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Apresentação

 Este livro é resultado de reflexões acerca da temática proposta 
no 6o Seminário Nacional de Língua e Literatura – Teoria e Ensino: 
cultura e identidade –, promovido pelo Programa de Pós-Graduação 
em Letras da Universidade de Passo Fundo, e contou com o apoio 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –  
Capes. Sua proposta está pautada na interface entre os estudos lin-
guísticos e os estudos literários, observando as relações que se estabe-
lecem entre ambas as áreas em um campo nuclear no qual se consti-
tuem a leitura e a produção discursiva como atos sociocomunicativos, 
como ações de interpretação que (re)significam conteúdos e contextos 
mediante a pluralidade de discursos que circulam na sociedade. 

Assim, apresentam-se seis textos de pesquisadores brasileiros 
representantes de diferentes instituições de ensino superior do país, 
os quais, em suas especificidades de pesquisa, focalizam as relações 
entre produção discursiva, cultura e identidade, numa abordagem 
atual e importante no cenário da educação superior, entendida em sua 
completude de ensino, pesquisa e extensão, como atestam os temas 
por eles trazidos.

Língua de sinais e cultura surda: qual seu lugar na esco-
la?, de Tatiana Bolivar Lebedeff, apresenta uma reflexão sobre iden-
tidade e cultura surdas, mostrando que os sujeitos surdos possuem 
um universo cultural próprio completamente desconhecido pela maio-
ria dos não surdos. A autora inicia indagando o que as pessoas sabem 
sobre os surdos, quais são suas referências sobre surdez e quais os 
estereótipos sobre a língua e a cultura surda que permeiam as rela-
ções entre ouvintes e surdos. A partir disso, apresenta sete formas de 
produção cultural destes sujeitos: arte visual surda, dança surda, tea-
tro surdo, esporte surdo, arquitetura surda, tecnologias para surdos 
e um campo de pesquisa e produção acadêmica denominado Estudos 
Surdos em Educação. Tatiana discorre ainda sobre língua e literatura 
surdas e problematiza a inclusão de alunos surdos na escola regular. 
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No texto Discurso: lugar de constituição da memória e da 
identidade?, Carmem Luci da Costa Silva traz uma interrogação 
a ser respondida a partir da abordagem de linguagem proposta por 
Émile Benveniste, concebida como uma Antropologia da Enunciação. 
É inspiração para a reflexão apresentada pela autora a leitura de um 
conto de Mia Couto, A menina sem palavras, o qual lhe permite refle-
tir sobre a condição de falante em uma língua materna, lugar onde 
se produzem discursos e, por meio deles, pode-se constituir memória 
e identidade. A autora contempla, por esse viés, o trabalho com a lin-
guagem em sala de aula.

Marcos Lampert Varnieri e Regina da Costa da Silveira, no tex-
to Kalevala: leitura e intervenção interdisciplinar em tempos 
de Homo Zappiens, constroem importantes reflexões sobre a leitura 
do texto literário épico na atualidade, quando os jovens incorporam 
amplamente a tecnologia em suas rotinas. Nesse sentido, os autores 
apresentam uma abordagem da obra finlandesa Kalevala, enfatizando 
os significados de uma análise interdisciplinar num contexto em que o 
leitor dispõe de registros em papel e de suportes eletrônicos. Assim, o 
trabalho com o épico em questão possibilita à disciplina de literatura 
integrar-se com a geografia e a história das terras nórdicas. 

O texto de Atilio Butturi Junior, As formas de subjetividade 
e o dispositivo da aids no Brasil contemporâneo: disciplinas, 
biopolítica e phármakon, pretende fazer uma análise do discurso 
de sujeitos que, atualmente, estão submetidos à Terapia Antirretrovi-
ral para o tratamento da infecção pelo hiv. Para isso, o autor recorre à 
problematização de Foucault, retomada por Agamben, acerca dos dis-
positivos, forjando a interpretação de um dispositivo crônico da aids, 
pautado em relações de poder específicas – notadamente biopolíticas 
– e na construção de formas de sujeito que ora se identificam e ora re-
sistem aos agenciamentos deste dispositivo. Os textos escolhidos para 
a discussão são comentários de post de um blog, publicados entre 2015 
e 2016 e que materializam algumas das possibilidades contemporâne-
as de ser um vivente diante do hiv.

O texto de Ivânia Campigotto Aquino e Luís Francisco Fianco 
Dias, Imigrantes em O tempo e o vento: a visão de Erico Ve-
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rissimo sobre a participação da etnia alemã na formação do 
Rio Grande do Sul, apresenta uma análise da representação da 
imigração alemã na trilogia O tempo e o vento, de Erico Verissimo. 
O estudo se estrutura em torno de quatro categorias fundamentais: 
família, trabalho, religião e contatos, sob as quais são construídos os 
conceitos que explicam as diferenças dos estrangeiros em relação aos 
gaúchos. Assim, surge uma leitura possível dos processos de assimila-
ção à sociedade local e de preservação da identidade étnica e cultural, 
envolvendo a participação dos imigrantes na formação do Estado do 
Rio Grande do Sul.

A partir dos princípios enunciativos derivados da leitura da obra 
de Émile Benveniste, o texto de Luciana Maria Crestani e Marlete 
Sandra Diedrich, A vivência do semantismo social na experiên-
cia de aquisição da linguagem, aborda a linguagem da criança a 
partir da experiência da aquisição, marcada pela vivência do “seman-
tismo social”, referido por Benveniste (1968/1989, p. 20-21). As auto-
ras partem da premissa de que a criança, ao aprender uma língua, 
aprende (e apreende) o mundo do homem. Assim, a discussão se centra 
na relação entre língua e cultura, constitutiva do homem, e, portanto, 
constitutiva da experiência da criança no simbólico da linguagem.

Trata-se, portanto, de diferentes abordagens do deslocamento 
do sujeito no contexto linguístico e literário por ele vivenciado, resul-
tado de olhares muito específicos advindos das pesquisas realizadas 
pelos diferentes autores em suas mais diversas áreas de interesse. No 
entanto, com uma proximidade muito forte entre eles: a constatação 
de que tanto os estudos linguísticos como os estudos literários têm 
muito ainda a dizer sobre a constituição do homem via linguagem, 
sobre sua cultura e identidade.

Ivânia Campigotto Aquino
Luciana Maria Crestani

Luís Francisco Fianco Dias
Marlete Sandra Diedrich

Organizadores



Língua de sinais e cultura surda:  
qual seu lugar na escola?

Tatiana Bolivar Lebedeff*

Surdez como diferença cultural

Quando comecei a pensar sobre o foco da minha fala, que trata 
de inclusão, identidade e cultura, lembrei imediatamente do texto de 
Nguyen e Kellogg (2010), no qual os autores relatam um trabalho so-
bre cultura e estereótipos realizado com alunos de inglês como L2. Ao 
longo do período letivo, os alunos foram convocados a discutir sobre 
estereótipos, primeiro sobre os estereótipos do outro (o americano) e, 
posteriormente, sobre os estereótipos de sua própria cultura (alunos 
do Japão, Coreia e Macau). Os autores elencam excertos muito engra-
çados dos estereótipos de americanos para os alunos: gordos, come-
dores de arroz com coca-cola, havaianos são simpáticos e bronzeados, 
entre outros. No segundo momento, os alunos falam dos estereótipos 
de suas próprias culturas, como exemplo, a aluna japonesa que se 
descreve como representante do estereótipo de mulher executiva ja-
ponesa, ou seja: trabalha em um escritório, veste-se bem e gasta seu 
dinheiro com artigos de luxo e álcool. O último momento do trabalho 
envolveu uma discussão sobre a desconstrução dos estereótipos, tanto 
os da cultura do outro como da sua própria cultura.

Pensando em surdos, Eiji (2016) cita alguns estereótipos: “sur-
dos são diretos e sinceros”, “surdos são conversadores”, “surdos têm 
bom gosto, já que têm a visão apurada”, “surdos não são responsá-

*  E-mail: tblebedeff@gmail.com
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veis quanto ao trabalho”. Com relação aos estereótipos sobre a língua, 
Gesser (2009) mostra que para muitos ouvintes a Língua de Sinais é 
uma língua ágrafa, é mímica, é apenas soletração, entre outros. 

Minha pergunta, para a organização deste texto foi a seguinte: 
o que as pessoas realmente sabem sobre os surdos, quais são suas 
referências sobre surdez? Quais são os estereótipos sobre a língua e 
cultura surda que permeiam as relações entre ouvintes e surdos das 
pessoas que estarão na platéia? Eu tinha duas opções. A primeira era 
apostar que todos os congressistas que assistiriam à mesa tinham 
uma excelente compreensão do que se trata a cultura surda e, a partir 
daí, eu poderia falar sobre a cultura surda enquanto imperativo para 
a comunidade surda. A segunda opção era a de imaginar uma plateia 
que nunca teve contato com surdos, que não frequenta a comunidade 
surda, que nunca ouviu falar em cultura surda e, principalmente, que 
nunca ouviu falar em literatura surda.

Resolvi preparar o texto para a segunda plateia e peço descul-
pas se, no intuito de falar sobre diversos aspectos da cultura surda, 
minha apresentação ficou parecendo um pot-pourri de informações. 
Entretanto, não posso falar de identidade e cultura surda sem que 
meus interlocutores tenham uma compreensão mais abrangente do 
que poderia ser a cultura surda.

Para falar de cultura surda vou iniciar com o conceito de surdez. 
Para o Decreto 5626/2005, que regulamenta a lei de Libras, conside-
ra-se pessoa surda aquela que, “por ter perda auditiva, compreende e 
interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifes-
tando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira 
de Sinais – Libras”. (Brasil, 2005). 

Rachel MCKee resume o que é uma experiência visual: “pessoas 
surdas veem, as coisas são visuais para os surdos e é pela visão que 
se acessa tudo” (2001, p. 17). Ronice Quadros (2003) explica que as 
experiências visuais são as que perpassam a visão. Para a autora, a 
experiência é visual desde o ponto de vista físico (os encontros, as fes-
tas, as estórias, as casas, os equipamentos, entre outros) até o ponto 
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de vista mental (a língua, os sonhos, os pensamentos, as ideias, entre 
outros). Nesse sentido, é possível dizer que a cultura é visual, ou seja, 
a autora ressalta que as produções linguísticas, artísticas, científicas 
e as relações sociais são visuais. 

Outro importante conceito apresentado pelo Decreto 5626/2005 
é o de cultura. Para cultura surda, utilizarei a definição de Strobel: 

Cultura surda é o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim 
de torná-lo acessível e habitável ajustando-o com suas percepções visu-
ais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das “almas” 
das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as 
crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo (2009, p. 27).

Entendendo a cultura surda como jeitos diferentes de compre-
ender e interpretar o mundo e consequente intervenção para garantir 
acessibilidade e participação, apresento, a seguir, alguns exemplos 
desta cultura, que é surda e visual, iniciando, portanto, o pot-pourri 
que compreende informações sobre sete formas de produção cultural 
surda: arte visual surda, dança surda, teatro surdo, esporte surdo, 
arquitetura surda, tecnologias para surdos e um campo de pesquisa e 
produção acadêmica denominado Estudos Surdos em Educação. Após 
este pot-pourri inicial, discutirei a temática específica língua e litera-
tura.

Começo pela arte visual surda. Betty Miller, uma das primeiras 
artistas surdas a expor arte sobre a experiência surda, comenta que 
alguns surdos sentem que a arte visual pode ser um “modo de vida” 
para os surdos e uma parte da cultura surda da mesma maneira que 
a música é um “modo de vida” na comunidade ouvinte. A arte visual 
pode, segundo esta artista, esclarecer surdos e ouvintes ao apresentar 
as experiências de surdez a partir da visão de mundo de uma pessoa 
surda (Durr, 2006). É necessário ressaltar aqui a diferença entre arte 
produzida por uma pessoa surda e a arte sobre a experiência surda. A 
arte sobre a experiência surda pode ser compreendida através do mo-
vimento surgido em 1989, nos Estados Unidos, denominado De’VIA: 
Deaf View/Image Art. Alguns desses artistas são Susan Dupor, Betty 
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Miller, Chuck Baird, entre outros (Durr, 2006). O De’VIA1 é apenas 
um exemplo de produções de artes visuais sobre a surdez, existem 
muitos outros que não serão apresentados aqui.

Das artes visuais rumo à dança surda. Os surdos dançam e bus-
cam formas diferentes de se expressar através da dança. As coreogra-
fias podem tanto espelhar as experiências surdas, como o faz o grupo 
Deaf Can Dance2, da Austrália, como podem ser coreografias que não 
remetam às questões da surdez, a exemplo do corpo de dança da Uni-
versidade de Gallaudet, em Washington. O que marca a experiência 
visual na dança é a necessidade de buscar pistas não auditivas para 
marcar o ritmo, para se desenvolver consciência de tempo para cada 
tipo de dança, entre outras questões. 

Assim como nas artes visuais, Berson (2008) explica que o tea-
tro pode ser compreendido a partir de duas principais categorias: tea-
tro em língua de sinais e teatro surdo. O teatro em língua de sinais 
utiliza um texto escrito por um autor ouvinte e é traduzido em língua 
de sinais. A performance envolve dois elencos, um em primeiro plano 
que sinaliza e outro menos visível que atua apenas com a voz. Já no 
teatro surdo o trabalho é baseado em situações de vida das pessoas 
surdas, envolvendo temas específicos da surdez ou conflitos entre sur-
dos e ouvintes. Geralmente a performance é apresentada apenas em 
língua de sinais. No Rio Grande do Sul, há um grupo de Teatro Surdo 
com bastante destaque no cenário nacional, denominado Signatores3, 
criado em 2010. Duas peças do grupo que se destacam pela discussão 
da surdez são: Memória na Ponta dos Dedos e Aventuras no Reino 
Surdo.

O esporte surdo é um artefato cultural surdo de extrema impor-
tância para a comunidade surda. A organização dos surdos em ativi-
dades esportivas tem registros que datam do século XIX (Sarmento, 

1 Algumas produções do De’VIA podem ser encontradas em: http://www.deafart.org/Artworks/
Selected_Touring_Works/selected_touring_works.html

2 Para mais informações sobre o grupo Deafcan Dance: https://www.youtube.com/watch?v=-
G-xIZ9yVKRY, https://culturasurda.net/2011/12/10/deaf-can-dance/

3 O grupo Signatores é, também, um grupo de pesquisa. Componentes e produções podem 
ser acessados em: http://www.signatores.com.br/
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2013), como o primeiro clube de futebol surdo do mundo, o Glasgow 
DF, no Reino Unido, e a associação Sports Club for the Deaf, de 1888, 
em Berlin. No Brasil, as associações desportivas tiveram sua origem 
no Grêmio Esportivo, fundado em 1930, no Instituto Nacional de Edu-
cação de Surdos (Monteiro, 2006). Os primeiros Jogos Olímpicos para 
Surdos ocorreram em 1924, na França. Ladd (2011) comenta que, de 
maneira geral, quando ocorrem campeonatos entre diferentes Asso-
ciações de Surdos, não é apenas a equipe que joga que viaja, pelo con-
trário, muitos surdos participam das excursões, acompanhando seus 
times. Entretanto, o objetivo central não é acompanhar os jogos, mas, 
pela oportunidade de criar redes com outras pessoas surdas em nível 
regional ou nacional, para trocar informações, para procurar compa-
nheiros afetivos, para encontrar-se com amigos ou, ainda, para conso-
lidar suas redes sociais. 

A arquitetura surda ou o DeafSpace4, em resumo, significa a 
modificação do entorno em termos de mobiliário e espaços de circula-
ção para respeitar os modos de viver, relacionar-se e produzir cultura 
dos surdos. Este conceito de espaço diferenciado para surdos inicia 
em 2005 na Universidade de Gallaudet, em Washington, com a publi-
cação de um guia orientador para novas construções da universidade 
contendo mais de 150 elementos de design pensados para um espaço 
surdo. O projeto é capitaneado até hoje por um arquiteto, Hansel Bau-
man, que é irmão de um surdo, e conta com a colaboração do Departa-
mento de Estudos Surdos da universidade.

Com relação às novas tecnologias, Stumpf (2010) comenta que 
as famílias e os ambientes de trabalho dos surdos são, quase sempre, 
compostos por uma maioria ou totalidade de pessoas ouvintes que não 
se comunicam – ou se comunicam de forma bem limitada – em Libras. 
Para os surdos, de acordo com a autora, as modificações trazidas pe-
las novas tecnologias não foram apenas educativas, sociais e laborais, 

4 Para informações sobre o DeafSpace e para conhecer as obras realizadas na Universidade 
de Gallaudet utilizando os princípios desenvolvidos por Hansel Bauman acesse: http://www.
gallaudet.edu/campus-design/deafspace.html 

http://www.gallaudet.edu/campus-design/deafspace.html
http://www.gallaudet.edu/campus-design/deafspace.html
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mas, sobretudo, de inserção comunicativa em muitas das atividades 
de vida diária antes inacessíveis, pois a distância e o tempo se en-
curtam pela internet e surgiram novas maneiras de se relacionar. É 
possível encontrar hoje uma gama de dispositivos tecnológicos desen-
volvidos por e/ou para surdos que possibilitam uma relação mais aces-
sível com o entorno. Esses dispositivos vão desde a simples instalação 
de uma lâmpada na coifa acima do fogão até o desenvolvimento de 
luvas que traduzem a língua de sinais para a língua oral.

Tenho que destacar, com relação à tecnologia, o papel da WEB 
TV surda para o compartilhamento de informações, narrativas e lín-
gua. Diferentes WEB TVs no mundo apresentam programações dife-
rentes, que vão desde novelas, programas tipo Master-Chef, progra-
mas educativos, de entrevistas, programação infantil, entre outros. 
No Brasil a TV INES5, do Instituto Nacional de Educação de Surdos 
(INES), autarquia do MEC, tem recebido inúmeros prêmios, nacionais 
e internacionais, pela qualidade e importância de suas produções. 

Sobre os Estudos Surdos, Sá (2016) explica que os mesmos se 
inscrevem como uma das ramificações dos Estudos Culturais, pois en-
fatizam as questões das culturas, das práticas discursivas, das dife-
renças e das lutas por poderes e saberes. Segundo Carlos Skliar, 

os Estudos Surdos se constituem enquanto um programa de pesquisa em 
educação, onde as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a his-
tória, a arte, as comunidades e as culturas surdas são focalizadas e enten-
didas a partir da diferença, a partir de seu reconhecimento político (1998, 
p. 5). 

Os Estudos Surdos, de acordo com Sá (2016), se lançam na luta 
contra a interpretação da surdez como deficiência, contra a visão da 
pessoa surda enquanto indivíduo deficiente, doente e sofredor, e con-
tra a definição da surdez enquanto experiência de uma falta. Diversos 
grupos de pesquisa e pesquisadores autônomos desenvolvem inves-

5 A programação e os programas podem ser acessados via página da web (http://tvines.com.br/)  
ou pelo aplicativo.
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tigações sobre Estudos Surdos e são muitas as publicações na área, 
tendo autores que tanto podem ser surdos como ouvintes.

Apresentei, até aqui, o primeiro bloco do pot-pourri, no qual a 
cultura surda foi exibida a partir de diferentes áreas do conhecimento. 
A partir de agora vou focar na questão da Língua e da Literatura, já 
que esta é uma atividade do Programa de Pós-Graduação em Letras. 

Língua de sinais e produção cultural

De acordo com Siple (1997) a principal diferença entre as lín-
guas de sinais e as línguas orais é a modalidade de percepção e produ-
ção. Ou seja, enquanto as línguas de sinais são produzidas através de 
movimentos no espaço e percebidas visualmente, as línguas orais são 
produzidas vocalmente e percebidas pela audição. A autora ressalta 
que o status linguístico das línguas de sinais inicia com o desafio pro-
posto na década de 60 por William Stokoe, linguista americano que 
propôs que a Língua Americana de Sinais poderia ser estudada uti-
lizando-se dos mesmos princípios utilizados para estudar as línguas 
orais. 

Foi um longo caminho desde os estudos iniciais de Stokoe até 
o reconhecimento oficial da Libras e de outras línguas de sinais ao 
redor do mundo. As línguas de sinais, tais como as línguas orais, en-
gendram uma série de produtos culturais, tais como literatura, poe-
sia, humor, discursos políticos, entre outros. A seguir apresentarei um 
pouco desta produção, iniciando pela literatura surda.

Karnopp utiliza a expressão “literatura surda” para designar 
histórias que têm a língua de sinais, a identidade e a cultura surda 
presentes na narrativa. Para esta autora, a Literatura surda é “a pro-
dução de textos literários em sinais, que traduz a experiência visual, 
que entende a surdez como presença de algo e não como falta, que 
possibilita outras representações de surdos e que considera as pessoas 
surdas como um grupo linguístico e cultural diferente” (2010, p. 161). 
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Sobre os produtos da literatura surda Karnopp comenta que:

a literatura da cultura surda, contada na língua de sinais de determinada 
comunidade linguística, é constituída pelas histórias produzidas em língua 
de sinais pelas pessoas surdas, pelas histórias de vida que são frequente-
mente relatadas, pelos contos, lendas, fábulas, piadas, poemas sinalizados, 
anedotas, jogos de linguagem e muito mais (2010, p. 171).

Karnopp analisou oito livros escritos por surdos e publicados 
entre 2000 e 2010 e salienta que, a partir dos materiais analisados, 
percebeu que, ao contar histórias, os surdos buscam o caminho da au-
torrepresentação, lutando pelo reconhecimento de suas identidades, 
através da “legitimidade de sua língua, de suas formas de narrar as 
histórias, de suas formas de existência, de suas formas de ler, tra-
duzir, conceber e julgar os produtos culturais que consomem e que 
produzem” (2010, p. 172).

Uma discussão aprofundada sobre literatura surda, bem como 
exemplos da mesma, pode ser encontrada nas dissertações de mestra-
do de Cláudio Mourão6 e de Fabiano Souto Rosa7. Ambos os autores 
são surdos, escritores de literatura surda e pesquisadores desta área. 

A poesia em língua de sinais, assim como a poesia em qualquer 
língua, de acordo com Sutton-Spence e Quadros (2006), usa uma for-
ma intensificada de linguagem (“sinal arte”) para efeito estético. A 
linguagem nos poemas está em primeiro plano, determinada pela sua 
projeção que se origina da sua diferença em relação à linguagem coti-
diana. Para as autoras, além do prazer, a poesia confere, possibilita, 
empoderamento ao povo surdo. As autoras ressaltam que o prazer e o 
entretenimento proporcionados pela poesia podem ser vistos como um 
tipo de fortalecimento para essa comunidade linguística. 

Esse empoderamento pode ocorrer simplesmente pelo uso da 
língua, ou pela expressão de determinadas ideias e significados que 
se fortalecem pela instrução, pela inspiração ou pela celebração. As 

6 Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/32311/000785443.pdf
7 Disponível em: http://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/123456789/1699/1/Fabiano_Souto_

Rosa_Dissertacao.pdf
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autoras analisaram poemas britânicos e brasileiros nos quais encon-
traram as seguintes temáticas: a experiência sensorial das pessoas, o 
lugar das pessoas surdas no mundo e a experiência bilíngue das pes-
soas surdas (Sutton-Spence; Quadros, 2006). Nesse sentido, de acordo 
com as autoras, uma das contribuições principais da poesia sinalizada 
para o empoderamento do povo surdo é a maneira com que os poemas 
retratam a experiência das pessoas surdas.

O humor surdo, para Morgado (2011), pode ser percebido em 
cinco categorias, em línguas de sinais. A primeira viria das imitações 
de pessoas, animais, filmes e objetos retratados a partir de expressões 
faciais e corporais. A segunda forma abarca brincadeiras com as con-
figurações do alfabeto ou dos números, em que o contador pode criar 
uma história a partir delas. A terceira são brincadeiras com o movi-
mento, sendo que a autora dá o exemplo de alguém que está comendo 
sentado em um ônibus, sem esquecer de realizar o movimento do ôni-
bus. A quarta forma envolve brincadeiras com temas tabu, como sexo 
ou fezes, produzidas em contextos informais com grupos pequenos e 
bastante recorrentes na puberdade. Finalmente, a quinta forma são 
as “anedotas que vão passando de mão em mão e de país para país, 
entre os surdos” (Morgado, 2011, p. 165).

