia pros outros lugares e a gente não procu-
rava ficar em hotel, até porque a gente não tinha muito dinheiro, tem um 
site que é um grupo de couchsurfing, que aí você se inscreve, e as pessoas 
convidam você, por exemplo, elas falam, a minha casa está aberta pra esse 
tipo de pessoa, não quero fumante, não quero cachorro, aí você manda um 
recado pra pessoa e fala, eu estou indo pra tua cidade, tem como eu ficar 
aí? Aí a pessoa diz sim ou não, aí a gente procurava bem pra entrar 
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na cultura mesmo, não conhecer só as partes turísticas. Aí muitas vezes 
a gente ia pra casa da pessoa, era feriado ou férias, aí levava a gente pra 
conhecer os amigos da pessoa, levava pra conhecer os lugares que a própria 
população vai, por exemplo, a gente foi pro sul da Itália, e o sul da Itália 
tem os lugares bem turísticos, mas na verdade a gente mal conheceu os 
lugares turísticos, a gente conheceu os buraquinhos que só os moradores 
locais que conhecem, foi muito legal, acho que fazer isso você não conhece 
só o que já conhece pela mídia, vai lá e vai conhecer a própria realidade 
da população. Por exemplo, a gente foi pra Amsterdã, e daí eles estavam 
fazendo umas reformas, e tinham umas ruas interditadas, no centrinho 
onde tem mais turista é tudo mais organizado, mas se você entra pra fora 
do lugar mais turístico, é lixo no meio da rua, cidade mal cuidada sabe, aí 
você percebe que todo país tem problemas e tem uma realidade que eles 
não mostram, na verdade quem mostra é o Brasil, por exemplo, o Brasil só 
mostra as coisas ruins, eles só mostram as coisas boas, eles não mostram 
os problemas que eles têm, aí a gente tem uma ideia que o gramado do 
vizinho é muito verde, mas na verdade não é tão verde assim. Acho que 
a gente conseguiu se inteirar bastante sobre a cultura, eu consegui fazer 
bastante amigo italiano, porque lá eles usam dialetos, cada região, cada 
província tem um dialeto, e aí se você fala só italiano, não é que eles não 
te aceitam, mas você não se encaixa no grupinho deles, aí quando você 
começa a falar que nem eles, eles te aceitam mais, porque os europeus são 
um pouco fechados. Mas os que estão mais pra Espanha são bem pareci-
dos com os brasileiros, mas os italianos são bem fechados quando eles não 
te conhecem, quando eles passam a te conhecer ficam amigos de infância.

SE5- Você aprende muita coisa da Alemanha no Brasil, antes de vir 
eu me preparei pra conhecer como é que são os costumes daqui que é tudo 
certinho, tudo organizado. Tem muito dialeto na Alemanha, mas aqui em 
Berlim, como é uma cidade internacional, não é bem o problema, como o 
meu inglês não é tão bom eu decidi que iria só falar alemão aqui. A dife-
rença cultural é grande, primeiro o clima, eu também peguei o inverno aqui, 
chegou a fazer – 10°C aqui, foi um choque, eles também têm essa questão 
de pontualidade, é engraçado isso, eu tenho um amigo alemão e você vai 
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na casa dele e do nada ele fecha a porta na sua cara, enfim, você tem que 
marcar horário, você não pode dizer eu vou na casa de fulano, não é assim, 
você tem que marcar. Já vi casos como o de uma amiga minha que é bra-
sileira, e ela escreveu um livro que se chama choque cultural. Uma questão 
positiva é o transporte público que em Berlim é muito bom, mas eu acho 
o transporte um pouco caro aqui, ele funciona, mas ele é um pouco caro. É 
uma coisa que eu gosto muito, andar de trem pra onde você quiser, outra 
questão positiva aqui é a segurança, você pode sair às quatro da manhã na 
rua e é tranquilo. Aqui ninguém vai mexer com você, aqui se tem respeito. 
Isso vou sentir falta, vai ser um choque novamente quando eu chegar no 
Brasil. Ah, tem muito mito também, muita gente fala que alemão não toma 
banho, isso não é verdade, também tem uns que falaram que alemão só 
come batata, ficam tomando cerveja, mas no fim não é todo alemão que 
come batata, acho que a maioria não gosta, embora seja um prato típico, 
nem todo alemão bebe também. Uma outra coisa muito legal de Berlim é 
que as pessoas podem ser como quiserem, por exemplo, você pode usar seu 
cabelo todo colorido, ter um monte de tatuagem, ninguém vai te discrimi-
nar por isso. Você vai no mercado e vê as atendentes super estilosas, cabelo 
vermelho, cheias de tatuagem, no Brasil acho que é mais complicado isso, 
acho que no Brasil ainda tem muito preconceito contra o visual assim. Aqui 
você não vê muito isso, aqui você tem que ser bom dentro do seu trabalho, 
acho que é um ponto muito positivo.

Análises

Ao analisarmos as entrevistas cujo conteúdo teve como foco a cul-
tura, verificamos que todos os entrevistados consideraram as diferenças 
culturais entre o Brasil e o país em que o intercâmbio foi realizado. Nesse 
sentido, nenhuma das entrevistas aproxima os dois países em termos de 
similaridades culturais. O fato que é reforçado nas SEs é a funcionalidade e 
organização da Europa demonstrada na pontualidade (SE2), na qualidade 
do transporte (SEs 2 e 5), solicitude (SE1), estrutura (SE4), contrastando 
com a alegria do povo brasileiro (SEs 3 e 5). 
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Também foi possível examinar aspectos relacionados a relatos sobre 
choques culturais, do tipo: variação de temperatura (SE5), formas de se 
lidar com o óbito (SE1), o modo como se tratam os amigos (SEs 3, 4 e 5).

Outro ponto verificado entre as SEs foi a questão de valores (SE2) 
em que a ida a teatros, viagens e mercado de trabalho não são marcados 
pelo status financeiro, mas pelo conhecimento que se tem de algo. Nesse 
quesito, foi reforçada uma regularidade da comparação entre o país que só 
busca o status financeiro enquanto a outra realidade motiva o status cultu-
ral. Essa regularidade é discutida teoricamente por Bauman (2006, p. 15) 
quando afirma que

[...] por vezes, sem dúvida, é um senso de desconforto causado pela 
facilidade com que qualquer afirmação das qualidades singulares e do 
papel histórico da Europa pode ser acusada pelo pecado do “eurocen-
trismo”. Trata-se, é verdade, de uma acusação séria, mas que deve ser 
dirigida à antiga tendência europeia ao solilóquio quando o recomen-
dado era o diálogo. 

Esse papel do eurocentrismo é bem reforçado nas SEs 1, 2, 4 e 5, em que 
seus enunciadores tratam da evolução da Europa e do sonho de conhecer 
esse continente, embora nelas eles questionem esse eurocentrismo, quando 
na SEs 2 é denunciado um tipo de mídia que reforça o positivo e esconde as 
dificuldades de um povo, já que, conforme SEs 2 e 5, não se tem uma estru-
tura tão perfeita assim, o que chega até a ser um alerta para os brasileiros que 
se enganam, pelo fato de essa mídia destacar, majoritariamente, o que é ruim 
(SE 2) e reforçar o esquecimento dessa realidade quando se está longe (SE 1).
Quanto a isso, lembramos que Foucault (2015, p.151-152) questiona:

[...] a lucidez e a inteligência dessa classe [a classe burguesa], que con-
quistou e manteve o poder nas condições que conhecemos, produzem 
realmente efeitos de burrice e cegueira, mas onde, a não ser precisa-
mente na comunidade de intelectuais? É possível definir os intelectuais 
como aqueles sobre os quais a inteligência da burguesia produz efeitos 
de cegueira e burrice.
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Nesses termos, questionamos se as pretensas trocas culturais, em que 
um Programa como o CsF é supostamente alicerçado, propagam efeitos de 
troca ou reforçam os mitos e as verdades construídos ao longo da história. 

Considerações finais 

O Programa CsF quis aproximar países e estimular as trocas entre os 
acadêmicos de IES brasileiras e estrangeiras. 

Nesse contexto, verificamos o quão eurocêntricas ainda estão postas 
as sequências enunciativas dos brasileiros egressos do CsF que se encontra-
vam em países da Europa. As regularidades dos trechos discursivos foram 
muito mais comparativas do que intercambiáveis, isso quer dizer que o 
velho discurso colonial que buscava na Europa modelos e aplicações para a 
colônia brasileira ainda se repete 500 anos depois. 

Por certo, também examinamos um discurso que margeia as 
sequências enunciativas, discurso esse de serventia quanto aos acadêmicos 
brasileiros, em termos de ir para a Europa em busca de conhecimento, de 
cultura, de aprimoramento e de qualidades que possam ser encontrados  no 
Brasil ao se olhar para esse outro. Então percebemos que o intercâmbio 
não aconteceu, pois não se deu a troca entre as culturas, mas a repetição 
do mesmo em novas roupagens: um novo Programa, um novo número de 
beneficiados, uma nova proposta para um velho resultado, que é a retroali-
mentação da visão de que na Europa se tem e se faz cultura e de lá podemos 
ter bons exemplos a seguir. 

Após as leituras sobre o que significou o CsF em termos de relação 
com as estratégias de governamentalidade e os efeitos que se têm sobre o 
que se pensa, se fala e se traduz nas SEs analisadas, encontramos as verdades 
naturalizadas pelos brasileiros sobre a Europa, mas não foi possível identi-
ficar a existência de uma resistência, mediante a qual, em vez de serventia, 
pudéssemos ter relatos de acadêmicos trocando experiências e não apenas 
mirando-se no mundo europeu, como se esse continuasse a nos oferecer 
modos coloniais legitimados de experiência a serem exibidos e replicados 
em nossas IES.
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6. O DISPOSITIVO RELIGIOSO CRISTÃO: PODER E 
RESISTÊNCIA NAS PRÁTICAS DO MARABAIXO

Ednaldo Tartaglia 

Introdução

Neste capítulo, propomos discutir a noção de dispositivo, conforme 
proposto por Michel Foucault (1977), bem como as suas produtividades 
como aquelas apontadas por Deleuze (1990), Agamben (2005) e Veyne 
(2011). Além do mais, procuramos aplicá-la dentro de práticas discursivas 
amazônicas, no caso, nos conflitos travados entre as práticas da Igreja Cató-
lica e as práticas dos sujeitos negros do Ciclo do Marabaixo de Macapá, 
estado brasileiro do Amapá.

Sinalizamos que este trabalho se configura como um recorte de nossa 
tese intitulada Práticas de poder, de resistência e de subjetivação: os discursos 
dos/sobre os sujeitos negros do ciclo do marabaixo macapaense (Tartaglia, 2019), 
orientada pelo Professor Doutor Pedro Navarro do Programa de Pós-Gra-
duação em Letras da Universidade Estadual de Maringá – PLE/UEM. 
Além do mais, uma versão deste texto foi publicada na Revista Fórum Lin-
guístico (Tartaglia, 2020). Pontuamos ainda que este capítulo também se 
subscreve no nosso atual projeto de pesquisa, intitulado Negritude amazô-
nica: o sujeito negro em discurso, o qual procura colocar em visibilidade uma 
negritude amazônica sob a ótica do discurso. 

Então, o Marabaixo, ou o Ciclo do Marabaixo, corresponde a um 
conjunto de práticas discursivas, festivas, religiosas e culturais do estado do 
Amapá que acontece há mais de 260 anos. Em linhas gerais, é um conjunto 
de práticas em devoção aos santos da Igreja Católica, porém, está repleto de 
adereços e objetos dos sujeitos negros, isto é, o Marabaixo se constitui pela 
aglutinação de elementos como a musicalidade, a dança e objetos que car-
regam memórias de religiões e grupos africanos. Assim, por ser atravessado 
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por elementos de matrizes africanas, o Ciclo foi mecanismo de atrito entre 
Igreja e sujeitos negros ao longo da historicidade do Marabaixo.

As festividades do Marabaixo acontecem na zona urbana e rural, 
em comunidades ribeirinhas e quilombolas de algumas cidades do Amapá, 
como exemplo, Santana, Mazagão e Macapá. Em Macapá, esses festejos 
são conhecidos como Ciclo, pois ocorrem em um período de aproxima-
damente 60 dias, iniciando após a Quaresma e terminando no Domingo 
do Senhor, isto é, o primeiro domingo subsequente ao feriado católico de 
Corpus Christi. 

Posto isso, neste capítulo, analisamos dizeres e observamos quais téc-
nicas discursivas, agenciadas pelo dispositivo religioso cristão, procuraram 
silenciar as práticas dos sujeitos negros do Marabaixo. Na contramão desse 
movimento, também pontuamos quais práticas foram adotadas pelos sujei-
tos negros como processos de resistência às práticas repressoras da Igreja. 

Dispositivo: práticas operantes

Compreender a noção de dispositivo dentro da teoria foucaultiana 
possibilitará entender como emergiram e funciona(ra)m as ações e as práti-
cas discursivas maquinadas pelos sujeitos negros e pela Igreja. A nosso ver, 
o dispositivo, o qual chamamos de religioso cristão, funcionou nos diversos 
atritos entre sujeitos negros do Ciclo do Marabaixo e a Igreja Católica. 

De acordo com Agamben (2005, p. 11), o dispositivo é um elemento 
central no pensamento foucaultiano.  Para ele, Foucault procurou estudar 
“[...] os modos concretos em que as positividades [ou os dispositivos] atuam 
nas relações, nos mecanismos e nos ‘jogos’ de poder”. 

Seguindo nessa direção, encontramos o texto Le jeu de Michel Fou-
cault (suprimido da versão brasileira de Ditos e Escritos III, traduzida 
por Manoel Barros da Motta), que está na versão francesa, no qual há a 
seguinte definição de dispositivo, expressa por Foucault (1977, p. 62-63, 
tradução nossa): 
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[...] é, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo, 
incluindo os discursos, instituições, arranjos arquitetônicos, decisões 
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
propostas filosóficas, de moral, filantrópicas [...]. O próprio dispositivo 
é a rede que se estabelece entre elas. [...] Em segundo lugar, gostaria de 
identificar que o dispositivo é precisamente a natureza da relação que 
pode existir entre esses elementos heterogêneos. [...] Em suma, entre 
estes elementos, discursivos ou não, há um jogo de mudanças de posi-
ção, mudanças nas funções, que também pode ser muito diferente. [...] 
Em terceiro lugar, entendo por dispositivo uma espécie - digamos - de 
formação que, em algum momento, teve a função principal de respon-
der a uma emergência. Por conseguinte, o dispositivo tem uma função 
estratégica dominante.

Nessa citação, Foucault pontua que o dispositivo é discursivo e 
também não discursivo, é uma maquinaria que funciona como rede e está 
sempre associado a uma relação de poder. Essa relação de poder encadeada 
através das redes, que podem ser linguísticas ou não, constituem a episteme 
foucaultiana de dispositivo e leva a sociedade a inscrever as suas verdades.

Nessa linha de raciocínio, Gilles Deleuze (1990, p. 155-7) define 
dispositivo como uma espécie de novelo, ou melhor, um conjunto multili-
near composto por linhas de naturezas diferentes que não abrangem nem 
delimitam “[...] sistemas homogêneos por sua própria conta (o objeto, o 
sujeito, a linguagem), mas seguem direções diferentes, formam processos 
sempre em desequilíbrio, e essas linhas tanto se aproximam como se afas-
tam uma das outras”. 

Desenvolvendo a ideia de dispositivo de Foucault, Deleuze (1990, p. 
155, tradução nossa) aponta ainda três dimensões: as curvas de visibilidade, 
as curvas de enunciação e as linhas de forças. Ele afirma que a curva de 
visibilidade:

[...] não se refere a uma luz em geral que ilumina objetos pré-existentes; 
ela é feita de linhas de luz que formam figuras variáveis e inseparáveis 
deste ou daquele dispositivo. Cada dispositivo tem o seu regime de luz, 
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a forma como esta cai, se esvai, se difunde, distribuindo o visível e o in-
visível, para fazer nascer ou desaparecer o objeto que não existe sem ela.

Então, por não serem elementos palpáveis e concretos, as curvas de 
visibilidades não são extensões de objetos pré-existentes; pelo contrário, são 
construções que se articulam entre o invisível e o visível, entre palavras, fra-
ses e proposições que se atravessam e possibilitam a existência de discursos 
e de sujeitos.

Acerca das curvas de enunciação, Deleuze (1990, p. 155-156, tradu-
ção nossa) destaca:

[...] as [curvas de] enunciações, por sua vez, remetem a linhas de enun-
ciação em que se distribuem as posições diferenciais dos seus elemen-
tos; e, se as curvas são elas próprias enunciações, as são porque as enun-
ciações são curvas que distribuem variáveis e porque uma ciência, em 
um determinado momento, ou um gênero literário, ou um estado de 
direito, ou um movimento social, se define precisamente pelos regimes 
de enunciação.

Então, as curvas de enunciação admitem que práticas discursivas se 
materializem no curso da história e que possibilitem a construção de obje-
tos discursivos, como exemplo o sujeito. Com isso, trazendo a discussão 
para o nosso objeto de análise, entendemos que as curvas de enunciação 
não se configuram somente por aquilo que se discursiviza sobre os sujeitos 
e sobre os elementos religiosos presentes nas práticas do Marabaixo, mas 
também acerca de tudo aquilo que se torna possível e justificável de dizer 
sobre o Ciclo e os sujeitos negros do Marabaixo.

O terceiro elemento que constitui o dispositivo, segundo Deleuze 
(1990, p. 156, tradução nossa) com base em Foucault, equivale às linhas de 
força que “[...] ocorre ‘em cada relação de um ponto com outro’ e passa por 
todos os lugares de um dispositivo. Invisível e indizível, essa linha está inti-
mamente misturada com as outras e, ainda assim, não pode ser distinguida”. 

Assim, as linhas de forças correspondem à dimensão do poder 
que envolve o dispositivo. O exercício de poder, operado pelo dispositivo
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religioso cristão, pode ser executado por Instituições como o Estado, a 
Igreja, a mídia, bem como pelo corpo social e pelos próprios sujeitos negros 
do Marabaixo, porque as linhas de força funcionam no ponto de encontro 
de uma força com outra e circula por todos os campos do dispositivo.

Nessa linha de raciocínio, Veyne (2011, p. 55) afirma que o disposi-
tivo é o lugar onde o saber encontra o poder e faz funcionar uma maquinaria 
discursiva que congrega jogos de força. Desse modo, procurando precisar as 
relações mútuas do dispositivo, ele pondera: 

Na realidade, o saber é desinteressado, livre de todo poder, o Sábio está 
nas antípodas do Político, por quem só tem desprezo. Na realidade, o 
saber é frequentemente utilizado pelo poder, que frequentemente lhe 
presta seu auxílio. Bem entendido, não se trata de erigir o Saber e o 
Poder como uma espécie de casal infernal, mas de precisar a cada caso 
quais foram suas relações e, em primeiro lugar, se as tiveram, em por 
que vias. Quando as têm, eles se veem num mesmo dispositivo e se 
auxiliam mutuamente, uma vez que o poder é sábio em seu próprio 
domínio, o que dá poder a certos saberes. 

Com isso, para o autor, o dispositivo integra coisas e ideias, represen-
tações, doutrinas e filosofias, com instituições, práticas sociais, econômicas, 
políticas. Com isso, o poder se faz de saber e, por meio das práticas discur-
sivas, inscreve verdades dentro de um dispositivo que, por sua vez, conduz 
ao funcionamento de jogos de forças (poder e resistência), à produção de 
imagens e aos processos de subjetivação.

Com esses apontamentos, consideramos como dispositivo religioso 
cristão um conjunto de práticas operantes que submerge discursos verbais 
ou não, e suas relações como leis, normas, processos políticos que envolvam 
relações de poder, de saber e de hierarquia, que levam os sujeitos a partilhar 
um campo associado de práticas discursivas, a construir suas verdades, a 
produzir imagens e a constituir sujeitos. Então, são produtos do disposi-
tivo religioso cristão: as práticas festivas católicas em devoção à Santíssima 
Trindade e ao Divino Espírito Santo; as práticas festivas de Marabaixo que 
envolvem elementos como santos, santas, padres e uma rede de discursos 
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envolvendo feras, instituição Igreja, feitiçaria, macumba, festa profana, can-
tigas populares religiosas, adereços, tambores, vestimentas etc.

Exercício de poder entre a Igreja Católica e os sujeitos negros do Mara-
baixo nos séculos XIX e XX 

Nas próximas linhas, analisamos discursos que colocam em visibili-
dade os confrontos entre as práticas da Igreja e, ao mesmo tempo, as práticas 
dos sujeitos negros como processos de resistência. Veremos um conjunto 
de práticas que procurou deslegitimar e apagar os rituais de Marabaixo, 
bem como as práticas de resistência dos negros a esse movimento. Assim, 
recortamos um fragmento de uma crônica de Pancrácio Júnior, publicada 
no jornal Pinsonia, na edição de 31 de maio de 1899. Pancrácio narrou sati-
ricamente, nesse texto, a execução de uma festa de Marabaixo em meio aos 
atritos entre um religioso e os sujeitos negros. Esse recorte está expresso na 
Sequência Discursiva (doravante SD) 01 (Pacrácio Júnior, 1899, grifos do 
autor, apud Canto, 1998, p. 21-25):

SD 01:
[...] No decorrente anno, exerceu as funções de Juiz da festa o illustrado Sr. 
Dr. Alvares da Costa, que soube e poude talvez satisfazer aos mais exigentes, 
e é à espectativa dos devotos: foi todo amabilidade para com todos. Entretan-
to foi sensível, para maior explendor, a ausencia do Sacerdote nas solenida-
des da egreja; falta esta que está desculpado o Sr. Juiz, que providenciou no 
sentido contrário, contractando para tal fim, como o Sr. Conego Teixeira, que 
vinha munido de uma portaria do governo bispado. Não sabemos o poderoso 
motivo que obstou, em caminho, bem próximo, a que o Sr. Conego Teixeira, 
tivesse faltado a tão sério compromisso. [...] No domingo da festa, em vez 
da patriarcal missa cantada (quantas pragas, Sr. Conego Teixeira...) houve 
grande ladainha à instrumental. A egreja não tinha um lugar vazio. [...] 
Do meio-dia em diante, grande parte do povo affluio a casa do Sr. Juiz, 
onde grande almoço ajantarado estava a disposição de quem o quis. 

O sujeito religioso, Cônego Teixeira, foi contratado pelo governo 
bispado para coordenar a festa na igreja de São José de Macapá do ano 
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de 1899, entretanto, no dia do evento, o religioso não compareceu, pois se 
tratava do acontecimento tradicional do Marabaixo dentro da igreja de São 
José. A recusa do padre foi uma forma de discursivizar a respeito dos sujei-
tos negros e do Ciclo do Marabaixo, bem como colocar em visibilidade o 
exercício de poder da Igreja na tentativa de silenciar as práticas dos negros 
dentro dos rituais religiosos católicos. De acordo com Foucault (2011), as 
interdições que atingem o discurso revelam logo sua ligação com o desejo 
e com o poder, bem como suscita novos discursos. Então, os exercícios de 
poderes que lançaram interdições sobre as práticas dos sujeitos negros, aqui 
também tratadas como processos de silenciamento, não tiveram um efeito 
de omissão e de apagamento por completo, tendo em vista que estar em 
silêncio é resistir, é produzir dizeres. Portanto, ao mesmo tempo em que o 
padre silenciava o Ciclo com sua ausência, outros discursos eram produzi-
dos, como o(s) discurso(s) da/pela crônica de Pancrácio, como as próprias 
ações dos sujeitos em driblar esse jogo de força. 

O recorte da crônica (SD 01) faz o registro do andamento da festa 
sem a presença da autoridade religiosa do Cônego Teixeira. Diante disso, 
o Juiz da comarca de Macapá assumiu de última hora a coordenação dos 
festejos do Marabaixo. A ausência do religioso não intimidou os sujei-
tos negros praticantes do Marabaixo, pois, de acordo com a SD 01, “No 
domingo da festa, em vez da patriarcal missa cantada [...] houve grande 
ladainha à instrumental. A egreja não tinha um lugar vazio”. Com isso, 
segundo Deleuze (1990), temos dois movimentos de força ao se referir ao 
exercício de poder dentro de um dispositivo, ou seja, a linha de força ocorre 
no ponto de encontro de uma força com outra. Desse modo, as ações dos 
sujeitos negros em continuarem na igreja de São José de Macapá e de subs-
tituir a missa, devido à ausência do padre, por ladainhas, foram práticas de 
resistência contra o exercício repressor da Igreja Católica. 

Outra sequência discursiva que descreve os atritos entre as práticas 
da Igreja com as práticas dos sujeitos negros diz respeito aos discursos de 
Zacarias Leite nas primeiras décadas do século XX. Zacarias Leite foi aluno 
do padre belga Júlio Maria Lombaerd, vigário da paróquia de São José 
de Macapá entre 1916 e 1926. Na localidade, Lombaerd era considerado 
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professor, médico, farmacêutico, dentista e vigário (Canto, 1998). Os ditos 
de Zacarias inscrevem conflitos travados entre as autoridades religiosas e 
os sujeitos negros do Marabaixo (Leite [entre 1916 e 1926] apud Canto, 
1998, p. 26-27).

SD 02
Pe. Júlio combatia as festas do Marabaixo. Elas não passavam de batuque e 
bebedeira, com exploração de dinheiro, mediante a apresentação da coroa de 
prata do Espírito Santo conhecido como Divino. Pe. Júlio fechava a igreja 
mas o povo fincava o mastros na frente da matriz.
Era tradicional em Macapá deixar-se essa coroa do Divino na igreja de São 
José, de um dia para o outro. No dia seguinte, após a bênção dada pelo vigá-
rio, a cora era recolhida pelo festeiro, entre orgias populares.
P. Júlio não aceitava esse costume. Combatia-o publicamente. Um ano, na 
igreja, quebrou a coroa de prata do divino e mandou entregar aos pedaços ao 
festeiro do Marabaixo.
O povo se revoltou e quis invadir a casa do Pe. Júlio. O Intendente, Cel. Teo-
doro Manuel Mendes (Prefeito), vendo a intenção geral, impediu que isso 
acontecesse, aconselhando o povo a se afastar da casa do vigário.
Nós alunos maiores, estávamos na casa paroquial armados de faca, rifles, ca-
cetes, a fim de defender Pe. Júlio Maria, que permanecia sereno. Afinal tudo 
não passou de coisa momentânea. 

Na SD 02, é possível visibilizar o posicionamento do sujeito Padre 
Júlio, bem como o da Igreja sobre as práticas de Marabaixo, especialmente, 
nesses dizeres: “Pe. Júlio combatia as festas do Marabaixo” e “P. Júlio não 
aceitava esse costume. Combatia-o publicamente”. Os atritos entre sujeitos 
negros e Igreja Católica resultaram em um exercício de poder maior, por 
parte dessa Instituição, pois, no final da década de 1950, ela proibiu as prá-
ticas de Marabaixo dentro da igreja de São José de Macapá. 

Os dizeres lançados por Zacarias, provavelmente dialogando com o 
pensamento de Padre Júlio, caracterizavam as práticas de Marabaixo como 
“[...] batuque e bebedeira, com exploração de dinheiro, mediante a apresen-
tação da coroa de prata do Espírito Santo conhecido como Divino” (SD 02). 
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Como ações repressoras de padre Júlio, na tentativa de proibir as práticas 
dos negros, “quebrou a coroa de prata do Divino e mandou entregar aos 
pedaços ao festeiro do Marabaixo”. A coroa era símbolo das práticas hege-
mônicas da Igreja, isto é, a coroa fazia parte do ritual católico em devoção 
ao Divino Espírito Santo, porém, por esse ritual, em Macapá, ser atraves-
sado por práticas de grupos minoritários negros, gerou incômodo à Igreja a 
qual, em um exercício de poder, subverteu seu próprio símbolo para instau-
rar uma proibição aos rituais dos negros. 

Esse acontecimento gerou a revolta dos sujeitos negros, resistindo 
e enfrentando, de alguma forma, as ações dos religiosos. Com isso, obser-
vamos um jogo de força entre Igreja e negros do Marabaixo, além disso, 
na SD 02, também é possível sinalizar a rede estabelecida entre Estado e 
Igreja, pois, nos relatos de Leite, o prefeito de Macapá interveio em prol do 
religioso, “[...] aconselhando o povo a se afastar da casa do vigário”.

Nesses termos, resgatando a ideia de dispositivo como um conjunto 
de elementos heterogêneos que, nas suas relações de saber e de poder, cons-
tituem uma rede de práticas (Foucault, 1977), observamos que as SD 01 e 
02 sinalizam dois movimentos de forças: o exercício de poder da Igreja a 
qual procurou silenciar e abolir as práticas de Marabaixo e as práticas de 
resistência desses sujeitos que foram de encontro com as ações repressoras 
daquela Instituição. 

Esses conflitos, como descrito anteriormente, na década de 1940, 
possivelmente contribuíram para o enfraquecimento do Ciclo. Para Canto 
(1998, p. 32), a Igreja negou, de forma velada, os elementos de religiões 
de matrizes africanas no Marabaixo, bem como “[...] os valores culturais 
africanos através de um discurso moralista e ideológico”, no projeto de 
sobrepor e exaltar o catolicismo ao mesmo tempo em que minimizava e 
marginalizava as práticas de Marabaixo.

No curso da história, esses conflitos fizeram emergir discursos 
que proibiram as manifestações do Ciclo dentro da igreja de São José de 
Macapá. Alves et al. (2014, p. 59) relatam que padre Júlio Maria Lombaerd, 
falando de um lugar institucional religioso, produziu dizeres que inscrevia 
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o Marabaixo como práticas profanas e imorais, justificando as proibições 
da Igreja, quando fechou as suas portas para os praticantes de Marabaixo. 

Fizemos um recorte de uma sequência discursiva da segunda metade 
do século XX, em que um sujeito negro do Marabaixo, Martinho Ramos, 
filho de Mestre Julião que foi o líder negro do bairro Laguinho, relata o 
exercício de poder da Igreja, oriundo do acontecimento de fechamento das 
portas da igreja de São José de Macapá para os praticantes de Marabaixo 
(Ramos, 1985 apud Canto, 1998, p. 29, itálico do autor).

SD 03:
Até 1948 tudo ia muito bem. Mas depois que os padres chegaram aqui (em 
Macapá) entenderam que o marabaixo era macumba, aí houve uma grande 
queda, mas ele ( Julião) aguentou... 

O acontecimento sob análise corresponde ao exercício de poder da 
Igreja em tentar silenciar e apagar as práticas dos sujeitos negros, ao mesmo 
tempo em que objetivava esses indivíduos. A Igreja manteve uma direta 
segregação das práticas discursivo-ritualísticas dos sujeitos negros até o ano 
de 2013, quando reabriu as portas da igreja para os sujeitos do Marabaixo. 
Na SD 03, há uma performance verbal que procura circunscrever as práticas 
do Marabaixo como macumba e, como resultado desses dizeres, há o relato 
de “grande queda” nas práticas do Marabaixo. A objetivação das práticas 
dos sujeitos negros do Marabaixo não se limita a discursos individuais; pelo 
contrário, essas práticas são colocadas em um universo profano e insano em 
que imbricam outros rituais de sujeitos negros que foram marginalizados, 
como o Candomblé e a Umbanda no Brasil, bem como o Vodu no Haiti 
(Tartaglia, 2014). Os dizeres lançados sobre as práticas do Ciclo resultaram 
em uma queda dos rituais dos sujeitos negros do Marabaixo, o que demons-
tra o exercício de poder da Igreja em apagar as práticas desses sujeitos.

Considerando que o poder se exerce e que os sujeitos operam sobre 
sujeitos, temos o entendimento da existência de sujeitos ativos que exercem 
poderes. Nessa perspectiva, os sujeitos negros do Marabaixo também exer-
ceram poderes sobre as práticas de silenciamento da Igreja. Como exemplo, 
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destacamos o acontecimento pelo qual a Igreja Católica proibiu o Ciclo do 
Marabaixo no interior das instalações religiosas. Os sujeitos negros manti-
veram seus rituais naquilo que se configurou como Marabaixo de Rua, mas 
não adentravam a igreja de São José. Na SD 03, temos os dizeres de que 
“[...] houve uma grande queda, mas ele ( Julião) aguentou...”, o que indica 
que as ações dos sujeitos, mais uma vez, circunscrevem um exercício de 
poder contra as práticas repressoras da Igreja.

Ainda em torno do acontecimento de fechamento das portas da 
igreja, destacamos a próxima sequência discursiva (Canto, 1998, p. 30).

SD 04
Assim, que por volta de 1950 deixaram de fincar os mastros em frente 
a igreja matriz para serem colocadas frente à casa dos festeiros. Após 
a morte de Julião Ramos (1958) a Sociedade do Marabaixo, composta 
por mordomos e novenários desapareceu. Hoje raramente alguém (do 
sexo masculino) arrisca-se a jogar uns passos da “carioca”1 num salão, 
sob o ritmo do “dobrado”2 ou da “galinha choca”, como era chamada 
antes. As ladainhas e folias reduziram-se às novenas e é muito raro se 
servir rosquilhas de carimã, chocolate, pão-de-ló ou mesmo a famosa 
“mucura”3 agora substituída pela “gengibirra” (batida de gengibre). En-
fim, quase tudo mudou. 

A sequência discursiva anterior traz dizeres que sinalizam a resistên-
cia dos sujeitos negros ao poder da Igreja. Os negros foram proibidos de 
praticar o Marabaixo dentro da igreja, todavia continuaram com o Mara-
baixo de Rua até a frente da igreja de São José de Macapá. Também foram 
impedidos de fincar os mastros com a bandeira do Divino Espírito Santo 
e da Santíssima Trindade na frente da igreja, porém se reinventaram e pro-
curaram outros espaços para fixarem os mastros e praticar o Marabaixo, 

1 Espécie de dança/luta semelhante à capoeira baiana.
2 Parte mais ritmada dos sons dos tambores do Marabaixo.
3 Segundo Nunes Pereira (1989), era uma bebida temperada com cachaça, ovos batidos e 
casquinhas de limão.
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como por exemplo, as casas dos festeiros. Esse jogo de força faz os sujeitos 
construírem lugares outros para adorar os santos católicos.

Nesse sentido, Foucault (2013) afirma que cada grupo social, inde-
pendente de qual seja, constrói e delimita lugares utópicos no espaço que 
ocupa, onde realmente vive ou onde trabalha. Isso se dá porque a sociedade 
é heterotópica e ela constitui as suas heterotopias de formas extraordina-
riamente variadas. Assim, o corpo social negro construiu novos espaços 
heterotópicos para o Ciclo do Marabaixo urbano de Macapá, como exem-
plo: as ruas por onde os sujeitos negros mantiveram e resistiram com os 
cortejos do Marabaixo, pois esse espaço se tornou lugar de circulação de um 
novo ritual fortalecido pela resistência às proibições da Igreja (ver Figura 
01); e as casas dos festeiros, ou os barracões, que se configuraram como 
novos espaços heterotópicos que abrigaram a parte das festas de Marabaixo 
discursivizadas como profanas. 

Figura 1 – Sujeitos negros dançando o Marabaixo na frente da igreja de São José

Fonte: Ciclo... (2017).

Os lugares das práticas de Marabaixo (acreditamos que não há um 
espaço específico, mas sim vários espaços, tendo em vista que o Marabaixo 
também acontece em outros municípios do Amapá, bem como o Ciclo do 
Marabaixo urbano de Macapá se desdobra em espaços já citados, como a 
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igreja, as ruas, as casas dos festeiros etc.) são contraespaços (re)constituídos 
pelas lapidações do exercício de poder da Igreja Católica, do Estado, da 
sociedade macapaense etc., considerando que as heterotopias, de acordo 
com Foucault (2013), são líquidas, constituem-se e se dissolvem. Os lugares 
são reconfigurados, em nosso recorte analítico, pelo fato de os exercícios 
de poder da Igreja terem levado os sujeitos negros a vivenciar as dobras do 
poder, sendo silenciados, enfraquecidos e subdivididos em alguns momen-
tos.  Por outro lado, esses espaços heterotópicos, criados como exercício de 
poder e de resistência contra a hegemonia da Igreja, levaram os negros a 
se reconhecerem como sujeitos do Marabaixo, fortalecendo essas práticas, 
institucionalizando-as.

Jogos de força no acontecimento de 2013

Foucault (2005) pontua que há níveis de acontecimentos, pois uns 
estão visíveis e podem ser classificados como de maior amplitude, outros 
invisíveis e que podem ter uma dimensão menor, mas não com grau 
inferior de importância. Então, o acontecimento de 2013 corresponde 
à reabertura das portas da igreja de São José de Macapá para o Ciclo do 
Marabaixo e toma uma proporção maior, é o grande acontecimento do 
século XXI, pois, desde a metade do século passado, os sujeitos negros 
praticantes do Marabaixo lutavam e aguardavam a reabertura das por-
tas da igreja de São José para o Ciclo. Esse acontecimento sinaliza um 
marco delimitador nas lutas travadas entre a Igreja e os sujeitos negros, 
pois, considerando os processos de resistência ao longo da historicidade 
do Marabaixo, se inscreve como possibilidade de condutas, de reações e 
modos de comportamentos que foram de encontro com as forças da Igreja.

Transcrevemos uma sequência discursiva do Jornal Amapá TV 
(Telejornal da TV Amapá, afiliada da Rede Globo de Televisão) o qual 
fez a cobertura desse acontecimento em 2013. Em meio aos dizeres 
da reportagem, temos a sequência discursiva de Padre Lourenço Filho 
(grifo nosso):
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SD 05
Lourenço Filho (Padre): – Hoje é um dia que a gente está festejando, 
celebrando a entrada da coroa, a benção das murtas. E a gente tem que 
ser uma Igreja que saiba dialogar, aproveitar os elementos essenciais 
da cultura amapaense. A Igreja não pode se impor de tal maneira, sem 
respeitar a tradição... as tradições do povo [...].

A reabertura das portas da igreja consistia em um acontecimento há 
anos aguardado pelos sujeitos negros. Na SD 05, temos o único momento 
da reportagem em que o sujeito padre se manifesta discursivamente. O 
discurso do sujeito representante religioso inicia com a afirmativa de 
comemoração à entrada da coroa do Divino Espírito Santo e à benção das 
murtas, trazendo, em seu interstício, uma aceitação duvidosa, pois não há o 
reconhecimento de uma ação negativa, no passado, por parte da Igreja em 
não aceitar as práticas discursivas e ritualísticas dos sujeitos negros do Ciclo 
do Marabaixo. Além disso, não há dizeres que correspondem a uma reaber-
tura para as práticas dos negros do Marabaixo. De forma alusiva, pode-se 
tomar o entendimento de que comemorar a entrada da coroa do Divino 
e abençoar as murtas são práticas que possivelmente podem reconhecer o 
Marabaixo pela Igreja. 

Para relacionar à SD 05, recortamos a SD 06 da página eletrônica 
do Santuário de Fátima do Amapá. Considerando que o Marabaixo se 
trata de práticas religiosas dentro do calendário litúrgico católico, a Igreja, 
na atualidade, tenta divulgá-lo, entretanto, sinalizamos um jogo discur-
sivo que procura subverter os acontecimentos passados (Marabaixo..., 
2017, grifo nosso).

SD 06
Apenas no Laguinho o MARABAIXO sobrevive com grande parte de 
suas características do passado. Como fato folclórico modificou-se muito 
através do tempo, dado à [sic] variáveis como a urbanização, a moderniza-
ção e a migração rural, como ocorreu em Mazagão Velho, no município 
de Mazagão e na localidade de Curiaú, à [sic] 8 Km de Macapá. 
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A SD 06 traz, em seus dizeres, possíveis motivos que teriam levado 
à perda das características do passado na estruturação espacial do Ciclo do 
Marabaixo. Podemos observar três acontecimentos. O primeiro diz res-
peito ao Bairro Laguinho (em Macapá), uma das localidades as quais os 
sujeitos negros foram realocados no governo de Janary Nunes. No período 
denominado de Era Vargas, o governo de Janary Nunes retirou os sujeitos 
negros do centro de Macapá e os realocou em bairros periféricos, motivado 
por um discurso de progresso e de urbanização de cidade; porém, sem 
a presença dos negros. O segundo corresponde ao movimento ligado à 
comunidade de Mazagão Velho, constituída por famílias de negros trans-
plantados do Marrocos para o interior do Amapá no século XVIII e, ao 
longo da história, parte dessa comunidade migrou para Macapá e para a 
atual sede do município de Mazagão. Já o Curiaú é, atualmente, reconhe-
cido como comunidade quilombola e distrito de Macapá. O Curiaú serviu 
de reduto de escravos que fugiram da escravidão no período da construção 
da Fortaleza de São José de Macapá. Esses três acontecimentos históricos 
passaram ao nível do discurso, no que se refere à historicidade e espaciali-
dade dos sujeitos negros amapaenses.

Ao observar o jogo discursivo expresso nas escolhas linguísticas do 
religioso na SD 05 e fazendo uma ligação com os discursos da SD 06, 
retirada da página eletrônica do Santuário de Fátima no Amapá, é pos-
sível observar apagamentos dos acontecimentos históricos exercidos pela 
Igreja contra as práticas dos sujeitos negros. Possivelmente, nos discursos 
do sujeito padre (SD 05), haveria a tentativa de dizer que a Igreja teria reco-
nhecido parte dos conflitos travados com os sujeitos negros do Marabaixo 
no passado. Entretanto, com a SD 06, publicada em 2017, como vimos, as 
práticas da Igreja foram subvertidas pelos acontecimentos de urbanização e 
de migração. Tal exercício de poder, expresso por meio do discurso, dá proe-
minência a elementos discursivos que sustentam os dizeres de uma Igreja 
acolhedora em relação à diversidade cultural.
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Considerações Finais

Acreditamos que o papel do analista discursivo pautado em Foucault 
é fazer uso de seu legado para discutir e compreender os modos de vida nos 
contextos contemporâneos. Neste capítulo, procuramos percorrer a super-
fície dos fios do discurso no emaranhado da teia social que desenhou dadas 
formas de objetos ao longo de três séculos.

Vimos que, por meio de uma maquinaria discursiva inscrita pelo 
dispositivo religioso cristão, as práticas de Marabaixo e os sujeitos negros 
foram deslegitimados pela Igreja. Foi pelas curvas de visibilidade e de 
enunciação que essa Instituição produziu um sujeito que possuía determi-
nadas práticas que não se inscreviam no campo legitimado do catolicismo, 
sendo colocadas como marginais, profanas e imorais. Dessa forma, a 
Igreja Católica objetivou e desqualificou também os sujeitos negros por 
suas práticas de origem africanas, ao mesmo tempo em que propagava a 
sua hegemonia em meio aos processos de apagamento e de silenciamento 
das práticas desses sujeitos. 

Por fim, as materialidades descritas e analisadas neste capítulo sina-
lizam as lutas sociais travadas, principalmente, entre os sujeitos negros do 
Marabaixo e a Igreja Católica, em práticas discursivas operadas em/por 
mecanismos midiáticos, nos dizeres da comunidade macapaense entre os 
séculos XIX ao XXI, nos discursos dos sujeitos religiosos que gerem (e 
geriram) a Igreja Católica, nos discursos dos próprios sujeitos negros do 
Marabaixo. Trata-se de jogos de força operados, principalmente, pelo dis-
positivo religioso cristão que construiu e constituiu os sujeitos negros do 
Ciclo do Marabaixo urbano de Macapá.
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7. COMICIDADE E SUBDESENVOLVIMENTO:  
REPRESENTAÇÕES IMAGINÁRIAS EM MEMES 
CÔMICOS SOBRE O ACRE, RONDÔNIA E SEUS 
HABITANTES

Ilka de Oliveira Mota

Erich Lie Ginach 

Introdução

Neste trabalho, focalizamos modos de representação imaginária dos 
estados do Acre e de Rondônia e dos seus habitantes em memes cômicos 
da internet. Em pesquisa anterior (Mota; Ginach, 2017) analisamos os pro-
cessos discursivos que permeiam memes sobre Rondônia e os rondonienses. 
Parte daquele corpus é comparada aqui a material sobre o Acre e os acrea-
nos, ao qual se assemelha e do qual se diferencia. 

O corpus é constituído por memes verbovisuais. A análise parte desse 
material empírico com o objetivo de compreender sua relação com o dis-
curso, cuja materialidade é simbólica e histórica. Na relação entre texto e 
discurso, o simbólico (os sentidos) se relaciona com seu exterior ideológico 
e histórico (Orlandi, 1999). 

O conceito de meme foi formulado em 1976 no livro O gene egoísta, 
do biólogo inglês Richard Dawkins (Passos, 2012). Para o autor, conside-
rado o criador da Memética, o estudo formal dos memes (Souza, 2013), 
seu objeto é análogo ao gene, termo cunhado no início do século XIX no 
campo da Biologia. A diferença está no fato de que enquanto o gene é uma 
unidade biológica que luta para se propagar em organismos vivos, o meme 
se espalha na sociedade sob a forma de ideias, discursos. Nos dias atuais, 
o termo passou a designar qualquer texto, de qualquer materialidade (ver-
bal, visual, verbovisual ou audiovisual), geralmente de caráter cômico, que 
circula na internet. 
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De acordo com Gunders; Brown (2010), a internet fornece condi-
ções para que os memes sejam passados adiante mais rapidamente do que 
em qualquer outro suporte material. Segundo Souza (2013, p. 135), “[...] 
a Internet tem modificado ainda mais a forma rápida como os ‘memes’ se 
recombinam, transformam-se e se espalham”. No contexto discursivo da 
cibercultura, os internautas passaram a utilizar a palavra “meme” para se refe-
rir a tudo que se propaga na grande rede com algum conteúdo humorístico. 

Outra característica do discurso memético é a ausência do nome do 
autor. Porém, existem alguns sites e indivíduos que assinam os memes que 
criam, como é o caso da página DesACREditados, que tem alguns memes 
analisados aqui. Do ponto de vista do discurso, a autoria vai além do nome, 
é uma função discursiva (função-autor), princípio de unidade e coerência 
de um texto (Orlandi, 1999). 

Em relação à forma, o texto memético pode ser fixo ou se repetir 
com algumas alterações. São extremamente comuns os memes híbridos, 
que associam imagem e um pequeno texto, como ocorre no corpus aqui 
analisado, em que o componente imagético corresponde a uma fotografia, 
e o verbal, a um enunciado-legenda (“Aqui em Rondônia é assim...”, “Aqui 
no Acre é assim...” ou similar). Justapostos, esses elementos constituem 
unidades de sentido que produzem diferentes efeitos cômicos. Para anali-
sar esses efeitos, baseamo-nos na teoria freudiana da comicidade, exposta 
brevemente a seguir. 

O campo da comicidade

Em O chiste e sua relação com o inconsciente (1905), Freud inclui os 
efeitos cômicos no que chama de campo da comicidade, um conjunto de 
processos associados à liberação de prazer por meio de uma técnica espe-
cífica. Para ele, a comicidade é produzida não apenas pelo conteúdo de 
uma piada ou chiste, mas também por seu modo de elaboração, perspectiva 
importante para uma abordagem discursiva que considera a materialidade 
dos sentidos. Analisando o modo de formulação do cômico, Freud distin-
gue três grandes subclasses: o chiste, o cômico e o humor. 
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A subclasse do chiste [Witz] inclui a comicidade que extrai o máximo 
de efeito cômico de uma economia de expressão. Está, por exemplo, na 
expressão sintética “familionariamente”, criada pelo poeta alemão Heine 
para descrever o tratamento familiar distanciado que os milionários dão 
aos que julgam inferiores (Freud, 1989, p. 18-23). A distorção do signifi-
cante produz o chiste, mas nem sempre é necessária: muitas vezes, basta um 
arranjo verbal mais simples, como na história do nobre que encontra um 
plebeu muito parecido com ele e lhe pergunta se sua mãe já tinha estado na 
corte; o súdito responde que não, mas seu pai, sim (Freud, 1989, p. 98-99). 
Ao mesmo tempo, e de modo sintético e sutil, o plebeu responde à pergunta 
e contra-ataca o chiste ofensivo do nobre. Em relação ao cômico [Komik], 
Freud (1989, p. 180, tradução nossa, negrito nosso) afirma que:

A descoberta de que se tem o poder de tornar cômico a outro dá acesso 
a um insuspeito ganho de prazer cômico e dá origem a uma refinada 
técnica. Também é possível tornar a si mesmo cômico. Os recursos que 
servem para tornar alguém cômico são, entre outros, a colocação da 
pessoa objeto em situações cômicas, a imitação, o disfarce, o desmas-
caramento, a caricatura, a paródia, o travestismo. Como se sabe, estas 
técnicas podem entrar ao serviço de tendências hostis e agressivas.  

O autor se pergunta por que rimos do palhaço. Para ele, rimos por 
seu gasto excessivo de movimentos. Observa que esse tipo de comicidade 
não se produz apenas artificialmente, mas no curso da vida cotidiana, de 
modo não deliberado. Cita como exemplos o excesso de gasto da criança 
que põe a língua para fora quando está aprendendo a escrever e os adul-
tos que nos parecem cômicos por movimentos expressivos exagerados. O 
prazer é produzido pela superioridade que sentimos em relação ao outro 
(Saliba, 2002, p. 24). 

O cômico nasce de uma percepção do contrário, como na história 
da velha de Pirandello que, já decrépita, cobre-se de maquiagem, 
veste-se como uma moça e pinta os cabelos. Ao se perceber que 
aquela senhora é o oposto do que uma respeitável senhora deveria 
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ser, produz-se o riso, que nasce da ruptura das expectativas, mas, 
sobretudo, do sentimento de superioridade. 

Em Raízes do riso, Saliba (2002) considera que a percepção do con-
trário, porém, pode transformar-se num sentimento do contrário quando 
aquele que ri procura, por exemplo, entender as razões pelas quais a velha 
se mascara na ilusão de reconquistar a juventude perdida. Nesse contexto, 
a velha da anedota não está mais distante do sujeito que percebe, porque 
o último se imagina no lugar dela, seu riso se mistura com a compreensão 
piedosa e se transforma num sorriso. 

Finalmente, o que Freud chama de Galgenhumor, “humor negro”, 
ao contrário do cômico, surge diante da adversidade: o prazer humorístico 
se produz com afetos que normalmente seriam penosos. Freud dá como 
exemplo a frase que diz a si mesmo, no caminho para o patíbulo, o réu 
condenado à morte na segunda-feira: “Vá, comece bem a semana!” (Freud, 
1989, p. 216-217). O discurso do réu economiza um afeto doloroso em pro-
veito do prazer humorístico, mecanismo defensivo e de resistência política 
do sujeito. 