Morgado (2011) salienta as possibilidades de acesso ao conteúdo 
de humor através da internet, bem como os encontros de surdos, nos 
quais sempre existe um momento de contar anedotas e, ainda, os con-
cursos promovidos por associações de surdos. Os surdos promovem e 
vendem, pela internet, performances ao estilo stand up. Além disso, 
muitos surdos publicam, de forma pública, suas piadas e narrativas 
no Youtube e em outras plataformas de compartilhamento de vídeo. 

Não poderia deixar de mencionar aqui os quadrinhos surdos. 
Quero fazer destaque para Matt e Kay Daigle, que são os cartunistas 
do That deaf guy8, que narra a vida de uma família na qual o pai é sur-
do, a mãe é Tradutora Intérprete de Língua de Sinais e, o filho, Child 

8  Mais informações sobre That Deaf Guy podem ser encontradas em: http://www.thatdeafguy.
com/
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of Deaf Adult (CODA). Os quadrinhos relatam o dia a dia da família 
em uma sociedade que não compreende as sutilezas linguísticas e cul-
turais da surdez. No Brasil, o cartunista Lucas Ramon é um jovem 
surdo que produz quadrinhos e caricaturas no qual surdos interagem 
com heróis conhecidos, como Star wars, personagens da Marvel, entre 
outros. Além disso, lançou, recentemente, o livro de quadrinhos Três 
Patetas Surdos.9

Para encerrar o pot-pourri, gostaria de falar do movimento po-
lítico surdo. A partir dos anos 60 e, com mais força nos anos finais da 
década de 90 do século XX, os surdos organizaram-se de tal forma que 
reivindicaram o reconhecimento das Línguas de Sinais e de sua con-
dição de minoria linguística e cultural em diferentes países. Os movi-
mentos surdos perpetrados por surdos e ouvintes do Chile, Argentina, 
Uruguai, Venezuela e Brasil, entre outros, inseriram nas agendas de 
governos novas formas de pensar a educação e o status político das 
Línguas de Sinais. No Brasil, a Língua Brasileira de Sinais foi ofi-
cializada em 2002, provocando uma mudança definidora da condição 
cidadã dos surdos brasileiros. 

Atualmente, os movimentos surdos defendem a Escola Bilíngue 
para surdos, reivindicação observada nos temas dos Congressos Na-
cionais de Educação de Surdos de diferentes países da América do 
Sul e como discussão prioritária da Federação Mundial dos Surdos. 
Observa-se que nessas lutas os surdos se posicionam como grupo cul-
tural em que a marca da diferença os identifica. A seguir, discutirei 
um pouco sobre identidade e surdez.

Identidade e surdez 

Neste momento, antes de discutir identidade, gostaria de per-
guntar para a plateia/leitor, vocês conheciam os surdos através de sua 
experiência visual e produção cultural, ou apenas através de estereó-

9 Mais informações sobre Lucas Ramon podem ser encontradas em sua página do Facebook: 
https://www.facebook.com/Tikinho-RAMON-571115643011220/?fref=ts
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tipos? Como você(s) identificaria(m) um surdo? Pela presença de lín-
gua e de cultura, ou, pela ausência de audição e fala?

Para Castells, entende-se por identidade a fonte de significado 
e experiência de um povo. Além disso, o autor, ao falar de autores so-
ciais, entende, por identidade: “o processo de construção de significado 
com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos 
culturais inter-relacionados o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras 
fontes de significado” (1999, p. 22). Desse modo, pode-se compreen-
der a surdez como um marcador cultural que posiciona e diferencia 
indivíduos, estabelecendo redes de reconhecimento e pertencimento 
constituídos pela experiência visual materializada em uma língua e 
em traços e lutas compartilhadas. 

A língua do surdo, entendida como atributo/marca cultural, 
também define, aqui, a surdez. Surdez não mais vista como falha ou 
falta de algo: audição, língua, comunicação. Mas, surdez vista como 
presença de uma língua com modalidades de recepção e produção 
diferentes. Castells (1999) apresenta uma hipótese de três formas e 
origens de construção de identidades: Identidade Legitimadora, Iden-
tidade de Resistência e Identidade de Projeto. A Identidade de Re-
sistência, que é a que aqui interessa, tem sua origem em condições 
desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação. Deste 
modo, para o autor, são construídas trincheiras de resistência e so-
brevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as 
instituições da sociedade. 

No caso dos surdos, a resistência levanta-se contra o estereótipo 
da doença, da incapacidade, da falta, contra os dolorosos processos 
educativos da língua majoritária. Lutas pelo direito linguístico, pelo 
direito de ter uma cultura diferente. Este processo de construção de 
identidade, segundo Castells, leva à formação de comunas ou comu-
nidades, “dá origens a formas de resistência coletiva diante de uma 
opressão que, do contrário, não seria suportável” (1999, p. 25). 

Para tensionar ainda mais a surdez enquanto diferença, que-
ro apresentar a proposta de surdez compreendida enquanto etnia. A 
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memória coletiva dos surdos é um fenômeno bastante conhecido. Cla-
ros-Kartchner (2013) comenta que o extermínio de crianças surdas, a 
proibição de língua de sinais na escola, a medicalização da surdez, a 
imposição das políticas de inclusão escolar, entre outros, são exemplos 
de situações de opressão compartilhadas pelas comunidades surdas 
no mundo inteiro. A autora apresenta elementos para a compreen-
são de um grupo étnico: possuir uma herança coletiva com memórias 
compartilhadas de uma história passada; e, a etnia ajuda a respon-
der perguntas existencialistas tais como quem eu sou e o que há de 
especial sobre mim. A autora comenta que a Federação Mundial dos 
Surdos é uma organização não governamental que representa apro-
ximadamente 70 milhões de pessoas surdas ao redor do mundo, esta 
representação, segundo Claros-Kartchner (2013), não seria possível 
se os surdos não tivessem, e seguissem tendo, uma história contínua 
e coletiva em comum. 

Considerações finais

De acordo com Kauppinen e Jokinen (2013), mais de 90% de 
crianças surdas que vivem em países em desenvolvimento não têm 
nenhuma chance de acesso à educação básica e poucas crianças ao 
redor do mundo conseguem ter acesso a uma educação bilíngue e bi-
cultural. Essa situação de vulnerabilidade linguística e cultural não 
é diferente na realidade brasileira. Apesar de a legislação10 ser clara 
com relação ao direito linguístico da criança surda, as propostas de 
“inclusão a qualquer preço” criam situações de desrespeito linguístico 
colocando crianças e jovens em condições precárias de escolarização 
(Lebedeff, 2006, p. 56).

As políticas de inclusão no Brasil tendem a deslocar os estudan-
tes surdos para o ensino regular (Guedes, 2009). Este deslocamento, 

10 A mais recente é a Lei 13.146 de 6/07/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pes-
soa com Deficiência. O artigo 28 garante a educação bilíngue para surdos, no Brasil. (Brasil, 
2015)
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segundo a autora, está pautado no reducionismo da Libras a uma al-
ternativa técnica que ocorre concomitantemente com “a redução da 
cultura surda ao uso artificializado da língua de sua comunidade na 
escola” (2009, p. 37). Ressalta a autora que é possível observar “toda a 
heterogeneidade cultural surda sendo reduzida a uma língua de tra-
dução, que na escola vem a possibilitar o acesso à Língua Portuguesa 
e aos demais conteúdos” (2009, p. 38). Levando em consideração as 
questões culturais e linguísticas que discuti neste texto, a inclusão 
que Guedes (2009) e Aspilicueta et al (2013) encontraram nas escolas, 
há a necessidade premente de se questionar o que a inclusão escolar 
está fazendo, ou que sentidos estão sendo produzidos, a partir deste 
reducionismo da cultura surda e da Libras dentro das escolas.

Para finalizar, retomo alguns pressupostos deste texto: a sur-
dez é a presença de uma língua minoritária e de uma cultura visual, 
a cultura visual é o resultado das experiências visuais que o surdo 
vive em seu entorno, ou seja, um entorno que prescinde de som. A 
cultura visual e a língua de sinais são elementos de identificação dos 
surdos. A identidade surda transcende questões geográficas e fron-
teiras nacionais. A identidade surda reflete histórias coletivas, que 
podem provocar uma proposta de compreensão da surdez enquanto 
etnia. Espero, com minha apresentação de pot-pourri, ter conseguido 
desconstruir alguns estereótipos sobre a surdez. 

Dito isso, quero deixar aqui uma série de questionamentos para 
o debate11: o que raios estamos fazendo com as crianças e jovens sur-
dos quando propomos inclusão escolar na escola ouvinte? O que raios 
estamos fazendo com as crianças e jovens surdos quando dizemos que 
apenas a presença de um Tradutor Intérprete de Língua de Sinais 
(TILS) na sala de aula garante a inclusão? O que raios estamos fazen-
do com as crianças e jovens surdos quando colocamos um surdo entre 
30 ouvintes em sala de aula? O que raios estamos fazendo com as 
crianças e jovens surdos quando na escola de inclusão apenas o TILS 

11  Mantenho as palavras de minha fala, pois é este o sentimento que me move e não gostaria 
de “maquiar” este sentimento com um discurso “apropriado” para a escrita.
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e o aluno surdo sinalizam? E, finalmente, o que raios estamos fazendo 
com crianças e jovens surdos quando os obrigamos a estudar portu-
guês como língua materna, inglês e espanhol e seus colegas ouvintes 
não precisam estudar Libras?
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Discurso: lugar de constituição da 
memória e da identidade?

Carmem Luci da Costa Silva* 

Introdução: interrogar para suscitar resposta

Este texto é originário da reflexão proposta para a mesa Dis-
curso, memória e identidade do 6º Seminário Nacional de Língua e 
Literatura – Teoria e ensino: cultura e identidade –, promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo 
Fundo. A reorganização das formas com a mudança da asserção para 
a interrogação no título – Discurso: lugar de constituição da memória 
e da identidade?– impulsionou esta escrita como busca de respostas 
ao questionamento formulado. De fato, memória e identidade foram 
elementos interrogantes nesse agenciamento sintagmático ligado a 
discurso, concebido neste texto a partir da perspectiva de linguagem 
de Émile Benveniste, lugar onde situo as pesquisas que desenvolvo. 
Por isso, quando aceitei o convite para a mesa e para escrever um 
capítulo deste livro, também aceitei desafios, pois, como pesquisadora 
dos campos de enunciação, de texto, de aquisição e de ensino de lín-
gua materna, abordo o tema proposto de modo bastante embrionário 
e como produto de muitos deslocamentos. 

A abordagem de linguagem de Émile Benveniste, base teórica 
deste capítulo, pode ser concebida, conforme leituras atuais, como 
uma Antropologia da Enunciação (Flores, 2013). Inspirada na leitura 
de um conto de Mia Couto, A menina sem palavras, procuro refletir 

* E-mail: clcostasilva@hotmail.com
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sobre a nossa condição de falante em uma língua materna, lugar onde 
produzimos discursos e, por meio deles, podemos constituir memória 
e identidade.

Um conto para entrelaçar os pontos discurso, 
memória e identidade

Como os termos discurso, memória e identidade se relacionam 
e se implicam? A resposta a essa questão inicia com a leitura do conto 
A menina sem palavra, de Mia Couto, que me inspirou a responder ao 
questionamento formulado. Por isso, apresento o conto, com pequenos 
cortes, a partir do qual promovo uma discussão sobre a temática da 
mesa e deste capítulo. 

A menina não palavreava. Nenhuma vogal lhe saía, seus lábios se ocupa-
vam só em sons que não somavam dois nem quatro. Era uma língua só 
dela, um dialecto pessoal e intransmixível? Por muito que se aplicassem, 
os pais não conseguiam percepção da menina. Quando lembrava as pala-
vras ela esquecia o pensamento. Quando construía o raciocínio perdia o 
idioma. Não é que fosse muda. Falava em língua que nem há nesta atual 
humanidade. Havia quem pensasse que ela cantasse. Que se diga, sua voz 
era bela de encantar. Mesmo sem entender nada as pessoas ficavam presas 
na entonação. E era tão tocante que havia sempre quem chorasse.
Seu pai muito lhe dedicava afeição e aflição. Uma noite lhe apertou as 
mãozinhas e implorou, certo que falava sozinho:
Fala comigo, filha!
Os olhos dele deslizaram. A menina beijou a lágrima. Gostoseou aquela 
água salgada e disse:
Mar…
O pai espantou-se de boca e orelha. Ela falara? Deu um pulo e sacudiu os 
ombros da filha. Vês, tu falas, ela fala, ela fala! Gritava para que se ou-
visse. Disse mar, ela disse mar, repetia o pai pelos aposentos. Acorreram 
os familiares e se debruçaram sobre ela. Mas nenhum som entendível se 
anunciou. 
O pai não se conformou. Pensou e repensou e elaborou um plano. Levou 
a filha para onde havia mar e mar depois do mar. Se havia sido a única-
palavra que ela articulara em toda a sua vida seria, então, no mar que se 
descortinaria a razão da inabilidade. 
Amenina chegou àquela azulação e seu peito se definhou. Sentou-se na 
areia, joelhos interferindo na paisagem. E lágrimas interferindo nos joe-
lhos. O mundo que ela pretendera infinito era, afinal, pequeno? Ali ficou 
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simulando pedra, sem som nem tom. O pai pedia que ela voltasse, era 
preciso regressarem, o mar subia em ameaça:
Venha, minha filha!
Mas a miúda estava tão imóvel que nem se dizia parada. Parecia a águia 
que nem sobe nem desce: simplesmente,se perde do chão. (…) O pai admi-
rava, feito tonto: por que razão minha filha me faz recordar a águia? 
Vamos, filha! Caso senão as ondas nos vão engolir. 
(…)
Desistido e cansado, se sentou ao lado dela. Quem sabe cala, quem não 
sabe fica calado? O mar enchia a noite de silêncios, as ondas pareciam já 
se enrolar no peito assustado do homem. Foi quando lhe ocorreu: sua filha 
só podia ser salva por uma história! E logo ali lhe inventou uma, assim:
Era uma vez uma menina que pediu ao pai que fosse apanhar a lua para 
ela. O pai meteu-se num barco e remou para longe. Quando chegou à dobra 
do horizonte pôs-se em bicos de sonhos para alcançar as alturas. Segurou 
o astro com as duas mãos,com mil cuidados. O planeta era leve como uma 
baloa. 
Quando ele puxou para arrancar aquele fruto do céu se escutou um reben-
tamundo. A lua se cintilhaçou em mil estrelinhações. O mar se encrispou, 
o barco se afundou, engolido num abismo. A praia se cobriu de prata, flocos 
de luar cobriram o areal. A menina se pôs a andar ao contrário de todas 
as direções, para lá e para além, recolhendo os pedaços lunares. Olhou o 
horizonte e chamou:
Pai!
Então, se abriu uma fenda funda, a ferida de nascença da própria terra. 
Dos lábios dessa cicatriz se derramava sangue. A água sangrava? O san-
gue se aguava? E foi assim. Essa foi uma vez.
Chegado a este ponto, o pai perdeu a voz e se calou. A história tinha perdi-
do fio e meada dentro da sua cabeça. Ou seria o frio da água já cobrindo os 
pés dele, as pernas de sua filha? E ele, em desespero:
Agora, é que nunca. 
A menina, nesse repente, se ergueu e avançou por dentro das ondas. O 
pai a seguiu, temedroso. Viu a filha apontar o mar. Então ele vislumbrou, 
em toda extensão do oceano, uma fenda profunda. O pai se espantou com 
aquela inesperada fratura, espelho fantástico da história que ele acabara 
de inventar. Um medo fundo lhe estranhou as entranhas. Seria naquele 
abismo que eles ambos se escoariam?
Filha, venha para trás. Se atrase, filha, por favor…
Ao invés de recuar a menina se adentrou mais no mar. Depois, parou e 
passou a mão pela água. A ferida líquida se fechou, instantânea. E o mar 
se refez, um. A menina voltou atrás, pegou na mão do pai e o conduziu de 
rumo a casa. No cimo, a lua se recompunha. 
Viu, pai? Eu acabei a sua história. 
E os dois, iluaminados, se extinguiram no quarto de onde nunca haviam 
saído. (Couto, 2014, p. 90-94). 
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Com o que nos presenteia Mia Couto nessa bela narrativa sobre 
a menina sem palavras? Por que a família se preocupa com o fato de 
a menina não palavrear? “Tinha uma língua só dela, um dialecto pes-
soal e intransmixível”. As falas, no conto, evocam uma preocupação 
dos familiares com o fato de a menina apresentar uma língua não 
compartilhada, uma língua não reconhecida e uma língua que não 
mudava: “Falava em língua que nem há nesta atual humanidade”, diz 
o narrador. E complementa: Era “som não entendível”.

Herança, transmissão e relação interlocutiva. Eis os elementos 
necessários para a constituição do discurso, lugar onde cada indivíduo 
se situa na linguagem com outros. A nossa identificação como falantes 
de uma língua é o que permite a produção de uma história (memória) 
nessa língua. Ora, para palavrear para e com outros – ou para produ-
zir discursos-, é condição partilharmos uma determinada língua para 
fundarmos nossa história nessa língua. Na e pela língua produzimos 
uma espécie de memória coletiva, que nos identifica com determinada 
sociedade e sua cultura. Além dessa identidade social, há algo de úni-
co que nos identifica e nos individualiza: a voz. “A menina tinha uma 
voz bela de encantar. Mesmo sem entender nada as pessoas ficavam 
presas na entonação. E era tão tocante que havia sempre quem cho-
rasse.” A menina marcava-se na singularidade de sua voz, mas faltava 
o laço social que permitisse a comunicação intersubjetiva para “falar 
de” e ser compreendida pelo “outro” em sua produção de referência. A 
menina se fundamentava na linguagem em sua individualidade, mas 
faltava marcar sua identidade a partir de uma língua socializada. O 
discurso põe em cena a dupla natureza da língua: de ser imanente ao 
indivíduo e, ao mesmo tempo, transcendente à sociedade. Essa dupla 
natureza da língua se funda quando atualizada em discurso, noção de 
que trataremos na próxima seção. 
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A polaridade das pessoas e a referência no 
discurso: enunciar para significar e significar-se

O discurso insere-se no mundo por meio da língua em emprego, 
ou seja, por meio de um ato de enunciação. Na base dessa atualização 
da língua em discurso, que marca a nossa vivência na linguagem, está 
o fato de que o homem, ao tornar a língua própria para se enunciar, 
constitui-se como tal em uma relação constante com o outro via dis-
curso. Nesse ato, o locutor faz a passagem para sujeito; e a língua, 
para discurso. Em O Aparelho formal da enunciação, Benveniste ar-
gumenta: “Antes da enunciação, a língua não é senão possibilidade de 
língua. Depois da enunciação, a língua é efetuada em uma instância 
de discurso, que emana de um locutor (…) e que suscita uma outra 
enunciação de retorno.” (1974/1989, p. 83-84). 

De fato, quando a menina enuncia a palavra “mar”, é reconhecida 
como falante pelo outro, por seu pai: “Vês, tu falas, ela fala, ela fala! 
Gritava o pai para que se ouvisse.”É o outro constituindo a criança em 
sua fala: Tu falas. A palavra “mar” situou a menina como sujeito no 
discurso, permitindo ao pai, enquanto “tu”, inverter-se para ocupar a 
posição de “eu” e implantar a menina como “tu” (Tu falas). É importante 
destacar, ainda, o fato de que a menina passa a ser referência no 
discurso do pai, quando diz Ela fala, endereçando-se para outros 
interlocutores, a quem gritava. Constroem-se aqui referências para a 
menina em um movimento que registra a sua passagem de quem não 
fala para quem fala. É uma referência que se sustenta nos discursos… 
É uma história que produz memória sobre essa menina em sua relação 
com a língua. É a condição de intersubjetividade que possibilita ao 
humano se fundar na dupla natureza da língua: social e individual. 
Penso que essa dupla natureza da linguagem possibilita a trindade 
discurso, memória e identidade. É essa trindade, evocação do termo 
de Dufour (2000), que passo a fundamentar aqui a partir da sugestão 
de Flores (2013) de se pensar uma Antropologia da enunciação na 
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perspectiva de linguagem de Émile Benveniste, porque centrada 
na condição do homem que enuncia. A concepção de linguagem do 
lingüista pode ser depreendida de uma célebre passagem do Problemas 
de Linguística Geral I:

[…] é dentro da, e pela, língua que indivíduo e sociedade se determinam 
mutuamente. O homem sentiu sempre – e os poetas freqüentemente can-
taram – o poder fundador da linguagem, que instaura uma realidade ima-
ginária, anima as coisas inertes, faz ver o que ainda não existe, traz de 
volta o que desapareceu. É por isso que tantas mitologias, tendo de expli-
car que no início dos tempos alguma coisa pôde nascer do nada, propuse-
ram como princípio criador do mundo essa essência imaterial e soberana, 
a Palavra. Não existe realmente poder mais alto, e todos os poderes do 
homem, sem exceção, pensemos bem nisso, decorrem desse. A sociedade 
não é possível a não ser pela língua e, pela língua, também o indíviduo. O 
despertar da consciência na criança coincide sempre com a aprendizagem 
da linguagem, que a introduz pouco a pouco como indivíduo na sociedade. 
(Benveniste, 1966/1995, p. 27)

Nessa passagem, Benveniste defende o papel criador da lingua-
gem, atualizada em palavra. É o que atesta o conto: bastou a menina 
sem palavra produzir “mar” para ter outra identidade na família: a de 
quem fala. A emissão da palavra promove a instauração de uma reali-
dade imaginária no pai, que supõe estar no mar a razão da inabilida-
de para palavrear. Por isso, conduz a filha até esse espaço. Insatisfeito 
com o resultado de ter ido até o mar e a criança continuar sem pala-
vrear, ocorreu-lhe contar uma história: “sua filha só podia ser salva 
por uma história! E logo ali lhe inventou uma.” É o poder fundador da 
linguagem, que faz ver o que não existe: 

Quando ele puxou para arrancar aquele fruto do céu se escutou um reben-
tamundo. A lua se cintilhaçou em mil estrelinhações. O mar se encrispou, 
o barco se afundou, engolido num abismo. A praia se cobriu de prata, flocos 
de luar cobriram o areal. A menina se pôs a andar ao contrário de todas as 
direções, para lá e para além,recolhendo os pedaços lunares. Essa foi uma 
vez. (Couto, 2014, p. 94).
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E a história do pai finda, ele perde a voz, e a menina continua 
a história ao avançar as ondas“- Viu pai? Eu acabei a sua história.” 
“E os dois, iluaminados, se extinguiram no quarto de onde nunca ha-
viam saído.” É na e pela linguagem que podemos andar por outros 
mundos sem sair fisicamente do nosso. E a menina vive a experiência 
do mar sem ter saído do quarto. Eis o poder fundador da linguagem 
que possibilita o discurso e, por meio dele, também memória e identi-
dade. É nessa linha de pensamento que considero discurso, memória 
e identidade como instâncias enredadas pela linguagem, que lhes é 
transversal. 

A passagem da criança da condição de não falante (não palavre-
ar) à de falante de uma língua –palavrear com sentido reconhecido 
pelos outros, conforme atesta o narrador do conto de Mia Couto –é 
uma experiência única e registra uma especificidade humana: a capa-
cidade simbólica. Ora, o valor ilustrativo que pensamos encontrar no 
conto de Mia Couto é o de que lugares para enunciar são construídos 
e isso é específico do humano, além de ser condição para que a criança 
venha a falar. 