A comicidade não é necessariamente lúdica e prazerosa para todos os 
locutores ao mesmo tempo, como exemplificam os textos e situações cômi-
cas apresentadas por Freud e Saliba. Escorregar numa casca de banana pode 
ser cômico para quem assiste, mas não para quem cai. É assim no exemplo 
de Pirandello, em que a personagem é apenas objeto do cômico. No chiste 
do rei contado por Freud, cada locutor tem seu tempo para sentir prazer 
e ser atacado pelo discurso cômico. No caso do humor negro, o locutor ao 
mesmo tempo sofre e tem prazer com a comicidade que produz. 

Seja qual for o tipo de comicidade, Freud chama a atenção para a 
importância da sua técnica, que constitui seu aspecto estético. Note-se que 
dois dos exemplos dados vêm de obras de grandes autores literários, Heine 
e Pirandello. Comicidade também é forma, elaboração, e isso não pode 
deixar de ser observado tanto pelo analista como pelo artista. 
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O imaginário cômico do Acre, de Rondônia e dos seus habitantes

Segundo o fundador da Análise Materialista dos Discursos, Michel 
Pêcheux (1997, p. 82), “[...] o que funciona nos processos discursivos é 
uma série de formações imaginárias que designam o lugar que [os locuto-
res] A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem 
de seu próprio lugar e do lugar do outro”. Há, por exemplo, imaginários 
de pai, mãe, homem, mulher, autoridades, brasileiro, acreanos e rondo-
nienses. Construídas historicamente, essas imagens variam no tempo e no 
espaço e os locutores, seres históricos, podem não corresponder ao que se 
espera deles. Os sujeitos nem sempre têm cons¬ciência das filiações his-
tóricas dos seus discursos, mas não podem deixar de ser responsabilizados 
pelo que formulam. 

Para se analisar e compreender o funcionamento das formações ima-
ginárias é preciso remeter as marcas da linguagem aos processos discursivos, 
compreender como os sentidos se relacionam com a ideologia e a história. 
Cumpre observar que os sujeitos não têm necessariamente consciência das 
filiações históricas dos seus discursos, pois são afetados por um esqueci-
mento de natureza inconsciente.

O primeiro passo da análise é buscar no corpus regularidades, efeitos 
de sentidos recorrentes que apontem para os processos discursivos (Orlandi, 
1999). Com base nesse trabalho, foi possível identificar regularidades dis-
cursivas que analisamos na sequência.  

Para compreender o funcionamento imaginário presente no cor-
pus, relacionamos as regularidades discursivas aos processos discursivos 
(Orlandi, 1999). Na Figura 1, como em vários dos memes analisados, a 
expressão “Aqui em Rondônia é assim” situa o locutor e precede sua defi-
nição do lugar ou dos habitantes. O enunciado definitório que vem abaixo, 
composto pela imagem de uma cobra enorme no meio de uma estrada e 
pela frase “o quebra-molas vai até você!”, é um chiste verbovisual, que extrai 
seu efeito cômico da aproximação entre a imagem e as palavras. O espan-
toso elemento natural é percebido como um quebra-molas vivo.
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Figura 1 – meme rondoniense

Fonte: arquivo pessoal.

A Figura 2 traz uma montagem com o rosto do “menino do Acre”, 
um jovem escritor que se tornou conhecido em todo o Brasil ao desaparecer 
misteriosamente para promover seu livro de ficção científica. O meme apre-
senta a mesma imagem em dois sentidos opostos. Na de cima, o menino do 
Acre corre para a direita com a frase “Eu vou sumir do mapa” e, na de baixo, 
volta com o enunciado “Lembrei que já moro no Acre”. O efeito cômico se 
baseia tanto na história do escritor como na imagem do Acre inexistente, 
elementos apresentados de modo sintético no chiste, como é típico dessa 
forma de comicidade. Se não se conhece o menino do Acre ou os sentidos 
atribuídos ao estado pelo imaginário popular, não é possível experimentar a 
comicidade do meme, que é bem elaborado.
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Figura 2 – meme acreano

Fonte: Mello (2018).

Outra imagem muito comum na representação cômica do Acre é a 
do dinossauro, particularmente como meio de transporte (Figura 3). 

Figura 3 – meme acreano

Fonte: Acre memes (2017).

Diante desses sentidos, é preciso se perguntar como eles se produ-
zem, que processos linguístico-históricos os formam. Situados na Amazônia 
brasileira, os estados vizinhos do Acre e Rondônia têm como atividades 
econômicas de maior relevância a agricultura, o extrativismo vegetal e a 
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pecuária, todas de caráter primário. No passado, entre os séculos XIX e XX, 
conheceram maior desenvolvimento, que foi interrompido. Essas condições 
se inscrevem na língua e fazem com que sejam significados como selvagens 
e atrasados (Mota; Ginach, 2017). 

O estado do Acre tem uma peculiaridade: além de subdesenvol-
vido, é visto como um lugar “fora do mapa”, atípico, onde acontecem fatos 
extraordinários. Carmelino; Silveira (2016, p. 8), analisando o modo de 
referenciação do Acre no contexto das “desnotícias”, perguntam-se por que 
ele é significado como estado inexistente: “Haveria alguma explicação (de 
ordem histórica ou não) para isso?” Para as autoras (2016, p. 13), o sentido 
de inexistente está relacionado ao modo de sua constituição histórica. 

[...] considera-se a hipótese de que a história do Acre explica as piadas 
e a identidade social bem-humorada que se constrói para o estado em 
textos que circulam na Internet. Os dados mais relevantes parecem ser 
o fato de se localizar numa região bastante isolada, ou seja, distante dos 
grandes centros urbanos ditos mais importantes (como os da região 
Sudeste), não ter pontos turísticos para visitação e não ser noticiado na 
grande mídia (rádio, TV, jornais). Isso reforça a construção da imagem 
do Acre como um estado sem importância, esquecido e, por conse-
quência, alvo de textos que questionam a sua existência, apontando-o 
como inexistente. 

O imaginário que se constrói para esses lugares e seus habitantes 
é, portanto, negativo, mas também potencialmente cômico, o que ajuda o 
habitante a lidar com sua condição periférica e subdesenvolvida. Esse pro-
cesso é similar ao que produz o humor negro, em que o sujeito extrai prazer 
cômico de uma situação que lhe é desagradável ou desfavorável. Na Figura 
1, o meme que compara a sucuri a um quebra-molas, a natureza adversa e 
assustadora da Amazônia se torna fonte de humor. No segundo exemplo, a 
comicidade vem da história ridícula do menino do Acre associada ao ima-
ginário negativo de lugar fora do mapa. A Figura 3 produz efeito cômico 
por meio da imagem do dinossauro como meio de transporte, que exagera 
o atraso e isolamento acreanos. 
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Compensando os sentidos pejorativos atribuídos a Rondônia, ao 
Acre e aos seus habitantes pelo imaginário do subdesenvolvimento, surgiu 
um Discurso de Orgulho (DO), em que o sertanejo é apresentado de modo 
comicamente superior a pessoas de fora. 

Figura 4 – meme rondoniense

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 5 – meme acreano

Fonte: arquivo pessoal. 
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Na Figura 4, o homem de Rondônia se barbeia com motosserra por-
que usar gilette é “coisa de frutinha”, termo pejorativo para gays. A Figura 
5 traz um tipo de contraste parecido, mas entre o forte e o fraco, e o chiste 
“sucuri-jitsu”, luta com cobra, modalidade esportiva praticada pelos acrea-
nos, enquanto jiu-jitsu é “para os fracos” de fora. Em ambos os memes 
ocorre o DO e o exagero cômico para desqualificar o de fora, mas há uma 
diferença importante: o meme do homem rondoniense é agressivo e pre-
conceituoso, pois procura rebaixar a alteridade por associação pejorativa a 
uma orientação sexual, enquanto o do acreano é pueril. 

Formulações próximas a essas são elaboradas para representar as 
crianças, capazes de beber na teta de uma vaca ou de brincar com uma 
enorme serpente, ao passo que as crianças de fora se alimentam de produtos 
industrializados e brincam com ursinhos (figuras 6 e 7). 

Figura 6 – meme rondoniense

Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 7 – meme acreano

Fonte: arquivo pessoal. 

A capacidade de lidar com os problemas locais é outra característica 
que significa positivamente os habitantes, como no meme abaixo, em que 
uma pessoa usa moto como veículo aquático para passar por trecho alagado. 

Figura 8 – meme acreano

Fonte: arquivo pessoal.
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O imaginário do sujeito rural forte, corajoso e versátil é a contraparte 
positiva de ser morador de um estado subdesenvolvido. Sem explicitar, esses 
memes respondem às piadas que brasileiros de outras partes do país, espe-
cialmente de grandes centros urbanos, fazem com Rondônia, o Acre e seus 
habitantes, representados como rudes, atrasados e feios (Mota; Ginach, 
2017). Um dos precedentes históricos do DO está no Euclides da Cunha 
de Os sertões, que escreve: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte”, mistura 
“de Hércules e Quasímodo – feio e sem elegância, porém forte e corajoso 
–, o oposto do habitante fraco e doentio das cidades do litoral brasileiro” 
(Cunha, 1984, p. 51). Nesse imaginário, o ambiente rural, com suas dificul-
dades, moldaria pessoas mais fortes e espertas.

Por fim, foi curioso descobrir uma série de memes em que os 
próprios acreanos e rondonienses zombam uns dos outros usando o imagi-
nário de subdesenvolvimento partilhado e sofrido por ambos. Cada estado 
representa a si de forma positiva (belo, desenvolvido) e ao outro de forma 
negativa (feio, atrasado). O meme acreano da Figura 9 rebaixa Porto Velho, 
capital de Rondônia, considerada sinônimo de feio, e compara os palácios 
de governo dos dois estados. Aliás, há vários memes e piadas ao redor da 
feiura de Rondônia, que seria mais uma das imagens negativas do estado 
(Mota; Ginach, 2017). Já o meme rondoniense da Figura 10 satiriza o aero-
porto de Rio Branco, a capital do Acre, pondo um dinossauro e outros 
monstros no lugar dos aviões, enquanto o aeroporto de Porto Velho aparece 
normal, apenas com aviões.
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Figura 9 – meme acreano

Fonte: Mello (2018). 

Figura 10 – meme rondoniense

Fonte: arquivo pessoal.
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No corpus analisado, que é uma boa amostra dos memes rondonien-
ses e acreanos que circulam na internet, as representações dos lugares e 
dos sujeitos se colam sem rupturas às formações imaginárias construídas 
para os estados e seus habitantes, o que empobrece o material, sobretudo 
em termos políticos, mas em termos estéticos também. O único meme um 
pouco mais elaborado esteticamente é o do menino do Acre. Em nossos 
levantamentos, uma única imagem, um cartum encontrado num site ron-
doniense, se descolou do imaginário em questão (Figura 11). Vale lembrar 
que o cartum também é um gênero estético e humorístico.  

Figura 11 – cartum rondoniense

Fonte: arquivo pessoal. 

O cartum usa a fórmula do meme enunciado verbal + imagem, mas 
a frase “Como o povo pensa que é em Rondônia” estabelece uma distância 
em relação ao desenho do homem das cavernas e seu computador de pedra, 
deixando claro que é o povo ou, em termos da Análise de Discurso, são as 
formações imaginárias que configuram Rondônia e os rondonienses como 
pré-históricos. Com esse distanciamento, o objeto cômico não é apenas 
a simples imagem exagerada do rondoniense, mas o próprio exagero do 
imaginário que a produz. Vale lembrar que o que esse cartum inteligente 
tanto do ponto de vista político como estético observa, também se aplica às 
representações do Acre e dos acreanos. 
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Considerações finais

A análise dos memes cômicos mostrou que seus sentidos vêm das 
formações imaginárias construídas para o Acre, Rondônia e seus habitan-
tes. Por sua vez, esse imaginário tem como base as condições históricas reais 
dos estados e moradores. São unidades federativas na periferia do Brasil, 
pouco desenvolvidas e, por isso, comicamente exageradas como selvagens, 
hostis, feia (caso de Rondônia) e inexistente, fora do mapa (caso do Acre). 
O humor, ao mesmo tempo que usa os pontos fracos para rebaixar, pode 
tornar ao morador mais fácil conviver com os problemas, extraindo prazer 
dos aspectos desfavoráveis. 

O Discurso de Orgulho Sertanejo (DO) surge justamente para 
compensar o imaginário negativo, representando os habitantes como tipos 
muito superiores em força e coragem às pessoas que vivem em grandes cen-
tros urbanos, vistas como fracas ou menos masculinas no caso dos homens. 
A localização do outro geralmente não é explícita, podendo ser de qualquer 
região mais desenvolvida ou urbanizada do Brasil ou mesmo do mundo. A 
representação do rondoniense e do acreano fortes é caricatural, exagerada, e 
mostra relações com a memória do sertanejo forte e superior aos povos do 
litoral, que se encontra em Euclides da Cunha. 

A classe de comicidade freudiana predominante é o cômico, produ-
zido por meio do exagero de traços do objeto, seja lugar ou pessoa. Vários 
chistes também são encontrados e uma espécie de humor negro mais leve 
parece presente no modo como se extrai prazer cômico da própria situação 
periférica e subdesenvolvida. 

Não se localizou distanciamento em relação às formações imaginá-
rias: elas são reproduzidas de maneira acrítica a favor do efeito e do prazer 
cômicos. No limite negativo, isso reproduz preconceitos, como a homofobia 
no meme do homem que se barbeia com motosserra. O resultado é um 
material pobre em termos políticos e estéticos. O analista deve levar em 
conta que o meme é um objeto estético e político. Os produtores de memes 
e suas obras também se beneficiariam dessa compreensão. 
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8. LEITURA E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS: UMA 
PERSPECTIVA DISCURSIVA

Lucimara Cristina de Castro

Trajeto inicial

Pensar no processo de leitura implica, antes de qualquer coisa, pen-
sar na relação entre os fatores que movimentam tal processo. Ler é um ato 
que exige conhecimento, pois demanda perceber e compreender as relações 
existentes no mundo. Não se restringe apenas ao ato de decodificar signos 
linguísticos que constituem a linguagem escrita convencional. Ler vai além: 
exige do sujeito leitor a capacidade de relacionar-se com o mundo que o 
cerca e um movimento de interpretação para que os sentidos sejam cons-
tituídos. Para que o processo de leitura se efetive, é necessário transcender 
aspectos interiores ao texto, estabelecendo sempre uma “ponte” com ele-
mentos exteriores a ele, uma vez que se trata de um movimento bastante 
complexo que envolve muito mais do que habilidades que se resolvem no 
imediatismo da ação de ler.  Saber ler é saber o que o texto diz e o que ele 
não diz, mas o constitui significativamente. 

Assim, problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou 
o leitor a se colocarem questões sobre o que produzem e o que ouvem nas 
diferentes manifestações da linguagem é algo de extrema importância no 
processo de leitura. É fato que existem diferentes modos de se pensar e pro-
blematizar a leitura, seja por um enfoque no processo cognitivo, a aspectos 
textuais ou a tantos outros que têm surgido nesse âmbito. Diante desta 
amplitude de possibilidades, investigaremos a leitura por meio da perspec-
tiva do discurso, a partir da seguinte questão que nos inquieta: como os 
sentidos se constituem no processo de leitura de um texto/discurso pela 
perspectiva da Análise de Discurso (AD)?
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Na busca por respostas, visamos refletir acerca de como os senti-
dos se constituem no processo de leitura de um texto/discurso, apresentado 
pela Análise de Discurso (AD) de linha francesa, em especial em um texto 
acerca da educação do sujeito-criança por pais e/ou responsáveis, que cir-
culou em diversos blogs, parte de uma campanha lançada em todo o Brasil 
pela Rede Não Bata Eduque. 

Para a Análise de Discurso, um objeto simbólico (enunciado, texto, 
pintura, música etc.) produz sentidos, o que consiste em mostrar os pro-
cessos de significação constituídos no texto, permitindo perceber sentidos 
outros ali estabelecidos, não se limitando apenas à leitura de conteúdo de 
um texto, mas compreendendo a materialidade que se faz atravessada por 
diversos discursos.

A leitura para a Análise de Discurso

Diferente de outras perspectivas teóricas, a Análise de Discurso, uma 
disciplina de interpretação, não procura encontrar o sentido “oculto” dos 
textos, uma vez que não trabalha por esse viés. O sentido, para a AD, está 
inscrito na ordem do discurso.  O discurso é tomado aqui por Pêcheux 
(1997b, p. 82) como “[...] efeito de sentido entre interlocutores”. Tal pers-
pectiva não toma o sentido em si mesmo, ou seja, em sua imanência. Não se 
acredita na existência de uma essência da palavra – um significado primeiro, 
original e fixo capaz de ser localizado no interior do significante. 

Orlandi (2012) afirma que constantemente temos a ilusão de que 
nossas palavras são originais, quando na verdade não tomamos conta ine-
vitavelmente que estamos sempre esquecendo o que já foi dito. Por isso, 
quando repetimos as palavras, ou seja, retomamos palavras já existentes, 
elas adquirem novamente sentido e nos dão a ilusão de originalidade. O 
que não podemos esquecer, de fato, é a condição primeira da linguagem: a 
de ser sempre uma incompletude. Nem os sujeitos, nem os discursos e nem 
os sentidos estão prontos e acabados. Eles estão sempre se fazendo num 
movimento constante do simbólico e da história. 
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A construção de sentido se dá a partir do lugar no qual a fala do 
sujeito é construída. Como nossa sociedade é construída por relações 
hierarquizadas, essas relações de força são sustentadas pelo poder desses 
diferentes lugares, que se fazem valer na comunicação. Tem-se, portanto, 
que há uma incompletude inerente ao processo discursivo, já que há a 
possibilidade de multiplicidade de sentidos e por haver também, por parte 
do sujeito, algo da ordem da falta. E é na busca pela completude, na ilu-
são do “preencher aquilo que me falta”, que o processo de interpretação/
criação se instaura.

Assim, ler, numa perspectiva discursiva, vai além da mera ativação do 
conhecimento prévio ou enciclopédico do leitor (concepção de viés cogniti-
vista), ou de contato entre leitor e texto, leitor e autor, ou da eficaz estratégia 
textual, usada pelo autor e detectada pelo leitor no texto. Implica mais do 
que apreensão de sentido(s). Implica reconhecer que o sentido pode ser 
outro, embora sempre determinado historicamente, e que o dito é atraves-
sado por um não-dito. 

O texto/discurso, na visão discursiva, não tem um sentido único 
que deve ser extraído pelos leitores. Segundo Orlandi (2012, p. 63), “[...] 
o texto é a unidade que o analista tem diante de si e da qual ele parte. Ele 
o remete imediatamente a um discurso que, por sua vez, se explicita em 
suas regularidades pela sua referência a uma ou outra formação discur-
siva”. Por isso, ler para a AD implica compreender os possíveis sentidos 
do texto (e não o sentido) por meio da observação deste como uma peça 
dentro do discurso. 

Logo, para a AD, considerar o processo de leitura requer cogitar 
os diferentes tipos de discurso, a história de leitura de textos e, também, a 
história de leitura do leitor (Orlandi, 1996, p. 38). Desta última, podem-se 
distinguir duas formas que se cristalizam (ou se mesclam) na formação do 
leitor: leitura parafrástica (repete o que o autor disse) e/ou leitura polissêmica 
(atribuição de múltiplos sentidos ao texto). A mesma autora salienta que essa 
perspectiva discursiva de leitura procura observar o processo de sua produção 
e, logo, da sua significação. Correspondentemente, considera que o leitor não 
apreende meramente um sentido que está lá; o leitor atribui sentidos ao texto.  
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Considera-se que a leitura é produzida e se procura determinar o processo e 
as condições de sua produção. 

No que diz respeito à leitura, devemos sempre estudar as condições 
de sua produção. O que é lido, seus elementos, o dito e o não-dito, devem 
ser relacionados aos protagonistas do discurso – quem escreveu, para quem 
escreveu – e ao posicionamento desses protagonistas na sociedade. Vale res-
saltar que as formações imaginárias regulam as condições de produção da 
leitura: tanto do locutor em relação ao seu leitor virtual (a imagem de leitor 
que o texto traz consigo), quanto do leitor real em relação ao referente e ao 
locutor do texto. Entendemos, com Pêcheux (1997a), que, na relação entre 
linguagem, história e ideologia, produz-se um jogo de formações imaginá-
rias que perpassam todo o discurso: a imagem que o sujeito faz dele mesmo, 
do seu interlocutor, do objeto do discurso, entre outras. E é somente por 
esse mecanismo que o sujeito “sabe” sobre seu interlocutor. Esta suposição 
de saber é baseada numa representação do lugar social que cada protago-
nista do discurso ocupa.

Isso explica por que as leituras, numa linha discursiva, não são idên-
ticas, tendo em vista que, como processo comunicativo, a linguagem é 
histórico-social. Assim, como salienta Orlandi (1996, p. 41), toda leitura 
tem sua história, pois: “[...] lemos diferentemente um mesmo texto em 
épocas (condições) diferentes”.

Se, por um lado, há sentidos já estabelecidos que afetam a lingua-
gem no aqui/agora, as condições de produção da leitura também podem 
fazer emergir sentidos novos, pois cada leitor se insere em formação(ões) 
discursiva(s) que o leva(m) a um ou a outro tipo de interação com o dito, 
mobilizado por meio do interdiscurso ou memória discursiva. Orlandi 
(1996, p. 87) lembra que a pluralidade de leitura “[...] é a possibilidade de 
se ler um mesmo texto de várias maneiras”.

Emprestada de Foucault, a noção de formação discursiva (FD) é 
entendida por Pêcheux (1997b), como a matriz dos sentidos, como aquilo 
que determina o que pode/não pode e deve/não deve ser dito, a partir de 
uma posição numa dada conjuntura. Assim sendo, a uma dada forma-
ção discursiva (FD) sempre corresponde a uma dada formação ideológica 
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(FI) que produz seus efeitos no discurso, materializando-se nele. Ou seja, 
as formações discursivas representam, no discurso, as formações ideoló-
gicas que lhes são correspondentes. Contudo, uma formação discursiva 
pode abranger mais de uma posição ideológica, tendo em vista que suas 
fronteiras são porosas.

Courtine (1981) define memória discursiva como os já-ditos que 
se encontram desintagmatizados/deslinearizados no eixo da constituição 
e que retornam no fio do discurso por meio dos processos parafrásticos 
ou polissêmicos, e que correspondem, respectivamente, às diferentes for-
mulações do mesmo dizer e à ruptura com os dizeres já sedimentados. 
Desta forma, a memória discursiva ou interdiscurso pode ser definida 
como os já-ditos constituídos ao longo dos tempos e esquecidos, que 
retornam no eixo da formulação (fio do discurso), sustentando cada 
tomada de palavra.

De acordo com Orlandi (2012), a AD visa permitir compreender 
como os objetos simbólicos produzem sentidos.  Deste modo, não pro-
cura um sentido verdadeiro por meio de uma chave de interpretação, pois, 
segundo ela, não há essa chave, não há uma verdade oculta atrás do texto. 
A mesma autora distingue no processo de leitura inteligibilidade, interpre-
tação e compreensão. A inteligibilidade refere o sentido à língua, a autora 
exemplifica com: “ele disse isso”, basta saber a língua que o enunciado é 
inteligível, no entanto, não é interpretável, pois não se sabe quem é ele e 
o que ele disse. A interpretação é “[...] o sentido pensando-se o co-texto 
(as outras frases do texto) e o contexto imediato”. Não sabemos quem é 
o “ele”, nem o que “isso” representa, ou seja, quem disse o que e a quem, é 
necessária conhecermos a situação para conseguirmos interpretar (Orlandi, 
2012, p. 26).

Vale lembrar que ninguém lê num texto o que quer, do jeito que quer 
e para qualquer um. Devemos ter em mente que o sentido sempre pode ser 
outro, e que o sujeito também pode ser outro. A constituição dos sentidos 
e do sujeito vai depender de como são afetados pela língua, de como se 
inscrevem na história e de seu funcionamento.
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Produzindo sentidos

Pensando na perspectiva de leitura apresentada pela AD, rea-
lizaremos, a seguir, um gesto de leitura de um texto acerca da educação 
do sujeito-criança/adolescente por pais e ou responsáveis. Por meio do 
batimento entre teoria e análise, buscaremos identificar quais memórias 
retornam nela e que efeitos de sentido produzem, mostrando o movimento 
dos sentidos no texto a partir do viés de leitura da AD.

Ao iniciarmos uma leitura pela perspectiva discursiva, devemos 
primeiramente identificar as condições de produção, isto é, o contexto ime-
diato e amplo em que tal texto/discurso foi produzido. Ao que se refere a 
tais condições, a materialidade a seguir (figura 1) circulou na internet em 
um blog da Rede Não Bata Eduque como parte de uma campanha deno-
minada “Não bata, eduque”. 

A internet movimenta sentidos na sociedade, inter-relacionando 
saberes que produzem efeitos de sentido e, consequentemente, promovem 
a interpelação ideológica dos sujeitos. Segundo Dias (2004), o virtual per-
mite ao sujeito experimentar-se (criar-se) estabelecendo outra possibilidade 
de relação imaginária com aquilo que o determina socio-historicamente. O 
sentido sempre explode em algum lugar, produzindo outros espaços para 
significar, ou seja, no caso da internet, outros sites, outros blogs, alimen-
tando a teia e dando visibilidade ao que circula em tais espaços.