Façamos, novamente, uma pequena incursão pelo conto. A pa-
lavra “mar”, enunciada pela menina, sugere, pela voz do narrador, 
que ela estabelece uma relação entre as lágrimas salgadas do pai e 
o mar: “Os olhos dele deslizaram. A menina beijou a lágrima. Gos-
toseou aquela água salgada e disse: Mar.” Já o pai toma a palavra 
como uma inabilidade advinda da relação da menina com o mar em 
algum momento de sua história, por isso a necessidade de retorno à 
realidade vivida com o mar. É evidente que a cena constrói lugares 
de fala para cada participante. Esses lugares podem ser vistos como 
lugares de enunciação de um locutor, que se declara como sujeito. Tal-
vez esses lugares de enunciação que nos são concedidos, constituam 
a nossa identidade. E é somente pelo discurso que podemos resga-
tar essa história, em diferentes lugares de enunciação que nos foram 
dados e que concedemos a outros, pois, como pontua Benveniste em 
Da subjetividade na linguagem, capítulo de Problemas de Linguística 
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Geral I (1966/1995), é o exercício da língua que permite o testemunho 
da identidade do sujeito, que é o que ele dá sobre si mesmo. Esse 
testemunho se torna possível porque o próprio da linguagem é signifi-
car e essa propriedade da linguagem se manifesta no homem em sua 
capacidade simbólica de atribuir sentido. Por isso, para Benveniste, 
não é possível separar homem de linguagem, o que o leva a descons-
truir a oposição natureza e cultura e a defender que a linguagem está 
na natureza do homem. Dessons (2006), em uma síntese feliz, afirma 
que, na proposta benvenistiana, a linguagem é definida no homem e o 
homem na linguagem. É nessa perspectiva que concebemos o simbo-
lismo como articulador do homem à linguagem, base da significação 
e condição para cada um se propor como sujeito em seu discurso e 
implantar o outro diante de si. 

Sobre isso, resgatamos a reflexão instigante que Teixeira deixa 
como legado: 

[...] a experiência humana não precede cronologicamente à linguagem; ela 
é contemporânea à enunciação, produzindo, a cada vez, o homem como 
sujeito. É, pois, no ato de apropriação da língua pelo locutor que a experi-
ência advém, numa relação indissociável com a (inter)subjetividade. Sob 
essa ótica, os protagonistas da linguagem (eu-tu) não podem ser considera-
dos processadores automáticos ou computadores biológicos mais ou menos 
programados para lidar com um código linguístico que lhes é exterior; o 
uso da linguagem está ligado a uma forma de vida. Parece estar no projeto 
de Benveniste a expressão da necessidade de desenvolver uma teoria que 
não só descreva a língua-discurso do ponto de vista de seu funcionamento 
enunciativo, mas que possibilite produzir conhecimento sobre o homem. 
(2012, p. 37)

Tratar de memória e de identidade,ancorando a reflexão nessa 
teoria de linguagem, requer produzir conhecimento sobre o homem em 
sua condição de ser falante. O discurso, como atualização da língua, 
manifesta o sistema de valores de dada cultura inerente a cada ins-
tância social e carrega certa herança linguístico-cultural, pois tanto a 
língua quanto a sociedade nos são dadas. É o que atesta Benveniste: 
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A linguagem se realiza sempre dentro de uma língua particular, de uma 
estrutura lingüística definida e particular, inseparável de uma sociedade 
definida e particular. Língua e sociedade não se concebem uma sem a ou-
tra. Uma e outra são dadas. Mas também uma e outra são aprendidas pelo 
ser humano, que não lhes possui o conhecimento inato. A criança nasce e 
desenvolve-se na sociedade dos homens. (1966/1995, p. 31)

Ainda que nos sejam dadas, língua e sociedade são apreendidas. 
Por isso, Benveniste insiste que vemos sempre a linguagem no seio da 
sociedade, no seio da cultura e de que não há aparelho de expressão 
tal que se possa imaginar que um ser humano seja capaz de inven-
tá-lo sozinho. As histórias de línguas inventadas, fora de qualquer 
aprendizagem humana, são fábulas. De fato, qualquer pessoa pode 
fabricar uma língua, mas ela não existe, no sentido mais literal, desde 
que não haja dois indivíduos que possam manejá-la como nativos. É o 
que revela a preocupação dos familiares, especialmente o pai da me-
nina, com suas emissões: A língua da menina era “pessoal e intrans-
mixível”, falava em “língua que nem há nesta atual humanidade”, 
“nenhum som entendível se anunciou”, conforme atesta o discurso do 
narrador. O pressuposto que se deriva dessa reflexão é o de que uma 
língua é primeiro um consenso coletivo; trata-se, portanto, de uma 
memória da/na língua, com seus níveis e unidades, que resgatamos a 
cada enunciação. Por isso, Benveniste argumenta:

A criança nasce em uma comunidade lingüística, ela aprende sua língua, 
processo que parece instintivo, tão natural quanto o crescimento físico dos 
seres ou dos vegetais, mas o que ela aprende, na verdade, não é o exercício 
de uma faculdade “natural”, é o mundo do homem. A apropriação da lin-
guagem pelo homem é a apropriação da linguagem pelo conjunto de dados 
que se considera que ela traduz, a apropriação da língua por todas as con-
quistas intelectuais que o manejo da língua permite. (1974/1989, p. 20-21)

Assim, quando a menina emite “mar”, quando o pai afirma “Tu 
falas” e quando diz a outros “Ela fala”, não há somente a compreensão 
de seu discurso, mas o reconhecimento de que a menina está falando 
a sua língua materna e apropriando-se de um conjunto de dados que 
o discurso, expresso na palavra “mar”, traduz. Com efeito, “mar” não 
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somente funda a menina em sua língua como também a situa em uma 
sociedade com sua cultura litorânea. E por aí vemos enredar-se dis-
curso, subjetividade, identidade e sociedade/cultura. 

No entanto, é interessante pensar que, como afirma Benveniste 
(1966/1995, p. 286), também em Da subjetividade na linguagem, “a 
consciência de si mesmo só é possível se experimentada por contras-
te”. Embora se dedique a mostrar esse contraste por meio da polari-
dade dos pronomes, adverte: “Vemos aí um princípio cujas consequên-
cias é preciso explorar em todas as direções.” (1966/1995, p. 286). Se 
concebermos o par eu/tu como elementos que nos inspiram a irmos 
para outras direções, vemos neles relações de semelhança, ambos são 
pessoas do discurso, e relações de diferença: “eu” é pessoa subjetiva e 
transcendente a “tu”. Pela noção de inversibilidade de pessoa, chega-
mos à semelhança; pela noção de transcendência da pessoa subjetiva, 
chegamos à diferença. Por esse viés, a identidade pode ser pensada 
pelas relações de semelhança e de diferença. No caso da menina sem 
palavra, para ser identificada como pessoa de discurso, precisava ter 
seu discurso compreendido e reconhecido pelo outro como pertencente 
à língua, um dos aspectos de sua identidade; de outro, pelo fato de 
ter dito “mar”, singularizou-se em seu discurso, ao tomar essa for-
ma da língua, e não outra, como sua para se enunciar. O fato de ter 
dito “mar” tem suas consequências. Assim, semelhança e diferença 
parecem constituir, para usar um termo saussuriano, o valor (CLG, 
1916/2000) da identidade, que não pode ser compreendida fora do sis-
tema de significação. Esse sistema de significação não pode ser conce-
bido fora do discurso, pois é nele que as formas adquirem sentido e é 
ele que permite que cada um possa mudar a sua relação com a língua. 
É no e pelo discurso que a identidade da menina passa por mudan-
ças – da menina sem palavras para a menina com palavra – em uma 
relação intersubjetiva com o outro. 

Da produção de uma noção de identidade constituída a partir do 
discurso passamos à noção de memória a ser desenvolvida na próxima 
seção.
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O acontecimento humano na linguagem: 
historicidade e memória

É no simbólico da língua que Benveniste ancora o poder de sig-
nificação. Sem que possamos esclarecer profundamente tais questões, 
podemos pensar que a linguagem, desde que instalada no homem, 
identifica-o como humano, cuja vida excede os dados da experiência, 
uma vez que eles só entram em consideração pela capacidade humana 
de apreensão simbólica, subsidiária das funções conceptuais. É em 
Benveniste que encontramos novamente apoio:

Na verdade o homem não foi criado duas vezes, uma vez sem linguagem, e 
uma vez com linguagem. A ascensão de Homo na série animal pode haver 
sido favorizada pela sua estrutura corporal ou pela sua organização nervo-
sa; deve-se antes de tudo à sua faculdade de representação simbólica, 
fonte comum do pensamento, da linguagem e da sociedade.
Essa capacidade simbólica está na base das funções conceptuais. 
(1966/1995, p. 29, grifos nossos).

Considerar o sentido no discurso como resultado do agenciamen-
to relacionado à apropriação da língua em uma instância enunciativa 
sempre renovada em um eu-tu-aqui-agora é considerar o imprevisível 
de cada enunciação e também a possibilidade de apreensão de sentido 
da língua em relação à sociedade com a sua cultura, visto ser através 
da língua em emprego que o homem manifesta o simbolismo cultural 
em que se encontra imerso, e isso possibilita a Benveniste (1974/1989, 
p.24) defender que a língua se constitui como “um mecanismo de sig-
nificação”. É por meio dela que se enlaça o sistema cultural com o seu 
próprio sistema, pois, para o autor, “há como uma semântica que atra-
vessa todos esses elementos de cultura e que os organiza.” (Benvenis-
te, 1974/1989, p. 25). Por isso, afirma: “tudo que é do domínio da cul-
tura deriva no fundo de valores, de sistema de valores. Da articulação 
entre valores. (...) Esses valores são os que se imprimem na língua”. 
(Benveniste, 1974/1989, p. 22). Se pensarmos que há valores culturais 
impressos na língua, ao dela se apropriar para convertê-la em discur-
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so, o locutor carrega para esse discurso tais valores culturais. Na inte-
gração homem-locutor/linguagem-língua/sociedade-cultura implicada 
no ato de enunciação, encontra-se a significação como fundamento da 
passagem de não falante a falante, visto, antes de qualquer coisa, a 
linguagem significar. A significação atribuída pela criança e pelo ou-
tro de suas interlocuções à experiência humana inscrita na lingua-
gem, nas relações enunciativas, é condição para ela se historicizar em 
sua língua materna. Trata-se do “viver” instanciado pela “inserção do 
discurso no mundo” (Benveniste, 1974/1989, p. 85).

A cada produção de discurso nos instauramos novamente na 
língua na medida em que a cada instante atribuímos sentido ao que 
produzimos e ouvimos/lemos, o que afasta a possibilidade de se en-
contrar uma “experiência originária”, fora da linguagem. Logo, é essa 
experiência humana inscrita na linguagem que nos possibilita fazer 
renascer, a cada ato de enunciação, a experiência de estar na língua, 
que se reatualiza pela articulação do semiótico (mundo do signo e da 
língua) e do semântico (mundo da palavra e do discurso), sendo pos-
sível, por essa reatualização, historicizar-se na linguagem, ou seja, 
constituir memória. Como nos lembra Agamben (2008, p. 68, grifos 
do autor): “o humano propriamente nada mais é que esta passagem 
da pura língua ao discurso; porém este trânsito, este instante, é a 
história.” É uma história que existe somente na instanciação do dis-
curso e inscreve o sujeito nesse acontecimento. De uma enunciação a 
outra, o sujeito, que é de linguagem, constitui-se de novo. Aqui reside, 
para Dessons (2006), o princípio de reinvenção, que comporta a histo-
ricidade da linguagem e do sujeito, porque a repetição não se produz 
de modo idêntico. Sentidos singulares, instanciados no discurso, dei-
xam os vestígios, na linguagem, do homem. Nesse caráter histórico, 
o locutor instancia-se como sujeito na linguagem ao reorganizar suas 
emissões para significar sempre de modo novo. 

Por isso, Benveniste, ao defender que é um homem falando com 
outro homem que encontramos no mundo, também sustenta outros 
argumentos: de que “o homem não nasce na natureza, mas na cultu-
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ra” (Benveniste, 1974/1989, p. 23) e de que“[..] É no discurso (...) que 
a língua se forma e se configura. Aí começa a linguagem.” (Benvenis-
te, 1966/1995, p. 140). Por aí vemos o papel do discurso na constru-
ção da identidade, construção possível por relações de semelhança e 
de diferença. E por aí talvez possamos pensar que é na historicidade 
da língua-discurso, e não da língua sistema, que cada um pode cons-
tituir uma história de enunciações, que podemos aproximar aqui à 
memória. Para esse deslocamento, recorro novamente a Benveniste 
nas reflexões que propõe em dois textos: A linguagem e a experiência 
humana e Estrutura da língua e da sociedade. 

É na produção do discurso que cada um pode viver a experiência 
subjetiva de se situar na e pela linguagem, porque cada produção de 
discurso, ainda que contenha repetições, é cada vez um ato novo por-
que realiza a cada vez a inserção do locutor num novo tempo e numa 
textura diferente de circunstâncias. E é no tempo linguístico que Ben-
veniste situa uma das condições de intersubjetividade, pois o tempo 
físico do mundo é contínuo e segmentável à vontade de cada um. Do 
tempo físico ao seu correlato psíquico, ainda apresenta o tempo crô-
nico, que é o tempo dos acontecimentos, que engloba a nossa própria 
vida enquanto sequência de acontecimentos. Nosso tempo vivido corre 
sem fim e sem retorno, é esta experiência comum. Não reencontramos 
jamais nossa infância, nem o ontem, nem o instante que acaba de 
passar. Por isso, Benveniste deixa claro que a noção de acontecimento 
é essencial. É no tempo crônico que os acontecimentos se dispõem em 
blocos distintos. No entanto, os acontecimentos não são o tempo, mas 
estão no tempo, com as condições estativa (nascimento de Cristo), di-
retiva (antes e depois) e mensurativa (intervalos em minutos, hora, 
dias, meses...). O tempo crônico fixado num calendário, lugar onde se 
alojam os acontecimentos, é estranho ao tempo vivido. Por isso, argu-
menta que a experiência humana no tempo somente pode ser mani-
festa pela língua em emprego. 

É no discurso que a experiência humana da menina com os ou-
tros se manifesta em sua condição estativa (o momento em que falou 
“mar”), diretiva (antes de palavrear e depois de palavrear) e mensu-
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rativa (“nesse repente”). Eis o tempo linguístico, ligado ao exercício da 
fala e que se organiza como função do discurso. O presente, reinventa-
do a cada vez que alguém fala, é um momento novo, ainda não vivido 
e é por esse tempo que se engendram passado e futuro. É na relação 
tempo-acontecimento vivido que podemos pensar a memória por esse 
viés antropológico-enunciativo, pois a retrospecção para Benveniste 
(1974/1989, p. 75) envolve “o momento em que o acontecimento não 
é mais contemporâneo do discurso, deixa de ser presente e deve ser 
evocado pela memória”. De fato, a palavra “mar”, enunciada pela me-
nina ainda que não traga uma marca temporal, situa seu discurso no 
presente e, ao mesmo tempo, evoca uma relação com o acontecimento 
vivido “A menina beijou a lágrima. Gostoseou aquela água salgada e 
disse: Mar.” E também o pai procura um acontecimento passado para 
ancorar a enunciação presente. É o tempo funcionando como fator de 
intersubjetividade e tornando possível a comunicação linguística para 
inscrever a experiência humana inscrita na linguagem, uma experi-
ência que produz história e memória na linguagem. 

Essa reflexão está vinculada também à condição humana de 
simbolizar inscrita na linguagem, já que aquele que se apropria da 
língua faz renascer pelo seu discurso o acontecimento e a experiên-
cia do acontecimento, e aquele que ouve/lê apreende o discurso para 
recriar o acontecimento, num movimento de recriação de realidades 
por meio de discursos. E por aí vemos indivíduo e sociedade como ter-
mos complementares, que se determinam mutuamente. E a memória 
inscrita nesse movimento de acontecimentos recriados pelos discur-
sos nas diferentes relações intersubjetivas. Por isso, com Benveniste, 
pensamos que “cada vez que a palavra expõe o acontecimento, cada 
vez o mundo recomeça. Nenhum poder se igualará jamais a esse...” 
(1966/1995, p. 31). É o símbolo que assegura o elo vivo entre homem, 
língua e cultura. Diria que é o simbólico da linguagem, atualizado na 
propriedade de significar das línguas, que permite o discurso e,por 
ele, a constituição da memória e da identidade. É o que atestamos nos 
discursos de alunos, em aula de Leitura e produção de textos da Uni-
versidade, reflexão a ser empreendida na seção seguinte. 
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A (re)invenção de discursos na busca de 
identidade e o lugar da memória na história de 
enunciações de alunos na Universidade

O viver na linguagem também pode ser pensado em fatos enun-
ciativos de sala de aula. Trago alguns exemplos da experiência de sig-
nificação de alunos na linguagem, que têm a necessidade de referir 
para outros na instância escolar/acadêmica, na busca de passagem 
de locutores a sujeitos nos atos de escrita e de leitura, para, nessa 
passagem, atestarem suas autorias e identidades profissionais, caso 
de alunos universitários. 

Essa busca envolve o apropriar-se da língua como um sistema 
articulado de unidades na forma e no sentido, com valores culturais 
impressos nessas unidades. Tais valores comparecem no discurso e 
traduzem a experiência humana no funcionamento simbólico da lin-
guagem, que abarca simultaneamente a significância dos signos e a 
significância dos discursos. Os fatos enunciativos a seguir ilustram 
a percepção dessa dualidade da língua em emprego que constitui a 
comunicação intersubjetiva por alunos universitários. 

Fato enunciativo 1 -aluno universitário em sua entrada na Universidade1

“Quando eu escrevo uma redação, não consigo me enxergar nela, mas, em 
conversas virtuais, quando coloco alguém para escrever em meu lugar, meus 
amigos sabem se sou eu quem está escrevendo.” (PAG-Leitura e produção de 
textos em Língua Portuguesa, 2010). 

Fonte: JUCHEM, Aline. Por uma concepção enunciativa da escrita e re-escrita de textos em 
sala de aula: os horizontes de um hífen. Dissertação (Mestrado em Estudos da Lingua-
gem). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Letras, Programa de 
Pós-Graduação em Letras, 2012. 

1 Os discursos de alunos universitários analisados são oriundos do Programa de Apoio à Gra-
duação (PAG) – Projeto Leitura e Produção de Textos em Língua Portuguesa, que consiste 
em oferecer aos alunos de graduação, através de oficinas de leitura e produção de textos, a 
busca de qualificação do desempenho no uso da Língua Portuguesa, principalmente escrita.
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Fato enunciativo 2 - aluno universitário com vivência na Universidade

“Preciso aprimorar minha capacidade de uso da língua para explicar a 
outros as pinturas em uma exposição.” (aluno do curso de Artes Plásticas, 
participante do PAG- Leitura e Produção de Textos em Língua Portuguesa)

Fonte: PAG-Leitura e produção de textos em Língua Portuguesa, semestre 2015-2. 

No fato enunciativo 1 – de entrada do aluno na Universidade –, 
há uma queixa que está na busca de um uso da língua como prática 
significativa para a vida, pois a falta de reconhecimento de si como 
autor de sua escrita está relacionada à falta de interlocutor que o 
identifique como tal. Por isso, procura um interlocutor que se presen-
tifique em sua escrita, um locutor-leitor. O não enxergar do aluno vin-
cula-se ao fato de não se sentir responsável por sua escrita, enquanto 
se identifica como autor de seu discurso nas conversas virtuais. Volta-
mos novamente à ideia de que a consciência de si mesmo ocorre se ex-
perienciada por contraste com o outro. E novamente à ideia de identi-
dade constituída em uma relação de semelhança e diferença eu-outro. 

No fato enunciativo 2 – do aluno com vivência na Universidade-, 
vemos uma busca de apreensão da língua como interpretante de outro 
sistema (pintura) para comunicar uma ideia para o outro e possibili-
tar que seu ato de escrita seja correferido por meio do ato de leitura. 
Tem-se aqui uma busca pela constituição de uma identidade profis-
sional, em que o outro passa a ser o produtor de sentidos da ideia que 
aquela profissão carrega, por meio do discurso daquele profissional. 

O locutor, ao se declarar como artista plástica, ancora seu dis-
curso na sua cultura profissional (memória) e busca implantar o outro 
como um alocutário de outro campo, que, pela relação de diferença 
eu-outro, poderá levá-lo a ter consciência de si como artista plástica, 
por meio de um discurso que interprete o sistema da pintura. Nova-
mente, vemos a importância da dupla natureza, individual e social, da 
língua como relacionada às dimensões intersubjetiva e referencial dos 
discursos para produzir um efeito de identidade em uma memória, 
que é da ordem da cultura. 
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Da aquisição da criança ao ensino-aprendizagem de língua ma-
terna do fundamental à Universidade está implicada a instauração do 
homem nos sentidos sociais da língua em uso nas distintas situações. 
E as “queixas” e as “buscas” dos alunos universitários são reveladoras 
do continuum da aquisição e da importância que concedem ao inter-
locutor para continuarem inventando sua própria língua nos atos de 
sua conversão em discursos (atos de falar-ouvir/escrever-ler) para vi-
verem experiências no funcionamento simbólico da linguagem. 

A inserção do discurso no mundo implica um duplo movimento: 
a inclusão do locutor em seu discurso e a inserção em uma determina-
da sociedade. Por meio da exploração desse duplo funcionamento do 
discurso, podemos pensar, com Benveniste, que

Aqui aparece uma nova configuração da língua (...): é a inclusão do falante 
em seu discurso, a consideração pragmática que coloca a pessoa na socie-
dade enquanto participante e desdobra uma rede complexa de relações 
espaço-temporais que determinam os modos de enunciação. (Benveniste, 
1974/1989, p. 101) 

Para que o aluno ressignifique, em apropriações individuais e 
singulares da língua – seja falada, seja escrita –, a sua relação com a 
linguagem e se funde no aparato simbólico de sua língua nas diferen-
tes instâncias de passagem do mundo do signo ao mundo do discurso 
nas diferentes situações, é fundamental a existência de outro que lhe 
conceda um lugar de enunciação, convocando-o a se enunciar, como 
vemos nos fatos enunciativos do ato de aquisição da linguagem da 
menina do conto de Mia Couto e nas “necessidades” dos alunos uni-
versitários.

Nesse caso, é imprescindível, em sala de aula, considerarmos a 
história do aluno na linguagem, que carrega uma memória dos “mo-
dos de enunciação” em sua língua materna, inscritos em cada instân-
cia de discurso. A “escuta” atenta e atuante do professor, ao significar 
as falas dos alunos em sala de aula, ganha importância como o elo 
que possibilita criar atividades de produção escrita e de leitura de 
textos com a constituição de contextos que os convoquem a colocar a 
língua em emprego e que os levem a ocupar lugares de enunciação, 
sempre únicos e renovados para continuarem suas histórias de enun-
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ciação na linguagem, ou seja, para continuarem constituindo a sua 
língua-discurso na memória ao mesmo tempo em que são constituídos 
pela língua-discurso do espaço social onde enunciam, por meio de atos 
enunciativos de oralidade, de escuta, de escrita e de leitura. Ao se 
instaurarem em lugares sempre novos ressignificarão seus lugares 
de locutores no discurso e, por consequência, suas identidades nesses 
discursos. Trata-se do papel da língua no interior da sociedade, “uma 
vez que esta língua é expressão de certos grupos profissionais espe-
cializados (...). Ao distinguir (...) os diferentes tipos de relações que 
unem a língua e a sociedade (...) recorremos sobretudo ao mecanismo 
que permite à língua tornar-se o denominador, o interpretante das 
funções e das estruturas sociais.” (Benveniste, 1974/1989, p. 102). 

É vivendo sua experiência na linguagem com outros, na prática 
social, por meio de atos de enunciação – falado, ouvido, escrito e lido 
– que o homem pode descobrir-se e se reinventar durante toda a vida. 
Trata-se, em sala de aula, de atividades que busquem significar os di-
ferentes atos de enunciação dos alunos ligados às distintas atividades 
humanas, condição para cada um revelar sua identidade ao atribuir 
forma, sentido e conteúdo às suas atividades ao ser constituído por ou-
tro(s) ao mesmo tempo em que constitui outro(s) na e pela linguagem. 

Para finalizar: o viver na linguagem

É por meio do duplo sistema relacional da língua (intersubje-
tivo e referencial) que se tem, de um lado, a estrutura da alocução 
inter-humana e, de outro, a possibilidade de discurso sobre o mundo, 
sobre o que não é alocução. Com base nesse duplo sistema relacional, 
o homem pode fundar-se na dupla natureza de sua língua, individual 
e social. E é por aí que talvez possamos pensar identidade e memória 
em uma Antropologia da Enunciação, pois é na relação eu-outro/indi-
víduo e sociedade que se pode pensar a condição humana na lingua-
gem, que é uma condição histórica, já que “não é a história que dá vida 
à linguagem, mas é a linguagem que, por sua necessidade, sua perma-
nência, constitui a história”. (Benveniste, 1974/1989, p. 32). E é nessa 
história na linguagem, atualizada em língua-discurso, que situamos 
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a memória e a identidade dos falantes de uma língua e a identidade e 
a memória de cada falante em sua língua-discurso. 

A passagem da criança da condição de não falante (de quem não 
palavreia) à de falante de uma língua (a que palavreia com sentido 
reconhecido pelos outros, conforme a menina do conto de Mia Couto) 
é uma experiência única e registra uma especificidade humana, a ca-
pacidade simbólica, que possibilita a atribuição de sentidos no discur-
so. A significação encontra seu lugar no exercício do discurso, espaço 
onde o homem pode experienciar-se vivendo na linguagem. Esse viver 
na linguagem é o que possibilita a constituição de memórias e iden-
tidades. Com as palavras de Valter Hugo Mãe (2011, p 188), termino 
este texto: “Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão 
grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca es-
taremos sós”.
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A leitura é preocupação central dos documentos educacionais, 
uma vez que é um meio para aquisição de conhecimentos em qual-
quer área. A compreensão textual é, desse modo, um fator de liberda-
de intelectual, na medida em que dá acesso direto às fontes escritas. 
Consoante com essa visão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Brasil, 1996) agrega a meta que se refere ao desenvolvi-
mento da capacidade de aprender, tendo dentre os meios básicos o 
pleno domínio da leitura e da escrita.

Para interpretar o percurso dos heróis do épico finlandês Kale-
vala, obra publicada pela primeira vez em 1835, por Elias Lönnrot 
(1802-1884), o ensaio propõe uma leitura interdisciplinar aliada aos 
modos de ler na Educação Básica e em grupos extensionistas. A rele-
vância do texto é afirmada, pois

[…] um olhar convergente nos assegura que o ensino de língua e literatura 
deve centrar-se no texto, seja literário – canônico e não canônico – seja de 
gênero de circulação no cotidiano, desde que diga algo da vida desses alu-
nos. (Gomes;  2006, p. 91)
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Na leitura do texto literário, tem-se a possibilidade de pôr em 
evidência a própria língua, parte integrante de todas as culturas, jun-
to à reinvenção de imagens e contextos: 

Nesse processo construtivo original, o texto literário está livre para romper 
os limites fonológicos, lexicais, sintáticos e semânticos traçados pela lín-
gua: esta se torna matéria-prima (mais que instrumento de comunicação 
e expressão) de outro plano semiótico na exploração da sonoridade e do 
ritmo, na criação e recomposição das palavras, na reinvenção e descoberta 
de estruturas sintáticas singulares, na abertura intencional a múltiplas 
leituras pela ambiguidade, pela indeterminação e pelo jogo de imagens e 
figuras. (Brasil, 1998, p. 27)

A liberdade formal e temática da obra ficcional amplia, pois, a 
habilidade de leitura. A esse respeito, interessam-nos sobremaneira 
as duas estratégias, a aprendizagem em contexto e a interdisciplina-
ridade, conforme se lê nos Cadernos do Rio Grande:

A interdisciplinaridade acontece como um caso particular de contextuali-
zação. Como os contextos são quase sempre multidisciplinares, quando o 
conteúdo de uma determinada área ou disciplina é em contexto, é quase 
inevitável a presença de outras áreas de conhecimento. A interdisciplinari-
dade acontece naturalmente se houver sensibilidade para o contexto, mas 
sua prática e sistematização demandam trabalho didático de um ou mais 
professores. Por falta de tempo, interesse ou preparo, o exercício docente 
na maioria das vezes ignora a intervenção de outras disciplinas na rea-
lidade ou fato que está trabalhando com os alunos. [...] só quem conhece 
profundamente sua disciplina pode dar-se ao luxo didático de abrir para 
os alunos outras formas de entender o mesmo fenômeno ou de buscar em 
outros o auxílio para isso. (Rio Grande do Sul, 2009, p. 22-24)

Uma obra literária é o ponto de partida para atividades inter-
disciplinares, uma vez que, para a sua compreensão, não só o estudo 
da língua é necessário, mas também noções de diversos campos do 
conhecimento. Nessa direção, as propostas pedagógicas dos Cadernos 
do Rio Grande afirmam: 

considerando que o conhecimento é complexo e a separação de disciplinas 
tem um objetivo didático de detalhamento e aprofundamento, não se pode 
perder de vista a relação dos conteúdos trabalhados com as demais disci-
plinas, dentro da própria área e entre as áreas. (Rio Grande do Sul, 2009, 
p. 47)
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O desafio hoje é pensar o leitor entre os registros em papel e 
os suportes eletrônicos. Antes disso, inquieta-nos como professores o 
fato de que os registros da tradição oral devem interessar os nossos 
leitores jovens. Tratar do folclore, mitos e lendas, ainda que sejam 
textos voltados à Antiguidade Clássica, tem sido uma ação que favo-
rece o estímulo à leitura entre jovens. O fantástico é predileção como 
temática de seriados, filmes e video games. Tal constatação evidencia 
o que Alberto Manguel sentenciou em seu livro Uma história da lei-
tura. Disse ele: 

De minha parte, confio plenamente na capacidade dos serviços computado-
rizados de caçar uma informação remota em bibliotecas mais vastas que a 
de Alexandria, e meu processador de texto pode ‘acessar’ todos os tipos de 
livros”. (Manguel , 1997, p. 79). 

Preocupados com as mudanças rápidas que se processavam na 
vida dos indivíduos, no início deste século, com o advento dos compu-
tadores, os autores holandeses Win Veen e Bem Vrakking escreveram 
o livro Homo Zappiens, em que asseveram:

A maior parte do sistema educacional ainda está baseada em valores tradi-
cionais. É bom que esteja, pois se parássemos muito repentinamente e mu-
dássemos tudo, teríamos uma grande bagunça para organizar. A sociedade 
não foi feita para lidar com as mudanças grandes e repentinas. [...] apesar 
de a maior parte das pessoas ainda não usar o potencial total da internet, 
a mera existência daqueles que podem usar, a nossa geração mais jovem, 
está conduzindo a demanda. (Veen; Vrakking, 2001, p. 81)

Uma revisão ainda que breve dos documentos que parametri-
zam a Educação Básica brasileira permite que observemos a necessi-
dade de desenvolver habilidades várias e para isso a ampliação, confi-
guração e circulação dos textos torna-se prioritária:   

O processo de ensino e de aprendizagem deve levar o aluno à construção 
gradativa de saberes sobre os textos que circulam socialmente, recorrendo 
a diferentes universos semióticos, pode-se dizer que as ações realizadas na 
disciplina Língua Portuguesa, no contexto do ensino médio, devem propi-
ciar ao aluno o refinamento de habilidades de leitura e de escrita, de fala 
e de escuta. Isso implica tanto a ampliação contínua de saberes relativos 
à configuração, ao funcionamento e à circulação dos textos quanto ao de-
senvolvimento da capacidade de reflexão sistemática sobre a língua e a 
linguagem. (Brasil, 2006, p. 18)
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Sobre as atividades conjuntas ou trabalho interdisciplinar, con-
sidera-se a complexidade do conhecimento mediante a separação de 
disciplinas, mas os documentos alertam para o fato de que:

não se pode perder de vista a relação dos conteúdos trabalhados com as de-
mais disciplinas, den tro da própria área e entre as áreas. Uma al ternativa 
interessante de se trabalhar a inter disciplinaridade é através da pedago-
gia de projetos, possibilitando despertar no aluno as habilidades de esta-
belecer conexões entre as informações, interligar conteúdos, usar o sen-
so crítico, por meio de propostas flexíveis e ligadas à realidade do grupo.  
(Rio Grande do Sul, 2009, p. 47)

Para uma leitura de Kalevala

A obra Kalevala foi compilada em 1835 e chega até nós em sua 
segunda versão (1849), perfazendo cinquenta cantos. Distribuem-se 
nesses cantos os temas da criação do mundo, da plantação das pri-
meiras árvores, da forjadura da esfera celeste, da tradição musical do 
Kantele, da busca de um item mágico, o Sampo, e, à semelhança dos 
demais épicos que o precederam, a gesta dos três heróis Väinämöinen, 
o sábio bardo, Ilmarinen, o ferreiro, e Lemminkäinen, o guerreiro e 
sedutor, sem esquecer da importante e vasta catalogação da flora, da 
fauna que também compõem a geografia finlandesa. Como herói trá-
gico, Kullervo reencena as crises familiares.

O poema épico da Finlândia Kalevala (2007), conforme vem no-
meada a obra em sua primeira edição, teve tradução recente para 
a língua portuguesa feita por Orlando Moreira, assim se justifica a 
obra ser ainda pouco conhecida pelos professores e pesquisadores da 
literatura. Seu reconhecimento oficial, por parte do governo finlandês, 
deu-se a partir de 1978, e foi com essa obra que se nomeou, no dia 
28 de fevereiro, o Dia da Kalevala, ou o Dia Nacional da Finlândia. 
No Brasil, uma tradução parcial do épico foi feita em 2009, por José 
Bizerril e Álvaro Faleiros, intitulada Kalevala: poema primeiro. O in-
teresse maior pela paisagem e história finlandesa foi o que nos levou, 
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durante uma pesquisa de Iniciação Científica, contando com o apoio 
FAPERGS, a percorrer o itinerário dos heróis pelos cinquenta cantos 
da epopeia na edição portuguesa. Neste ano de 2016, foi a vez de pro-
pormos essa leitura no Projeto Extensionista Sexta-feira do Professor 
no UniRitter, para professores da rede pública estadual.

Por que ler um épico tão antigo?

O texto compilado por Elias Lönnrot em muito se assemelha 
ao épico de Luís de Camões. Conhecemos Os Lusíadas como “a mais 
alta realização épica dos tempos modernos” (Moisés, 1997, p. 181). 
Quanto à Kalevala, sabemos que a obra se tornou emblemática para 
a constituição e representação da identidade nacional da Finlândia. 
Para definir “épica”, Massaud Moisés assim reconstitui a gênese das 
epopeias, com a pertinente inclusão desse livro, depois de citar as rea-
lizações épicas anteriores, tais como, as de Homero (séc. IX a.C.); as 
epopeias indianas de Valmiki e de Vyasa (séc. III a V a.C), para chegar 
ao épico “da Finlândia (Kalevala, composta de canções folclóricas, reu-
nidas no século XIX).” (Moisés, 1997, p. 181).

Ora, essa riqueza dos textos de caráter épico vem reconhecida 
pelos documentos oficiais a que estamos submetidos como educadores:

Sob uma orientação interdisciplinar, podem-se eleger estudos sobre as nar-
rativas do domínio literário; as narrativas dos grandes feitos históricos 
(locais, regionais, nacionais); as narrativas do universo oral (da cultura 
popular); as narrativas do mundo midiático (imprensa, TV e rádio); as nar-
rativas do universo mítico; as narrativas do mundo bíblico. (Brasil, 2006, 
p. 28)

De fato, acolhida a nossa proposta de leitura interdisciplinar 
de um épico, seguimos com a afirmação de Alberto Manguel, segundo 
a qual “a leitura começa pelos olhos”. O autor de Uma História da 
Leitura (1997) lembra que, para Cícero, a visão era o mais agudo dos 
nossos sentidos, isso porque ao vermos um texto lembramo-nos me-
lhor dele do que quando apenas o ouvimos. Ora, Homero era cego, sua 
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memória, no entanto, reteve os dois maiores poemas fundadores da 
tradição literária ocidental. Aristóteles inicia a Metafísica louvando 
a visão como sentido preferencial da humanidade. Já o precursor da 
autobiografia, autor de As Confissões, o apologista latino Santo Agos-
tinho, “louvou (e depois condenou) os olhos como o ponto de entrada 
do mundo”; Tomás de Aquino, por sua vez, teria chamado a visão de 
‘o maior dos sentidos pelo qual adquirimos conhecimento’. Até aqui 
está óbvio para qualquer leitor: “as letras são apreendidas pela vi-
são.” (Manguel, 1997, p. 42). À época tanto de Aristóteles quanto de 
Homero, a escrita não se apresenta de modo expressivo, uma vez que 
ela se veicula ainda de modo escasso em suportes efêmeros, tais como 
papiros, pergaminhos e palimpsestos, quando não eram registros fei-
tos na areia. Graças às técnicas de memorização à época dos filósofos 
medievais, páginas e páginas dos livros lidos podiam ser invocadas 
pelos estudiosos. 

Pelas narrativas orais, rapsodos e rapsodas transmitiram de 
viva voz à infância, primeiro na Grécia, depois em Roma, as tradições 
de seus antepassados. Os livros para crianças são, portanto, uma con-
quista moderna. Lança-se a hipótese de que uma cultura necessita do 
registro escrito, para lembrar que da tradição oral muito se perdeu 
pela falta desses registros em papel. Hoje podemos avaliar o acervo 
notável on line e a presença dos suportes eletrônicos na era do Homo 
Zappiens.
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    Figura 1 – Rapsodo na Grécia

    Figura 2 - Rapsodo Väinämöinen na Finlândia 
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Quando o Universo se cria assim para o homem, por pergunta e resposta, 
tem lugar a forma a que chamamos de mito.

André Jolles

Sabemos que os mitos são atemporais. Muito já se disse sobre 
essas narrativas dos tempos maravilhosos e heroicos, que tratam de 
uma história sagrada, de um tempo fabuloso do princípio, in illo tem-
pore, anterior ao homem e à civilização. Sobre um espaço também 
sobrenatural, os temas recorrentes do mito costumam versar sobre 
uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma ins-
tituição.  Há mitos que se fragmentaram, migraram e hoje compõem 
as fábulas, contos maravilhosos, contos de fadas. E há os mitos de 
heróis que reencenados no cenário insólito do gelo, das montanhas e 
das florestas encantam os jovens leitores. 

Como se deu a recolha da oralidade por  
Elias Lönnrot (1802-1884)? 

De acordo com a biografia do autor, encontrada em Kalevala My-
thology, de J. Y. Pentikäinen (1999), Lönnrot era filho de um fazendeiro 
e nascido em Sammatti no ano de 1802. Seus estudos começam na Uni-
versidade de Turku e culminam com sua atuação como professor de Li-
teratura e Língua Finlandesa na Universidade de Helsinki. Em 1827, 
recebe o equivalente ao grau de Mestre e nesse mesmo ano candidata-
-se ao Doutorado em Filosofia. Com o incêndio ocorrido na universidade 
de Turku, resulta no fechamento da universidade. O autor, temporaria-
mente livre de suas obrigações, dedicou-se a recolher matéria para a 
composição de sua obra, entrevistando os cantores de “runas”, conforme 
os finlandeses nomeiam seus cantos populares.1 No trabalho de campo, 
em onze viagens, de 1828 a 1845, de coleta pelo interior da Finlândia, 

1 Dentre os cantores de runas consultados por Lönnrot, destacam-se Ontrei Malinen, Vaassila 
Kieleväinen e Arhippa Pettunen, consultas feitas entre o verão de 1833 e o ano de 1834. Em 
1835, Lönnrot escreve o Prefácio do épico finlandês. Nesse ano, 1833, completa-se a cole-
ção de poemas sobre “o principal herói Väinämöinen da Kalevala, de Lönnrot” (Pentikäinen, 
1999, p.7) (tradução livre). O término do livro, em que o autor completa o Prefácio, data de 
28 de fevereiro, dia nacional da Finlândia, oficialmente celebrada como Dia da Kalevala.
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Lönnrot, essas runas, recolhidas da oralidade, revelam as profundas 
camadas da memória dos cantores desde a infância. 

Diante do nosso contexto educacional, que prima pela leitura 
em todas as disciplinas dos currículos escolares, propomos leitura e 
análise do épico finlandês Kalevala de tal forma que a disciplina de 
literatura passe a integrar-se com a geografia e a história das terras 
nórdicas. Nesse sentido, é importante observar para começo dessa in-
vestigação que a saga da personagem Väinämöinen inicia-se no mar 
primordial, indicando a importância atribuída pelo povo nórdico ao 
oceano, de onde procede sua alimentação. 

Na terra, as plantas e os animais têm papel fundamental da 
narrativa. Do conhecimento da geografia representada na obra, o lei-
tor passa então à biologia, com o conhecimento da flora e da fauna da 
região fria longínqua da Finlândia. O mastim, cão do Norte, o alce, a 
rena e a raposa juntam-se a espécies de árvores, tais como o abeto, a 
bétula, vidoeiro e o salgueiro como personagens da paisagem finlan-
desa. Diante de tal variedade de espécies, surge como atividade pos-
sível um estudo contrastivo daquilo que é apresentado no texto com o 
que é familiar no contexto geográfico e no meio ambiente do leitor, no 
caso, nossos leitores brasileiros. 

A aproximação do texto trabalhado com a situação social do lei-
tor ou estudante contribui, portanto, para a sua compreensibilidade, 
permitindo ainda uma expansão do seu universo simbólico diante da 
leitura.

Do ponto de vista linguístico, o texto literário também apresenta caracte-
rísticas diferenciadas. Embora, em muitos casos, os aspectos formais do 
texto se conformem aos padrões da escrita, sempre a composição verbal 
e a seleção dos recursos linguísticos obedecem à sensibilidade e a preocu-
pações estéticas. Nesse processo construtivo original, o texto literário está 
livre para romper os limites fonológicos, lexicais, sintáticos e semânticos 
traçados pela língua: esta se torna matéria-prima (mais que instrumento 
de comunicação e expressão) de outro plano semiótico na exploração da so-
noridade e do ritmo, na criação e recomposição das palavras, na reinvenção 
e descoberta de estruturas sintáticas singulares, na abertura intencional 
a múltiplas leituras pela ambiguidade, pela indeterminação e pelo jogo de 
imagens e figuras. Tudo pode tornar-se fonte virtual de sentidos, mesmo 
o espaço gráfico e signos não-verbais, como em algumas manifestações da 
poesia contemporânea. (Brasil, 1998, p. 27)



53

Marcos Lampert Varnieri, Regina da Costa da Silveira

Para motivação da leitura do épico finlandês, nada melhor do 
que observar junto aos leitores a influência exercida pela obra Kale-
vala sobre o escritor J.R.R. Tolkien. O autor de O Senhor dos Anéis 
inspirou-se nos heróis finlandeses para escrever a famosa trilogia tão 
conhecida e popularizada entre diferentes leitores em nossos dias.  A 
obra de Lönnrot foi também a principal inspiração do escritor J. R. R. 
Tolkien (1892-1973) na composição de seu conto Kullervo, publicado 
apenas postumamente. Segundo Verlyn Flieger (2016), Tolkien não 
poderia ter composto sua obra sem a leitura do Kalevala feita em 1911 
em tradução inglesa. Tamanho foi o interesse do autor da trilogia pelo 
épico, que ele se dedicou ao estudo da língua finlandesa, usada como 
base para o idioma élfico de seus personagens. 

Para uma comparação genética, a aproximação entre Lönnrot e 
Tolkien possibilita o tratamento de fontes e influências, ou seja, lei-
tura e reescrita de um épico. A transposição ficcional possibilita con-
textualizar na Inglaterra os temas finlandeses. O Senhor dos Anéis é, 
na intenção de Tolkien, uma criação mitológica oferecida à cultura de 
seu país em analogia ao papel de Lönnrot na Finlândia. Na mitologia 
criada por Tolkien o herói Väinämöinen reaparece recriado como o 
velho mago Gandalf. 

Figura 3 – Capa 
de O Poema épi-
co da Finlândia 
Kalevala
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          Figura 4 – Trilogia O Senhor dos Anéis                                              

 

              

Figura 5 – A 
História 

de Kullervo

       

A presença da cosmogonia, própria da trajetória dos deuses e 
heróis, ocorre em Kalevala logo no início do longo poema:

Assim ouvi a canção,
Soube ser composto o verso:
Sós nos vêm as noites todas,
Sós também brilham os dias
E só nasceu Väinämöinen, 
Emergiu o bardo eterno
Da virgem que o deu à luz,
Da sua mãe, Ilmatar.
(Lönnrot, 2007, p. 30)2

2 Todas as citações pertencem à edição de 2007. A seguir, mencionaremos apenas o número 
referente à página.
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Ilmatar, deidade virgem do ar, foi fecundada pelo mar. Sua ges-
tação foi difícil e já se inscreve na categoria do insólito em que se 
inscrevem os mitos, uma vez que teve a duração de 700 anos, o que a 
obrigou a apelar ao deus do céu Ukko. O auxílio veio em forma de uma 
ave, pato olho-d’oiro, que faz seu ninho no joelho da virgem. A ave pôs 
seis ovos de ouro e um ovo de ferro, os quais originariam a terra, o céu, 
o sol, a lua, as estrelas e as nuvens. Ilmatar implora ajuda aos astros, 
mas nem mesmo eles encerram a gestação. Do ovo caído e espedaçado, 
nada se perde: a parte de baixo torna-se a Terra; a de cima, o Céu; o 
topo de uma das gemas, o Sol; o topo de uma das claras, a Lua luzente; 
as pintas de cor no ovo, as Estrelas; “O que era preto num ovo/ Tor-
na-se em nuvens no céu.” (p. 32). Ao criar o mundo, Ilmatar formata 
a Terra e a fertiliza, oportunizando a formação do mar, das ilhas e, 
afinal, de todos os acidentes geográficos. Para guiar os homens em 
seus percursos, destina a Grande Ursa, “Para mirar, / Pras estrelas 
escandir” (p. 33). Ao lançar-se ao mar, Väinämöinen força sua saída, 
vagando por oito anos antes de chegar à terra firme. Eis o nascimento 
desse mago com sua saída para o mundo, a fim de completá-lo com a 
criação das árvores e a semeadura da terra. 

Na leitura da insólita travessia dos heróis, a passagem do tem-
po sagrado dos mitos para o tempo profano dos homens. Reacende-se 
para indivíduo a possibilidade de ser, partindo para a construção de 
seu próprio destino. 

Concordamos, portanto, que a liberdade se efetiva mesmo é pela 
via da fruição estética, tal como defendem os referenciais que orien-
tam reflexões e discussões da prática pedagógica:

[...] mediante o gozo da liberdade que só a fruição estética permite; como 
meio de acesso a um conhecimento que objetivamente não se pode men-
surar; como meio, sobretudo, de humanização do homem coisificado: es-
ses são alguns dos papéis reservados às artes, de cuja apropriação todos 
têm direito. Diríamos mesmo que têm mais direito aqueles que têm sido, 
por um mecanismo ideologicamente perverso, sistematicamente mais ex-
propriados de tantos direitos, entre eles até o de pensar por si mesmos.  
(Brasil, 2006, p. 52-53)
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Quanto ao ideário romântico, presença inquietante ao longo do 
poema, longe de ser rotulado apenas como um movimento estético 
dentre os “ismos”, antes comumente empregados no ensino de litera-
tura, esse ideário torna-se plural e é de interesse didático-pedagógico 
na leitura de Kalevala. Na leitura dessa obra, ele pode ser visto como 
revolução cultural, que vai “desde os padrões estéticos até os filosófi-
cos, passando pelos morais, político, econômicos, científicos e religio-
sos” (Moisés, 1997, p. 461). 

Considerações últimas

Tratamos dos registros e da criação literária de Elias Lönnrot 
que prima pela recolha das lendas, mitos e feitos heroicos.  Uma obra 
compilada a partir de relatos da oralidade, que fala da identidade de 
um povo e que não se isenta do espaço de liberdade aberto então para 
a imaginação criadora do leitor. Para lembrar ainda aqui a presen-
ça de um lenhador que irrompe no Canto II como um questionamen-
to desafiador: “Mas não há ainda homem/Nem sujeito corajoso/Para 
o carvalho tombar/Ou o sem-folhas lenhar” (Lönnrot, 2007, p. 35). 
Como na obtenção do fogo prometeico, a bravura do lenhador Sampsa  
Pellervoinen é condição para dar início à civilização. 

Não obstante essa inserção do homem com a natureza, longe 
ele se encontra das precauções ecológicas. Estas são subvertidas na 
então era romântica em que o antropos ainda se define como senhor 
da natureza, fato que se consolida na ideia de que, em Kalevala, as 
personagens caracterizam-se pela dominação nessa aparente convi-
vência harmônica entre água, deuses e canções de magia. 