Lançada em todo Brasil pela “Rede Não Bata Eduque”, uma orga-
nização composta por mais de duzentos membros, entre pessoas físicas e 
jurídicas, a campanha “Não Bata, Eduque” tem por objetivo desenvolver 
ações de mobilização social e de promover uma reflexão sobre o uso dos 
castigos físicos e humilhantes contra o sujeito-criança/adolescente.

Em 2003, a então deputada Maria do Rosário (PT-RS) apresentou à 
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 2.654/03, reformulado mais tarde, 
especificamente, em 2010, pelo Poder Executivo (7.672/2010). Um novo 
texto de projeto de lei foi enviado à Câmara dos Deputados, pelo Poder 
Executivo, em  julho de 2010, sendo designado como Projeto de lei - PL 
7.672/2010.  Após instalação de  Comissão Especial  para sua apreciação, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_de_lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Especial
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foi nomeada como relatora a Deputada Teresa Surita (PMDB-RR), que 
apresentou texto substitutivo ao projeto inicial, aprovado pela  Comissão 
Especial, no dia 14 de dezembro de 2011. A “Lei da Palmada”, assim deno-
minada pela mídia, dispunha sobre a alteração da Lei 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), estabelecendo o direito da criança e do adoles-
cente, sujeitos sociais, conforme o documento, de não serem submetidos a 
qualquer forma de punição corporal, mediante a adoção de castigos mode-
rados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos, ainda que 
pedagógicos. O Projeto de Lei 7.672/2010 teve sua aprovação em junho 
de 2014 pelo Senado, sendo rebatizada como “Lei Menino Bernardo”, 
em menção ao garoto gaúcho Bernardo Boldrini, de 11 anos, cujo corpo 
foi encontrado no mês de abril, enterrado às margens de uma estrada em 
Frederico Westphalen (RS), sendo o pai e a madrasta suspeitos de terem 
participação na morte.

Dois anos depois, em 2005, instituições como Promundo (Organi-
zação não governamental brasileira fundada em 1997 com o objetivo de 
promover a equidade de gêneros e o fim da violência, por meio de dis-
cussões concomitantes sobre masculinidade e  feminilidade), Fundação 
Xuxa Meneghel (instituição filantrópica,  sem fins lucrativos, fundada 
em 1989 visando atuar na defesa e na promoção dos direitos da criança 
e do adolescente, trabalhando para oferecer às crianças, jovens e famílias 
em situação de vulnerabilidade social, oportunidades de exercer plena-
mente seus direitos, desenvolver suas potencialidades e ter poder de 
decisão sobre as questões que as afetam diretamente), Frente Parlamen-
tar Mista de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (composta 
por membros do Poder Legislativo Federal (deputados e senadores), 
com atuação unificada em função de interesses comuns referentes aos 
direitos humanos de crianças e adolescentes) e a agência Comunicarte 
(consultoria em comunicação e gestão socioambiental voltada à cria-
ção, planejamento, implementação, supervisão e avaliação de projetos 
desenvolvidos por organizações privadas, governamentais, da sociedade 
civil ou de cooperação internacional) se reuniram com a ONG Save the 
Children (Organização não governamental  em defesa dos  direitos da 
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criança, no mundo, ativa desde 1919, que se dedica tanto a prestar ajuda 
humanitária de urgência como ao desenvolvimento em longo prazo, por 
meio do apadrinhamento de crianças) da Suécia, para apoiar a tramita-
ção e aprovação do Projeto pela Câmara dos Deputados. Esse encontro 
resultou na primeira articulação para a formação da “Rede Não Bata 
Eduque”, cuja missão é contribuir para o fim da prática de castigos físi-
cos contra o sujeito-criança, seja no meio familiar, escolar ou social. 

De acordo com a Rede, embora a “palmada pedagógica” para 
muitos seja simplesmente um instrumento corretivo ou preventivo, tem 
efeitos mais abrangentes. Essa designação, além de provocar o efeito 
de sentido de naturalização e aceitação do uso da violência, produz o 
efeito de que a força física pode ser utilizada para solucionar conflitos e 
diferenças, prejudicando as relações familiares e o desenvolvimento do 
sujeito-criança.

Partindo do pressuposto apresentado pela AD de que os sentidos, ao 
se constituírem no discurso, são sustentados por outros, já ditos, imaginados 
ou ainda possíveis, podemos dizer que o texto em questão (figura 1) está 
sustentado em outros já-ditos/já-vistos, que retornam no eixo da formu-
lação, por meio da memória discursiva, produzindo o efeito de sentido do 
novo ou reforçando sentidos já sedimentados no imaginário popular. 

Há, portanto, no intradiscurso, isto é, no eixo da formulação, o 
entrecruzamento da memória e da atualidade, isto é, o discurso lineari-
za-se por meio de um jogo entre o “mesmo” e o “diferente”. Além disso, 
grande parte das sequências discursivas no imperativo produz um efeito 
de sentido de autoridade, de não contestação, não abrindo para a polisse-
mia, para outros possíveis sentidos, ratificando o discurso da não-agressão 
atualizado pela Rede.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_da_crian%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/1919
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Figura 1

Fonte: Gechufes... (2019). 

Pensando por um viés discursivo, no texto em questão entrecruzam-se 
saberes do domínio do trânsito, da pedagogia e da psicologia e que se 
inscrevem numa mesma FD. Não há, portanto, deslocamento de sentidos 
nem ruptura dos processos de significação. As Sequências Discursivas 
(SDs) analisadas funcionam pela paráfrase, que está ao lado da estabilização, 
produzindo a variedade do mesmo, pois assim como o Código de Trânsito 
Brasileiro estabelece diretrizes e penalidades em caso de infração, no que 
se refere à utilização de vias públicas, veículos e animais. O  Código de 
Trânsito Brasileiro  (CTB) é um  documento que define atribuições das 
diversas autoridades e órgãos ligados ao  trânsito e estabelece normas de 
conduta, infrações e penalidades para os diversos usuários desse sistema. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A2nsito
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Considera-se “trânsito” a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, 
isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 
estacionamento e operação de carga ou descarga. O texto em análise 
também dita normas de conduta a serem seguidas pelos sujeitos-pais e/ou 
responsáveis em relação à educação dos filhos. 

SD1: Cuidado para não bater.

Essa SD se inscreve no mesmo espaço da FD do trânsito, tendo 
em vista que enunciados semelhantes são usados principalmente em out-
doors, nas rodovias, para produzir o efeito de aconselhamento, promovendo 
a conscientização dos motoristas quanto à prudência no trânsito. Essa FD 
produz esse mesmo efeito de sentido, uma vez que defende a ausência de 
castigos físicos contra crianças e adolescentes, pois assim como uma batida 
de carro, as agressões físicas e psicológicas poderão trazer consequências 
negativas ao sujeito-criança/adolescente durante o seu processo educativo. 
Segundo a “Rede Não Bata Eduque”, bater traz, além de dor física, humi-
lhação e traumas indeléveis para o sujeito-criança/adolescente. 

Assim como as campanhas de educação no trânsito, também as cam-
panhas contra a violência infantil são sustentadas no discurso pedagógico, 
pois ambas dão visibilidade ao fato de que é necessário cuidado, tanto ao 
conduzir um carro quanto no processo de educação do sujeito-criança/ado-
lescente. Esse sentido deriva da substituição de “educação no trânsito” por 
“educação na família”, em que a própria designação “educação” se refere à 
prática de habilitar o sujeito para não infringir as leis que se inscrevem no 
domínio do público, assim como de prepará-lo para a boa (con-)vivência na 
sua formação social.

“Não bater” se inscreve, então, no universo dos enunciados logica-
mente estabilizados, em que não são possíveis as derivas de sentido, ou seja, 
somos todos a favor da Lei Menino Bernardo e contra a violência infantil. 
Contudo, esse enunciado dá margem para que o Estado dite como deve 
ou não deve ser a educação do sujeito-criança/adolescente. Desse modo, 
o Estado diz como é e como deve ser essa educação, fornecendo, assim, 
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as evidências pelas quais “todo mundo sabe” (Pêcheux, 1997a, p. 160) 
como deve ser educado um sujeito-criança/adolescente, gerenciando e 
negando a possibilidade de sentidos outros e inscrevendo a família no 
domínio do público.

O entrecruzamento de dizeres provenientes de domínios distintos 
atesta a porosidade dos limites das FDs, uma vez que elas comportam 
“[...] em seu interior diferentes posições-sujeito que representam a frag-
mentação da forma-sujeito” (Indursky, 2007, p. 86). Isso significa que, ao 
produzir o discurso, o sujeito mobiliza dizeres que se inscrevem em FDs 
distintas, mas que encaminham para os mesmos sentidos, de que usar a 
violência na educação é algo condenável e que está sujeito a penalidades, 
na nossa formação social.

Enunciados semelhantes aos usados no trânsito também compõem o 
texto em questão, reforçando o jogo entre os possíveis sentidos provenientes 
de domínios de saber diferentes, pois, na FD do trânsito, “Cuidado para não 
bater” pode ressoar a preservação da integridade física e o mesmo se dá em 
relação à educação do sujeito-criança/adolescente. De acordo com Orlandi 
(2002, p. 36), o discurso irrompe da tensão entre o mesmo (paráfrase) e o 
diferente (polissemia) e, a cada vez que o produzimos, há uma “[...] mexida 
na rede de filiação dos sentidos, porque a incompletude é constitutiva da 
linguagem e dos sentidos”. Ainda segundo a mesma autora, é nesse jogo 
entre o já-dito e o se dizer que o sentido é produzido e o sujeito se significa.

SD2: OLHE PELO RETROVISOR. Lembre-se de como você era e de 
como foi tratado pelos adultos. Uma boa conversa pode ser melhor que 
um castigo daqueles.

Essa SD sinaliza para sentidos relacionados à educação do 
sujeito-criança/adolescente em épocas passadas e está associado ao enun-
ciado-imagem do retrovisor interno de um veículo, que ressoa, no texto 
em questão, o olhar para trás, o voltar no tempo. Assim, na SD2, por meio 
da memória, reverberam sentidos relacionados à história da aplicação de 
castigos físicos, pelos pais e/ou responsáveis do sujeito-criança/adolescente, 
que faz parte não somente da história de muitos adultos, mas também do 
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presente de grande parte deles, como tentativa de corrigir comportamen-
tos considerados inadequados e que incluíam palmadas, chutes, beliscões, 
puxões de orelha, xingamentos e ameaças, entre outros. 

Assim sendo, essa SD aponta para a ineficiência desse tipo de “edu-
cação”, já que, de acordo com Skinner (1976), o castigo corporal não é 
uma prática eficaz, pois em vez de fazer com que a criança compreenda 
por que seu comportamento não foi adequado, faz com que ela aprenda a 
se comportar pelo medo e aprenda que a violência é aceitável para resol-
ver conflitos. Há, então, uma tentativa de chamar a atenção e/ou comover 
aqueles que ocupam o lugar de pais e/ou responsáveis pelo sujeito-criança/
adolescente, por meio da comparação, entre a educação que tiveram e aquela 
que devem dar a eles.

“Uma boa conversa pode ser melhor do que um castigo daqueles” 
encaminha para o sentido de que o diálogo é a melhor forma de educar o 
sujeito criança-adolescente. A expressão “pode ser”, no entanto, produz o 
efeito de dúvida, ou seja, ressoam aí discursos relativos às formas de educa-
ção tradicionais, baseadas na violência, sentido esse reforçado pela expressão 
“castigo daqueles”.

SD 3: MANTENHA OS FARÓIS LIGADOS. Acompanhe de perto a 
vida de seus filhos. A gente faz coisas sem pensar, quando é surpreendido. 
Ouça o que eles têm a dizer antes de tirar conclusões no escuro.

Inscrita também na FD do domínio do trânsito, a SD3 ressoa efeitos 
de sentido referentes à atenção que os pais devem ter para com a educa-
ção de seus filhos, sempre pautada na conversa, no diálogo. Na escolha das 
palavras “faróis” e “escuro”, há um jogo da língua, já que o farol produz a luz, 
enquanto “escuro” significa a sombra, a ausência dela. 

Os verbos no imperativo produzem os efeitos de sentido não apenas 
de aconselhamento, mas também de autoridade. Conforme Orlandi (1996), 
esse tipo de discurso é caracterizado pela assimetria, pois a reversibilidade 
é estancada e não há espaço para o dizer do outro, para a contestação. Isso 
ocorre porque, segundo ela, as relações de força (Orlandi, 2002) são cons-
titutivas dos discursos, de modo que as palavras significam diferentemente, 
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dependendo dos lugares que os sujeitos ocupam, no seu interior. Logo, 
nessa SD, o discurso da “Rede Não Bata Eduque”, cujo fim é proteger o 
sujeito-criança/adolescente dos maus tratos, é hierarquicamente superior 
ao dos pais e/ou responsáveis por esse sujeito, dada a tradição dos castigos 
físicos como forma de educá-lo.

O enunciado “Acompanhe de perto a vida de seus filhos” sinaliza 
não apenas para o efeito de negligência, mas também de abandono de que 
é vítima o sujeito criança-adolescente, e que diz respeito tanto ao abandono 
no que se refere à saúde e educação, mas também ao abandono psicológico. 
Reverbera, no fio do discurso, pela memória, que nem sempre os pais estão 
presentes na vida dos filhos, possivelmente pela vida atribulada, ou ainda, 
porque não assumiram o lugar que lhes cabe na família, negando a evi-
dência de que todos aqueles que ocupam o lugar de pai/mãe estão sempre 
presentes na vida dos filhos, tanto que, no século XIX, a prática do aban-
dono passa a ser considerada uma rotina aceita.

A “roda dos expostos” ou dos “enjeitados” em instituições de caridade, 
por exemplo, era a solução encontrada por aqueles que tinham filhos ilegais, 
doentes, ou, ainda, que não tinham condições financeiras de criá-los. Esse 
mecanismo, no entanto, era considerado “normal” na sociedade da época e 
protegia a identidade daquele que abandonava.

O enunciado “A gente faz coisas sem pensar, quando é surpreendido” 
faz ecoar, no fio do discurso, efeitos de sentidos que sinalizam para o fato 
de que ânimos exaltados, em função de uma possível má conduta do sujeito 
criança/adolescente, favorecem a violência. Alerta, ainda, para a necessidade 
de pensar e ouvir, antes de agir, sentido reforçado pelo enunciado seguinte: 
“Ouça o que eles têm a dizer antes de tirar conclusões no escuro”. Por esse 
viés, podemos tomar como exemplo, o caso Izabela Nardoni, que ganhou 
destaque na mídia, em que o pai, com a ajuda da madrasta, supostamente 
num ataque de fúria, teria arremessado a menina pela janela. 
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SD4: USE A SETA. Se a criança mereceu uma bronca, você deve dizer 
explicadinho o porquê. Mostre a ela como fazer diferente nas próximas 
vezes.

A seta é um instrumento de sinalização utilizado pelo motorista para 
que os demais condutores e pedestres saibam a direção a ser tomada por um 
veículo. Por conseguinte, no eixo da formulação, na SD4, ecoam sentidos 
referentes à direção, a um modelo de educação por meio do diálogo, em que 
o sujeito pai e/ou responsável deve, antes de tomar uma atitude, “sinalizar”, 
isto é, conversar, mostrando a ele como, por que, ou o que deveria ter feito. 
A palavra “explicadinho”, no diminutivo, pode ressoar o universo infantil e 
a paciência que os pais devem ter na educação dos filhos, já que, moderna-
mente, eles não são considerados “adultos em miniatura”, mas humanos em 
formação.

“Mostre a ela como fazer diferente nas próximas vezes” sinaliza para 
o sentido de que a criança aprende pelo exemplo e a presença de uma pessoa 
comprometida com ela, como por exemplo, a mãe/pai, é um fator determi-
nante durante a sua formação, pois é a partir dessa relação e dos exemplos 
que ela organiza os fundamentos de sua vida futura.

SD5: EVITE O EXCESSO DE VELOCIDADE. Vá devagar com seu 
filho. As crianças levam tempo para aprender as coisas. Não dá para con-
seguir tudo de uma vez.

Essa SD se inscreve, novamente, na FD do domínio do trânsito, pois 
compara a educação do sujeito-criança/adolescente com ele. O enunciado 
“EVITE O EXCESSO DE VELOCIDADE. Vá devagar com seu filho” 
sinaliza para os discursos desse campo do saber, segundo os quais, dirigir 
em alta velocidade pode provocar acidentes fatais. O mesmo ocorre com a 
vida do sujeito-criança/adolescente, que poderá sofrer danos irreversíveis se 
for educado de maneira inadequada. 

Logo, os sentidos reforçam uma tentativa de fazer com que os pais 
tenham mais calma e paciência com seus filhos, evitando agressões de qual-
quer natureza. A justificativa de que “as crianças levam mais tempo para 
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aprender as coisas” faz ressoar discursos de outrora, isto é, que já circularam 
antes e em outro lugar, segundo os quais a criança não é um adulto em 
miniatura e, por isso, leva mais tempo para aprender.

SD6: SE BEBER, NÃO DIRIJA. Se beber deixe qualquer coisa séria 
para outro dia. A bebida é má conselheira. E arrependimento é pior do 
que ressaca.

Na SD6, há, novamente, um entrecruzamento da FD do trânsito 
com a FD que representa a educação do sujeito-criança/adolescente, mas 
sem deriva de sentido. “Se beber não dirija” reverbera, no eixo da formula-
ção, uma campanha do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), que 
já está em sua quarta edição e tem por objetivo conscientizar os motoristas 
a não fazerem uso de bebidas alcoólicas antes de dirigir. 

Assim, irrompem, no fio do discurso, sentidos direcionados àqueles 
pais que fazem uso de bebidas alcoólicas, aconselhando-os a não tomar 
nenhuma atitude em relação ao sujeito-criança/adolescente quando esti-
verem sob o efeito dessa droga lícita. “Má conselheira” ressoa a dificuldade 
de discernimento, encaminhando para discursos sobre a violência domés-
tica, praticada por sujeitos unidos por parentesco civil (esposa/marido) e/
ou laços de sangue (pai, mãe, filhos, irmãos etc.) ou, ainda, qualquer outro 
dano de natureza física, sexual e/ou psicológica à vítima. Ela implica, de um 
lado, uma transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de outro, 
uma coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que crianças e 
adolescentes têm de serem tratados como sujeitos em condição peculiar de 
desenvolvimento.

Embora as SDs já citadas soem na superficial transparência da 
língua apenas como conselhos voltados para os pais e/ou responsáveis, na 
opacidade da linguagem desponta a ideologia presente nos discursos, já que, 
segundo Pêcheux (1997a), é por meio dela que o indivíduo é interpelado 
em sujeito e é assim que a língua faz sentido.

Com relação ao não-verbal, também constitutivo do sentido, no canto 
inferior direito, foi sobreposta uma espécie de nota, de recado, com o nome da 
Rede que assina a propaganda e legitima a campanha, acompanhada da SD 
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“Uma campanha a favor dos direitos das crianças e contra os castigos físicos 
e humilhantes”. Essa legitimação ocorre porque se trata de uma instituição 
que está autorizada a assinar o texto em questão, tendo em vista que sua 
missão é contribuir para o fim da prática dos castigos físicos e humilhantes, 
seja no meio familiar, escolar ou comunitário, ou seja, ela atua, principal-
mente, em defesa dos direitos do sujeito-criança/adolescente.

No texto em questão, predomina o amarelo, que provoca o efeito de 
sentido de atenção, inscrevendo-a na FD do trânsito, já que faz retornar 
sentidos referentes ao maior cuidado por parte daqueles que ocupam o lugar 
de pais e/ou responsáveis pelo sujeito-criança/adolescente durante o pro-
cesso educativo de seus filhos. O vermelho aponta tanto para a sinalização 
de trânsito, produzindo o efeito de sentido de proibição, como para o amor. 
No enunciado-imagem do coração ressoam sentidos sobre a educação que 
promove o desenvolvimento físico, emocional e social do sujeito-criança/
adolescente, de forma saudável e participativa, e que se opõem aos métodos 
tradicionais de educação pautados nos castigos físicos e psicológicos. 

Vale lembrar que aqueles que desobedecem às leis pertencentes ao 
código de trânsito podem ser autuados e sofrer sanções, como, por exemplo, 
perder a carteira de habilitação. Assim, com o deslizamento de saberes, de 
um domínio discursivo para outros, ecoam também sentidos de que os pais 
e/ou responsáveis também poderão ser punidos caso utilizem castigos físi-
cos durante a educação de seus filhos, e até mesmo correm o risco, em casos 
graves, de perder a guarda do sujeito-criança/adolescente.

Considerando que o discurso se constitui na incompletude e as 
palavras de Orlandi (2007, p. 12) de que “[...] a questão do sentido é 
aberta”, podemos dizer que a partir da metáfora – “[...] a tomada de uma 
palavra por outra”, conforme Orlandi (2012, p. 44) – do carro pela criança 
e do trânsito/estrada pela vida, outros sentidos se tornam possíveis neste 
texto.  O conceito de metáfora é aqui utilizado para explicar o funcio-
namento dos enunciados-imagem, ou seja, para compreender como eles 
significam, uma vez que o carro e a estrada, no texto em questão, fazem 
ressoar sentidos relativos ao sujeito-criança/adolescente e à trajetória de 
vida que ainda irá percorrer. 
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É, portanto, por meio de processos metafóricos, que os já-ditos e, 
nesse caso, os já-vistos são atualizados, na forma de discursos transversos, 
e remetidos ao interdiscurso. No caso do texto em questão, os enuncia-
dos só significam porque estão inscritos no interdiscurso. Vale lembrar, 
entretanto, que o sentido de um enunciado ou texto não é literal, dada 
a incompletude da linguagem, seja ela verbal ou não verbal, e depende 
da inscrição do sujeito em dada formação discursiva e que, no discurso, 
representa sua formação ideológica. Desse modo, o sentido sempre pode 
ser outro, já que o que significa em uma formação discursiva, pode não 
significar em outra. 

Considerações finais

A AD como uma disciplina de interpretação não procura encontrar 
o sentido oculto dos textos, uma vez que não acredita que ele exista. Tam-
pouco é esse o interesse e, sim, observar como os sentidos se constituem 
em cada formação discursiva. Este conceito, como vimos, é crucial dentro 
da disciplina e explica as variações de sentido. Para o que é dito/lido faça 
sentido é preciso que o sujeito se inscreva no já dito de uma FD. 

Para Pêcheux (1997a), o discurso/dizível é exterior ao sujeito. Ler 
não é uma atividade de um sujeito livre/psicológico, que interpreta de 
acordo com suas intenções. Este sujeito deve estar inserido em uma forma-
ção discursiva, inserido na história, para poder interpretar. A leitura é vista 
como uma prática historicamente determinada de atribuição de sentidos, a 
partir de uma perspectiva não subjetiva da subjetividade, como um processo 
de desvelamento e de construção de sentidos por um sujeito determinado, 
com limites determinados pelas condições sócias históricas. 

O sujeito-leitor possui uma memória discursiva que permite que 
constitua os sentidos. Essa constituição é determinada por essa memória. 
O acesso à memória, por meio de gestos  interpretativos, desestabiliza os  senti-
dos institucionalizados pelo  sujeito-escritor, pois, são pelas posições-sujeitos que 
os sentidos podem migrar, deslizar para outros efeitos de sentido. Deste modo, a 
leitura, e tudo o que a envolve, é da ordem do discurso: o que significa que 
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a sua compreensão requer que se extrapole o linguístico, que se apreenda a 
memória depositada no linguístico.

Assim sendo, entendemos que o trabalho com a leitura numa pers-
pectiva discursiva pode ser um possível caminho para que esse processo 
não funcione mais como uma “prisão de sentidos”, na qual não se permite 
a possibilidade do deslize, do surgimento de outros sentidos possíveis, além 
dos já institucionalizados e autorizados.
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9. A MAÇÃ ANTINEWTONIANA: ORDEM, RUPTURA 
E MEDIAÇÃO A PARTIR DE RECORTE DE CENA 
DO FILME “O ENIGMA DE KASPAR HAUSER”

Carlos Alberto Ferreira Tenreiro

Introdução

Lançar um olhar sobre a aprendizagem demanda não só um estudo 
sobre concepções pedagógicas que giram em torno dela, mas necessaria-
mente uma reflexão sobre o mundo e os olhares que dele emanam. Nos 
entremeios das teorias, há o humano em suas relações sociais e, por conse-
guinte, a sociedade que estabelece seus códigos e normas. Na medida em que 
o “discurso é efeito de sentido entre interlocutores” (Orlandi, 2007, p. 20), 
mobilizar um filme como “O Enigma de Kaspar Hauser” (1974), de Werner 
Herzog, solicita-nos a reflexão sobre como o discurso mergulha o sujeito no 
mundo dos sentidos e, no caso específico, como os sentidos estabelecidos 
no mundo podem interpelar esse sujeito ou até mesmo violentá-lo.

Na relação mundo-sujeito, os mecanismos que fundamentam 
determinada visão de ensino e de aprendizagem podem se tornar muitas 
vezes um lugar de imposição de lógicas e de ideologias, de um sentido 
“já-lá”, ou seja, estratificado, pronto para ser absorvido e repassado ad 
infinitum, numa ilusão de equilíbrio perpétuo e numa relação de passivi-
dade frente ao conhecimento. Em “O Enigma de Kaspar Hauser”, como 
se verá, um olhar outro se delineia nas relações de poder do discurso 
atravessado por subjetividades.