Do mesmo modo que aqui propomos rejeitar a compreensão 
apenas estética em relação ao chamado “romantismo”, também a 
poesia não deve ser vista apenas em sua função estética. De acordo 
com Johan Huizinga (1872-1945), “Em qualquer civilização viva e flo-
rescente, sobretudo nas culturas arcaicas, a poesia desempenha uma 
função vital que é social e litúrgica”. Para o autor de Homo Ludens, 
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toda poesia é também ritual, divertimento, arte, invenção de enigmas, 
doutrina, persuasão, feitiçaria, adivinhação, profecia e competição. E 
mais: Huizinga afirma que esses motivos quase todos “encontram-
-se no terceiro Canto da epopeia popular Kalevala” (Huizinga, 2012,  
p. 134). 

Diante da diversidade de motivos que da leitura dessa epopeia 
emana, adaptada em novas sagas hoje direcionadas aos leitores jo-
vens e adultos, uma obra como Kalevala é por isso mesmo capaz de 
ampliar a imaginação criadora no universo do mágico e do fantástico. 
Nesse universo dos mitos, compreende-se o estranhamento do leitor 
como uma necessidade para que o indivíduo possa entender-se consi-
go mesmo e abstrair-se da coisificação na construção da identidade. 

Como se observou antes, também o estudo do gênero épico en-
contra-se respaldado pelos referenciais que orientam a leitura em 
seus aspectos do cotidiano na prática pedagógica. Na oralidade dos 
mitos, reencena-se a vida presente, e na travessia do homo ludens a 
do homo zappiens é uma dimensão audaciosa das artes, enquanto a 
compreensão da leitura ocorre para o indivíduo em suas dimensões do 
dever, da necessidade e do prazer de ler.
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As formas de subjetividade e 
o dispositivo da aids no Brasil 
contemporâneo: disciplinas, 

biopolítica e phármakon

Atilio Butturi Junior*

Introdução

Inicio este capítulo com Herbert Daniel. Trata-se do breve texto 
Notícias da Outra Vida, cuja temática é a infecção pelo hiv1 e a resis-
tência diante da “morte civil” subsumida na identidade do aidético a 
que então Daniel estava submetido: “De um momento para o outro, o 
simples fato de dizer ‘eu estou vivo’ tornou-se um ato político. Afirmar 
minha qualidade de cidadão perfeitamente vivo é uma ação de deso-
bediência civil.” (1989, p. 9).

Parto desse enunciado e de um sujeito que resiste a partir da 
vida, e vou até outros discursos. Desta feita, faço como Camargo Jr. 
(1994) e me aproprio de Foucault para uma leitura dos deslocamentos 
do que aqui chamarei de dispositivo da aids. O francês mostrava que, 
no intervalo compreendido entre Pomme e Bayle (1769 e 1825), as 
patologias nervosas passaram de uma série de mitos envolvidos em 
membranas e calores para uma visibilidade geral do encéfalo. Por-

* E-mail: atilio.butturi@ufsc.br
1 Neste trabalho, hiv e aids serão grafados em letras minúsculas, exceto quando aparecer em 

citações de outros textos. No jogo da linguagem, o que se pretende é uma retomada dos 
discursos que inauguram a militância dos anos oitenta e noventa, no Brasil, cuja insistência 
nas minúsculas é mesmo uma estratégia diante da espetacularização dos sujeitos e de seus 
corpos soropositivos.
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tanto, uma “[...] diferença mínima e total” (Foucault, 1977, p. VIII). 
Foucault, no entanto, não afirma uma “psicanálise do conhecimen-
to médico”, marcada por uma purificação teleológica e objetiva. Pelo 
contrário, observa que o curto intervalo que separa Pomme e Bayle é 
um compósito de redistribuições de visibilidades e dizibilidades, de 
olhares e discursos. 

Esse caráter de deslocamento é o que me interessa aqui, assim 
como interessara a Camargo Jr., que postula dois momentos de uma 
narrativa sobre a aids, seguindo os apontamentos foucaultianos: em 
1981, o CDC (Centers for Disease Control) confirma o tratamento de 
cinco homens homossexuais, contaminados por infecção de citomega-
lovírus ou candidíase na mucosa, além de pneumonia por Pneumocys-
tis carinii. Dada a invulgaridade desse conjunto e da morte de dois 
dos cinco pacientes, sugeria-se “[...] a possibilidade de uma disfunção 
imune celular relacionada a uma exposição comum que predispõe os 
indivíduos [...]” (1994, p. 161). Camargo Jr., então, traz à tona um 
enunciado que tem lugar apenas onze anos depois, na voz legitimada 
de um pesquisador: “A AIDS plenamente desenvolvida é uma síndro-
me clínica definida pela ocorrência de infecções oportunistas e neopla-
sias como complicações e de severos sintomas relacionados ao HIV” 
(Barlett, 1992, p. 1966 apud Camargo Jr., 1994, p. 162). 

Os excertos de Camargo Jr. fazem notar, assim como fizera Fou-
cault, a diferença ínfima e profunda que recorta dois períodos e suas 
implicações para o acontecimento da aids: formas de sujeito e produ-
ção de identidades, saberes e procedimentos médicos específicos que 
vem à tona respondendo a determinadas urgências históricas.Hoje, 
oportunamente, caberia aventar para outras formas de deslocamento 
desse dispositivo. Do acontecimento de uma série de infecções e da 
criação dos grupos de risco dos anos oitenta do século XX ao “isola-
mento” de um vírus e o consenso acadêmico do início da década de 
noventa, é mister observar outras formas de redistribuição dos cor-
pos, dos saberes, dos poderes e dos sujeitos. No caso deste trabalho, 
caberia problematizar um novo diagrama, novos pontos de contato 
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que se produzem a partir do discurso crônico da AIDS  produzido pela 
Terapia Antirretroviral (TARV) e suas formas de subjetividade. As-
sim, ofereço o seguinte recorte de Teodorescu e Teixeira, no sentido de 
deslindar essa nova redistribuição: “Em 1996, houve a confirmação 
científica de que a combinação de três ou mais antirretrovirais pro-
longava a vida dos pacientes e lhes garantia melhor qualidade de vida 
e, com ela, a promulgação da lei que garante o acesso universal aos 
antirretrovirais. A aids se tornava uma doença crônica.” (2015, 
p. 323, grifos meus).

Volto a Herbert Daniel. Mergulhado no interior de um dispositi-
vo da aids que produzia os sujeitos na forma de identidades marcadas, 
os aidéticos, coube a ele ser uma voz (Bessa, 2002) de subversão: “Eu, 
por mim, descobri que não sou ‘aidético’. Continuo sendo eu mesmo” 
(1989, p. 9). A possibilidade de ser um sujeito diante do pânico moral 
(Galvão, 2000) narrado pela imprensa, às voltas com a estigmatização 
biopolítica dos corpos nos finais dos anos oitenta e nos anos noventa 
do século XX, certamente, não é a mesma que aparece alguns anos 
depois, segundo a ordem da biomedicina e da cronicidade da aids. 
Deslocamentos no dispositivo exigem, como é sabido, novas formas 
de ser sujeito. É sobre o viver com o HIV segundo a ordem da TARV 
que, conforme já vaticinava Daniel, incide esse novo deslocamento do 
dispositivo da aids.

Não se trata, porém, de assumir o discurso da TARV como pa-
naceia nem como ponto de chegada para um momento mais justo e 
feliz da história da aids, não obstante os resultados positivos que ela 
tem garantido na manutenção da vida dos sujeitos. De outro modo, 
pretendo inquirir sobre a presença tanto do que Parker (2015) apon-
ta como um discurso do “desaparecimento”, que permanece, todavia, 
positivo como dispositivo de cisão entre modelos mais ou menos im-
portantes de sujeitos – econômica, genérica, sexual, racial ou etnica-
mente marcados pela biopolítica. Diante do apagamento da aids dos 
discursos públicos e culturais (Inácio, 2016; Parker, 2015), gostaria 
de questionar aquilo que permanece como a injunção discursiva de se 
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falar sobre si mesmo e como o governo de si e dos outros. Dessa pers-
pectiva, neste trabalho pretendo investigar a ambiguidade dos 
discursos produzidos pelos sujeitos que estão em tratamento 
de infecção pelo vírus hiv utilizando a TARV, na medida em que 
trazem no bojo enunciados sobre a medicalização e a disciplinarização 
dos corpos. Para isso, inicialmente construo a hipótese teórica de um 
dispositivo crônico da aids que vigora e produz formas de saber, mo-
dalidades de sujeito e estratégias de poder. Elaboro, então, segundo 
uma perspectiva arqueogenealógica, uma análise de artigos e comen-
tários de leitores veiculados no blog Diário de um Jovem Soropositi-
vo, entre 2015 e 2016, observando a relação desses enunciados com o 
discurso do phármakon, a produção dos corpos dóceis e as estratégias 
biopolíticas exigidas por um dispositivo crônico da aids no Brasil.

O dispositivo da aids no Brasil

Foi Néstor Perlongher, no breve texto O que é AIDS, que trouxe 
à tona a problemática do dispositivo para pensar os discursos sobre 
a doença e os sujeitos que então eram produzidos. Perlongher recorre 
a Foucault, à criação da homossexualidade no século XIX, no inte-
rior do dispositivo sexual e segundo uma scientia sexualis pautada na 
confissão e na disciplinarização médica dos prazeres periféricos. Faz 
notar que a aids deve ser lida como um dispositivo, justamente por 
sua capacidade de produzir formas de subjetividade de acordo com es-
tratégias políticas urgentes e específicas: “O dispositivo da AIDS não 
parece dirigir-se (pelo menos da ótica progressista) tanto à extirpação 
dos atos homossexuais, mas à redistribuição e controle dos corpos per-
versos [...]” (1987, p. 76).

Seguindo Perlongher (1987), Pelúcio e Miskolci (2009, p. 127) 
apontam que foram justamente os trinta anos de invenção estratégica 
do dispositivo da aids uma forma “[...] eficiente na conformação dos 
antigos prazeres perversos em formas moldadas por padrões heteros-
sexuais”. Este dispositivo que produz formas de subjetividade, de dis-
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ciplinarização dos corpos, de distribuição de identidades, como pode 
ser formulado, conceitual e historicamente? 

Agamben (2014) apresenta o conceito de dispositivo, conside-
rando-o um termo técnico fundante para ao pensamento de Michel 
Foucault. Amplamente utilizado, porém, tal conceito careceu de uma 
problematização teórica abrangente. Presente em A Vontade de Sa-
ber (Foucault, 2009b), o dispositivo será retomado numa entrevista 
de 1977 como “[...] um conjunto decididamente heterogêneo que en-
globa discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões re-
gulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais, filantrópicas”. O dispositivo é a rede 
que se produz num jogo entre estes elementos, respondendo sempre a 
urgências históricas (2009a, p. 244).

Agamben, por sua vez, traça uma genealogia do conceito do dis-
positivo, desde a oikonomia da Antiguidade, inquirindo sobre a rela-
ção entre os viventes e o mundo, mediada por dispositivos. Retomando 
Foucault, sugere que o vértice produzido no encontro de dispositivos 
e corpos é a subjetividade.  A miríade de dispositivos da contempora-
neidade, então, seria a responsável por variados “processos de subje-
tivação” (Agamben, 2014, p. 40). De acordo com Butturi Junior (2016), 
a multiplicação dos dispositivos e das formas de subjetividade teria 
como resultado o próprio questionamento da consistência dos sujeitos 
e, ainda, apontaria para o que Agamben chamou de “eclipse da políti-
ca”: a totalização dos mecanismos de governos dos sujeitos.

Todavia, também Agamben e Foucault estabeleceram a possi-
bilidade aberta da profanação e da resistência no interior dos dispo-
sitivos plásticos (Butturi Junior, 2012). As lutas diante das formas 
de subjetividade codificadas por dispositivos de governo seriam o 
mote axial das práticas de liberdade, como imaginava Foucault (2014,  
p. 128). As possibilidades de resistência-profanação nos dispositivos 
de subjetivação, porém, não se referem à busca de uma individualida-
de substantiva, mas são constitutivas dos poderes, num contínuo de 
lutas que Foucault, ao retomar os gregos, entendeu como agonística 
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(2014, p. 134): um trabalho sobre o si mesmo diante das tecnologias 
de governo que produzem formas de subjetividade, a partir de uma 
estética da existência. 

A partir da relação entre sujeitos e dispositivos, bem como da 
necessária exigência de se formular práticas de resistência e de liber-
dade, retomo Perlongher (1987) e seu debate inaugural acerca da aids 
como um dispositivo. Se, como afirmado anteriormente, o aconteci-
mento da aids sugere uma economia de esquadrinhamento biopolítico 
dos corpos perversos (Perlongher, 1987; Pelúcio; Miskolci, 2009), gos-
taria aqui de traçar uma descrição – bastante sumária, como se verá 
– desse dispositivo da aids, segundo duas estratégias: a primeira, já 
enunciada, de disciplinarização dos corpos e do desejo; a segunda, de 
medicalização dos sujeitos e da população. 

No intuito de questionar tais estratégias, recorro à problema-
tização da biopolítica, seguindo Foucault (2009b, 2010). Ora, para 
Foucault, o dispositivo da sexualidade teria permitido relacionar dois 
grupos de táticas do poder: o primeiro, que diz respeito às disciplinas, 
cuja incidência se dava no corpo individual; o segundo, que diz respei-
to às estratégias de governamentalização do Estado, cuja incidência é 
o corpo da população. Na junção desses dois corpos, eis que Foucault 
(2009b, 2010) apontava um acontecimento, qual seja, o nascimento 
da biopolítica e do biopoder.  Para ele, uma modificação importante 
teve lugar: até o século XVIII, o poder real era um poder de matar – 
para tanto, basta ler os capítulos iniciais de Vigiar e Punir (Foucault, 
2013). A modificação se dá quando o poder passa a ser exercido para 
garantir a manutenção da vida, expulsando a morte e entendendo-a 
como um problema. A questão dessa nova tecnologia do poder é fa-
zer viver e não deixar morrer: “[...] fazê-las [as pessoas] viver no 
mesmo momento em que elas deveriam, biologicamente, estar 
mortas há muito tempo” (Foucault, 2010, p. 209, grifos meus). 

Diante dos escrúpulos do biopoder, o racismo aparece como tá-
tica de manutenção da morte. A pergunta de Foucault é clara: como 
é possível exercer o direito de morte régio, então perdido, numa so-
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ciedade centrada na vida? Límpida também é a resposta: construin-
do cisões biológicas entre aqueles que eram dignos da vida e aqueles 
“matáveis”: “A raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade de tirar 
a vida” (Foucault, 2010, p. 215). Indo adiante, Foucault irá ampliar o 
conceito de racismo de Estado biopolítico, incluindo no rol das práticas 
racistas “a morte política, a expulsão, a rejeição, etc.” (2010, p. 216).

É, pois, sobre tal solo biopolítico que pretendo traçar, em esboço, 
o dispositivo da aids no Brasil, na medida em que este pode ser lido 
como um conjunto estratégico de separar e disciplinar a vida, por um 
lado, e de rejeitar e matar, por outro.

Voltemo-nos para a história desse dispositivo. Conforme a su-
gestão de Joanathan Mann apresentada por Daniel e Parker, seriam 
três as epidemias da aids: a primeira seu aparecimento quase desper-
cebido; a segunda, a produção da aids como doença infectocontagiosa; 
a terceira, a “[...] epidemia de reações sociais, culturais, econômicas e 
políticas à AIDS” (1991, p. 13).  Nos três casos, o que se pode notar é 
uma intrincada rede biopolítica, que passa pela definição da doença 
no início da década de noventa do século XX, nos Estados Unidos, e 
pela produção de uma memória fulcral, qual seja: a do grupo de risco, 
inicialmente definido sob a égide dos 5H: hemofílicos, homossexuais, 
haitianos, heroinômanos e hookers (prostitutas). Um grupo de risco 
criado como estratégica biopolítica já no início da epidemia, nos idos 
de 1982 (Camargo Jr. 1994), ainda num momento em que a etiologia 
da doença não havia sido sequer descrita.

No interior desse grupo, é mister dar atenção especial à cons-
trução de identidades substancializadas e a negação inicial da possi-
bilidade de contaminações heterossexuais. Como se sabe, ademais, a 
invenção da aids foi marcada por dois discursos: o primeiro, contrário 
à “licenciosidade” das práticas homoeróticas, responsável por cunhar 
expressões como “câncer gay” e GRID (Gay-Related Imune Deficien-
cy), mesmo nos enunciados supostamente objetivos da ciência; o se-
gundo, de busca pelas origens de um vírus, muitas vezes desenhada e 
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redesenhada em suas versões africanistas imemoriais (Camargo Jr., 
1994; Daniel; Parker, 1991; Pollak, 1990; Perlongher, 1987).

As cisões entre as formas de subjetividade aparecem e as estra-
tégias de normalização e de disciplinarização, portanto, devem incidir 
sobre esses corpos exuberantes, cuja tenacidade voluptuosa é preciso 
circunscrever. O funcionamento do dispositivo da aids exige a retoma-
da de discursos de conjugalidade e de produção de uma homossexua-
lidade menos “perigosa” (Butturi Junior, 2012). O discurso dos grupos 
de risco – e sua memória, persistente –  fará coro com os enunciados 
acerca do aidético, que proliferam na midiatização da aids – ampla-
mente documentada (Soares, 2001, Daniel; Parker, 1991, Perlongher, 
1987). Assim como descreveu Foucault (2009b, 2013), é um poder in-
dividualizador que emerge – desta feita, devidamente marcada por 
uma contaminação viral e pela urgência de marcadores mais sociais 
ou mais biomédicos2.1

Intimamente relacionada à estratégia de individualização e de 
disciplinarização dos corpos “perversos”, o dispositivo da aids no Bra-
sil avançará segundo a ordem de um governo do corpo da população, 
sob a égide de certo higienismo sanitarista. No caso do dispositivo da 
aids, Carrara (1994) observa que são dois os modelos de intervenção 
social, que guardam semelhanças com os dispositivos da sífilis: o do 
controle médico-jurídico (regulamentarista) e o da formação pedagó-
gico-disciplinar (abolicionista). Nos dois casos, é preciso notar que a  
aids oferece uma inflação discursiva e disciplinadora que suplanta 
a história da intervenção médica e das representações das doenças 
venéreas. Destarte, conforme Birman (1994), a sexualidade é definiti-
vamente aproximada do discurso da morte e, portanto, os corpos con-

2 Uma tecnologia tem papel central nessas novas práticas: o preservativo. Se, então, já nos 
inícios da década de noventa, o discurso do grupo de risco é alterado para os comportamen-
tos de risco (Camargo Jr., 1994), o preservativo será uma espécie de cuidado fundamental, 
exigido de todos aqueles que fogem da norma. Os corpos individuais devem ceder, não 
obstante resistam: em Pollak (1990), assistimos ao surgimento das campanhas pelo uso do 
preservativo e à adesão dos sujeitos; em Polizzi (2003), um retrato claro de que o preserva-
tivo também guardava uma estratégia de cisão entre os homossexuais e heterossexuais.
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taminados serão objetos de uma luta e de uma regularização médica 
fundamentais.

Nessa estratégia ampla de governo biopolítico, a medicalização 
dos corpos terá centralidade. Assim, se há uma “morte civil” (Daniel, 
1989) dos sujeitos implicados com o hiv, a medicalização massiva e as 
táticas de produção de discursos de prevenção e de adesão aos trata-
mentos químicos será responsável por completar o conjunto de rela-
ções políticas que conformam  a aids como um dispositivo. Neste caso, 
a biologização da política (Caponi, 2009, Ortega; Zorzanelli, 2010) ofe-
rece uma tecnologia de responsabilização pelos corpos doentes, que 
podem afetar a população: anormal é aquele que não se responsabi-
liza por seu corpo e por sua saúde. Pelúcio e Miskolci apontam para 
um processo de sidanização, a “[...] conversão e ‘responsabilização’ do 
sujeito no que se refere à saúde, à forma de lidar com o corpo e a aos 
vínculos que passaria necessariamente a ter com o sistema oficial pre-
ventivo” (2009, p. 139).

Há dois momentos centrais nesse percurso. O primeiro, quan-
do surgem os primeiros medicamentos de controle da infecção, como 
o AZT. Este medicamento recebeu uma descrição ainda pungente de 
Daniel (1991): funcionaria como um “emblema” da aids, justamen-
te porque incapaz de oferecer a cura, mas necessário para conter os 
riscos via medicalização do corpo. Nesse primeiro momento da aids, 
então, assiste-se a uma série de recusas de utilização, na forma de re-
sistências subjetivas – exemplificadas, por exemplo, em Pollak (1990), 
Polizzi (2003) ou nos escritos literários que aparecem em Bessa (2002). 
O AZT, porém, carrega o que Daniel (1991) identifica como uma meta-
física, capaz de solicitar culpados específicos e de exigir, desde então, 
a adesão.

A segunda das estratégias, no Brasil, aparece como o desenvol-
vimento da Terapia Antirretroviral. A Lei n.º 9.313, de 13 de novembro 
de 1996, dispõe que “Os portadores do HIV (vírus da imunodeficiência 
humana) e doentes de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adqui-
rida) receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, toda a 
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medicação necessária a seu tratamento.” (Brasil, 1996). Já em 1996, 
são oferecidos pelo SUS tratamentos compostos de dois inibidores de 
transcriptase reversa e um de protease, reconhecidos midiaticamente 
como “coquetéis”. Neste caso, uma nova redistribuição tem lugar no 
dispositivo da aids, buscando uma gestão de riscos e uma adesão ao 
tratamento de forma efetiva. Na forma de uma doença crônica, a aids 
exigirá, seguindo Moulin (2011), uma definição da normalidade mais 
«frouxa» e uma ampla intimidade com a doença. Como estratégia go-
vernamental, os protocolos clínicos vão se transformar  numa tática 
de testagem e tratamento precoces para todas aquelas pessoas vivendo 
com hiv-aids:32 “[...] na perspectiva de redução da transmissibi-
lidade do HIV, considerando a motivação da PVH”4 (Ministério da 
Saúde, 2015, p. 67, grifos meus).

Não se trata, aqui, de negar alguns avanços no tratamento e 
nas políticas públicas de enfrentamento do hiv-aids no Brasil. Porém, 
cabe interrogar, assim como o faz Parker (2015), para um efeito de 
desaparecimento que a cronicidade da infecção por hiv faz supor. Dito 
de outro modo, o que faço notar é que a literatura sobre o hiv-aids 
solicita uma interpretação descontinuísta do acontecimento da epi-
demia. Ela exige, além disso, que se atente para as distinções biopo-
líticas que permanecem rondando as pessoas que vivem com o vírus: 
no silenciamento dos governos diante das mortes de certos grupos de 
pessoas; nas diferenciações de tratamento e na adesão brasileira a 
medicamentos de entrada ainda repletos de efeitos colaterais (em de-
trimento de outras classes de medicamentos, de custo mais elevado); 
na manutenção de uma sujeição total do paciente ao dispositivo mé-
dico, adensando o caráter de governo biopolítico e sua manifestação 
como única alternativa (Zamboni, 2015; Valderrama, 2012); na pro-
dução da cronicidade e da adesão como táticas de controle dos corpos 

3 A fim de marcar o deslocamento dos discursos, o modo de se referir aos sujeitos impli-
cados com o hiv tem variado constantemente. Assim, de um grupo de risco ou dos 5H 
iniciais, assistiu-se a diversas estratégias de negação de uma  identidade, levando-se em 
consideração a heterogeneidade da população e a distinção entre a infecção pelo hiv e a 
constatação da aids como doença, cuja marcação, atualmente, demanda uma relação entre 
a quantificação viral e a quantificação de células CD4. 
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perversos, que devem cuidar de si de maneira inequívoca a fim de não 
se tornarem “contaminadores” (Pelúcio; Miskolci, 2009).

Como sugeria Foucault (2010), ao biopoder cabe fazer viver. No 
funcionamento crônico do dispositivo da aids do Brasil, avento a hipó-
tese de um recrudescimento da responsabilização dos sujeitos, tanto 
como efeito de memória discursiva relativa aos corpos perversos que 
era preciso disciplinar, quanto como medicalização e biomarcação po-
lítica dos mecanismos de adesão que, se por um lado, oferecem a pos-
sibilidade de viver com aids – suplantando as mitologias iniciais sobre 
o vírus –, permanecem cindindo modalidades de sujeito específicas. É 
esta ambiguidade que será objeto da próxima seção.

Esta perigosa TARV...

No capítulo Este perigoso suplemento..., Derrida (2008, p. 173) 
tece sua crítica ao logocentrismo e ao “[...] elogio da fala viva [...]”, 
uma desconfiança herdada de Platão por Rousseau e Levi-Strauss 
diante de tudo aquilo que, na escritura, apontava para uma ausência 
e um distanciamento da Presença. Rousseau aparece como aquele que 
pretende conjurar a escrita de forma heroica, suplementando-a da 
fala ausente, uma espécie de doença. Essa suplementariedade axial 
de toda a escritura, perigo a conjurar, será retomada quando o fran-
cês se volta para o phármakon, que aparece a propósito da escrita no 
Fedro: “[...] ‘esse phármakon, essa ‘medicina’, esse filtro, ao mesmo 
tempo remédio e veneno, já se introduz no corpo do discurso com toda 
ambivalência.” (Derrida, 2005, p. 14).

Ora, certamente não é possível circunscrever a aids à economia 
dos discursos. Ela afeta os corpos, as maquinarias, os sujeitos. Toda-
via, a TARV traz no bojo uma constante retomada do mito egípcio que 
Platão enuncia no Fedro: a escritura é ambivalente, porque é benéfica 
e ameaçadora a um só tempo. Que espécie de remédio – phármakon 
– carrega em si mesmo a possibilidade de seus fracassos e de que fra-
cassos possíveis precisamos dar conta quando nos voltamos para as 
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práticas de si (individuais, disciplinares, resistentes, medicalizadas) 
que envolvem o dispositivo crônico da aids?

Pretendo, pois, realizar uma leitura, ainda incipiente, da du-
biedade do phármakon relacionada à TARV, a partir dos discursos 
produzidos por sujeitos que vivem com hiv e a problemática dos efei-
tos colaterais que o tratamento oferece. Para tanto, recorro a uma 
pequena série de enunciados veiculados no blog Diário de um Jovem 
Soropositivo, entre 2015 e 2016. A escolha do blog se deu, entre outras 
razões, por sua popularidade e pela frequência com que discute ques-
tões relativas à medicina e ao tratamento da infecção por hiv. Nesta 
esteira, o blog dá espaço para comentários dos leitores em cada uma 
de suas postagens e oferece a possibilidade de problematizar as for-
mas de subjetividade que o dispositivo da aids produz – ainda pouco 
exploradas na literatura (Lent, 2005; Pelúcio; Miskolci, 2009, Zambo-
ni, 2015). 

Sobre essas formas de sujeito, Lent (2005) já retratava, em es-
tudos realizados em Londrina, no Paraná, desde a década de noventa, 
uma série de implicações subjetivas para os sujeitos que viviam com 
hiv: enfrentamento da condição física; discriminação social; silencia-
mento quanto à condição; transformação das práticas sexuais; disci-
plina corporal e cotidiana – cuidados, exercícios, exames, ingestão de 
medicação; provisão pública de medicação e controle estatal; suspen-
são do estilo de vida prévio. 

Essa preocupação com as formas de subjetividade e sua rela-
ção com o dispositivo da aids, caracterizado anteriormente em seu 
deslocamento crônico, redundou na construção da hipótese de que os 
enunciados que se materializam nos comentários do blog53percorrem 
discursos de disciplina corporal e da produção da normalidade e enun-

5 No intuito de manter o sigilo das publicações e tendo em vista o dispositivo de autoria 
que elas exigem (Butturi Junior, 2016), optei por não identificar nominalmente nenhum dos 
comentários, nem precisar sua data. O que se observa é que todos são escritos a partir 
de pseudônimos, o que parece evidenciar a permanência de relações de privacidade e de 
estigmatização destes autores. Os excertos são comentários de publicações do blogDiário 
de um Jovem Soropositivo, publicadas entre 2015 e 2016. Mantive a grafia dos originais e 
grifei todas as partes destacadas.
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ciados da biopolítica, da biossociabilidade e da criminalização. Diante 
da insistência da biomarcação da infecção pelo hiv, que tem toma-
do formas diferentes desde o surgimento da epidemia (Camargo Jr., 
1994; Ministério da Saúde, 2015) e se reconfigurado atualmente, os 
comentários dos sujeitos apontam para a ambiguidade dos próprios 
discursos do dispositivo médico diante da TARV e de seus efeitos cola-
terais. Assim, enquanto os posts do blog apresentam discussões cien-
tíficas de resultados díspares  (da TARV ou da própria infecção pelo 
hiv, de acordo com pesquisas atuais), esse efeito de phármakon apare-
cerá explicitamente marcado na produção de si dos sujeitos de forma 
ambivalente. Trata-se de um discurso que se produz na diferenciação 
em relação a uma memória do dispositivo da aids, dos grupos de risco 
e do aidético e que se pauta na problematização dos efeitos colaterais 
da terapia e na discussão da sintomatologia da infecção – de forma 
mais ou menos direta.

Um debate interessante, que diz respeito aos discursos corpo-
rais, se dá sobre três enunciados que aparecem nas postagens do blog: 
o suposto envelhecimento precoce causado pelo vírus e ainda debati-
do pela ciência como um biomarcador;  a lipodistrofia, distruibuição 
desigual de gordura corporal responsável pela “cara do hiv” e pela 
estigmatização dos sujeitos (Daniel, 1989);  a chamada “inflamação 
crônica”, série de enunciados biomédicos cuja insistência é a de uma 
busca por características micorbiológicas da infecção do hiv. Esses 
enunciados, dada a complexidade dos objetos que envolvem e pelo ca-
ráter processual das pesquisas, estabelecem uma relação direta com 
os saberes médicos dos quais se ocupou Foucault (1977), cujas descri-
ções podem ser variáveis ou dubitáveis.

Assim, a TARV mostra-se, por um lado, uma terapia eficiente 
de manutenção da infecção pelo hiv como doença crônica; por outro 
lado, exige uma série de critérios que criam um efeito de manutenção 
da alteridade e da marcação dos sujeitos, seguindo a lógica do racismo 
definido por Foucault (2010) e aqui entendido como dispositivo capaz 
de valorizar apenas certos tipos de vida, em detrimento de outras – os 
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sujeitos que, no limite, são “matáveis” ou devem ser normalizados por 
uma biomedicina invasiva e implacável. Tal dicotomia materializa-se 
nos discursos comentários do blog, que ora subvertem a lógica da bio-
marcação, resistindo a ela, ora assimilam seus dizeres como técnicas 
de governo. O excerto a seguir aponta para a dubiedade na produção 
das formas de subjetividade:

Quando reclamei sobre isso com as médicas fui informado que isso não 
era efeito colateral do tratamento e que muito provavelmente era 
uma questão psicológica, devido ao estresse de eu ter descoberto e estar 
passando por uma fase difícil na época.
As vezes penso que eles evitam falar e passar informações sobre 
isso pra não desmotivar o paciente e não afetar a adesão ao trata-
mento. [...]

Como se pode notar, há inicialmente uma suspeição do sujeito, 
que se produz no espaço entre a normalidade e a patologia, colocando 
em xeque os limites de tal distinção e a legitimidade (no limite, tam-
bém a ética) dos conhecimentos da biomedicina. A insistência entre 
uma posição de adesão ao tratamento, peremptória, e uma descon-
fiança em relação ao dispositivo médico, que sugere uma resistência, 
produz estratégias de cuidado de si, geralmente da ordem de uma die-
tética específica ou de uma psicologização dos prováveis sintomas. No 
entanto, muitas vezes esses modos de subjetivação redundam numa 
disciplina corporal exigida pelo dispositivo como condição de manu-
tenção física e psicológica a que os soropositivos devem aderir como 
parte do tratamento:

Contudo, quando descobri que sou soropositivo, fiquei muito triste e 
abandonei a dieta e também a academia. Nunca bebi ou fumei, mas 
sou fraco em relação aos doces. Quando estou triste ou ansioso, como 
muito doces [...] . Fiquei 3 meses comendo porcarias e sem me exercitar 
devido à famosa “fase de luto” que o HIV proporcionou. Comecei o 
tratamento (3x1) em 09/09/2015 e meu CD4 estava 1.051 e a CV 12 mil. 
Quando o infecto disse que meu CD4 estava muito bom, decidi recome-
çar minha vida. Isso me deu um gás novo, um ânimo excelente.

A produção de si como um sujeito normal passa por uma disci-
plinarização das práticas corporais e pela expulsão de qualquer ca-
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racterística psicologicamente negativa. A tríade dietética-psicologia-
-psiquiatria é amplamente evocada nos enunciados dos comentários e 
pode ser justificada tanto pelos saberes biomédicos, que vêm insistin-
do na saúde como estratégia de contenção de danos diante da TARV, 
quanto pelo esforço de suplantar a estigmatização inicial. Se o corpo 
saudável é uma marca de si e deve ser produzido no distanciamento 
da corporalidade do aidético, existe uma implicação direta da saúde 
psíquica na vida dos sujeitos (“quando estou triste”/ “recomeçar mi-
nha vida”/ “ânimo excelente”). É ela uma espécie de origem dos sin-
tomas a ser severamente combatida, notadamente pelo dispositivo da 
medicalização do que nos comentários se entende como depressão.

O corpo, neste caso, permanece como marca sempre perigosa, 
na modalidade de um suplemento. Ora, se como atesta Daniel, havia 
antes uma famosa “cara da aids” (1989, p. 16), o esforço subjetivo pas-
sa pela exigência de uma corporalidade saudável. Se este corpo é uma 
condição de êxito do tratamento, como sugerem as pesquisas sobre os 
sujeitos que vivem com hiv atualmente, é também uma tática de apa-
gamento dos estigmas. Neste caso, perdura uma memória que se deve 
insistentemente combater:

De toda forma, são fenômenos menos comuns com os medicamentos 
atualmente em uso e com cuidados básicos de alimentação e exer-
cícios físicos. Eu, por exemplo, perdi gordura nas nádegas e pernas, 
mas já tô até mais bonitinho depois que comecei a malhar…kkkk
Mas vc toma quais remédios?
Biovir (Lamivudina + Zidovudina + Efavirenz)
Ah tah, no seu caso o que deve ter causado a perda de gordura foi 
o AZT

Neste diálogo, entre os comentários de um post acerca da reti-
rada de alguns efeitos colaterais descritos em bulas de remédios na 
Europa (Europa..., 2015), o ponto de distinção é justamentea lipodis-
trofia, inflexão que separa um tratamento anterior, a base de AZT64(e, 

6 O AZT foi um dos primeiros medicamentos oferecido como tratamento para a infecção pelo 
hiv, ainda na década de oitenta do século XX. No Brasil, algumas das combinações da 
TARV permanecem fazendo uso de tal medicação – a Zidovudina –, cujo estigma permane-
ce, notadamente por seus efeitos colaterais.
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portanto, para aidéticos), e a TARV, que já não oferece este risco na 
maior parte de suas combinações. Na modalidade de uma memória 
inscrita em fármaco, porém, as formas de subjetividade emergem: por 
um lado, aqueles cuja TARV não traz mais a Zidovudina (o AZT); por 
outro, o “seu caso”, marcado por uma morfologia do corpo com hiv que 
se deve combater por meio da adesão e da disciplina corporal.

Tal disciplina afeta, ainda, a relação entre esse dispositivo de 
adesão ao tratamento e a criminalização dos corpos, ainda perversos. 
O excerto a seguir é uma resposta a um usuário do blog, cuja posta-
gem se referia à sua não adesão ao tratamento:

mas não consigo entender o porquê de não tomar o remédio. [...] 
Preferi driblar os efeitos colaterais c muita atividade física do ter arrepios 
ao ver aumentar a carga viral e meu corpo estar sendo consumido pelo 
vírus. Entendo q quem inicia o tratamento quanto antes, preserva 
mais seus órgãos e sistema imunológico, portanto aumenta a ex-
pectativa de vida.

O discurso da disciplina corporal como forma de atenuar os efei-
tos colaterais da TARV, aqui, aparece somado ao problema da culpa-
bilização do sujeito infectado pelo hiv – “não consigo entender”. To-
mando Ortega e Zorzanelli (2010), é possível sugerir que a condição 
da sociabilidade do sujeito com hiv passa pela adesão médica, dis-
curso fundando na “nova normalidade” do dispositivo crônico da aids 
(Valderrama, 2012).  Neste caso, é mister interrogar estes enunciados 
segundo a presença de um dispositivo de criminalização, na medida 
em que eles estão construídos por uma tecnologia de poder que res-
ponsabiliza os sujeitos por sua saúde e pela contenção dos “riscos” 
epidemiológicos que podem oferecer. Essa “repatologização” é caracte-
rística que se mantém em alguns dos enunciados dos comentários do 
blog e revela uma atribuição de irresponsabilidade para o outro, num 
jogo ambíguo estabelecido entre o “viver com hiv” e seu efeito terapêu-
tico notável, por um lado, e a imputação da culpa, da ordem de uma 
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memória dos grupos de risco – conforme apontam Pelúcio e Miskolci 
(2009) –, por outro.75

Em todos os excertos, como se pode observar, o que está em jogo 
é o discurso da própria soropositividade, que permite ao sujeito resistir 
e reescrever os enunciados sobre a infecção pelo hiv, justamente por-
que a ele é permitido uma “normalidade biológica” assintomática, com-
pletamente nova na história dos homens e da medicina, como atesta 
Valderrama (2012). Todavia, eles apontam para aquilo que permanece 
angustiante e dúbio nos discursos dos e sobre os sujeitos com hiv, por-
quanto relacionados à vida biomedicalizada e normalizada, sob a vigi-
lância constante da medicina, seus exames e suas exigências biopolíti-
cas. Este phármakon é, portanto, um espaço de disjunção e de tensiona-
mento, em cujos interstícios emergem ora resistências, ora identidades 
para os sujeitos que, hoje, vivem  de forma positiva com hiv.

Considerações finais

Gostaria de finalizar este breve capítulo com Richard Parker 
e Herbert Daniel e sua insistência em apontar um discurso sobre a 
epidemia da aids. Trata-se de um discurso pelo que se luta. Mais ain-
da, de um dispositivo plástico, que solicita formas de subjetividade 
específicas e traz no bojo a possibilidade de se resistir. Inscritos di-
retamente na vida dos sujeitos, tanto o discurso e o poder quanto as 
resistências possíveis, de todas as ordens, complexificam as relações 
de crítica e de invenção de formas de vida. 

As formas de vida, aqui, ganham um contorno ainda mais ur-
gente. São uma estética da existência, um voltar-se sobre o corpo e, 
ainda, uma exigência de deslocamento. Como gostaria Daniel (1989), 
os sujeitos estão vivendo e é sobre isto que se devem lançar as luzes. 

7 Tal atualização dos discursos dos grupos de risco, no que produzem de discriminação e 
estigmatização, já fora documentada anteriormente por Camargo Jr. (1994) e, em texto mais 
recente, Jeolás (2007).
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Como aponta Parker (2015), é sobre uma mobilização diante dos enun-
ciados de desaparecimento que se deve fazer política – biopolítica.

Por fim, o itinerário aqui descrito não se pretende exaustivo, 
mas mostrar na raridade dos enunciados aquilo que neles permite ob-
servar um funcionamento discursivo produzido segundo a dubiedade 
do phármakon, veneno e remédio, e de acordo com táticas de subje-
tivação estabelecidas segundo uma disciplina corporal indivi dual re-
lacionada ao dispositivo biomédico. Nos dois casos, ao que parece, é 
sobre o discurso da normalidade –  uma nova normalidade – que tais 
enunciados são engendrados, diante dos efeitos da TARV e dos efeitos 
da memória, cujo jogo tácito é preciso aceitar – na condição de sujeito, 
vivente em todo dispositivo.
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Questões introdutórias

A crítica reconhece Erico Verissimo como o primeiro grande es-
critor do criollismo na América Latina (Menton, 1993). Foi a sua obra 
O tempo e o vento que determinou essa classificação, uma vez que 
traz em si uma leitura possível da formação do Rio Grande do Sul ao 
longo de duzentos anos, partindo das Missões Jesuíticas e seguindo 
até o fim da ditadura de Getúlio Vargas. Constitui-se numa literatura 
singular, que faz emergir uma sociedade capaz de realizar uma longa 
e densa trajetória, evoluindo do patriarcado ao moderno. 

Estruturada em forma de trilogia, a obra possui 2000 páginas 
aproximadamente, cujas partes estão assim distribuídas: 1949, Parte 
I, O Continente; 1951, Parte II, O Retrato; 1961-1962, Parte III, O 
Arquipélago. Esse projeto literário começou a ser elaborado em 1935, 
como  o próprio Verissimo (1973) testemunha. Em 1947, lançou-se à 
escrita do que viria a ser o mais importante no seu rebanho (Costa, 
1968), dando forma a notas e mapas que vinha acumulando desde 
1939.
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Erico e sua abordagem da etnia alemã

Em princípios de 1833 Santa Fé foi sacudida por uma grande novidade: 
a chegada de duas carroças conduzindo duas famílias de imigrantes ale-
mães, as primeiras pessoas dessa raça a pisarem o solo daquele povoado.

(Erico Verissimo) 

Os imigrantes alemães foram incluídos em todas as partes que 
compõem a obra. O continente, O retrato e O arquipélago são a evolu-
ção temporal da presença alemã no Estado por força da política gover-
namental de imigração e colonização da região Sul do Brasil, que se 
iniciou no campo e se ampliou para a cidade, participando, assim, da 
agricultura, do comércio, da indústria e da política. Mesmo não sendo 
os protagonistas do romance, os alemães recebem papéis de desta-
que no enredo, representando, para a comunidade de Santa fé, outros 
costumes, um novo conceito de trabalho e uma organização familiar 
diferente. A representação se dá desde o primeiro grupo de colonos 
que veio ao RS, em 1824, passando pela chegada de médicos, artesãos, 
religiosos.  De fato, ao longo do tempo cronológico de que o romance se 
ocupa, entram os alemães na correspondência de suas atuações espa-
ciais e temporais na terra e na sociedade gaúchas. 

Atenção maior é dada às personagens alemãs que moram em 
Santa Fé (seria Cruz Alta?) e em Nova Pomerânia (Ibirubá?).  São 
representadas, nesse sentido, como participantes do desenvolvimento 
econômico da região e como introdutores de nova cultura, além de se 
elegerem para cargos no governo do Estado. Entretanto, sofrem re-
jeição da sociedade gaúcha local, especialmente em relação às opções 
políticas, que são apresentadas como uma afronta à força tradicional 
da região, exercida pela família central da história, a Terra-Cambará. 
Rejeição maior seguida de agressão é sofrida nas épocas das guer-
ras mundiais, que foram protagonizadas pela Alemanha: a popula-
ção “brasileira” de Santa-Fé age como juíza e carrasca da população 
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“alemã” ali residente. Essas personagens não têm voz na narrativa, 
sendo caracterizadas pela voz do narrador ou de outras personagens.

Com o doutor Winter, a focalização narrativa tem outra perspec-
tiva. Erico muda a opção formal, fazendo com que essa personagem 
alemã seja uma exceção dentro de O Tempo e o vento. Diferencia-a 
quanto à assimilação, ao convívio com os do local e à interferência na 
vida cotidiana de Santa Fé. É concedida a palavra a ele para se posi-
cionar frente às personagens com quem convive. É uma personagem 
letrada, uma voz questionadora dos modelos de sociedade e economia 
vigentes em Santa Fé. Um dos papéis mais importantes atribuídos ao 
doutor Winter é o de ser uma espécie de contraponto na história do 
confronto entre Bibiana e Luzia. Zilberman (2000, p. 36), refere que 
ele “atua como fino analista dos comportamentos humanos no univer-
so das personagens ficcionais.”    

Segundo afirmação de Verissimo, o doutor Winter é personagem 
construída com um propósito especial dentro da narrativa: 

A certa altura comecei a sentir a necessidade de criar uma personagem 
que pudesse fazer o papel de coro daquela comédia provinciana. Devia 
ser uma personagem não só alfabetizada, mas também lida e com pontos 
de referência geográficos e culturais que a tornassem capaz de comparar 
aquela agreste e incipiente civilização sul-americana com a europeia, co-
mentar consigo mesma ou com outras aquela gente, a vida de Santa Fé, em 
particular, e a da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, em geral. 
(Verissimo, 1976, p. 299)

À força das relações que constrói, essa personagem é também 
influenciada pelos hábitos e pela cultura dos gaúchos, deixando vários 
aspectos do universo santa-fezense guiar as suas atitudes. 

Família

Famílias com projetos de vida assegurados por promessas go-
vernamentais e sobrevivência dependente do estranho chegam ao por-
to, em Porto Alegre, onde estão sendo aguardadas pelo presidente da 
província e autoridades locais. A narrativa instiga o leitor a perceber 
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as incertezas, o sentimento de abandono, as dificuldades das famílias 
diante de um mundo novo: “Da amurada do navio, Willy olha a cidade 
que os casais açorianos fundaram. Desembarca meio estonteado, de 
mãos dadas com a mulher: Hänsel e Gretel, coitados, perdidos na flo-
resta” (Verissimo, 2004a, p. 192).

Alguns fatos registrados por historiadores são representados, 
resumidamente, nas ações da personagem Willy. Ele é casado, vive 
próximo a outras famílias imigrantes, veio dos reinos germânicos 
para São Leopoldo, onde derruba mata, faz sua casa e cultiva a la-
voura. Faz parte de um grupo que vive sob perigos: “Heinrich ficou 
debaixo dum cedro com o peito esmagado. Kurt foi mordido por uma 
cobra. Um índio furou o olho de Jacob com um frechaço (sic). Schadet 
nichts! (Não faz mal!)” (Verissimo, 2004a, p. 193). Werner, na lavoura, 
é um dos doze colonos mortos num ataque de índios. 

Verissimo aproxima-se dos historiadores que, ao registrarem o 
início da colonização alemã do Rio Grande do Sul, fortalecem a visão 
de sofrimento. Jean Roche, por exemplo, assim relata:

O desajustamento mais completo depois de uma viagem de quarenta a cin-
quenta semanas, ao tempo da navegação à vela, a luta pela vida contra os 
índios e contra a mata virgem, a existência bucólica de Robinsons de terra 
firme, sob as palmeiras dos trópicos, a conquista de vastas áreas onde os 
pioneiros fazem surgir as colheitas, as povoações, as fábricas e as cidades, 
a aventura aureolada pelo esplendor de um novo ´Eldorado`, o resumo épi-
co da História da humanidade, isto representa a colonização alemã no Sul 
do Brasil, no começo do século XIX (Roche, 1969, p. 1 e 2).

As famílias teriam de enfrentar também a falta dos alimentos 
com os quais estavam acostumados, como batata, pão de centeio e be-
bidas, e aceitar o charque, o pão de milho, o feijão com arroz. Também, 
passariam a serem soldados nas guerras brasileiras, defendendo o a 
nova terra nos seus confrontos com os castelhanos.

Na década de 1830, é a imaginária cidade de Santa Fé que re-
cebe os imigrantes. O narrador assim relata: “Em princípios de 1833 
Santa Fé foi sacudida por uma grande novidade: a chegada de duas 
carroças conduzindo duas famílias de imigrantes alemães, as primei-
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ras pessoas dessa raça a pisarem o solo daquele povoado” (Verissimo, 
2004a, p. 319). São as famílias de Erwin Kunz e Hans Schultz.

Outra etnia, outra cor, outro visual deixam perplexa a gente do 
local: “Muitos dos santa-fezenses nunca tinham visto em toda a sua 
vida uma pessoa loura, e aquela coleção de caras brancas, cabeleiras 
ruivas e douradas, olhos azuis, esverdeados e cinzentos” (Verissimo, 
2004a, p. 319). Além disso, há uma língua diferente: “Grupos cerca-
ram as carroças e alguns tentaram comunicar-se com as mulheres e 
os filhos dos colonos, mas sem o menor resultado, pois nenhum dos es-
trangeiros parecia falar ou entender o português” (Verissimo, 2004a, 
p. 319). 