Cinco anos antes do lançamento desse filme de Herzog, o cineasta 
François Truffaut trouxe para as telas de cinema “O Garoto Selvagem”, 
um filme sobre o caso verídico de um garoto encontrado na floresta de 
Aveyron, na França, e que vivia, até então, completamente isolado da socie-
dade. O filme retrata fundamentalmente o processo de aprendizagem 
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comandado por Jean Itard, personagem interpretado pelo próprio Truf-
faut. Kaspar Hauser e “o selvagem de Aveyron”, tal como ficou conhecido 
o garoto retratado no filme de Truffaut, representam situações extremas de 
dois indivíduos que foram por muito tempo apartados do convívio humano, 
mas também nos apontam para importância de se desenvolver uma visão 
mais aprofundada, crítica e incisiva sobre a questão do ensino e da aprendi-
zagem, questão essa que não se limita a um espaço específico, mas que está 
no âmbito das relações que se estabelecem e se embatem na sociedade; uma 
visão que começa a ser solicitada pela história e que a arte, como lhe é de 
costume, antecipa e/ou provoca para nos mostrar as rachaduras e as urgên-
cias sociais de uma época e, por conseguinte, o quanto isso ainda reverbera 
em nossa sociedade. Sob esse viés, caminharemos com Kaspar Hauser nesse 
breve percurso analítico acerca de uma sociedade cujas ações nem sempre 
desempenharam o papel de mediação, mas muitas vezes de opressão.

As maçãs de Newton e Kaspar Hauser

Eis que o labirinto 
(oh razão, mistério) 

presto se desata: em verde, sozinha, 
antieuclidiana, 

uma orquídea forma-se

Áporo - Carlos Drummond de Andrade

Certa feita, assim conta a lenda, Isaac Newton descansava sob 
a sombra de uma árvore, quando então uma maçã caiu em sua cabeça. 
Desse acontecimento, a priori simplório, Newton teria formulado sua teo-
ria sobre a mecânica gravitacional dos corpos; uma força que, como bem 
observara, agia não só sobre os corpos terrestres, como também sobre os 
celestes, como é o caso da lua. Outras versões menos famosas surgiriam, 
como a de que Newton não estava debaixo da macieira, mas debruçado 
sobre a janela, em estado contemplativo, quando presenciou a queda da 
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maçã. Sejam lendas ou não, e seja qual for a versão, elas carregariam em si 
o peso de toda uma teoria acerca da gravidade e do movimento universal 
dos corpos por ela influenciado, o que inspiraria reflexões futuras sobre 
outras teorias como as de Décio Pignatari acerca da Semiótica, fundada 
por Charles Sanders Peirce1. Talvez mal pudesse supor o próprio Newton 
que “sua” maçã teria tantos desdobramentos; muito menos que justamente 
viria também de uma maçã outra mecânica completamente subversiva às 
suas leis tal como propostas. Falamos da maçã de Kaspar Hauser, do filme 
“O Enigma de Kaspar Hauser” cujo recorte discursivo verbal e não-verbal 
apresentamos a seguir e a partir do qual desenvolvermos nossa análise.

Os dizeres sobre a maçã

Abaixo, transcrevemos o diálogo desenvolvido entre três persona-
gens: Kaspar Hauser, professor Daumer e reverendo. Esse diálogo compõe 
a sequência discursiva que caracteriza o âmbito verbal do corpus de aná-
lise. Vale ressaltar que tal recorte verbal não se encerra em si mesmo, pois 
carrega paralelamente o discurso não-verbal que o integra dentro da obra 
fílmica em questão e que, no desenvolvimento da reflexão analítica aqui 
empreendida, se dará logo em seguida. 

Professor Daumer – Observe, Kaspar, essas maçãs são do ano passado. 
Estão vermelhas e grandes, não? As que estão na árvore, como a que colhi, 
ficarão iguais.
Kaspar Hauser – Como elas fazem isso?
Professor Daumer – É o tempo que faz isso.
Reverendo – É a vontade de Deus.
Kaspar Hauser – Deixem as maçãs repousarem. Estão cansadas e querem 
dormir.

1 A teoria semiótica construída por Charles Sanders Peirce propõe uma relação triádica 
composta fundamentalmente pela primeiridade, secundidade e terceiridade. Esssa relação 
foi descrita por Décio Pignatari em seu livro Semiótica e Literatura (2017, p.19): “Podemos 
ilustrar essa sua visão [de Peirce] com a estorinha de Newton e a maçã: a) Newton repousando 
e/ou pensando sobre a macieira, aberto a todas as possibilidades (primeiridade); b) a maçã 
cai, tirando-o subtamente da primeira situação (secundidade); c) Newton põe-se a pensar 
sobre a queda da maçã e generaliza suas ideias, criando a lei da gravitação (terceiridade)”.
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Professor Daumer – Kaspar, a maçã não fica cansada, não tem vida 
própria. Só faz o que nós queremos. Veja, vou jogá-la e onde ela cair ficará 
parada, pois essa é a nossa vontade.
Kaspar Hauser – A maçã não fica parada, ela se esconde no mato.
Professor Daumer – Venha, reverendo. Vou jogar a maçã e ele verá.
Reverendo – Venha, Kaspar, observe.
Professor Daumer – Kaspar, preste atenção. O reverendo vai esticar o pé 
e quando eu jogar a maçã, ela vai parar, pois é isso que queremos.
Kaspar Hauser – Essa maçã é esperta. Ela pulou por cima do pé e conti-
nuou a correr.
No diálogo acima, temos a figura de Kaspar Hauser, um homem que 

ficou desde o nascimento até a adolescência trancado no interior de uma 
torre, isolado do mundo até então. Também fazem parte do diálogo as figu-
ras do reverendo e do professor Daumer, ambos dispostos a lhe “ensinar” 
sobre o mundo. O que tanto o professor quanto o reverendo não previram é 
que Kaspar Hauser, por não ter sido submetido às referências estratificadas 
do mundo, não se alinhava com as leis pré-definidas pelo “saber” instituído.

Esse não é apenas um diálogo simples. Ele nos mostra que “educar” 
e “ensinar” Kaspar Hauser, personagem que não se encaixa nos sistemas 
simbólicos e nos estereótipos presentes na sociedade, não são tarefas fáceis. 
A “aula” do professor Daumer nos mostra isso. Na tentativa de transmitir a 
noção social de tempo e de movimento ao afirmar que “é o tempo que faz 
isso”, o professor impõe um sistema temporal cristalizado que não permite 
a reflexão, que não se coaduna com o olhar de Kaspar Hauser, o qual ficou 
trancado durante anos num cômodo e sem contato algum com as referên-
cias temporais classificadas e organizadas pelo olhar do mundo social.

Num primeiro momento, poder-se-ia deduzir que há um problema 
na dissonância de Hauser, o que lhe evidenciaria uma “falha”, pois, ao não 
possuir tais padrões, ele não consegue compreender o “olhar” que lhe é trans-
mitido de forma impositiva. Mas, numa leitura atenta, o que observamos 
é outro processo. O professor, ao jogar a maçã, aponta previamente para 
um resultado e para a força motriz que delimitará o movimento esperado: 
a vontade humana. Retomemos a fala do professor: “Kaspar, preste atenção. 
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O reverendo vai esticar o pé e quando eu jogar a maçã, ela vai parar, pois é isso 
que queremos”. Esse “queremos” apontado pelo professor, como bem pode-
mos perceber na oração coordenada explicativa “pois essa é a nossa vontade”, 
delimita o evento da maçã ao campo de atuação humana; mais que isso, o 
pronome possessivo “nossa” insere a posse da ação aos que se inserem na 
ordem humana da qual fazem parte o professor e o reverendo, represen-
tantes legitimados e institucionalizados pela ordem social da religião e do 
saber acadêmico. 

A ação, desse modo, não está no eixo da autonomia ou da criativi-
dade, mas de uma “vontade” preestabelecida que impõe ao movimento dos 
sentidos um direcionamento unívoco e fechado. Isso implica que a maçã 
terá de cumprir seu trajeto previamente estabelecido a partir de duas von-
tades: a humana e a divina. Nas afirmativas “É o tempo que faz isso” e “É a 
vontade de Deus”, as vontades não se chocam, haja vista que uma se segue à 
outra sem estabelecer conflito, pois o efeito de sentido é o do reforço mútuo 
do dizer, homogeneizando o discurso. Ambos os discursos se investem de 
autoridade, por um lado, pela ilusão de completude presente no discurso da 
academia e da ciência representado pela figura do professor Daumer; por 
outro lado, pela ilusão de completude situada na instância do sagrado den-
tro do discurso religioso representado pela figura do reverendo.

Contudo, o olhar de Kaspar Hauser, ausente desses padrões, acaba 
por se constituir dentro do discurso como subversivo, pois apresenta outra 
lógica possível, mas recusável pelo sistema de pensamento ideológico pre-
sente. “Essa maçã é esperta. Ela pulou por cima do pé e continuou a correr”, 
diz Hauser, apontando que não é nem a vontade divina, nem a vontade 
humana que comandam a maçã, mas a própria maçã, aqui personificada 
pela fala do personagem, e que resolve se esconder no mato por vontade 
própria. Ocorre, então, uma ruptura com o sistema lógico instituído pelas 
instituições sociais cujas forças de poder oprimem os movimentos e blo-
queiam sua continuidade. A maçã inesperadamente “pula por cima do pé” 
do reverendo e rompe com o fio discursivo da autoridade. Nesse momento, 
a maçã de Kaspar Hauser deixa de ser aquela de Newton, cuja trajetória 
é previsível, mecânica, cartesiana e universal, tal como é da vontade do 
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professor Daumer e do reverendo, passando a ser, então, uma maçã da 
singularidade, do imprevisível, de um possível dentro dos impossíveis e das 
incompletudes humanas. 

Como já abordamos, duas forças se chocam: a de Kaspar Hauser, 
este tomado pela incompletude, com sua lógica própria; por sua vez, a do 
professor Daumer junto com o reverendo, os quais constituem a lógica 
institucionalizada e marcada pela ilusão de completude. Sobre isso, vale 
ressaltar que é significativa a presença da figura de um eclesiástico, sim-
bolizando o poder da igreja, e a do professor, simbolizando o poder do 
tradicionalismo escolástico, pois ambos encarnam no filme o discurso do 
poder sacralizado da opressão e do condicionamento. A breve fala do 
reverendo nessa cena já carrega em si toda essa superioridade absoluta e 
opressora: “É a vontade de Deus”. Segundo Assunção (2012, p. 12), “todo 
discurso religioso possui traços e propriedades de um discurso autoritá-
rio”, pois “o discurso religioso materializa-se na voz daquele que fala em 
nome de Deus e, nesse contexto de discursivização, irrompem estratégias 
interpelativas ideológicas”. Assim, quando, no filme, o reverendo evoca e 
determina a “vontade de Deus”, o discurso que se impõe é o autoritário, 
pois interdita a possibilidade do dizer do Outro.

A ideia de “Deus”, no caso, do Cristianismo, está marcada pela esfera 
da “onipresença” e da “onipotência”. Podemos tomar como exemplo disso 
um trecho da bíblia cristã, da qual selecionamos os versículos 23 e 24 do 
capítulo 23 do livro de Jeremias, no Antigo Testamento. Nesses versículos, 
temos as seguintes formulações: “23 - Sou eu apenas Deus de perto, diz 
o Senhor, e não também Deus de longe? 24 - Esconder-se-ia alguém em 
esconderijos, de modo que eu não o veja? diz o Senhor. Porventura não 
encho eu o céu e a terra? diz o Senhor” (Bíblia, Jeremias, cap.23, versículos 
23-24). O enunciado “é a vontade de Deus” do reverendo está carregado 
dessa memória de onipresença e de onipotência bíblica, como podemos 
constatar nos dois versículos. O dizer sacralizado, nessa discursividade, 
quer-se detentor de todos os espaços e, por conseguinte, não permite a 
esfera do outro na interlocução. É um discurso marcado pela unicidade de 
uma formulação afirmativa e pontual que não dá lugar – daí autoritário 
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– para que o outro se coloque no discurso. Além disso, esse enunciado se 
insere como predicado de um sujeito que não está na frase explicitamente 
marcado, “pois o referente está ausente, oculto pelo dizer; não há inter-
locutores, mas um agente exclusivo, o que resulta na polissemia contida” 
(Orlandi, 2009, p. 15-16). Contudo, se repararmos no diálogo presente na 
cena aqui em análise, podemos encontrar essa referência no discurso do 
professor, pois a ele se refere, cristalizando-o e sacralizando-o.

Quando Orlandi (2009, p. 13) afirma que “não há discurso sem 
sujeito nem sujeito sem ideologia”, podemos considerar justamente que 
todo enunciado é marcado pelo ideológico e, portanto, atravessado por sub-
jetividades. No funcionamento discursivo desse diálogo, Estado e Religião 
são as vozes, isto é, as subjetividades que se relacionam e se legitimam. No 
enunciado dito pelo reverendo, a figura de “Deus” se investe do dizer dog-
mático e o legitima, interpelando ideologicamente Kaspar Hauser diante 
da sacralização do dizer, reafirmando e representando, ao mesmo tempo, o 
discurso do Estado, o qual tem na figura do professor Daumer seu repre-
sentante. Estado e religião convergem discursivamente para um mesmo 
lugar: o do discurso autoritário para o qual o dizer do outro não tem lugar. 
As duas vontades, a humana e a de Deus, se alinham numa mesma voz, na 
medida em que a ordem humana só pertence aqui àqueles que representam 
os sistemas ideológicos que compõem o discurso do poder simbolizados 
pela academia e pela religião.

Olhares sobre a maçã

No atual percurso do trabalho, tal como já explicitado, desenvolve-
remos uma análise sobre as imagens em suas especificidades que compõem 
o mesmo recorte discursivo em que se situa o diálogo anteriormente ana-
lisado. Para tanto, selecionamos enquadramentos que abordam de forma 
emblemática a sequência em questão, dando a noção de sua totalidade den-
tro do recorte analítico, bem como de seu encadeamento e funcionamento 
específicos, ao mesmo tempo em que o discurso verbal, sempre que neces-
sário, será resgatado. Abaixo, seguem as imagens:
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Figura 1 Figura 2

Fonte: O Enigma de Kaspar Hauser 
(1974)

Fonte: O Enigma de Kaspar Hauser 
(1974)

Figura 3 Figura 4

Fonte: O Enigma de Kaspar Hauser 
(1974)

Fonte: O Enigma de Kaspar Hauser 
(1974)

Figura 5

Fonte: O Enigma de Kaspar Hauser (1974)

Temos nessa sequência cinco cenas selecionadas. A cena representada 
pela Figura 2 está em plano americano. Nela, os três personagens, próximos 
do olhar do expectador, também estão próximos entre si. Enquanto expec-
tadores, nossos olhares estão presos a eles: o verde das plantas emoldura os 
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personagens, impedindo que percamos o foco neles. Presos também estão 
os olhares do reverendo e de Kaspar Hauser, que se voltam para a figura do 
professor com maçãs na mão, enquanto desenvolve o discurso professoral. 
Nessa relação emissor/receptor que a imagem sugere, vale notar que, assim 
como o professor, o reverendo também segura algumas maçãs. Kaspar Hau-
ser, por sua vez, permanece durante toda a sequência sem tocá-las; chega 
a segurar rapidamente o galho da macieira para observá-lo, mas não seus 
frutos. Segurar as maçãs aqui não se resume apenas a um gesto mecânico, 
mas a um gesto discursivo, pois a maçã, enquanto elemento discursivo, é 
posse do reverendo e do professor. Em outras palavras, o discurso religioso 
e o discurso acadêmico tomam nas mãos o poder do dizer e se legitimam 
mutuamente, na medida em que ambos se legitimam e se reafirmam 
mutuamente tanto pela autoridade da religião, quanto pela autoridade da 
academia, ou seja, sacralizados e cristalizados, de “significações estabiliza-
das, normatizadas por uma higiene pedagógica do pensamento” (Pêcheux, 
2014, p. 51) que desconsidera a polissemia, a ruptura e a incompletude.

Já a Figura 4 se encontra em plano geral, aberta para o movimento, 
para a ação dos personagens. Kaspar e o reverendo ficam próximos do cen-
tro. Professor Daumer se dirige para o fundo da imagem. Há uma trilha no 
chão onde os personagens se situam, onde a maçã será lançada pelo profes-
sor para provar sua teoria da vontade humana sobre as coisas e sacralizada 
pela vontade divina. O plano geral sofre um corte breve ao apresentar, 
como podemos observar na Figura 4, em primeiro plano, o pé do reve-
rendo para demarcar o limite do movimento da maçã, sob o comando da 
vontade humana e sob a delimitação e legitimação religiosa. O que vemos 
na sequência é o inesperado frente à catequização pedagógica: lançada pelo 
professor, a maçã pula o pé do reverendo em seu trajeto e some para além 
do enquadramento da cena. Tal sequência fílmica, em sua especificidade de 
planos e movimentos, desenvolve seu trajeto discursivo paralelamente ao do 
discurso verbal. Nas palavras de Gregolin (2003, p. 98):

Os trajetos simbólicos, construtores do imaginário social, dependem 
de um diálogo entre sujeitos, entre enunciadores (que fazem circular 
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concepções de mundo) e enunciatários (que as interpretam, reconhe-
cendo-as ou não). Nesses trajetos, através dos múltiplos imaginários, 
traduzem-se visões de mundo que coexistem, superpõem-se ou ex-
cluem-se enquanto formas reguladoras do cotidiano.

Se, no plano verbal, a fala de Kaspar Hauser atesta, por fim, que a 
vontade é da maçã, o que configura uma ruptura com os discursos do poder, 
no plano visual, representado pela Figura 5, ocorre uma ruptura expressa na 
imagem. Vemos nessa cena Kaspar Hauser tendo em mãos pela primeira 
vez a maçã e a erguendo para o alto até devolvê-la para o professor. A fruta 
que, na Figura 2, se configurava como posse absoluta do discurso religioso e 
do acadêmico que a tinham em mãos, tem na figura 5 sua posse subvertida 
e passa a ser do discurso de Kaspar que a ergue para a perplexidade dos 
demais.

Não por menos, como mostra a Figura 1, a primeira imagem dessa 
sequência se caracteriza pelo primeiro plano. Nela, um galho de macieira 
é focalizado. As maçãs estão verdes. O segundo plano está desfocado de 
modo a salientar o primeiro. Com esse plano instaura-se a maçã como 
elemento significante e significativo que se desenvolve no movimento 
dos sentidos que os discursos verbal e não-verbal constroem. Nessa ima-
gem, não há o discurso verbal, mas apenas essa presença absoluta que se 
desenvolve nas relações de poder que se chocam no decorrer da sequência 
discursiva. Nas palavras de Gregolin, (2003, p. 103), “não é possível haver 
relação de poder sem pontos de insubmissão que, por definição, lhe esca-
pam”. (Gregolin, 2003, p. 103). Entram em funcionamento no discurso as 
relações de ordem e ruptura, duas instâncias de uma maçã agora amadurada 
nesse embate entre a ordem e a subversão, entre a completude pétrea do 
mesmo e a incompletude do outro.

Quanto ao professor, temos na própria condução de sua didática a 
erupção do imaginário do professor transmissor, do sacerdote do saber, isto 
é, daquela figura impositiva da qual emana o saber inflexível, inquestionável 
e conclusivo em que a mediação pedagógica não tem vez e o olhar proces-
sual da pedagogia inexiste nesse tipo de prática docente. Se a trajetória da 
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maçã dos detentores do saber sagrado e acadêmico segue em linha reta e 
tem como limite de seu movimento a força da percepção mecânica institu-
cional, vislumbrando como “natural toda estrutura de movimentos, espaços, 
distâncias, gestos, objetos, construída pela estereotipia da nossa percepção” 
(Blikstein, 1990, p. 74), já a maçã de Kaspar Hauser segue outra trajetória, 
uma trajetória que transcende os “óculos sociais”2 e que turva o olhar natu-
ralizado do poder.

Nesse sentido, tanto o reverendo quanto o professor, nessa cena do 
filme, ignoram o pensamento dialético em detrimento do pensamento 
mecânico e estável, postura essa que não só nega o caráter processual e 
instável das significações, como também insiste num modelo de educação 
arcaico e limitador, aos moldes de uma escola opressora, impositiva, carre-
gada de lógicas e certezas. Kaspar Hauser desconstrói essas certezas, propõe 
outro trajeto discursivo, deixa perplexa a previsibilidade dos “óculos sociais” 
que seus instrutores querem lhe impor. 

Numa mediação pedagógica efetiva, o professor é aquele que traba-
lha com as incertezas e com as incompletudes, desnaturalizando discursos 
institucionalizados e propondo caminhos de criatividade e de transcendên-
cia por meio da intermediação e da inclusão do olhar do outro no processo 
de construção dos sentidos, postura essa completamente contrária à dos 
personagens do reverendo e do professor. Cabe a Kaspar Hauser, com sua 
maçã viva, dinâmica, esperta e pulsante, desconstruir a maçã newtoniana 
à mercê das leis mecânicas da sociedade e, por conseguinte, desestruturar 
o discurso autoritário, contestando-o imperativamente (“deixem as maçãs 
repousarem”) e propondo com a mediação uma nova ordem e rearranjo dos 
sentidos (“Essa maçã é esperta. Ela pulou por cima do pé e continuou a correr”). 

Com sua maçã insubordinável, antinewtoniana e viva, Kaspar 
Hauser “descodifica de modo aberrante a significação do mundo” (Bliks-
tein, 1990, p. 55), isto é, recodifica o mundo, abalando os referentes dos 

2 Expressão utilizada por Izidoro Bliknstein (1990) em seu livro “Kaspar Hauser ou a fa-
bricação da realidade” para definir os “padrões perceptivos”, isto é, os “estereótipos da per-
cepção” que delimitam a percepção humana pelas vias do condicionamento ideológico cuja 
ordem e sentidos estão estratificados e naturalizados numa percepção pronta e homogênea.
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sentidos estáveis e cristalizados. Ao discurso pétreo do professor e do reve-
rendo, embora irredutíveis em suas afirmativas, resta a perplexidade. A 
Kaspar Hauser, esse “serzinho” avesso, diferente e bizarro daqueles outros 
“serzinhos” cuja história “está dominada, desde o ponto de partida, pelo 
constrangimento forçado da ordem humana, que cada mãe grava, sob a 
forma de ‘amor’ ou ódio materno, desde seu ritmo alimentar e adestra-
mento, no animalzinho humano sexuado” (Althusser, 2000, p. 62), cabe a 
estranheza frente à ordem naturalizada das relações humanas e, portanto, o 
papel de desnaturalizá-la.

Carlos Drummond de Andrade (2003, p. 27), no poema “A Flor e 
a Náusea”, metaforiza essa subversão pela imagem de uma flor, tal como 
mostra o trecho a seguir:

Uma flor nasceu na rua!
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada
ilude a polícia, rompe o asfalto.
(...)
Sua cor não se percebe.
Suas pétalas não se abrem.
Seu nome não está nos livros.
É feia. Mas é realmente uma flor
Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde
e lentamente passo a mão nessa forma insegura.
Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se.
Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico.
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.

Kaspar Hauser não pertence ao mundo da plenitude, das certezas, 
dos padrões. Com sua incompletude e estranheza, ele, munido de sua maçã 
antinewtoniana, aos moldes da flor insegura e feia de Drummond, rompe 
com as estruturas estratificadas e endurecidas do discurso religioso e aca-
dêmico cujas estruturas de poder tentam interpelá-lo e interditá-lo a todo 
o momento. 
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Para ilustrar melhor esse ponto da análise, vale citar brevemente 
outra sequência. Abaixo, nas Figuras 6 e 7, vemos que é justamente num 
outro amor, o qual se difere da “forma de ‘amor” que Althusser descreve e 
que apenas insere o ser na ordem humana, Kaspar Hauser, por reconhecer 
no outro a si mesmo, na falta e na incompletude que lhe constitui, avesso 
aos sentidos instituídos de completude e de autoridade, segura em seus 
braços um bebê. A cena que lhe antecede é a do terror que o personagem 
sente ao se deparar com uma galinha, essa “coisa” do mundo, objeto imposto 
pela vontade humana, assustadora a seus olhos sem referentes. Segue-se a 
cena em que Kaspar Hauser segura um bebê e diz: “Mãe, sou desprezado 
por todos”. Nessa cena, ambos, bebê e Hauser, choram.

Figura 6 Figura 7

Fonte: O Enigma de Kaspar Hauser 
(1974)

Fonte: O Enigma de Kaspar Hauser 
(1974)

Na consonância de lágrimas e angústias desses dois rebentos recém-
nascidos para as significações do mundo, surge também a constatação de 
um mundo que despreza e oprime a amplitude e a polifonia dos seres, bem 
como suas possibilidades de transcendência, tudo em nome de uma ordem 
já-lá, pronta para negar e conter os movimentos das maçãs que transcendem 
e ultrapassam as barreiras dos sentidos já traçados pelas instituições sociais, 
sentidos esses cheios de hierarquia e estancados na homogeneidade. Ao 
mesmo tempo em que o choro revela esse mundo, ele mostra seu outro 
viés negado, desvelando-o numa forma de relação que, se faltava na prática 
educativa homogeneizadora e fria do reverendo e do professor, nesta se 
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expressa em toda sua carga dramática de identificação e consciência do que 
representa estar nesse mundo de imposições e incompreensão. 

Considerações finais

Caminhar pelos trajetos do discurso nos propõe um olhar analítico 
atento e que se proponha a enfrentar não só as nuances de uma análise, mas, 
no caso de um filme como “O Enigma de Kaspar Hauser”, um olhar que 
encare as estruturas do discurso e suas espessuras carregadas de olhares, de 
ideologias, de vozes e rupturas.

No recorte discursivo trabalhado, falas e imagens apresentam para 
nosso olhar analítico suas especificidades tanto no âmbito verbal, quanto 
no âmbito não-verbal. Atentar para essas especificidades e relacionar suas 
vozes requer sempre um movimento de análise que não está pronto, mas 
que se constitui a cada movimento dos sentidos em funcionamento.

Kaspar Hauser nos trouxe, em cada uma das cenas analisadas, o 
enfrentamento entre a racionalização que o pensamento analítico solicita e 
o reconhecimento da incompletude que permeia os discursos. Nesse sen-
tido, seguimos a trajetória aparentemente retilínea da maçã, mas visamos 
suas curvas, seus declives, seus desditos e não-ditos, suas relações com uma 
ordem que não está engessada na estrutura, mas pulsa na ordem também 
das relações de poder presentes em nossa sociedade.

Ao realizar tal enfrentamento, podemos compreender que as estru-
turas do poder não operam isoladamente, mas se inter-relacionam. No caso 
de nosso corpus analítico, o discurso religioso e o discurso do saber acadê-
mico operam seus sentidos numa espécie de contrato discursivo em que a 
legitimação procura assegurar a posse do dizer. São discursos que estão no 
filme, mas que não se restringem a ele, pois nos ajudam a compreender as 
estruturas que permeiam nosso cotidiano dentro de uma visão disciplinar 
dos sentidos, daí pedagógica, onde a mediação perde seu viés relacional e 
dialético, dando lugar a uma estrutura de saber que se impõe como única 
possível e de caminho plano, retilíneo e incontestável.
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Desse enfrentamento podemos aprender uma lição: o embate de 
forças discursivas não se dá de forma unilateral. Nas camadas discursivas 
do verbal e do não-verbal, a ruptura é o elemento motriz através do qual 
podemos pensar a mediação constituída e materializada em sua plenitude, 
uma plenitude marcada pela incompletude, pela possibilidade de, através 
da emergência do outro, dar volume e direito a essa voz muitas vezes repri-
mida, mas que deve ter seu lugar e seu timbre irrompendo nos sentidos 
do mundo, pois é só por meio do sentido não acabado que o sentido vive, 
movimenta-se e, assim, exerce sua função inexorável que é significar.
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10. A HOS(TI)PITALIDADE NOS DIZERES DE 
HAITIANOS DE TRÊS LAGOAS - MS1

Renata Aparecida Ianesko

Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento

Introdução

Ocorreu em 2010 um grande fluxo migratório dos haitianos em dire-
ção a outros países, com destaque o Brasil, pois houve um forte terremoto 
no país, que acreditamos ter sido uma das motivações para esse processo 
migratório. 

É importante observar que a história do Haiti foi marcada por gran-
des fluxos migratórios, conforme Blackburn (2001); em torno dos anos de 
1793 e 1803, o Haiti iniciou sua história de imigração com milhares de 
escravizados africanos sendo levados para o país. O povo haitiano sofreu 
também com uma ampla luta pela independência e, por conseguinte, jun-
tamente com sua independência, conseguiu a libertação dos escravizados. 
Segundo o autor, o Haiti foi o “primeiro estado Americano a afirmar a 
Liberdade civil de todos os habitantes” (Blackburn, 2001, p. 278), em 1804. 
Esse grande feito, porém, ocasionou várias sanções, bloqueios e intervenções 
negativas de outros países, como retaliações de âmbito político e econô-
mico, consequências que refletem ainda hoje na história do Haiti, como a 
desterritorialização haitiana, a qual “é movida por influências econômicas 
e naturais todavia, com a saída do Haiti, os emigrantes levam consigo suas 
territorialidades, sua memória nacional, seus costumes, suas identificações, 
ou seja, sua carga simbólico-cultural” (Santos; Burgeile, 2017, p. 17). 

1 Este capítulo é um recorte da tese de doutoramento defendida no dia 05 de setembro de 
2019 no programa de Pós-Graduação em Letras da UFMS, financiada pela Fundação Ron-
dônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado 
de Rondônia – FAPERO.
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Este artigo tem como objetivo trazer à tona as vozes de sujeitos 
haitianos moradores em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, 
perpassadas pela constituição identitária, com o intuito de interpretar como 
se manifestam as noções de “hos(ti)pitalidade”, buscando os efeitos de sen-
tido que ecoam de seus dizeres. Para isso, trazemos cinco recortes de três 
sujeitos haitianos (S4, S8 e S10), representados por um número, por exem-
plo: sujeito 1 (S1) e em cada sequência discursiva (SD), há um recorte do 
dizer do haitiano, a qual está numerada, na análise, pela ordem em que se 
apresenta no texto, por exemplo SD1, SD2 e assim por diante.

Partimos do pressuposto de que houve um aumento significativo no 
número de haitianos que ingressaram no Brasil a partir de 2010, e princi-
palmente, depois de 2012, com o reconhecimento do “visto humanitário” 
para os haitianos. Assim, temos como hipótese que, ao saírem de seu país, os 
imigrantes haitianos vislumbram prosperidade no Brasil. Porém, ao chegar, 
supõe-se que sofram hostilidades por serem imigrantes, afrodescendentes 
e pela situação econômica. Enunciamos aqui do lugar teórico-metodoló-
gico do método arqueogenealógico a partir das noções de Foucault (1979, 
2006), levando em consideração a história e o momento social em que o 
discurso é proferido e recorremos, como base teórica, a Análise de Discurso 
de linha francesa, com uma abordagem transdisciplinar de perspectiva des-
construtivista de Derrida (1999, 2003), discutindo, a partir dessa ótica, a 
noção de hos(ti)pitalidade (Derrida, 2003).

Isto posto, para essa discussão, dividimos este texto em duas seções. A 
primeira, intitulada “(Per)cursos teórico-metodológicos” se refere ao desen-
volvimento do viés teórico-metodológico, com explanações sobre o método 
utilizado, bem como os autores que baseiam a pesquisa. Em seguida, na 
seção dois, tratamos das reflexões que concernem às análises, com o intuito 
de interpretar os dizeres dos haitianos relacionados à noção de hos(ti)pita-
lidade. Por fim, apresentamos as considerações finais, retomando a hipótese 
que guiou nossas discussões.
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(Per)cursos teórico-metodológicos

O caminho teórico-metodológico desta pesquisa é baseado nos 
princípios oriundos da Análise de Discurso (AD) da linha francesa, que 
busca compreender a produção social de sentidos ligados à ideologia e 
ao inconsciente. Nessa perspectiva, adotamos a noção de sujeito baseada 
na psicanálise, para entendermos os fios discursivos nos dizeres dos hai-
tianos, o Outro, ou seja, o sujeito do inconsciente. Em relação ao Outro 
ou ao grande Outro, este é um conceito da psicanálise desenvolvido por 
Lacan (2008) para se referir ao inconsciente, à nossa organização subjetiva 
tecida pelo acesso à linguagem. Conforme Longo (2006, p. 48), “o sujeito 
do inconsciente é efeito do significante, está submetido aos significantes 
que lhe sucedem: o sujeito está apagado nos significantes que com ele se 
encadeiam”. O sujeito do inconsciente é, portanto, um efeito da linguagem 
(do significante), o qual interage com o Outro. 

Para tanto, percorremos o caminho teórico-metodológico do 
método arqueogenealógico foucaultiano, que tem como propósito discu-
tir como surgem e se transformam os saberes e, utilizando a terminologia 
nietzchiana, foi nomeado por Foucault (2007) como “genealogia”. Esse 
método pretende, segundo o filósofo, rastrear, nos arquivos da humanidade, 
a origem dos discursos e entender as razões pelas quais os discursos são 
expressos em determinada época e não em outra, fazendo relação com suas 
práticas discursivas. 

De acordo com Foucault (2017), “enquanto a arqueologia é o método 
próprio à análise da discursividade local, a genealogia é a tática” (Foucault, 
2017, p. 172). A noção de arqueologia pretende compreender a história 
dos conceitos e a forma pela qual constituíram o status de validação e tem 
como propósito abordar a epistemologia (conhecimento), construindo uma 
história dos saberes. Por meio desse método, buscamos entender as regu-
laridades do discurso, “escavando”, nos dizeres dos sujeitos haitianos, as 
marcas linguísticas que podem representar sua formação discursiva. 

Entendemos a noção de discurso como táticas de poder e o poder 
como tecnologias com uma finalidade (estratégia): a prática de regularidades 
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(Castro, 2009). Assim, o discurso é um elemento em um dispositivo estra-
tégico de relações de poder (Foucault, 2017). Tendo em vista essa noção 
de discurso, neste capítulo refletimos sobre o discurso dos haitianos per-
passado por uma forma pela qual o poder se expressa, como forma de 
potência e relação, e não como instituição. Para Foucault (2017), o poder 
é imanente a outros sistemas, o poder gera resistência e as suas relações 
são objetivas e intencionais.

Sendo assim, o método arqueogenealógico (arqueologia e genealo-
gia) foucaultiano tem como objetivo “enxergar analiticamente, na dispersão 
de enunciados, regularidades de acontecimentos discursivos”, os quais o 
autor chama de Formação Discursiva. Dessa forma, a atividade proposta 
nesta pesquisa é uma maneira de investigação (escavação) e tem como obje-
tivo considerar fatos e acontecimentos antes deixados de lado e enxergar 
analiticamente os traços de subjetividades dos sujeitos haitianos (Gregolin, 
2004, p. 91). Consideramos que, por meio dessa escavação, podemos encon-
trar fatos e acontecimentos socio-históricos importantes para refletir sobre 
os dizeres dos haitianos, os quais, muitas vezes, são ignorados.

Conforme Foucault (2017), todo conceito cristalizado é uma cons-
trução histórica, a qual está inserida no meio social em que o discurso 
possui uma noção de prática formadora de saberes, de poderes e de resis-
tências. Desse modo, entendemos que todo discurso acontece na relação 
com outros discursos e no movimento tenso entre materialidade linguística 
e as construções sociais, históricas e ideológicas (Orlandi, 1999). 

Para tanto, a análise é feita de forma a refletir sobre o interdiscurso 
no dizer do intradiscurso. Já a etapa do levantamento do corpus se fun-
damenta em tomada de decisões, as quais pretendem refletir sobre o que, 
como e quem são os sujeitos envolvidos na pesquisa, tendo em vista que 
pesquisar é, antes de tudo, trilhar caminhos distintos dos convencionais, 
perturbar as certezas e convicções. Acreditamos que o papel do pesquisa-
dor ocupa destaque no processo de elaboração da pesquisa, representando 
aquele que toma as decisões da teoria, da análise, pois traça o caminho 
baseado nas observações e percepções durante a investigação e realiza sua 
investigação tendo em mente os objetivos propostos, em um movimento 
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constante entre teoria e metodologia, cujo ápice é a realização da análise e 
reflexão sobre o corpus.

Em consonância com a metodologia proposta, o levantamento do 
corpus foi feito de modo a tornar possível um estudo sobre os efeitos de sen-
tido e os gestos de interpretação que o sujeito haitiano tem de si e do outro 
nesse novo espaço de experiência, o Brasil. Entendemos que a produção de 
texto – oral, neste caso – é como um dispositivo de produção a partir de 
uma óptica discursiva que se encontra numa configuração socio-histórica 
enunciativa (Cf. Rocha; Daher; Sant’anna, 2004). 

Antes de cada entrevista, foi entregue um termo de consentimento 
para que os sujeitos haitianos assinassem, no qual constavam as infor-
mações sobre a pesquisa. O roteiro foi elaborado a partir do contato da 
pesquisadora com os sujeitos durante as aulas de Português para haitianos 
na escola municipal Professor Lot Rigo, em 2016, em Três Lagoas, onde 
a pesquisadora fez observação participativa nas aulas e em curso de Por-
tuguês oferecido na UFMS. Essas aulas referem-se a um curso oriundo 
do projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
intitulado “Brasil Haiti: troca de saberes a partir da UFMS/CPTL”. Esse 
roteiro foi base para todas as entrevistas, servindo somente como um guia, 
uma vez que cada entrevista foi singular, com suas especificidades, fazendo 
surgir diferentes questionamentos, a depender do caminho que a conversa 
com o haitiano seguia. Cada entrevistado, baseado na sua subjetividade, 
percorreu caminhos diferentes no seu dizer, baseando seu intradiscurso nos 
assuntos que mais importavam para ele(a). 

Recorremos à aplicação de entrevistas como “uma espécie de roteiro 
condutor de algo que se poderia considerar uma “interação antecipada” com 
o outro que se pretende entrevistar” (Rocha; Daher; Sant’anna, 2004, p. 17). 
Nesse roteiro, desenvolvemos perguntas acerca de tópicos como escolari-
dade, informações sobre o trajeto até o Brasil, os motivos pelos quais deixou 
o Haiti, religião, dificuldades encontradas, diferenças culturais entre os dois 
países, se está satisfeito em ter imigrado para o Brasil, como foi a inserção 
social, como é a relação com os brasileiros, o que considera que o brasileiro 
pensa sobre ele.
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O corpus da pesquisa é constituído por cinco recortes orais de hai-
tianos participantes de ambos os cursos, com idade entre 18 a 50 anos. 
Alguns alunos frequentavam as aulas durante a semana na escola munici-
pal Professor Lot Rigo, e aos sábados na UFMS. Obtivemos um número 
maior de entrevistados do sexo masculino, em detrimento do sexo femi-
nino. O período de coleta ocorreu entre os meses de fevereiro e agosto de 
2016. As entrevistas foram gravadas e, após a finalização do processo de 
coleta de dados, foram transcritas seguindo as normas do NURC (Norma 
Urbana Linguística Culta – projeto de referência nacional, descrito por 
Preti (1999), inaugurado em 1969 com o objetivo de documentar a norma 
falada culta de cinco capitais brasileiras.

O movimento de mudança de país, realizado pelo sujeito que imigra, 
causa efeitos na subjetividade pela cultura que difere de seu país de origem 
ou outras relações que aconteceram no processo de deslocamento. Nessa 
direção, tanto o estrangeiro como o lugar que o recebe sofrem um estranha-
mento que se baseia nos efeitos de subjetividade pautada na familiaridade 
e diferenciação entre o eu e o outro. Esse embate com o imigrante, baseado 
no estranhamento, desperta ideias no inconsciente do sujeito, relaciona-
das à forma hostil e/ou hospitaleira, que propõem um efeito de regressão 
subjetiva.

Derrida (2003) reflete sobre a palavra “hostis”, a qual, na língua 
latina, significa “hóspede”, mas também pode significar “hostil”, “inimigo”, 
então, cria a palavra “hos(ti)pitalidade”, ou seja, esse novo termo é a junção 
de hostilidade com hospitalidade e tem por objetivo mostrar a ambigui-
dade desse movimento entre aquele que chega no lugar novo e aquele que 
o recebe.

Salientamos que o termo hospitalidade possui uma característica 
ambivalente pela sua constituição lexical. O termo tem origem no latim 
hospes e o composto é hasti-pet-s. As derivações de pet têm sua alternância 
em pot com o significado de “senhor”. Potis é, para Benveniste (1969), o 
esposo na relação conjugal ou chefe de uma certa unidade social, clã, tribo. 
Com relação ao termo hostis, encontramos o sentido de hospitalidade e, 
no entanto, também significa hostil, que pode ser relacionado ao inimigo/
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estrangeiro, o que nos permite entender que estrangeiro pode ter o sentido 
tanto de hóspede como inimigo. Nessa linha de raciocínio, Derrida (2003, 
p. 15) assevera que:

O estrangeiro é, antes de tudo, estranho à língua do direito na qual 
está formulado o dever de hospitalidade, o direito ao asilo, seus limi-
tes, suas normas, sua polícia, etc. Ele deve pedir a hospitalidade numa 
língua que, por definição não é a sua, aquela imposta pelo dono da 
casa, o hospedeiro, o rei, o senhor, o poder, a nação, o Estado, o pai, 
etc. estes lhe impõem a tradução em sua própria língua, e esta é a 
primeira violência. A questão da hospitalidade começa aqui: devemos 
pedir ao estrangeiro que nos compreenda, que fale nossa língua, em 
todos os sentidos do termo, em todas as extensões possíveis, antes e a 
fim de poder acolhê-los entre nós. 

Fazemos, portanto, a seguinte reflexão: quem é o estrangeiro? O que 
significa ir para o estrangeiro? Derrida (2003, p. 39) afirma que “estran-
geiro é entendido a partir do campo circunscrito de ethos, ou da ética, do 
habitat, ou da estada como ethos, da Sittlichkeit, da moralidade objetiva”. Ao 
fazermos uma reflexão sobre a hospitalidade, permitimos a possibilidade 
de uma delimitação rigorosa das fronteiras, pois nos referimos às noções 
de familiar/não familiar, estrangeiro/não estrangeiro, cidadão/não cidadão, 
privado/não privado (Derrida, 2003). O estrangeiro é, portanto, aquele que, 
ao chegar em outro país, questiona as certezas, os comportamentos, manei-
ras de pensar, sentidos que já foram naturalizados (Kristeva, 1994).

A lei da privacidade, que também é uma lei da hospitalidade, tem, 
para Derrida (2003), o sentido de proteger a própria hospitalidade, tendo 
em vista que pretende ser o senhor em casa (chez-moi) para poder rece-
ber quem quiser. Assim, temos a impressão de que o estrangeiro torna-se 
indesejável, pois entra em chez-moi, ou seja, entra em minha casa, a qual 
está sobre minha “soberania de hospedeiro. O hóspede torna-se um sujeito 
hostil de quem me arrisco a ser refém” (Derrida, 2003, p. 49).

A lei da hospitalidade se encontra na ligação entre a hospitalidade 
tradicional, a hospitalidade no sentido corrente e o poder. Essa ligação é 
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o poder em sua finitude, na necessidade do hospedeiro de escolher, sele-
cionar seus convidados ou hóspedes, em outras palavras, àqueles a quem o 
hospedeiro decide dar asilo ou hospitalidade. Dessa forma, “não há hospi-
talidade, no sentido clássico, sem soberania de si para consigo, mas, como 
também não há hospitalidade sem finitude, a soberania só pode ser exercida 
filtrando-se, escolhendo-se, e, portanto, excluindo e praticando violência” 
(Derrida, 2003, p. 49). Há, portanto, um paradoxo nos sentidos da palavra 
“hospitalidade”, pois, ao invés de incluir, pode excluir, segregar, extirpar, 
selecionar os que eu desejo e os que eu não desejo como meus hóspedes, já 
que, pela lei da privacidade, temos o direito de selecionar quem entra em 
minha casa (chez-moi), em minha nação, e quem não entra.

Derrida (2003) faz o seguinte questionamento: como distinguir 
entre um hóspede e um parasita? Para o autor, a diferença entre os dois 
termos é estrita, no entanto, é necessário um direito que seria o da acolhida, 
as boas-vindas, pois “nenhum que chega é recebido como hóspede se ele 
não se beneficia do direito à hospitalidade ou do direito ao asilo” (Derrida, 
2003, p. 53). Dito de outra maneira, se o hospedeiro não tem esse direito 
de hospitalidade, só resta compará-lo a um parasita, clandestino, ilegítimo 
e passível de ser expulso ou detido.

Análise e discussão: entre a hospitalidade e a hostilidade

Iniciamos com a Sequência Discursiva 1, apresentando o dizer de 
S10 que se refere à resposta dada à pesquisadora sobre as vantagens e as 
desvantagens de ter vindo para o Brasil. Nessa sequência, o sujeito relata 
que fez um curso no Haiti para ser eletricista e, por isso, possui o conhe-
cimento de como iniciar e terminar um procedimento relacionado a essa 
área de atuação. No entanto, segundo ele, quando fala sobre a sua formação 
educacional, não sente que o brasileiro confia em seu trabalho, como acon-
teceria se fosse um eletricista brasileiro. Assim, ele descreve:

SD 1: só que aqui no Brasil não tem uma consideração...eu sou é...
eu sou profissional é:: na parte elétrica eu consigo na parte que eu 
entendi do projeto de começo até o fim de qualquer obra::...por isso 
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que qualquer obra que eu for inventar... eu tenho um conhecimento 
dessa parte:: ai prática e teórica:: e entendimento de experiência:: você 
acha que...você como brasileira:: será que é confiáveis:: você constrói 
sua casa:: você fala eu conheço um haitiano que é Eletricista ( ) me 
falou dele se você vai lá falar...tipo seu namorado sua esposo sei lá:: não 
sei como que é o procedimento:: ah:: eu conheço um haitiano eu tenho 
entendimento eu sabe mexe na parte elétrica você pelo menos conver-
sa comigo então você sabe qual a experiência que eu tenho...pode ter 
certeza que seu esposo vai falar:: você acredita nele:: entendeu::: [S10]

Com relação ao dizer de S10, observamos a presença de marcas repe-
tidas de primeira pessoa do singular “eu”, o que pode trazer o sentido de 
uma tentativa de reforçar a competência que possui, uma maneira de fir-
mar e marcar sua identidade, de se mostrar como um sujeito centrado, uno, 
completo. Entretanto, desconhece o fato de que pode assumir diferentes 
posições em um discurso por ser um sujeito cindido e clivado pela consti-
tuição do inconsciente.

Notamos, em eu sou é... eu sou profissional é... na parte elétrica eu 
consigo na parte que eu entendi do projeto de começo até o fim de qual-
quer obra, sentidos de uma atualização da memória por meio da ênfase sobre 
a profissão que ocupa e as habilidades que possui. O sujeito haitiano propõe 
retomar o sentido e demonstrar que ele é um sujeito com capacidade para 
realizar o trabalho, que tem conhecimento, o que se materializa no seu dizer. 

Dessa sequência discursiva, emergem efeitos de sentido de estra-
nhamento, pois ao enunciar como o brasileiro possivelmente o julga, 
ecoam do dizer de S10 efeitos de sentido das diferenças da língua e da 
cultura e a surpresa de S10 do chamado unheimlich - termo com o qual 
Freud (1975) se refere ao que é ao mesmo tempo estranho e familiar, 
estranho enquanto repetição do diferente, um paradoxo, algo reprimido 
que retorna e se repete. Unhemlich é o que deveria ter permanecido oculto, 
mas retornou, veio à luz de forma involuntária ou indesejada. A habi-
lidade, a inteligência e a capacidade de S10 estão sendo colocadas em 
dúvida e ele tenta, inconscientemente, desconstruir esse conceito cristali-
zado de um discurso de preconceito e hostilidade.
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Com relação ao trecho da SD1: só que aqui no Brasil não tem 
uma consideração::: e pode ter certeza que seu esposo vai falar:: você 
acredita nele::, observamos um fio de sentido de discriminação e hos-
tilidade. Destacamos, também, a expressão aqui no Brasil não tem uma 
consideração:::, por significar que, no Brasil, não há uma “valorização” ou 
“consideração” apropriada ao trabalho oferecido pelo haitiano e, talvez, dos 
outros que estejam na mesma situação (haitiano imigrante), representado 
pela generalização aqui no Brasil, manifestando ser afetado pelo discurso 
de hostilidade, pela condição de subalternidade. 

Assim, em vez de subjetivar, o sujeito demonstra sua frustração pelo 
sentido de “falta de consideração”, podendo ser metaforicamente deslizado 
para o sentido de frustração e hostilidade vivenciadas por S10, que acredita 
não poder exercer sua profissão no país em que se encontra por falta de cre-
dibilidade. Ele percebe essa falta de credibilidade pelo motivo exemplificado 
no seguinte trecho: eu conheço um haitiano eu tenho entendimento...eu 
sabe mexe na parte elétrica você pelo menos conversa comigo então você 
sabe qual a experiência que eu tenho... pode ter certeza que seu esposo 
vai falar:: você acredita nele:: entendeu:::

Ainda nesse trecho, observamos que S10 se expressa partindo de 
uma perspectiva de subalternidade, em que há uma discrepância entre a 
imagem tida sobre si mesmo e a que ele acredita que o brasileiro tenha dele. 
Essa última é uma imagem de desconfiança, de quem não pode ser compe-
tente o suficiente para realizar um bom trabalho, fato destacado no seguinte 
enunciado: pode ter certeza que seu esposo vai falar:: você acredita nele::. 
Essa experiência vivida por S10 acontece como um espaço de identificação 
e se define em pequena parte pelo conteúdo e mais pelos efeitos que emer-
gem, de pertencimento de hostilidade.

Essa formulação desencadeia efeito de falta de legibilidade no 
discurso, pois S10, ao ser interpelado pela ideologia e o inconsciente, traz 
no interdiscurso lembranças de situações anteriores similares às relatadas 
no momento da entrevista. Entendemos que a memória discursiva, quando 
representada por outro texto, reestabelece os seguintes elementos: os pré-
construídos, os discursos transversos, os elementos citados e os relatados, 
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ou seja, o dizer do sujeito tem uma formulação produzida, repetidamente, 
na condição do legível, do desejo de convencer, para enfatizar que a 
desconfiança de um trabalho bem-feito se encontra na condição do ilegível 
(Lacan, 1966).

O sujeito, desse modo, está na ordem do saber, enquanto o emprega-
dor está na ordem do poder. Entendemos que o saber está aliado ao poder; 
no entanto, no caso dos sujeitos haitianos, possuir o saber parece não validar 
seu discurso, pois são advindos de um país economicamente instável, em 
que os lugares de formação estão além das fronteiras do Brasil, represen-
tando uma condição de desconfiança, e, portanto, de subalternidade.