A família Kunz estabelece-se no próprio povoado, abrindo uma 
selaria. A Schultz vai para a lavoura, onde planta batata, milho, feijão 
e linho. Ambas podem ser tomadas como representantes das famílias 
imigrantes que adquiriram suas propriedades ao chegarem ao Rio 
Grande do Sul. Houve boa parte de alemães que não se incluíram na 
colonização imperial, pois algumas famílias, que possuíam recursos fi-
nanceiros, optaram por comprar seus lotes, podendo, assim, escolher o 
local para morar. Formavam as chamadas “colônias privadas”. Como 
não recebiam ajuda do governo como aqueles que se dirigiam para as 
colônias imperiais, precisavam prover seu sustento e o de seus fami-
liares pelos próprios meios (Lando; Barros, 1981).

As famílias alemãs diferenciam-se das outras de Santa Fé tam-
bém pelas casas em que residem, construídas segundo o modelo tra-
zido da terra natal. São os chamados “chalés”, ornamentados com 
cortinas nas janelas e jardins com belos canteiros de flores na fren-
te. Nestas casas diferentes, de pessoas diferentes, os santa-fezenses 
observam uma preparação para festas religiosas nunca antes vista. 
São as duas famílias que cultivam a experiência milenar de sua terra 
relativa à Páscoa e ao Natal e a população local recebe, ao vivo, os 
costumes alemães.

A atuação da mulher na família germânica também causa es-
tranheza. Ela participa diretamente do trabalho familiar lado a lado 
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com o esposo e filhos, tendo as mesmas responsabilidades, como de-
monstra frau Schultz quando lidera as atividades na lavoura após a 
ida do marido para a Revolução Farroupilha: 

Na hora em que Hans deixou a casa, toda a família rompeu a chorar; mas 
no dia seguinte antes de nascer o sol foram todos como de costume traba-
lhar na roça, desta vez comandados por Frau Schultz, que levava o filho 
mais moço escanchado na cintura (Verissimo, 2004a, p. 348). 

Esse modelo de mulher também é confirmado na lida diária das 
duas filhas na roça, na frau Kunz e Helga fazendo doces e cucas, na 
delegação da responsabilidade a Helga para realizar as compras da 
família na venda do Capitão. A laboriosidade das personagens femi-
ninas alemãs é elemento de contraposição às personagens femininas 
locais, que não desempenham atividades iguais aos dos seus maridos 
e filhos. 

Não bastasse o trabalho a conferir este papel de maior proxi-
midade com o dos homens da família, há ainda a marca da educação 
letrada e da cultura de emancipação, moldada na sociedade de pa-
drões civilizados, que atribui maior liberdade de costumes às mulhe-
res. Exemplo disso é o que acontece com Helga, a qual, mesmo tendo 
se envolvido com o Capitão Rodrigo Cambará, causando um escândalo 
no povoado, logo casa-se com outro, dando continuidade à sua vida 
sem abalar-se com o que houve e com os falatórios. Sua família, por 
sua vez, não teme em uni-la a um homem de sua etnia, o que sugere 
que não havia temor por parte de ninguém em relação a possíveis 
consequências de ordem moral. 

Helga continua a marcar suas diferenças de pensamento e de 
forma de agir ao seguir com o noivo até São Leopoldo sem companhia 
de um familiar:

E quando a Filha do Serigote montou a cavalo e partiu em companhia do 
noivo para empreender uma viagem que levaria muitos dias e muitas noi-
tes, os moradores de Santa Fé trocaram perguntas e comentários atônitos 
ou maliciosos: Mas ela vai sozinha com o noivo?. Vão casar só em São Leo-
poldo. Cruzes, que gente! (Verissimo, 2004a, p. 334).
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Sempre que o autor se refere às mulheres alemãs, coloca em 
evidência características que lhes conferem independência e partici-
pação ativa na família e na comunidade: é exigente e determinada 
no trabalho, desinibida, veste-se com roupas bonitas e alegres, tem 
opiniões e as expõe publicamente, cuida pessoalmente da casa, que 
sempre está atraente e limpa, e sabe cozinhar muito bem, chegando a 
vender seus produtos (cucas, bolos, tortas e outros doces). A família de 
origem alemã vive mais em quietude, o que causa especulações entre 
os nativos. Mas também causa admiração, como acontece ao Capitão 
Rodrigo, que, observando a lavoura dos Schultz, fica pensando que 
aqueles imigrantes estão há meses no povoado e vivem quietamente a 
vida, dedicados ao trabalho.

Doutor Winter analisa gaúchos que habitam Santa Fé e conclui 
que comportam-se com expressivo primitivismo. Sua análise revela 
uma visão urbana dos fatos, talhada pelas experiências de vida cuja 
civilização se deu por meio da cultura escrita, da arte, da música eru-
dita, dos conhecimentos científicos. Ele compreende que as mulheres 
são privadas de direitos e recebem quase todas as responsabilidades: 
criar os filhos, cuidar da casa, cozinhar, lavar, coser e esperar. Con-
clui que os valores desta sociedade não admitem que elas falem com 
estranhos. Observa que são analfabetas ou de pouquíssimas letras e 
que a tristeza é marca comum a todas, bem como o luto imposto pelas 
contínuas guerras, “por isso traziam nos olhos o permanente espan-
to de quem está sempre a esperar uma notícia trágica” (Verissimo, 
2004b, p. 55). Os homens, por sua vez, são ligados à liberdade e ao 
machismo; entregues a aventuras amorosas, podem ter filhos com as 
chinocas, as escravas e as concubinas. Importa-lhes serem machos e 
não serem cornos. Winter considera-os bárbaros e diz que as glórias 
supremas deles são “não levar desaforo para casa, saber montar bem e 
ter tomado parte pelo menos numa guerra” (Verissimo, 2004b, p. 55).  
Nesses elementos ele identifica as características de um nítido código 
de honra espanhol.
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A representação da família alemã abastada, tradicional, que fez 
fortuna no Rio Grande do Sul no ramo do comércio e da indústria, vem 
por meio dos Wolf. São habitantes da colônia alemã Neu-Württem-
berg, que é de existência real e hoje se chama Panambi, mais uma das 
colônias novas da região do Planalto do Rio Grande do Sul. Panambi é 
termo de origem índia que quer dizer “vale das borboletas”. A mudan-
ça de nome foi imposição da política adotada durante o Estado Novo 
(1937-1945), a qual providenciou o abrasileiramento da denominação 
de vários lugares e instituições que usavam nomes em alemão. 

Essa família é comandada pela frau Wolf, que vem a ser uma 
representante das matriarcas que, ao seu redor, mantinham os filhos, 
os genros, as noras, os netos, os bens. Nos seus quase oitenta anos, 
viúva, gosta de poesia e executa músicas ao órgão de fole. A casa é 
de madeira, de tipo bávaro; há muitos livros nela, sendo um deles o 
exemplar da Bíblia impresso no século XVIII. A senhora da casa ves-
te-se de negro e penteia os cabelos brancos à moda do fim do século 
XIX. Os móveis, os bibelôs, os quadros, a louça, o cheiro da madeira 
envernizada e, principalmente, o sotaque alemão da proprietária com-
pletam o ambiente alemão.

Tudo na casa lembra a Alemanha apresentada na literatura e 
nas gravuras de revista, diz Rodrigo Terra Cambará, que é recebido 
pela frau quando, na época da Revolução de 1923, permanece na ci-
dade com a Coluna Revolucionária de Santa Fé, chefiada por seu pai, 
Licurgo Terra Cambará. A coluna havia tomado Neu-Württemberg, 
“colônia alemã pertencente ao feudo político do gen. Firmino de Pau-
la” (Verissimo, 2004d, p. 353). Com a impressão de ter entrado em 
outro mundo, Rodrigo fica admirado com todas os detalhes da casa. 
Ainda ouve poesias de Heine e Goethe, música de Bach, toma café com 
leite, come bolos e Apfelstrudel e saboreia vinho do Reno.

As famílias alemãs contrastam, visivelmente, com as famílias 
protagonistas da narrativa, de etnia luso-brasileira, os Amaral e os 
Terra Cambará. Aquelas chegaram a Santa Fé e cidades vizinhas 
para serem pequenas proprietárias de terra ou para viverem na cida-
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de como artesãos, a exemplo dos Kunz. Com o crescimento econômico 
alcançado pelo trabalho contínuo e pela forma de organização social 
na colônia, passam a ser comerciantes e donas de indústrias. Estas 
são latifundiárias, cheias de agregados, possuem escravos, lideram 
a política partidária, com o que mantêm muito do seu poder sobre a 
cidade. Diferentes, as alemãs estruturam-se por meio de outro modelo 
de trabalho e desenvolvimento econômico, porque não dependem de 
escravos ou de facções políticas. Os de Nova Pomerânia, por exem-
plo, operam a transformação do seu local com o trabalho, buscando 
atender às própria necessidades cotidianas e fazendo valer a deter-
minação de progredir por conta própria. Assim, constroem a ponte 
e a roda-d’água, montam a serraria e o moinho, chegam a criar uma 
cervejaria. Escola e igreja para elas também são providenciadas, como 
também uma associação e uma banda de música.

Spielvogel, Schnitzler, Schultz, Kern, Weber, Stumpf, Kunz, 
Schmitt, Schneider, Wolf são famílias diferentes na cor, na língua, na 
cultura, no trabalho. Passam a modificar o modo de viver de Santa Fé 
a partir de 1833 e, junto com as de Willy e Werner, o modo de viver do 
Rio Grande do Sul desde 1824.

Trabalhar na lavoura, ser alfaiate, ferreiro, seleiro, moleiro, pa-
deiro. Cada imigrante precisa de exercer a profissão que tem. Muitos 
ficam desorientados diante da urgência de construir as instalações 
para acomodar a família e se alimentar no lote que lhes cabe na nova 
terra, pois que não eram todos camponeses e sabedores da lida na 
agricultura. Em Santa Fé, a família Schultz é chamada de “batalhão 
do Schultz”. Todos trabalham de sol a sol, desde o filho mais moço até 
o velho Hans. O Capitão Rodrigo, numa madrugada em que retorna 
da casa de Honorina, a sua amante índia, depara-se com essa família 
dirigindo-se para o trabalho. Sua observação instala o contraste entre 
a noção de trabalho dos  alemães e a dos nativos. Assim descreve o 
narrador: 
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cada um deles levava a sua enxada e uma lata de comida. Iam todos de 
tamancos e tinham nas cabeças chapéu de palha de abas largas. Rodrigo 
não pode deixar de sentir um certo mal-estar quando passou por eles. Na 
província as gentes antigas afirmavam que o trabalho é coisa honrosa e 
necessária e muitos continentinos olhavam com desprezo para os vagabun-
dos e os “índios vagos”. Diziam que Deus ajuda quem cedo madruga. Pois 
Deus havia de ajudar os Schultz! – refletiu Rodrigo. Naquela madrugada, 
mal o sol começava a raiar, lá se iam eles para a lavoura, falando muito 
alto a sua língua doida e dando grandes risadas. Rodrigo buscara consolo 
num pensamento que lhe vinha com freqüência à cabeça: “A vida vale mais 
que uma ponchada de onças”. No fim de contas eles eram estrangeiros e 
tinham vindo com a tenção de encher os bolsos de dinheiro para depois 
voltarem para sua pátria  (Verissimo, 2004a, p. 327).

Em todo o caso, ver a família em atividade parece bonito ao Ca-
pitão. De pele clara e roupas coloridas, inclinadas a virar a terra, as 
gentes vindas dos reinos germânicos causam-lhe boa impressão. Ele 
se emociona diante dos cumprimentos que todos lhe dirigem, chegan-
do a sentir um nó na garganta e vontade de chorar.

Trabalho

O progresso nesta terra é contribuição certa dos alemães, no en-
tendimento do doutor Winter. Verissimo corrobora a ideia de consen-
so sobre a relação dos alemães com o trabalho: eram extremamente 
dedicados. Baseavam-se em uma noção de trabalho diferente daquela 
dos nativos: resguardando-se em seus universos familiares e cultu-
rais, todos os membros da família participavam das atividades, in-
clusive as mulheres, tanto na lavoura como em qualquer outra área. 
Não dependiam de escravos e agregados para se manter e progredir, 
diferenciando-se, assim, da prática comum entre famílias luso-bra-
sileiras durante grande período histórico em que se passa O tempo e 
o vento (até, pelo menos, a abolição da escravatura). Referindo-se à 
caracterização que o autor faz dos alemães no trabalho, Kreutz (2000, 
p. 159) afirma:
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Uma das características marcantes atribuídas aos imigrantes alemães é 
sua dedicação ao trabalho, o que já era um dos motivos da preferência do 
Governo, a partir do Império, para convidá-los a imigrar ao Brasil. A la-
boriosidade e o espírito ordeiro dos mesmos entraram forte no imaginário 
popular. Erico Veríssimo realça-o frequentemente.

O romance menciona a trajetória de vários nomes alemães que 
têm o trabalho como símbolo do sucesso: 

Os Kern e os Spielvogel, bem como os Kunz, os Schultz e muitas outras 
famílias de origem alemã, hoje em muito sólida situação econômica e fi-
nanceira, começaram paupérrimos a vida no Rio Grande do Sul abrindo 
picadas no mato, há mais de cem anos (Verissimo, 2004d, p. 62-63). 

Os Wolf também assim se constituem. Na cidade de Neu-Würt-
temberg, próximo a Cruz Alta, são os mais ricos dentre os alemães que 
se fixaram nesta colônia. O velho Wolf é o mais importante industria-
lista do lugar. 

Nesse contexto de trabalho, o cenário econômico do Rio Grande 
do Sul modifica-se visivelmente, chegando, junto com outras razões 
históricas, a se manifestar um fenômeno sociológico importante e de-
finidor dos rumos do crescimento da economia. É Floriano, em 1945, 
quem nos explica esse fenômeno com o movimento do

declínio da aristocracia rural de origem lusa e o surgimento duma nova 
elite com raízes nas zonas de produção agrícola e industrial onde predomi-
nam elementos de ascendência alemã e italiana. Neste meio século, pro-
cessou-se a marcha do colono da picada para a cidade, da pequena planta-
ção para o comércio e para a indústria” (Verissimo, 2004f, p. 379). 

A repercussão disso logo se faz notar no cenário político. A essa 
altura, o Estado já deixava de ser desenhado somente por homens 
comandados pela força do boi. Floriano analisa que “os candidatos 
se chamam também Spielvogel, Greenberg, Lunardi, Schmidt, Kunz, 
Kalil” (Verissimo, 2004f, p. 279).

Além disso, é referido, no romance, que, antes da metade do 
século XX, grande número de nomes alemães era encontrado entre 
os médicos, advogados, engenheiros, professores. Enfim, em todas 
as profissões, no exercício da religião, no governo, a etnia já havia 
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conquistado vasto espaço, desenhando, juntamente com outras etnias 
imigrantes, novo quadro sociopolítico-econômico do Rio Grande do 
Sul.

Nesse sentido, Verissimo ecoa as considerações a respeito das 
diferenças psicológico-culturais entre protestantes e católicos já abor-
dadas criteriosamente por Max Weber (2003, p. 20) no início do sécu-
lo XX. As consequências sociais destas idiossincrasias diferenciais se 
dão através de uma maior ênfase, no contexto católico, no desenvol-
vimento e no estímulo de desenvolvimento de interesse em assuntos 
que poderíamos chamar de humanistas, ou seja, trabalho puramente 
intelectual, em função da imagem histórica de que o trabalho bra-
çal seria indigno, típico do imaginário católico, cujos grandes impé-
rios sempre estiveram baseados em sistemas de produção material 
escravagista ou semi-escravagista. Os protestantes, por outro lado, 
se orientam culturalmente para atividades mais técnicas, pois não 
têm em seu horizonte simbólico a negatividade do trabalho braçal, 
o que termina, no contexto das modernas economias de produção e 
consumo, gerando um desenvolvimento material e econômico muito 
superior ao das antigas estruturas rurais. 

Mais surpreendente ainda é a observação dos fatores que em parte ajudam 
a explicar a pequena participação de católicos entre os trabalhadores espe-
cializados da moderna indústria. Sabe-se que a fábrica obteve boa parte de 
sua Mao-de-obra especializada entre os jovens artesãos. Este fato, todavia, 
é muito mais verdadeiro para os diaristas protestantes do que para os ca-
tólicos. (Weber, 2003, p. 21)

Isso significa que o ascetismo inerente ao pensamento católico 
levou a um retiramento do mundo, a uma valorização de atividades 
intelectuais em detrimento das braçais e mundanas e a um menor de-
senvolvimento econômico e material. Por esta razão cultural, Weber 
(2003, p. 19) sugere uma relação histórica direta e de antiga entre um 
maior desenvolvimento material e econômico e os valores inerentes às 
sociedades protestantes norte-europeias, ou seja, uma conexão circu-
lar de causa e efeito entre trabalho e religião. 
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Religião

Os imigrantes alemães trouxeram outra religião para a terra de 
católicos. Padre Lara, em Santa Fé, observando os doze alemães ador-
mecidos debaixo das carroças, sob a figueira na praça, logo formula 
para si próprio uma interrogação sobre a religião deles: “Serão pro-
testantes” (Verissimo, 2004a, p. 321)? Sim. Verissimo atribui a crença 
protestante a seus imigrantes, porém, não há referência a um templo 
ou casa para o culto deles. Em Santa Fé existe somente a igreja para 
os católicos.

A propagação de uma nova religião, tanto no campo quanto na 
cidade, no caso o protestantismo, é uma preocupação dos líderes reli-
giosos, políticos, econômicos, militares, que se encarregam da ordem 
daquela sociedade. O major Graça, por exemplo, em conversas com o 
doutor Carl Winter no Sobrado, defende o catolicismo como uma das 
tradições do país que, juntamente com a ideia conservadora na políti-
ca, nada teria em desacordo com o progresso e a decência (Verissimo, 
2004b). Ao fazer isso, deixa subentendido que a não-profissão da fé 
católica seria algo indesejado nesta terra. Também Terêncio defende 
a resistência à colonização alemã e afirma ser necessário repelir o 
protestantismo germânico (Verissimo, 2004f), pois os costumes sul-
-rio-grandenses, com a ação desses estrangeiros, estariam sofrendo 
deturpação.

Nos reinos germânicos, entretanto, também a religião católica 
era forte. Como muitos imigrantes seguiam-na, padres imigrantes 
exercem seu sacerdócio no Sul do Brasil. Verissimo inclui líderes reli-
giosos católicos em sua narrativa, como padre Kolb e o sacristão Jacob 
Geibel, porém são personagens marcadas por muitos defeitos. 

No geral, a participação dos religiosos na sociedade gaúcha re-
cebe, no romance, uma abordagem de desprezo. Quando em 1945, por 
exemplo, no quarto do doutor Rodrigo Terra Cambará, este, seu filho 
Floriano, Terencio, Liroca, Zeca e Tio Bicho discutem as causas do 
atraso do Rio Grande do Sul, Tio Bicho diz que não pode ser esquecida 
a qualidade do clero no processo histórico de reconstrução do estado:
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A Igreja nunca teve influência na nossa política enquanto Borges de Me-
deiros se manteve no governo. Essa justiça eu lhe faço. Mas depois de 1928, 
o clero ergueu a cabeça, um clero formado de elementos em geral saídos 
da zona colonial italiana e alemã: homens pouco inteligentes, intolerantes, 
duros, sem o menor senso de humor. E esse clero passou a dominar a cres-
cente massa eleitoral do interior, principalmente das colônias (Verissimo, 
2004f, p. 283).

Uma visão assim, negativa, de representantes alemães da Igre-
ja, que focaliza seus comportamentos e ações em detrimento do com-
promisso com a doutrina  a pregar, manifesta-se várias vezes na nar-
rativa.

Contatos

A questão da miscigenação é uma preocupação dos líderes de 
Santa Fé. Liroca, por exemplo, num tempo em que, na história, já se 
completavam mais de cem anos do início da imigração e colonização 
alemã no Rio Grande do Sul, ainda teme os casamentos mistos. Des-
confiado, diz que quer só ver no que vai dar isso (Verissimo, 2004e). 
Esse ceticismo também está em Bibiana, a qual, resoluta, declara que 
filho dela não se casa com “gringa” (Verissimo, 2004b).

Os cidadãos alemães já formavam, na segunda metade do sé-
culo XIX, uma grande colônia no estado, no entanto suas vozes, na 
narrativa, são limitadas. A participação deles se dá mais no espaço em 
que se fixaram, onde organizam seu modo de vida com base na cultura 
germânica. Nesse caso, Nova Pomerânia é o lugar que recebe mais 
visibilidade no romance. Seus contatos são sempre marcados pela di-
ferença, são sempre os outros, não os mesmos, em meio aos nativos. 

A relação com o diferente serve para salvaguardar os iguais de 
uma espécie de contaminação que viria a tirar-lhes a pureza. Nesse 
sentido, ambos os grupos podem olhar-se reciprocamente como os es-
tranhos, pois toda sociedade produz sua alteridades por exclusão, a 
fim de salientar, pelas diferenças, sua própria identidade. (Bauman, 
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1998, p. 27). A narrativa descreve os imigrantes como “os outros” 
apenas na medida em que ela é uma narrativa construída a partir 
do olhar de um luso, pois podemos tranquilamente supor que, neste 
contato que é quase um choque civilizatório, o estranhamento foi recí-
proco. O que incomoda no estranho é, porém, a relativização dos cos-
tumes e, com eles, das estruturas de poder já estabelecidas em uma 
sociedade fechada. “É por isso que a chegada de um estranho tem o 
impacto de um terremoto… o estranho despedaça a rocha sobre a qual 
repousa a segurança da vida diária.” (Bauman, 1998, p. 19) Ele é jus-
tamente aquele que questiona pela mera existência tudo aquilo que 
não poderia ser questionado, como podemos perceber nas considera-
ções sobre estrutura familiar e moralidade, principalmente a respeito 
do comportamento sexual das mulheres, conforme analisado acima. 

Fica evidente isso quando se tornam frequentadores e sócios do 
Clube Comercial de Santa Fé, criado pelos da elite luso-brasileira da 
cidade. Fundado em fins de 1899, o clube reúne a elegante sociedade 
do local, a reverenciada elite de Santa Fé (é verdade que, com o pas-
sar do tempo, admitiria sócios de um nível mais inferior, tidos como 
“gentinha de segunda”). O Clube é um tipo de aquário, onde se podem 
ver as diferentes camadas socioeconômicas de Santa Fé: fazendeiros 
abastados, como os Macedo, os Cambará, os Prates, os Quadros, os 
Fagundes, os Amaral, os Teixeira, comerciantes mais fortes da cida-
de, como Marcelino Veiga, proprietário da Casa Sol. Com esses ficam 
toda a vida política e as decisões de ordem pública que interferem na 
vida local, ou seja, nesse grupo concentra-se todo o poder. Quase no 
mesmo nível de importância, não pela fortuna, mas pelos cargos que 
ocupam, estão o juiz de comarca, o juiz distrital, o promotor público, os 
oficiais da guarnição federal, alguns altos funcionários e a maioria dos 
médicos e advogados. Diferenciados, numa terceira camada, estão os 
estancieiros e comerciantes de menor importância econômica e a gen-
te que, embora com nome reconhecido, havia perdido a fortuna. Ainda 
há o “resto” (Verissimo, 2004c, p. 163), que são os funcionários públi-
cos, os de profissão incerta e os inúmeros empregados do comércio. 
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E os alemães? Em nenhuma dessas quatro camadas eles estão 
incluídos como representantes da sociedade gaúcha. Alguns são sócios 
do Clube, mas não convivem com a maioria dos sócios que lá se reúne 
e se diverte. Mantêm-se à parte, com divertimento separado, como diz 
o narrador: “O bolão, jogo que o clube inaugurara havia pouco, atraía 
principalmente os raros sócios de origem alemã, que a ele se entrega-
vam com muito barulho e muita cerveja” (Verissimo, 2004c, p. 162). 
Isso sugere que o verdadeiro choque não é com a mera existência dos 
estranhos, e sim com o fato de eles saírem de seus lugares delimita-
dos, a colônia, e começarem a contaminar os espaços que até então 
eram exclusividade dos lusos. Segundo Bauman (1998, p. 15), as so-
ciedades fechadas consideram puro aquilo que está em seu devido lu-
gar, aquilo que obedece à ordem, e impuro ou agente de contaminação 
aquilo que está fora de seu lugar de direito, aqueles que mudam de 
lugar de forma sorrateira, ou seja, ser o estranho, o impuro, o inferior, 
não é necessariamente uma característica intrínseca, e sim uma ques-
tão relacional e situacional. Por isso os alemães podem ser admirados 
pelo Capitão Rodrigo quando, antes do sol, estão indo trabalhar na 
roça e ao mesmo tempo desprezados por estarem ocupando os espaços 
nobilitantes antes reservados apenas aos lusos que dormiam enquan-
to eles trabalhavam. Com isso, ao invés de agradar com o entusiasmo 
a que se entregam nesses momentos de lazer, os imigrantes provocam 
a ira dos sócios nativos:

E frequentes vezes, ouvindo o rolar surdo das bolas de madeira no porão 
do edifício, seguido do claro pipocar dos paus que tombavam, algum dos 
sócios do Comercial que jogavam cartas no andar superior, resmungava: 
Essa alemoada merecia que a gente descesse e tirasse eles lá debaixo a 
rebenque” (Verissimo, 2004c, p. 162).