Em conformidade ao método arqueogenealógico foucaultiano, 
fazemos uma analogia à obra “Isto não é um cachimbo” de Foucault 
(1988), a qual faz referência à obra de Magritte, de 1929. Para o pintor, 
a poesia poderia ser comparada a um cachimbo, já que representa aquilo 
que gostaríamos de expressar por meio de pinturas, por exemplo. Dito de 
outra maneira, a pintura não é o objeto, é apenas uma representação dele. 
Essa obra, portanto, é utilizada para fazer reflexão ao tema representação. 
Nessa perspectiva, presumimos que, quando o haitiano se vê represen-
tado como alguém “sem capacidade”, essa imagem que o outro tem dele 
o influencia na sua forma de pensar de si mesmo. Isso faz com que S10 
realmente questione a sua competência, pois, como um espelho, acredita 
na imagem refletida, que, no entanto, é exterior a ele, é baseada na pers-
pectiva do outro (Lacan, 1998).

Segundo Foucault (2007), o conhecimento e a realidade não têm 
conformidade, não são um mesmo objeto. Nesse sentido, acreditamos que, 
para S10, não há conformidade entre aquilo que acontece – a falta de cre-
dibilidade do sujeito haitiano – e a imagem que tem de si mesmo – sujeito 
capaz de executar sua profissão. 

O filósofo acredita que por trás de todo conhecimento há um jogo de 
forças, o que nos permite refletir que, ao estar no Brasil, S10 está constante-
mente presente em um jogo de forças. Primeiramente, é necessário provar 
que é capaz de executar sua profissão e, segundo, que a falta de conhe-
cimento da língua não representa falta de habilidades profissionais. Em 
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outras palavras, há um jogo de forças entre como S10 é representado (visto) 
pelo outro (brasileiro) e como S10 se vê. Dessa maneira, o conhecimento 
não neutraliza forças, ao contrário, ele reforça discursos, inclusive os discur-
sos de hostilidade.

A sequência discursiva a seguir apresenta a resposta de S4 à pergunta 
sobre a possibilidade de ter passado por algum fato marcante, negativo 
ou positivo, ao chegar ao Brasil ou durante o deslocamento até aqui. Na 
sequência 2, o entrevistado diz que não gosta de pensar nas dificuldades, 
pois isso não traria nenhum benefício a ele:

SD 2: ah:: eu pensa:: tudo as coisas é da vida:: eu não vai lembrar das 
coisas que faz mal pra mim... eu não vai ficar:: eu não deixar ficar na 
cabeça não:: porque já sabe ler a Bíblia:: já sabe se outra pessoa:: não 
sabe ( ) da Bíblia e já sabo:: eu não aplicar o que está na Bíblia eu sabe 
todas as coisas:: na vida já escreve:: um dia ( ) vai mudar:: eu não vai 
ficar:: doido:: [S4] 

No trecho tudo as coisas é da vida, observamos um discurso de acei-
tação, emergindo efeitos de sentido de negação de que tenha passado ou 
que venha a passar por algum tipo de dificuldade. Já o trecho porque já 
sabe ler a Bíblia remete a uma explicação dos dizeres eu não vai lembrar 
das coisas que faz mal pra mim e eu não deixar na cabeça não, fazendo 
emergir o discurso religioso no dizer porque já sabe ler a Bíblia. Ecoam 
efeitos de sentido de que S4 é leitor da Bíblia e, como um cristão, a segue. 
Em outras palavras, nos parece um discurso cristalizado de que é dever do 
cristão conhecer a Bíblia e seguir seus ensinamentos para poder ser apro-
vado socialmente.

Da afirmação eu não vai lembrar das coisas que faz mal pra mim, 
o sentido que emerge é de que lembranças negativas não são bem-vindas 
para S4, por isso, ele quer omiti-las, pelo caráter depreciativo que causam 
em si, evocando sentidos entrecruzados de realidade e passado. Quando a 
pesquisadora pergunta a S4 se houve alguma dificuldade no Brasil, a pri-
meira memória resgatada do seu inconsciente faz com que seu superego 
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seja fortemente inscrito na sequência, como um mecanismo de defesa, pois 
expressar a referida memória pode enaltecer um acontecimento que não 
queira lembrar. 

Quando S3 diz que fará silêncio com relação à questão levantada 
pela pesquisadora, emergem efeitos de sentido de como funciona a tenta-
tiva de apagamento da memória, apagamento das coisas que faz mal. Isso 
ocorre ao enunciar: não vai lembrar das coisas que faz mal pra mim, o 
que nos possibilita presumir que a resposta à pergunta traz insatisfação ao 
sujeito da pesquisa.

Em outra sequência, ao perguntarmos se S8 se sente incluído na 
sociedade brasileira, ele responde: 

SD 3: como é a primeira vez que eu sou imigrante de outro país eu 
me senti bem...me trata bem... mas como você sabe tem um monte de 
pessoas diferentes... você é diferente me tratar de um jeito diferente... 
tem outros que tratam os haitianos de um jeito diferente... é por isso às 
vezes a discriminação a gente está sofrendo [S8]

Em consonância ao método arqueogenealógico foucaultiano, obser-
vamos, nessa sequência, a formação discursiva de discriminação, emergindo 
efeitos de sentido de que, por ser imigrante, S8 está propenso a sofrer dis-
criminação e hostilidade no modo de tratamento, como se uma coisa levasse 
a outra, dado o caráter negativo cristalizado e de hostilidade que é atribuído 
à palavra imigrante para ele.

Historicamente, em muitas culturas, há, com relação ao imigrante, 
um imaginário negativo, como se ele fosse um problema social. Princi-
palmente após a primeira guerra mundial, a categoria de refugiados e 
imigrantes surge de forma acentuada e, embora sejam considerados 
necessários (como mão de obra barata), ainda assim adquirem o sentido 
de problema social e político. 

Essa visão negativa é registrada no dizer de S8, quando afirma que 
as pessoas são diferentes, emergindo efeitos de sentido de que há algu-
mas preconceituosas e outras que não são preconceituosas, a depender 
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da subjetividade de cada um. Isso explica o porquê de ele considerar que às 
vezes a discriminação a gente está sofrendo, pela diferença entre as pessoas. 
Há o deslizamento de sentido de que o ato de hostilizar é comum e acon-
tece com todos os imigrantes em todos os lugares, porque as pessoas são 
diferentes em todos os lugares. Em seguida, S8 faz a seguinte observação:

SD 4: é...é assim mas o atendimento pra nós vai ser diferente do aten-
dimento de um japonês de outro país você está entendendo... [S8] [...]
a porque nós viemos aqui principalmente pra trabalhar e os outros vem 
aqui para o Brasil para investir fazer outra coisa mas os outros países 
vem aqui para fazer investimentos no Brasil você está entendendo:: 
para ajudar o país crescer:: mesmo assim:: a gente está ajudando o país 
crescer também porque a gente está vivendo aqui paga aluguel paga 
tudo NÉ mas o atendimento eu acho para nós é diferente. [S8]

Dessa maneira, do dizer de S8 observamos um discurso de hos-
tilidade, ecoando efeitos de sentido de que a noção de ser imigrante 
somente traz a possibilidade de ser tratado com hostilidade caso o imi-
grante seja oriundo de um país pobre, ou pela cor da pele, como é o caso 
do sujeito haitiano. 

Por meio das marcas linguísticas “mesmo assim”, há uma hesitação 
expressa pela contradição de ideias de S8 no intradiscurso. Num primeiro 
momento, o sujeito afirma que a diferença entre os haitianos e outros 
imigrantes, como os japoneses, por exemplo, é que nós viemos aqui 
principalmente pra trabalhar e os outros vem aqui para o Brasil para 
investir e logo depois afirma que mesmo assim:: a gente está ajudando 
o país crescer também.

De acordo com S8, a forma como os brasileiros tratam os haitia-
nos e os imigrantes de outras nacionalidades é diferente (hostil para com 
os haitianos), expresso em o atendimento eu acho para nós é diferente. 
Assim, na tentativa de explicar as razões para essa diferenciação, ecoa, do 
dizer de S8, a repetição de um discurso de hostilidade enfrentado por países 
menos estáveis economicamente em comparação ao Brasil, como é o caso 
do Haiti, e pela cor de pele. O informante logo se atenta para o sentido de 
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seu discurso e contradiz a ideia anterior de que os haitianos não estejam 
ajudando o país, todavia, ele finaliza seu dizer com mas o atendimento 
eu acho para nós é diferente. Para S8, mesmo que os haitianos também 
estejam ajudando o Brasil, assim como um imigrante japonês, o tratamento 
entre os dois imigrantes é diferente, ecoando sentidos de que para o hai-
tiano o tratamento é hostil.

Nessa linha de raciocínio, na próxima sequência, S10 afirma, de 
forma direta, ter sofrido preconceito e relata sua reação diante disso:

SD 5: aqui mesmo eu sofri mais de três preconceito:: eu tenho um ami-
go brasileiro a...tem que processa...a não de boa é...mais pra frente ele 
vai se resolve...eu não tenho nada mexe com a vida deles porque normal 
entendeu...existe pessoa boa existe pessoa é:: ruim:: até a nossa nação 
tem entendeu... [S10]

Nessa sequência, o sujeito afirma que existe pessoa boa existe pes-
soa é:: ruim:: até a nossa nação tem. Emergem, do dizer de S10, efeitos de 
sentido de que as pessoas são, por vezes, preconceituosas, e que até mesmo 
no Haiti - quando diz nossa nação - existem pessoas que tratam de forma 
hostil aquele que é diferente, o que ameniza o preconceito vivido no Brasil: 
mais pra frente ele vai se resolve...eu não tenho nada mexe com a vida 
deles porque normal. Os efeitos de sentido da SD 5 referem-se a uma 
forma de aceitação da hostilidade vivida, pois, segundo ele, em todos os 
lugares existe a possibilidade de ser hostilizado, até mesmo no Haiti. 

Passemos, agora, para as considerações finais, que são como um fio 
condutor que leva para labirintos de possibilidades, baseado, principal-
mente, nos efeitos de sentido do corpus da pesquisa, assim como nas obras 
lidas e nas subjetividades da pesquisadora.

Considerações finais

Objetivamos trazer à tona as vozes de sujeitos haitianos moradores de 
Três Lagoas, perpassadas pela constituição identitária, buscando os efeitos 
de sentido que ecoam de seus dizeres, com o intuito de interpretar como se 
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manifestam as noções de “hos(ti)pitalidade”. Dessa maneira, observamos 
que as noções de hos(ti)pitabilidade derridiana nos dizeres dos haitianos 
se manifestam com mais frequência no sentido da hostilidade do que da 
hospitalidade. A questão da xenofobia encontrada é um paradoxo, pois, 
ao mesmo tempo em que é representado como bem-vindo e desejado 
enquanto força de trabalho (hospitalidade), é também um incômodo social 
para o país (hostilidade). 

Pelos dizeres, os efeitos de sentido são de que só há preconceito 
quando o imigrante advém de um país menos desenvolvido, como é o caso 
do Haiti. Quando o imigrante é oriundo de um país mais desenvolvido que 
o Brasil, os sentidos são positivos e há uma hospitalidade por parte do país 
que o acolhe. Sobre a hipótese mencionada na introdução, notamos que 
ao chegarem no Brasil, percebem as dificuldades e enfrentam hostilidades. 
Ainda que, nem sempre os objetivos do sujeito haitiano são alcançados 
depois de um tempo morando no Brasil, suas lutas, muitas vezes, mudam, 
sendo assim, o sujeito haitiano acaba se reinventando, encontrando seu 
caminho sem desistir de lutar, mesmo quando estar neste país não repre-
sente satisfação. Resumindo, confirma-se a hipótese, uma vez que, nos 
dizeres dos haitianos, é marcante a noção de hos(ti)pitalidade com ênfase 
na hostilidade.

A noção de hos(ti)pitabilidade foi notada nos interdiscursos e seus 
efeitos de sentido opostos, no qual o imigrante é visto como alguém pro-
visório; no entanto, essa provisoriedade pode se tornar vitalícia, o que 
possibilita ainda mais (des)encontros e conflitos. 

O sujeito haitiano, por fim, deseja mostrar que existe, que gosta-
ria de ser visto como igual, ser respeitado tanto no ambiente profissional, 
acadêmico ou pessoal, tendo em vista que traz uma bagagem de outras 
experiências e que, como qualquer outro sujeito, está em constante trans-
formação, constantemente interpelado e assujeitado, buscando um espaço 
onde possa ter, finalmente, melhores condições de vida. 
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11. OS XAVANTE DA TERRA INDÍGENA SÃO 
MARCOS: UMA HISTÓRIA DE CONFLITO, 
NOMEAÇÃO E RESISTÊNCIA

Águeda Aparecida da Cruz Borges 

Luana Nobre Aquino de Lavor 

Introdução 

O recorte que selecionamos para este artigo foi extraído de uma pes-
quisa mais ampla, que toca algumas práticas de resistência de mulheres 
indígenas, considerando as especificidades de cada etnia. Dentre outros 
aspectos, para o presente texto, fizemos uma incursão analítica no/sobre o 
processo de nomeação de aldeias Xavante, de modo a propor uma reflexão 
acerca dos nomes atribuídos a elas, historicamente. A trajetória percorrida 
se deu, especialmente, a partir da criação da Terra Indígena São Marcos1.

Figura 1 – Terra Indígena Xavante/MT, São Marcos

Fonte: http://www.portalmatogrosso.com.br/matopedia/sao-marcos-reserva-in-
digena/21390. Acesso em: 23 ago. 2018.

1 Extensão de 188.478 ha., com povo da etnia Xavante e população de 1.813 pessoas 
no município de Barra do Garças. Situação jurídica fundiária: Homologada/Regulari-
zada - Dec. nº. 76.215 de 05.09.1975 - CRI nº. 34112 em 27.04.1989. Disponível em 
<http://www.portalmatogrosso.com.br/matopedia/sao-marcos-reserva-indigena/21390>.
Acesso em 23 ago. 2018.

http://www.portalmatogrosso.com.br/matopedia/sao-marcos-reserva-indigena/21390
http://www.portalmatogrosso.com.br/matopedia/sao-marcos-reserva-indigena/21390
http://www.portalmatogrosso.com.br/matopedia/sao-marcos-reserva-indigena/21390
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O texto está organizado em quatro tópicos: no primeiro apresenta-
mos um pouco da teoria da Análise de Discurso sob a qual fundamentamos 
as análises; no segundo fazemos uma breve narração histórica dos povos 
indígenas Xavante; no terceiro tópico tecemos a análise sobre o processo 
de nomeação das aldeias, ressaltando o fato de que, em número signifi-
cativo, recebem nomes de santas e, no quarto, fazemos a análise de um 
fluxograma das aldeias.

Pontos importantes da teoria

É preciso dizer, de início, que a Análise de Discurso possui proce-
dimentos metodológicos próprios, que partem das nossas perguntas para 
a construção do corpus.Nesse sentido, a Análise de Discurso na perspec-
tiva em que nos filiamos, compreende o discurso não como um conjunto 
de palavras que transmitem uma mensagem, mas como construção histó-
rica. Lugar em que a linguagem é tomada como um acontecimento/fato e 
não como a Linguística propõe, como um dado. Pois, conforme Orlandi 
(1996, p. 115):

[...] dados não têm memória, são os fatos que nos conduzem à memó-
ria linguística. Nos fatos, temos a historicidade. Observar os fatos de 
linguagem vem a ser considerá-los em sua historicidade, enquanto eles 
representam um lugar de entrada na memória da linguagem, sua siste-
maticidade, seu modo de funcionamento. Em suma, olharmos o texto 
como fato, e não como dado, é observarmos como ele, enquanto objeto 
simbólico, funciona. 

O discurso é o objeto de análise em Análise de Discurso por ser 
constituído de forma significativa, com função particular, em um contexto 
específico, não apenas com a finalidade de reproduzir frases inventadas ou 
de transmitir pensamentos, mas pela interpelação ideológica. Assim, ao se 
analisar um discurso, é preciso atravessar a materialidade linguística, levan-
do-se em conta, no olhar sobre o material, fatores como: quem o produziu, em 
que condições foi produzido, com quais finalidades, dentre outros aspectos. 
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Quando se lê, considera-se não apenas o que está dito, mas também o 
que está implícito: aquilo que não está dito e que também está significando. 
E o não está dito pode ser de várias naturezas, o que não está dito, mas 
que, de certa forma, sustenta o que está dito; o que está suposto para que se 
entenda o que está dito; aquilo a que o que está dito se opõe; outras maneiras 
diferentes de se dizer o que se disse e que significa com nuances distintas.

A Análise de Discurso não se constitui como uma teoria pronta, que 
segue um único padrão para todas as análises a fim de se chegar a um 
lugar comum; ela é caracterizada como um dispositivo de interpretação que 
busca, sob outras bases do conhecimento (Linguística, Psicanálise e Mate-
rialismo histórico) compreender os objetos da linguagem.  

A Análise de Discurso de vertente francesa, que embasa este traba-
lho, fundada por M. Pêcheux e colaboradores, na década 1960 e trazida e 
ampliada por Orlandi e outros autores, se diferencia de outras vertentes, no 
ponto em que (Courtine, 2016, p.14):

[...] o discurso, [...], materializa o contato entre o ideológico e o linguís-
tico, no sentido em que ele representa no interior da língua os efeitos 
das contradições ideológicas e em que, inversamente, ele manifesta a 
existência da materialidade linguística no interior da ideologia. 

O discurso, nesse sentido, possui uma materialidade linguística, é o 
lugar em que a ideologia deixa de ser vista como uma representação, ou seja, 
o lugar em que a ideologia se concretiza, deslocando-se assim, da noção de 
ideologia proposta pela sociologia, e que assume uma definição discursiva. 
É o lugar, também, em que observamos a contradição, o real da história. 
Pois, para a Análise de Discurso, a língua é inseparável da história, da cul-
tura, da sociedade. Desse modo, a relação em que a Análise de Discurso e a 
Linguística se constituem é considerada conflituosa, pois a Análise de Dis-
curso ganha uma especificidade em relação às metodologias de tratamento 
da linguagem nas ciências humanas, por apresentar critérios pelos quais se 
diferencia da Linguística, tanto quanto a metodologia, quanto em relação 
ao seu posicionamento perante as concepções de linguagem. 
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Nessa direção, critica o objetivismo abstrato (que advoga a onipotên-
cia do sistema, o da autonomia da língua) e o subjetivismo idealista (em que 
domina a onipotência do sujeito e do território-livre da fala) assumindo a 
posição de que se deve pensar um objeto ao mesmo tempo social e histó-
rico, em que se confrontam sujeito e sistema: o discurso (Orlandi, 1996, p. 
12). Conforme Borges (2018, p. 148):

É preciso sempre redizer que a Análise de Discurso partiu do ma-
terialismo histórico. E foi desse lugar que teceu críticas às filosofias 
espontâneas da linguagem de caráter idealista. Esse fato não é per-
ceptível para muitos estudiosos, mas o próprio Pêcheux reconheceu 
que não escapamos dos riscos de cair no idealismo naqueles pontos 
onde “pensamos” ser materialistas, mas é, na contradição, que pode-
mos trabalhar o imaginário de que os sujeitos concretamente fazem 
sua história. Se não nos debruçamos sobre essa questão, nos impos-
sibilitamos de entender e, assim, propor possíveis enfrentamentos ao 
desumanizante sistema capitalista.

A Análise de Discurso se constitui de acordo com esse posiciona-
mento, não apenas como um método de análise, mas como um processo 
que leva em consideração muito além, de critérios linguísticos enquanto 
forma, embora esses apresentem significação necessária, mas como um 
método que se organiza em torno de outras áreas do conhecimento.

Pela importância da história na constituição do acontecimento, no 
próximo tópico fazemos uma pequena exposição sobre o povo Xavante e 
a ocupação histórico/territorial, a partir da Terra Indígena São Marcos, já 
apontando para reflexões que interessam a análise do processo de nomeação.

Os Xavante e sua histórica de luta e resistência

Os povos indígenas Xavante possuem uma relação de parentesco 
com os povos Xerente e pertencem ao tronco linguístico macro-Jê, família 
linguística Jê. De acordo com Giaccaria & Heide (1984, p. 2),
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Xavante é o nome que os portugueses deram aos componentes de uma 
tribo que ocupava, nos fins do século XVI, o Norte de Goiás. Não se 
conhece a origem de tal nome, tão diferente daquele com qual a tribo 
se autodenomina: AUWÊ, que significa: “pessoa, gente”. 

Para Tsi`rui`a2 (2012), os primeiros relatos sobre esses povos indi-
cam que viviam entre os rios Araguaia e Tocantins, mas há fortes indícios 
sobre sua localização na região do Maranhão e do Rio de Janeiro.  Con-
forme Giaccaria & Heide (1984), nessa época, o povo Xavante possuía 
uma população numerosa, conhecidos e autodenominados como guerreiros 
fortes e corajosos devido a sua resistência perante a imposição ao contato 
não indígena desde a colonização. No entanto, devido ao processo de paci-
ficação proposto pelo governo de Portugal, esse povo sofreu um grande 
enfraquecimento. 

Ainda, para Giaccaria & Heide (1984), sua primeira “pacificação” 
(grifo nosso) ocorreu entre 1784 e 1788 e foi realizada por Tristão da 
Cunha. Depois desse primeiro contato, aconteceram vários conflitos entre 
indígenas e bandeirantes, o que levou um grupo de sobreviventes a aban-
donar a região habitada e se isolar. Para isso, atravessaram o rio Araguaia e 
o Rio das Mortes e ocuparam a serra do Roncador, na parte norte-oriental 
do Planalto Central brasileiro. 

Os Xavante, por ser um povo resistente, marcam o processo migrató-
rio no nomadismo, com o objetivo de se distanciar, ao máximo possível da 
sociedade não indígena, e, de certa forma, garantir espaço de sobrevivência 
ao seu modo, tendo como refúgio a região Centro-Oeste.

Nesse processo de migração, eles vão se adaptando ao ambiente e a 
novas maneiras de vida e de convivência, já que grupos diferentes vão se 
encontrando e, consequentemente, com o crescimento das cidades, o con-
tato mais frequente com a sociedade ocidental é inevitável. Em leituras que 

2 Aquilino Tsere’ubu’õ Tsi’rui’a é autor da dissertação “A sociedade xavante e a educação: um 
olhar sobre a escola a partir da pedagogia xavante”. Indígena de etnia Xavante, nasceu na 
região de Marãwatsédé e, ainda criança, foi levado para viver em um internato da missão sa-
lesiana na aldeia São Marcos. Hoje é Mestre em Educação e Padre Salesiano no município 
de Nova Xavantina.
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fizemos sobre os Xavante, autores como Delgado (2008) afirmam que esse 
povo vivia em regiões desconhecidas que lhes proporcionavam tranquili-
dade, em que os mantimentos eram retirados da natureza e os costumes e 
tradições, também, eram realizados e preservados.

É possível dizer que “a data de migração Xavante para Mato Grosso 
fica no período entre 1820 e 1850”, em concordância com Gomide (2008, 
p. 174). Fato esse que não durou muito tempo devido à ocupação da região 
pelo Estado brasileiro com a Marcha para o Oeste, na década de 1930, 
gerando novos conflitos com os Xavantes, pelo fato de os funcionários des-
considerarem e invadirem o território indígena. De  acordo com Gomide 
(2008, p. 187)

A “Marcha para o Oeste” foi promovida pelo governo federal através 
da Expedição Roncador-Xingu e a Fundação Brasil Central-FBC, en-
tre os anos 1943-1967, com o objetivo de colonização do centro–oeste 
brasileiro. Com toda a sua carga ideológica de ocupação dos espaços 
vazios, entra em território Xavante em 1944, e inicia a colonização. 
Surgem núcleos como Xavantina às margens do rio das Mortes, no 
centro do território Xavante (grifo nosso).

Nesse período, há novamente a tentativa de contato com os Xavante; 
no entanto, devido aos grandes transtornos sofridos pelo contato com 
não indígenas, esse povo se tornou ainda mais resistente e guerreiro. Há 
muitos relatos sobre os primeiros contatos que resultaram em batalhas 
seguidas de mortes.

Gomide (2008, p. 179) apresenta um fato importante para nossa pes-
quisa, sobre a primeira tentativa de contato entre não indígenas e indígenas:

Uma das primeiras tentativas de contato com os Xavante no Mato 
Grosso foi feita pelo padre Hipólito Chevelon. Este descreveu a atua-
ção dos missionários salesianos na busca da ‘pacificação’ dos Xavante. 
Estes relatos contam as aproximações entre a expedição deste mis-
sionário e um grupo de Xavante que estava vivendo próximos ao rio 
das Mortes, na década de 1930. Após inúmeras tentativas, consegue 



189

realizar algumas trocas de “presentes” com os Xavante, no entanto duas 
‘bandeiras’ entram na região e acabam por afastar os Xavante. Alguns 
anos depois o SPI entra em cena e o missionário acaba por se retirar 
(grifo nosso).

Podemos observar, coforme Gomide, que o primeiro contato no ter-
ritório matogrossense com os indígenas se deu pela atuação dos salesianos. 
Nesse sentido, embora não tenha sido um contato fácil, esse acontecimento 
refletiu em atitudes posteriores que, indiretamente, produziram a ilusão de  
“proteção” aos indígenas. 

Segundo Delgado (2008), inicialmente por volta de 1956, após vários 
conflitos com fazendeiros e posseiros, os Xavante tentaram ir a Cuiabá a 
fim de falar com o governador sobre suas precárias situações de vida, e pelo 
grande número de conflitos e invasão de suas terras, mas alguns problemas 
encontrados no caminho, como epidemias e confrontos com não indígenas, 
fizeram com que sua rota fosse alterada, por meio de uma divisão em que 
um grupo foi para a aldeia Sangradouro e o outro grupo partiu em direção 
a aldeia Meruri (onde vive o povo da etnia Bororo), em busca de ajuda dos 
missionários.

O que podemos observar é que, após o contato, novamente os 
Xavante passaram a sofrer com as ações dos não indígenas, resultando na 
necessidade da luta em defesa própria e do território.

No entanto, de acordo com Tsi`rui`a (2012, p. 34), percebemos a rea-
lidade sobre as condições que os indígenas estavam vivendo,

Os Xavante, na realidade, chegaram até aos missionários salesianos, em 
Meruri, por extrema necessidade. Estavam sendo caçados e atacados 
por grupos de brancos, estavam doentes, famintos e foram até quem os 
podia proteger, buscando segurança, acolhimento. Foram por orienta-
ção de um funcionário do antigo SPI que sabia que os Bororo estavam 
sob a proteção dos salesianos. Os Xavante, apesar de guerrearem contra 
os Bororo, não foram a Meruri para guerrear, mas para se encontrar 
com os padres. 
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De acordo com o que nos conta Tsi`rui`a percebemos, mais uma vez, 
a dificuldade desse povo em resistir aos problemas gerados pelos não indí-
genas, impossibilitando a sua fixação. Delgado (2008) expõe, ainda, que o 
primeiro grupo a chegar a atual aldeia São Marcos se alojou em uma região 
muito próxima a aldeia Meruri, ocupada pelo povo Bororo, a fim de evitar 
confrontos e pela falta de espaço destinado a caça e coleta de alimentos. 
Nesse período, outros grupos que também estavam em terras de conflitos 
eram acolhidos, resultando, mais à frente, na divisão dessa aldeia em várias 
outras menores. Assim, observando o contexto especificamente da região 
da aldeia Marãiwatsédé, percebemos, historicamente, que esses últimos 
grupos não vieram para a região por espontânea vontade, mas foram obri-
gados dada a situação em que estavam submetidos. Contudo, os problemas 
não minimizaram, uma vez que os grupos entraram em conflitos entre si.  
Nas palavras de Peres e Glass (2011, p. 39): 

Logo depois, nos anos 60, veio a construção da rodovia Belém-Brasí-
lia, e em 1961 Marãiwatséde sofreu efetivamente sua primeira inva-
são: instalou-se naquelas terras a fazenda Suiá-Missú, que chegou a ser 
considerada “o maior latifúndio do Brasil”, com quase 1,5 milhão de 
hectares. A fazenda de gado, formada pelo colonizador Ariosto da Riva, 
em 1962 passou para as mãos da família Ometto e posteriormente foi 
adquirida pela estatal petrolífera italiana Agip.

Dessa forma, conforme apresentam Peres e Glass (2011, p. 40), em 
1966 os indígenas da aldeia Marãiwatsédé foram submetidos ao abandono 
de suas Terras, indo se alojar junto aos indígenas da aldeia São Marcos: 

Em agosto de 1966 os donos da fazenda, junto com representantes do 
Serviço de Proteção aos Índios (SPI) – órgão federal responsável à épo-
ca pela execução da política indigenista, depois substituído pela Funda-
ção Nacional do Índio (Funai) –, fizeram um acordo para a retirada dos 
indígenas daquela área. A explicação oficial era a necessidade de “salvar” 
os índios, que estavam sendo cercados e não tinham mais acesso à água 
na região. Com o auxílio de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), 
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cerca de 300 Xavante foram levados à revelia para a Missão Salesiana 
São Marcos, 400 quilômetros ao sul de lá, onde moravam outros tantos 
Xavante já “amansados”. Estima-se que a transferência forçada tenha 
matado, só nas duas primeiras semanas, mais de 100 índios em uma 
epidemia de sarampo.

Esses acontecimentos, aos quais os Xavante foram submetidos desde 
os contatos iniciais com não indígenas, foram determinantes na posição de 
sujeito que eles assumem hoje. Nesse sentido, analisando as condições de 
produção vivenciadas por esses povos, conseguimos compreender/explicar 
o porquê da formulação de discursos que se constituem sobre esse povo 
como sendo resistentes à imposição da cultura ocidental.

Após a chegada desse último grupo, os Xavante ainda sofreram com 
a perda coletiva de um grande número de parentes. No entanto, com o pas-
sar do tempo, eles se inscreveram num processo de reestruturação interna 
da etnia por meio, principalmente, da recuperação de valores culturais como 
rituais, histórias, organização social e manutenção da língua própria.

A história dos Xavante é marcada pela luta incansável por território, 
a fim de viver de forma tranquila o jeito de ser Xavante, embora seja car-
regada de batalhas pelo contato com os não indígenas, imprimindo uma 
história de resistência. Resistência, não somente no sentido literal do termo, 
mas pela capacidade de desenvolverem modos de transformar os proble-
mas em alguma manifestação, em que esteja presente sua visão sobre os 
acontecimentos. 

Conforme Giaccaria & Heide (1984, p. 13),

O povo Xavante é essencialmente um povo livre e independente. Não 
admite superiores ou dependência de outras aldeias. Esse foi um fator 
que, ao nosso ver, contribuiu muito para sua sobrevivência durante os 
últimos duzentos anos.

Além, das muitas mudanças ocorridas ao longo do processo de reor-
ganização dos indígenas, os conflitos começaram a aparecer, pois existiam 
indígenas de vários grupos convivendo em um mesmo espaço, cada um com 
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seus líderes, cada um com seus costumes, já que cada povo tem sua organi-
zação, sua língua, rituais e modos de vida.

Assim, com a finalidade de evitar que os conflitos fossem levados 
adiante, os missionários interferiam na organização dos indígenas, fazendo 
alguns arranjos. Tsi`rui`a (2012, p. 51) relata um fato que representa muito 
bem esse contexto:  

O primeiro grupo de Xavante que chegou para fundar a aldeia São 
Marcos já tinha seu grupo específico. Ao certo teria sido colocar cada 
um no seu respectivo grupo. Mas os jovens que chegavam de outras 
aldeias foram integrados para conviver com grupos que não eram do 
mesmo grupo de iniciação e de parentesco. Todavia, todos deviam obe-
decer à norma que a missão determinava. A visão dos missionários era 
fazer grupos de idade de acordo como se vive num internato.

Muitas foram as mudanças ocorridas nesse percurso. No entanto, 
um acontecimento que marcou a organização interna dos indígenas 
deveu-se à necessidade de haver apenas um líder, uma vez que várias pes-
soas estavam comandando em um mesmo lugar. A exigência de um único 
líder, conforme Delgado (2008), deriva-se do contato direto com não 
indígenas e costumes ocidentais. 

Nesse sentido, o líder indígena que antes se preocupava, por exem-
plo, com as batalhas entre indígenas e não indígenas, nas condições de 
produção atuais precisa também se preocupar com problemas como saúde 
e educação frente a órgãos nacionais de apoio aos indígenas. O líder, nesse 
novo contexto, incorporou/foi interpelado por traços de lideranças não 
indígenas, apresentando como qualidade a facilidade de interação com 
autoridades e a disposição para lutar em busca de benefícios ao grupo.

Esse fato, sob o ponto de vista discursivo, deve-se ao funciona-
mento ideológico, pois a “A ideologia refere o próprio fato de que a língua 
não é transparente e que há injunção à interpretação em condições de 
produção em que joga a relação dos sujeitos com sentidos, no mundo” 
(Orlandi, 2001, p. 90).
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Ao serem interpelados dessa forma, pelos costumes dos não indí-
genas, os Xavante “apagam” as suas tradições, seu modo de organização 
e iniciam um processo novo, que se apresenta como solução, no entanto 
gerando ainda mais conflitos no grupo. 

Grande parte dos problemas vividos pelos Xavante moradores da 
aldeia São Marcos, nesse período, podem ser relacionados ao fato de os 
moradores da aldeia Marãiwatsédé terem sido transferidos para outra 
localidade. 

Sem a história seria impossível a compreensão, por exemplo, de 
como a interpelação do discurso religioso é materializada no processo de 
nomeação das aldeias.  É necessário conhecer o contexto sócio histórico, 
para entendermos o modo como a ideologia interfere na posição do sujeito, 
pois, conforme Orlandi (2001, p. 22): 

É pela interpretação que o sujeito se submete à ideologia, ao efeito 
da literalidade, à ilusão do conteúdo, à construção da evidência dos 
sentidos, à impressão do sentido já-lá. A ideologia se caracteriza assim 
pela fixação de um conteúdo, pela impressão do sentido literal, pelo 
apagamento da materialidade da linguagem e da história, pela estrutu-
ração da subjetividade.

Como pode ser conferido, muitas mudanças ocorridas nos costumes 
dos indígenas foram relacionadas diretamente com a atuação dos salesianos, 
que, na tentativa de dar solução para algum problema, implantavam novos 
costumes ao modo de vida dos Xavantes. Tsi`rui`a (2012, p. 60) expõe que, 

Na aldeia de São Marcos, o cacique em 1974 foi substituído por não ser 
falante em português. Esse homem que substituiu era um bom Xavan-
te, catequista, o missionário se envolveu apoiando e fez aquele homem 
cacique da comunidade. Os Xavante, mesmo não querendo faziam 
questão de aceitar aquilo, que recebiam influentemente. Os Xavantes 
ouviram o missionário, respeitaram a decisão e fizeram a eleição que 
não era costume cultural dos Xavante. Esse Xavante colocado no cargo 
de chefia era do clã öwawe, também já começou de forma imprópria, 
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ele sendo öwawẽ nem podia se meter nas questões dos wai`a, porque 
os responsáveis são os i`rãiwadzi po`redza´õno e o papel do öwawẽ é a 
subordinação.

Essa incorporação do voto como uma forma de tomada de decisões, 
proposta pelos missionários, provocou uma sucessão de conflitos, pois além 
de tirar a autoridade dos anciãos, possibilitou a chefia a quem antes não era 
possível. Assim, essa ação se constituiu como uma das maiores interferências 
dos salesianos no processo de reconstituição dos Xavantes, após o período 
de migração. Sabemos, historicamente, que a catequização, desde os jesuítas, 
se por um lado contribuiu para a sobrevivência de muitos povos, por outro é 
responsável pela interpelação do discurso religioso como único e verdadeiro. 

O processo de nomeação das Aldeias

Antes de falarmos sobre o processo de nomeação das aldeias3 que 
surgiram a partir da aldeia São Marcos, consideramos importante falar sobre 
o processo de nomeação realizado pelos Xavante segundo suas tradições.

Na sociedade ocidental, é sabido que o nome possui significação 
especial, pois faz parte do processo identitário das pessoas, é algo que per-
manece, mesmo após a morte, por meio de lembranças, documentos, sendo 
que, geralmente, é recebido logo após o nascimento, ou mesmo, antes do 
nascimento. 

No entanto, falar sobre o processo de aquisição de um nome em nossa 
sociedade não é o mesmo que falar sobre a aquisição do nome nas socieda-
des indígenas. No que se refere aos Xavante, principalmente, é interessante 
colocar que a nomeação se difere no geral e, em específico, se relacionada à 
mulher. Sendo assim, fazemos uma pequena explicação sobre esse processo, 
objetivando alcançar o nosso propósito sobre a nomeação das aldeias.

3 Atualmente a Terra indígena São Marcos possui 28 aldeias cujas distâncias, entre si variam. 
Considerando-a aldeia mãe São Marcos, as distâncias variam de 1 e 42 quilômetros. Em 
outros casos, considerando outras aldeias, a distância entre uma aldeia e outra pode ser ainda 
menor, como é o caso da aldeia Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora das Graças, 
cuja distância é de 300 a 400 metros de distância (Delgado, 2008, p. 37).
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Enquanto na cultura ocidental o processo de nomeação é realizado 
após o nascimento de uma criança, independente do gênero, e oficializado 
pelo aparelho jurídico na materialização do registro de nascimento, mais à 
frente se torna em documento de identidade. Na sociedade Xavante, antes 
da interferência dos missionários, o processo se fazia de forma diferente. Ao 
nascer, de acordo com os costumes Xavante, a criança é muito frágil e por 
isso não pode receber a carga de um nome, que poderá levá-la a uma doença 
ou, até mesmo, à morte. Assim, uma criança só está apta a receber um nome 
depois de certa idade, aproximadamente de uns oito a dez meses de vida. 
No entanto, esse processo só tem validade para os homens. A nomeação das 
mulheres só era realizada por meio de um ritual próprio para esse aconteci-
mento, depois que estivesse casada.

Atualmente, esse ritual chamado abadzirãihidiba não tem sido 
realizado em grande parte das aldeias da região do Vale do Araguaia, prin-
cipalmente pela interferência dos missionários, que consideram o ritual 
imoral uma vez que envolve relações sexuais em suas cerimônias. Além 
desse, outros rituais têm sido extremamente julgados e proibidos, pela ins-
crição de grupos evangélicos nas aldeias. 

Muitas mudanças nos modos de ser Xavante foram determina-
das pelas interferências do discurso religioso tanto católico quanto, mais 
recentemente, evangélico, inclusive na política indígena, dentre as quais se 
destaca a interferência na organização familiar, que, conforme nos apre-
senta Tsi`rui`a (2012, p. 52), 

A imposição do registro de nascimento aos Xavante limitou a identi-
dade/nome dos Xavante. Esse nome foi reduzido quando receberam 
registro das missões. Não foi bom para os Xavante porque diminuiu a 
noção de parentesco e a forte relação entre os parentes. Depois da Fu-
nai, foram os cartórios da cidade que limitaram mais ainda essa identi-
ficação. Esses registros individualizaram, para que cada família cuidasse 
da sua própria família. Por exemplo, os tios são considerados pais. E no 
registro civil só pode aparecer os nomes dos pais biológicos.
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A interferência dos missionários afetou não somente no processo de 
nomeação dos Xavante, mas, também, no processo de nomeação das aldeias, 
uma vez que, ao procederem segundo os valores e pensamento da Igreja, os 
missionários tendem a desconsideração dos valores e rituais xavante. 

Um dos materiais que nos chamou a atenção foi uma tabela apresen-
tada por Gomide (2008), sobre a nomeação de algumas aldeias.  Percebemos 
que, embora recebam nomes típicos da sociedade não indígena, todas 
possuem uma dupla nomeação - como pode ser visto, há também uma 
nomeação indígena, demostrando, sob o nosso parecer, uma marca da resis-
tência Xavante versus a interpelação do discurso religioso.

Figura 2 - Nomes de Aldeias Atuais e seus Significados

NOME DA ALDEIA/T.I./
PORTUGUÊS 

NOME EM XAVANTE E 
SIGNIFICADO

1. Aldeia Aparecida - T.I. 
Parabubure

Rowatsétédzépa - lugar onde aconteceu 
uma guerra (conflito) ou doença grave 

2. Aldeia Auxiliadora Norõtsutetepa - parte da folha de babaçu 
que é mais dura

3. Aldeia Couto Magalhães Norôtsurã - folha de babaçu mais escura

4. Aldeia Cristo Rei Waradzunho’mretidzé – lugar onde os 
brancos enforcaram os xavantes

5. Aldeia Dom Bosco O’re, owawe - lagoa rio das mortes

6. Aldeia Garças Tsiba’aro – lugar das garças

7. Aldeia Meruri U’rébéro – lugar com abismo
Tepebonhib’ene – pedra da arraia

8. Aldeia namuncará Ub’ratawawe - bambu grande

9. Aldeia Pizzato Ĩ tehutunhitsipri – Morro onde a casas 
ficou em cima

10.  Aldeia Sangradouro – T.I. 
Sangradouro

Tsõ rehipãridzé - enfiar a faca na 
garganta do gado
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NOME DA ALDEIA/T.I./
PORTUGUÊS 

NOME EM XAVANTE E 
SIGNIFICADO

11. Aldeia Santa Maria Paraw adza’radzé – lugar onde deixou a 
que sobrou da lenha queimada

12. Aldeia São Domingos Sávio Wedetede - arvore

13. Aldeia São Jose T.I Parabubure Wairene - lugar com montanha de pedra 
baixa

14. Aldeia São Jose – T.I. São 
Marcos

Etedzahopo’ri – lugar onde tem pedra em 
cima

15. Aldeia São Luiz Otomodza’rob’a – água de olhos 
brilhantes

16. Aldeia São Pedro Dzéirépa – lugar onde argila no rio

Fonte: Gomide (2008, p. 322)

Na observação dos significados dos nomes, na perspectiva dos não 
indígenas em relação à dos indígenas, identificamos fortes contradições. 
Por exemplo, o nome dado à aldeia Cristo Rei, que, em nossa socie-
dade, tem uma significação voltada para o Cristianismo, imprimindo 
uma mensagem positiva de paz, já que Cristo, na tradição cristã, car-
rega sentidos de paz, amor, perdão. Ao contrário, o nome dado pelos 
Xavante, de Waradzunho`retidzé, que significa lugar onde os brancos enfor-
cam os Xavante, relaciona-se ao sofrimento, rancor, tristeza; por outro 
lado, podemos pensar no Cristo sofredor que foi crucificado e, assim, 
encontrar uma paráfrase na nomeação Xavante.

Retomando o contexto e os acontecimentos históricos, notamos que 
a missão salesiana exerceu uma grande influência na reconstituição dos 
povos Xavante da região da aldeia São Marcos. Mas, o fato de nomearem, 
duplamente, uma mesma aldeia, os indígenas se inscrevem num discurso de 
resistência ao propósito missionário. 

Embora os missionários tenham sido responsáveis na mudança nos 
modos de vida dos Xavante, contribuíram, indiretamente, para preserva-
ção desses povos, pois os indígenas aprenderam a lutar pelos seus direitos 
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perante a sociedade não indígena, aprenderam a ler, e principalmente a 
preservar, ainda mais, a sua identidade, pelo desejo de preservarem deter-
minadas práticas. Ao se relacionar o antigo processo de nomeação das 
mulheres com a nomeação das aldeias, estamos compreendendo esse fato 
como um acontecimento discursivo, que, de alguma forma, se encontra e se 
estrutura sobre o discurso religioso.

De acordo com Orlandi (2001, p. 46), “É acontecimento porque se 
dá no mundo, sendo da ordem do que reclama sentido [...]. O aconteci-
mento, pensado em sua relação com a estrutura, tem um sentido teórico 
específico pleno de consequências metodológicas”.

Compreendemos essa nomeação como a materialização de um evento 
discursivo que reflete o contato dos indígenas com os missionários, desde a 
colonização. Assim, para que os sentidos sejam compreendidos, necessitamos 
de uma observação não apenas do contexto atual, mas de todos os aconte-
cimentos que, ao longo da história, contribuíram para essa materialização.

Um fluxograma: vários nomes de santas

Outro material importante para observarmos a nomeação dada às 
aldeias é o fluxograma apresentado por Delgado (2008). Conforme foi 
exposto, os missionários salesianos foram os primeiros a tentar contato 
pacífico com os povos indígenas em Mato Grosso, fato que, posteriormente, 
condicionou uma relação menos conflituosa entre eles.

Assim, ao analisarmos o processo de cisão da aldeia São Marcos, 
ainda que haja afirmações de que as separações foram geradas, basicamente, 
de conflitos entre os próprios moradores da aldeia, pensamos que foi/é uma 
estratégia dos Xavante para ocuparem e preservarem seu território.

O fato de São Marcos se constituir por meio da mistura de vários 
grupos, cada um com seus costumes e com seus líderes, cada grupo passou a 
desejar ser representado por seu cacique; mas, por nem todos conseguirem 
conquistar seu espaço, muitos indígenas começaram a sair com seu grupo 
e a criarem suas próprias aldeias em regiões próximas, desse modo, garan-
tindo tanto a terra quanto a liderança.



199

Figura 3 – Fluxograma de cisões de aldeias na Terra Indígena São Marcos

Fonte: Delgado (2008, p. 368) 
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Analisando o fluxograma, identificamos que a partir da segunda 
metade da década de 70/1976 aparece a aldeia Nossa Senhora Auxilia-
dora. Em 1976, Mario Juruna funda a aldeia Namunkurá, que se diferencia 
quanto a nomeação por não apresentar nome de santa. Em 1977, temos a 
criação da aldeia Nossa Senhora Aparecida, e em 1978 a aldeia São José.

De acordo com Delgado (2008), na década de 1980 novos con-
frontos surgiram, condicionando novos rompimentos dos indígenas com 
aldeia São Marcos. De forma geral, podemos dizer que, basicamente, 
todas as cisões foram resultadas de conflitos, seja pelo cargo de cacique, 
por diferenciações de grupos ou por problemas familiares e, obviamente, 
para assegurarem o território. 

Esses conflitos, ao condicionarem a criação de novas aldeias, materia-
lizam o mesmo processo sobre o qual vimos falando até agora: a resistência 
Xavante perante os problemas encontrados ao longo de sua trajetória ao 
preferirem sair de São Marcos em vez de guerrearem entre eles mesmos. 
No entanto, em um dos conflitos criados pela disputa ao cargo de caci-
que, a missão apresentou como solução uma votação, que é uma prática da 
sociedade ocidental capitalista de disputa por lugares de poder, e isso fez 
aumentar, ainda mais, o clima de tensão entre os moradores da aldeia São 
Marcos mostrando, dessa forma, que nossos costumes não têm a mesma 
validade para eles, que nossa forma de democracia não é válida para a cul-
tura indígena, já que eles possuem organização própria. 

É importante destacar que, em meio a todos os fatores que ocasiona-
ram a cisão, um acontecimento marcou a história de São Marcos: uma crise 
instaurada pela disputa pelo reconhecimento de cacique entre as “facções” 
de Orestes e Tsudzawéré, no ano de 1998.

Nesse período, percebemos por meio do fluxograma, a criação de 
sete novas aldeias: Imaculada Conceição; Rainha da Paz; Diamantino; 
Divina Providência; Barreirinho; Evangélica de Deus e Terra Prometida, 
ou seja, a predominância não é mais o nome de santas. Essa nova forma 
de nomeação está relacionada, nesse contexto de crise, ao fato de muitos 
indígenas não aceitarem a interferência dos missionários para a finalização 
de tais conflitos.
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Em 2003, novamente um acontecimento marca a história de cons-
tituição de São Marcos e região. Nesse ano, foi fundada a primeira escola 
indígena (Escola Estadual Indígena Mario Juruna); e a disputa não foi pelo 
cargo de cacique, mas sim pelo cargo de diretor da escola.

Após esse período, duas novas aldeias foram criadas, resultantes de 
brigas familiares - a aldeia São Gabriel e a aldeia Paranoá, diferentemente 
de outras que surgiram devido a conflitos por lideranças.

No caso das reflexões feitas neste texto, vale ressaltar que o sujeito é 
consequência das discursivizações em torno dele e nas condições de produ-
ção em que se encontra. Contudo, há uma quebra do ritual de assujeitamento 
gerada pela subjetivação na resistência, que possibilita a ruptura com 
a reprodução do discurso da dominação ao produzir um acontecimento 
histórico. Neste caso, tanto da negação da nomeação ocidental, quanto da 
maioria de nomes de santas, imprimindo uma força feminina no espaço.

Para efeito de fechamento

Temos ciência de que esta é uma primeira inserção nos materiais e 
que há muito o que ser aprendido de um povo tão perto e paradoxalmente 
tão longe de nós.

Algumas considerações podem ser feitas, como por exemplo, a histó-
ria das aldeias da Terra Indígena São Marcos pode ser contada a partir da 
interpelação do discurso religioso materializado na nomeação das aldeias, 
num processo contraditório de aceitação e resistência na relação com os 
salesianos.

Outro aspecto importante é a forma como a mulher aparece mate-
rializada nessas construções discursivas, como uma imposição por parte do 
discurso religioso de um modelo a ser seguido pelas mulheres, de acordo 
com a visão da igreja de uma mulher exemplar, ou seja, uma santa, ainda 
que no nome. 

Há muito para se discutir sobre esse funcionamento discursivo, 
principalmente no que diz respeito aos Xavante, que ficam divididos entre 
ser ocidental e ser indígena, mas que, nesse processo, se apresentam numa 
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imensa fortaleza diante das constantes mudanças, de migrações com intuito 
de se distanciar, ao máximo possível, dos não indígenas e, assim, resguar-
darem seus costumes e amenizarem os impactos sofridos desde a primeira 
“pacificação”. 

Com isso, supomos que nosso trabalho abre possibilidades, para que 
futuras pesquisas sejam realizadas nesse campo, e para que outras perspec-
tivas compreendam o povo Xavante e sua vasta cultura.

Consideramos, nesse contexto social de conflitos/contradições entre 
indígenas e não indígenas, que nossa pesquisa se concretiza em uma contri-
buição para o entendimento da relação dos Xavante com o discurso religioso 
e, consequentemente, com a sociedade não indígena em geral. Ainda mais, 
para a valorização desses povos em nosso cotidiano, pois conhecer o pro-
cesso identitário dos Xavante é conhecer um pouco mais sobre o que é ser 
brasileiro, o que é ser mato-grossense, sobre o que é ser barra-garcense.
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