Aqui está uma soante palmada na história da relação dos imi-
grantes com a população local, naquela parte em que vingaram pre-
conceitos da sociedade essencialmente luso-brasileira em relação à 
estrangeira. Contra a cor e contra a posição econômica de cada indi-
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víduo, valia manter a distância, a estranheza, o desprezo. Até mesmo 
as atividades profissionais dos alemães são consideradas de pouco va-
lor, como diz o doutor Rodrigo, ao juiz de comarca, doutor Eurípedes 
Gonzaga: 

– O senhor não negará – tornara Rodrigo – que existem profissões que, do 
ponto de vista desta sociedade, são consideradas baixas: sapateiros, ferrei-
ros, funileiros, seleiros, alfaiates e muitas outras ... enfim, gente que faz 
trabalho manual,o senhor sabe... (Verissimo, 2004c, p. 165). 

E conclui dizendo que todos os descendentes de imigrantes, tan-
to italianos como alemães, são apenas tolerados naquele meio social.

Considerações finais

Floriano é a voz que reflete sobre a “agringalhação” da gente do 
Rio Grande do Sul. Para ele, o Estado é aquele que resulta do amál-
gama de raças no tempo e no espaço de sua formação. A identidade se 
dá, portanto, por um “jeito peculiar de falar, de gesticular, bem como 
um jeito de ser, de pensar, de amar e de odiar, de cantar e dançar, de 
trabalhar e de sonhar...” (Verissimo, 2004f, p. 294).

Verissimo sugere sentidos para a etnia alemã a partir dos con-
tatos estabelecidos entre os imigrantes e os nacionais no mesmo es-
paço físico-social. Um deles surge da ambientação das personagens 
em Santa Fé, Panambi e Ibirubá, desenvolvendo a ideia de que os 
alemães não viveram em completo isolamento, nem mesmo nos pri-
meiros anos do processo migratório. Outro, ao designar trabalhos que 
proporcionam uma relação próxima com os nacionais, como comércio, 
indústria e vida política. Por fim, ao deixar as personagens brasileiras 
expressarem críticas e comentários relativos aos imigrantes, o que 
indica que havia contatos entre as diferentes etnias. 

Nesse sentido, relacionando a ficção com a história, a questão 
mais importante na abordagem de Verissimo não é o isolamento e 
suas caracterizações. É, antes, a implicação da colonização homogê-
nea (Nova Pomerânia, São Leopoldo) e da colonização mista (Santa Fé 
e Neu-Württemberg) na formação do Rio Grande do Sul.
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A vivência do semantismo social na 
experiência de aquisição  

da linguagem
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Considerações iniciais

A reflexão que aqui apresentamos é derivada da interpretação 
que fazemos da noção de “semantismo social” apresentada por Benve-
niste (1969/1989), e que, embora não completamente explicitada pelo 
linguista, permite que a assumamos nesta discussão como a possi-
bilidade de se estabelecerem relações entre sistema interpretante, a 
língua, e sistema interpretado, a cultura e seus esquemas sociais.

A partir dessa noção, voltamos nosso olhar para a experiência 
da criança na linguagem, a experiência da aquisição, entendendo-a 
como a vivência do semantismo social, uma vez que, segundo o racio-
cínio benvenistiano apresentado em Estruturalismo e linguística, a 
criança, ao aprender uma língua, aprende (e apreende) o mundo do 
homem: “A apropriação da linguagem pelo homem é a apropriação 
da linguagem pelo conjunto de dados que se considera que ela tra-
duz.”(1968/1989b, p. 20-21). Sendo assim, apresentamos alguns prin-
cípios enunciativos que nos auxiliam a elucidar a relação entre língua 
e cultura, constitutiva do homem, para, na sequência, contemplarmos 
o ato de apropriação da língua pela criança em sua experiência de 
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aquisição da linguagem, experiência que se confunde com a constitui-
ção do homem no meio cultural de que faz parte, realidade que aponta 
para o conjunto de valores que se articulam e se dão a conhecer no 
simbólico da linguagem.

Língua, linguagem e cultura e a constituição  
do homem

As concepções de língua, linguagem e cultura são exploradas em 
diferentes artigos que compõem os dois volumes de Problemas de Lin-
guística Geral, de Émile Benveniste, levando-nos a entender a rela-
ção entre essas concepções como uma das problemáticas apresentadas 
pelo linguista. A partir dessa relação, o linguista sustenta a ideia de 
que o homem constitui-se na linguagem e de que, nessa constituição, 
língua e cultura encontram-se entrelaçadas. 

Em publicação no Journal de Psychologie, em 1954, intitula-
da Tendências recentes em linguística geral, Benveniste (1954/2005,  
p. 13) discorre sobre o que a Linguística tem feito e se pergunta: “Será 
possível destacar, no aparato da cultura, estruturas formais do tipo 
das que Lévi-Strauss introduziu nos sistemas de parentesco?” Numa 
referência ao trabalho Estruturas elementares de parentesco, do an-
tropólogo Lévi-Strauss, o autor questiona-se acerca da possibilidade 
de trabalhar-se com estruturas formais no âmbito da cultura e, em 
seguida, afirma que esse é o problema do futuro. Com essa certeza, o 
autor vislumbra uma busca futura de compreensão dos processos de 
significação, tanto na língua como fora dela. Vê tais processos como 
resultantes de um funcionamento inconsciente, o que os aproxima das 
estruturas dos comportamentos. Entende, portanto, que psicólogos, 
sociólogos e linguistas associariam com vantagem os seus esforços 
numa pesquisa dessa natureza.

 A afirmação de Benveniste nos motiva a olhar a linguagem no 
seio da vida social. E, para isso, o texto de 1954 nos é bastante dire-
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cionador, pois nele encontramos a crítica do linguista às aplicações 
da lógica simbólica na Linguística, uma vez que, nessa aplicação, em 
geral, recusa-se a linguagem “ordinária”, considerada incerta e flu-
tuante. A “linguagem ordinária” referida pelo linguista é entendida 
por nós como a linguagem da comunicação cotidiana. Para Benveniste 
(1954/2005), trata-se justamente desta “linguagem ordinária” o objeto 
de estudos da Linguística. O autor destaca, ainda, o fato de a língua 
conter nela impressa a cultura, a qual, segundo ele, tem se revela-
do limitada aos estudos do léxico e que poderia e deveria ser melhor 
explorada. Afinal, a linguagem é um fato humano, uma vez que ela 
“é, no homem, o ponto de interação da vida mental e da vida cultu-
ral e ao mesmo tempo o instrumento dessa interação” (Benveniste, 
1954/2005, p. 17). A partir dessa relação, vislumbra outra Linguística 
a estabelecer-se sobre o trinômio língua, cultura, personalidade. Para 
Benveniste, portanto, o papel do linguista deve dar conta da língua 
enquanto realidade humana. Isso porque o ser humano, ao nascer, 
cumpre uma função biológica, mas se constitui homem na cultura que 
o envolve. Acerca disso, encontramos o seguinte raciocínio: 

Chamo cultura ao meio humano, tudo o que, do outro lado do cumprimento 
das funções biológicas, dá à vida e à atividade humanas forma, sentido e 
contéudo. A cultura é inerente à sociedade dos homens, qualquer que seja 
o nível de civilização. (Benveniste, 1963/2005, p. 31-32, grifo do autor).

A partir desse conceito de cultura, o autor a vê como inteiramen-
te simbólica, definida por representações complexas determinadas por 
valores como tradição, religião, leis, política, ética, artes: “tudo isso 
que o homem, onde quer que nasça, será impregnado no mais profun-
do da sua consciência, e que dirigirá o seu comportamento em todas 
as formas da sua atividade” (Benveniste, 1963/2005, p. 32). Entre o 
homem, a língua e a cultura há um vínculo que se mantém no sim-
bolismo articulador entre essas entidades, uma vez que a linguagem 
“manifesta e transmite” a cultura e “pela língua, o homem assimila a 
cultura, a perpetua ou a transforma” (Benveniste, 1963/2005, p. 32). 
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Língua e cultura, portanto, encontram-se entrelaçadas e essa configu-
ração é constitutiva da inserção do homem na linguagem.

Também em Comunicação animal e linguagem humana, Benve-
niste (1952/2005) traz questões capazes de iluminar a relação lingua-
gem e cultura, uma vez que nos leva a entender que, pela intervenção 
de um aparelho vocal, a linguagem humana manifesta-se em voz, o 
que a diferencia de todas as demais expressões dos animais. A voz 
humana permite, então, a realização vocal da língua como um dos 
aspectos da enunciação, contribuindo, dessa forma, para a entrada do 
homem na cultura. Além disso, o diálogo é a condição da linguagem 
humana; em sua ocorrência, a referência à experiência objetiva e a 
reação à manifestação misturam-se livremente, na vida em sociedade. 
Segundo o autor, “o caráter da linguagem é o de propiciar um substi-
tuto da experiência que seja adequado para ser transmitido sem fim 
no tempo e no espaço, o que é típico do nosso simbolismo e o funda-
mento da tradição”(1952/2005, p. 65). Por fundamento da tradição, al-
cançamos o homem na cultura, uma vez que a tradição é a história da 
cultura marcada na linguagem. E isso acontece no seio da sociedade, 
uma vez que a sociedade é a condição para a existência da linguagem. 

Em texto de 1958, Da subjetividade na linguagem(1958/2005), o 
autor condena a comparação da linguagem com um instrumento, afir-
mando que tal comparação deve ser vista com desconfiança, uma vez 
que a ideia de instrumento opõe o homem e a natureza. Entretanto, a 
linguagem está na natureza do homem, que não a fabricou, ao contrá-
rio do que fez com instrumentos, como arco e flecha. Para o linguista, 
é ingênua a ideia de um período original na história do homem, no 
qual o homem encontraria outro homem e, assim, descobririam a lin-
guagem. Trata-se, segundo o autor, de pura ficção, pois: 

Não atingimos nunca o homem separado da linguagem e não o vemos nun-
ca inventando-a. Não atingimos jamais o homem reduzido a si mesmo e 
procurando conceber a existência do outro. É um homem falando que en-
contramos no mundo, um homem falando com outro homem, e a linguagem 
ensina a própria definição do homem. (Benveniste, 1958/2005, p. 285).



101

Luciana Maria Crestani, Marlete Sandra Diedrich

O homem, dessa forma, define-se pela linguagem. Essa ideia é 
central para a compreensão do ato de aquisição, uma vez que “é na 
linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; 
porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade 
que é a do ser, o conceito de ‘ego’” (Benveniste, 1958/2005, p. 286, grifo 
do autor). Portanto, toda existência humana se dá na cultura. E, aqui, 
encontra-se o princípio defendido quando nos voltamos para a questão 
do entrelaçamento língua e cultura: toda a existência do homem se dá 
na cultura, constitutiva e constituinte na e pela linguagem.

Em Estruturalismo e Linguística, Benveniste (1968/1989b) diz 
que o aprendizado de uma língua, por parte da criança, não é resul-
tado de uma faculdade natural, pois, na verdade, o que uma criança 
aprende quando aprende uma língua é o “mundo dos homens”. E por 
mundo dos homens o linguista entende todos os dados que a lingua-
gem traduz, e isso se dá no seio da cultura: quando o homem enuncia, 
o faz de forma a imprimir à sua língua valores culturais. Assim, “o 
que a criança adquire, aprendendo, como se diz, a falar, é o mundo no 
qual ela vive na realidade, que a linguagem lhe dá e sobre o qual ela 
aprende a agir” (Benveniste, 1968/1989b, p. 24). Podemos dizer, com 
base nessa afirmação, que a linguagem dá à criança um mundo. Para 
assumir sua existência no mundo, ela precisa apreender esse mundo 
via linguagem. Para tanto, desloca-se na cultura, já que a apreensão 
de uma língua não é faculdade natural. E é nesse mundo dado que o 
homem aprenderá a agir, a partir do acesso garantido pela língua con-
vertida em discurso. Conversão da língua em discurso funciona, para 
o homem, como espaço de passagem no universo marcado por hiatos, 
que é o universo da linguagem e da cultura. 

Acerca do acesso ao mundo via linguagem, encontramos racio-
cínios de Benveniste apresentados em 1963, no texto Vista d`olhos 
sobre o desenvolvimento da linguística, no qual afirma: “Aquele que 
fala faz renascer pelo seu discurso o acontecimento e a sua experiên-
cia do acontecimento. Aquele que o ouve apreende primeiro o discurso 
e através desse discurso, o acontecimento reproduzido.” (Benveniste, 
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1963/2005, p. 26). Eis aí para o autor a dupla função do ato de dis-
curso: para o locutor, trata-se da representação da realidade; para o 
ouvinte, a recriação da realidade. Essa dupla função constitui a lin-
guagem como fundamento da comunicação intersubjetiva. Tem-se in-
divíduo e sociedade como termos complementares, ou seja, graças à 
língua, a sociedade é possível e também o indivíduo, pois “O despertar 
da consciência na criança coincide sempre com a aprendizagem da lin-
guagem, que a introduz pouco a pouco como indivíduo na sociedade.” 
(Benveniste, 1963/2005, p. 27). Vemos aqui um elemento mediador 
entre aquele que fala e aquele que ouve. Nessa mediação, são mobili-
zados os valores culturais que a linguagem traduz, os quais são evo-
cados na relação entre eu e tu. Entendemos que éa intersubjetividade 
que permite aos homens fundamentarem-se na linguagem.

Vemos, assim, a faculdade de simbolizar, considerada inerente 
à condição humana, como o centro da questão. Pensar na linguagem 
implica, portanto, pensar na sua faculdade simbolizante no seio da so-
ciedade. Em Estrutura da língua e estrutura da sociedade, Benveniste 
(1968/1989a) reafirma que não encontramos jamais linguagem sepa-
rada de sociedade, apesar de essas entidades apresentarem estrutu-
ras diferentes. Nesse processo, a sociedade torna-se significante na e 
pela língua. Para tanto, a língua deve manter-se capaz de registrar, 
de designar e orientar as mudanças que caracterizam o interpretado, 
ou seja, a sociedade. Lembramos quea significância da língua se dá 
em relação a todos os demais sistemas significantes que constituem a 
cultura humana e que toda criança apreende, com a língua, os rudi-
mentos da cultura. 

É justamente a faculdade simbolizante que distingue o homem 
do animal e é a fonte comum do pensamento, da linguagem e da socie-
dade. Esse aparato simbólico possibilita a relação entre o homem e o 
mundo, entre os homens, estabelecendo-se, dessa forma, por meio da 
linguagem, a estrutura social, conforme afirma Benveniste: 
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[...] a linguagem se realiza sempre dentro de uma língua, de uma estrutu-
ra linguística definida e particular, inseparável de uma sociedade definida 
e particular. Língua e sociedade não se concebem uma sem a outra. Uma 
e outra são dadas. Mas também uma e outra são aprendidas pelo ser hu-
mano, que não lhes possui o conhecimento inato.(1963/2005, p. 31, grifo 
do autor)

Com base nesse princípio, entendemos que há, portanto, uma 
experiência de aquisição da linguagem vivida pela criança, “uma ex-
periência que vai a par, na criança, com a formação do símbolo e a 
construção do objeto” (Benveniste, 1963/2005, p. 31). Para melhor en-
tendermos essa experiência, na sequência, abordamos as relações de 
interpretância que marcam a aquisição da linguagem.

Aquisição da linguagem e a vivência do 
semantismo social

Partindo do princípio de que a experiência da linguagem é mar-
cada pelo simbólico da linguagem, por meio do qual a cultura deixa 
seus traços impressos na língua, da qual cada homem se apropria 
para viver suas experiências de significação com outros via discurso, 
entendemos que a interpretação do sentido se dá sempre no seio de 
uma cultura, a partir dos traços reveladores de valores impressos na 
língua, os quais podemos resgatar a partir da observação dos diferen-
tes empregos possíveis da língua e que revelam o semantismo social 
a que Benveniste se referiu (1969/1989), o qual entendemos como re-
sultado das relações entre sistema interpretante, a língua, e sistema 
interpretado, a cultura e seus esquemas sociais.

É possível afirmarmos que jamais encontraremos homem sem 
linguagem, uma vez que a própria definição de homem se dá na e pela 
linguagem, a qual constitui a cultura e é constituída pela cultura no 
seio de uma sociedade. Somente na experiência da linguagem se con-
solida a existência do homem. Nesse contexto, a língua, estrutura de-
finida e particular, se manifesta em diferentes empregos, fruto do ato 
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de apropriação do locutor. Trata-se do discurso, realização da língua 
no domínio da frase, por meio do qual se cumpre a função mediadora 
da língua entre o homem e o homem, entre o homem e o mundo.

Temos consciência de que, nos diferentes empregos da língua, 
encontra-se a sua capacidade simbolizante, o que traz para o centro 
de nossa discussão a língua no discurso e as relações de interpretân-
cia. Em Semiologia da língua, Benveniste (1969/1989, p. 52), a partir 
de Saussure, mostra que a vida em sociedade, desde muito cedo, se 
constitui com a utilização de vários sistemas de signos: “Nossa vida 
inteira está presa em redes de signos que nos condicionam a ponto de 
não se poder suprimir apenas um sem colocar em perigo o equilíbrio 
da sociedade e do indivíduo”. A partir dessa constatação, Benveniste 
passa a buscar as características de um sistema semiológico, capazes 
de ordenar as relações entre tais sistemas e delimitar seus conjuntos. 
Assim, entende que um sistema semiológico se caracteriza por seu 
modo operatório (sentido ao qual ele se dirige – visão, audição, ...); por 
seu domínio de validade (em que se impõe que deve ser reconhecido); 
pela natureza e o número de seus signos (função das condições do 
modo operatório e do domínio de validade); e por seu tipo de funciona-
mento (relação que une os signos e lhes confere função distintiva). Os 
aspectos relativos ao modo operatório e ao domínio de validade forne-
cem as condições externas do sistema; os outros dois dizem respeito às 
condições internas, semióticas.

O linguista vê dois princípios que conduzem as relações entre 
sistemas semióticos: o primeiro deles é o princípio de não-redundân-
cia entre sistemas, segundo o qual não há sinonímia entre dois sis-
temas semióticos e, por isso, não são mutuamente conversíveis: “O 
homem não dispõe de vários sistemas distintos para a MESMA rela-
ção de significação.” (Benveniste, 1969/1989, p. 54, grifo do autor). O 
segundo princípio completa o primeiro: dois sistemas podem ter um 
mesmo signo em comum sem serem sinônimos; ou seja, o valor de um 
signo se define no sistema que o integra.
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Para melhor entender a relação entre os sistemas semióticos, 
o autor propõe que ela seja determinada primeiramente pela ação de 
um mesmo meio cultural, capaz de alimentar todos os sistemas que 
lhe são próprios. Além disso, o linguista propõe que se determine se 
um sistema semiótico pode se autointerpretrar ou se deve receber a 
interpretação de outro sistema. Assim, temos sistema interpretante 
e sistema interpretado. Acerca disso, o linguista (1969/1989, p. 55) 
afirma: “Os signos da sociedade podem ser integralmente interpre-
tados pelos signos da língua, jamais o inverso. A língua será então o 
interpretante da sociedade”. Trata-se do princípio de hierarquia, se-
gundo o qual a língua assume uma situação particular no universo 
dos sistemas de signos. 

Dito isso, o autor estabelece três tipos de relações entre siste-
mas semióticos: a) relação de engendramento, segundo a qual um sis-
tema pode engendrar outro sistema de mesma natureza, sendo que o 
segundo é construído a partir do primeiro para preencher uma função 
específica; b) relação de homologação, com correlação entre as par-
tes de dois sistemas semióticos, instaurada a partir de conexões que 
se descobrem ou que se estabelecem entre dois sistemas distintos; c) 
relação de interpretância, instituída entre um sistema interpretan-
te e um sistema interpretado. Segundo a relação de interpretância, 
constata-se que nenhum outro sistema dispõe de uma língua na qual 
possa se categorizar e interpretar segundo suas distinções semióticas, 
enquanto a língua pode tudo categorizar e interpretar, até ela mesma.

Essa dimensão semiológica traz à língua um novo estatuto, se-
gundo o qual “somente a língua torna possível a sociedade” (Benve-
niste, 1969/1989, p. 63), pois, para o linguista, constitui o que mantém 
juntos os homens como fundamento das relações da sociedade. Por 
esse prisma, é possível dizer que é a língua que contém a sociedade.

A língua, conforme análise do autor (1969/1989, p. 63), é o único 
modelo de um sistema semiótico simultâneo na sua estrutura formal 
e no seu funcionamento: ela se manifesta na enunciação, que contém 



106

A vivência do semantismo social na experiência de aquisição da linguagem

referência a uma situação1; ela consiste em sua forma de unidades 
distintas, sendo cada uma um signo; ela é produzida e recebida nos 
mesmos valores de referência por todos os membros de uma socieda-
de; ela é a única atualização da comunicação intersubjetiva. 

Partindo da teoria do signo de Saussure, Benveniste argumenta 
que esta serve de base à pesquisa no domínio semiótico, mas para o 
semântico, um novo aparelho se faz necessário. Acreditamos ser este 
aparelho o aparelho formal da enunciação, expresso no artigo de 1970, 
O aparelho formal da enunciação, o qual inicia com a apresentação 
das limitações das descrições linguísticas pautadas no emprego das 
formas, distinguindo esse emprego do emprego da língua. Benvenis-
te faz isso afirmando ser essa distinção “uma outra maneira de ver 
as mesmas coisas, uma outra maneira de as descrever e de as inter-
pretar”(1970/1989, p. 81). Essa afirmação do autor lança, aos nossos 
olhos, luzes sobre os fenômenos da aquisição da linguagem: os fenô-
menos aqui estudados por nós certamente já foram analisados sob 
outros vieses, mas, seguindo o que propõe o linguista da enunciação, 
outras maneiras de descrever e interpretar tais fenômenos se apre-
sentam quando se descortinam os aspectos da enunciação.

Ao fazer essa distinção entre emprego das formas e emprego da 
língua, o autor tece críticas ao grande número de modelos consequen-
tes da descrição do emprego das formas, e o faz a partir da constatação 
de que “a diversidade das estruturas linguísticas não se deixa reduzir 
a um pequeno número de modelo” (Benveniste, 1970-1989, p. 82). Por 
isso, defende o estudo do emprego da língua, com ênfase naquele que 
realiza este emprego: o homem. 

O homem, segundo Benveniste (1963/2005, p. 29), “inventa e 
compreende símbolos”, desde muito cedo, quando ainda criança, o que 
o distingue do animal, o qual nunca chega a essa capacidade. Isso fica 
claro para nós quando lemos: “A linguagem tem sempre sido inculca-
da nas crianças pequenas, e sempre em relação ao que se tem chama-

1 O termo “situação”, na acepção benvenistiana, diz respeito ao aqui-agora em que ocorre a 
enunciação.
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do as realidades que são realidades definidas como elementos de cul-
tura, necessariamente.” (Benveniste, 1968/1989b, p. 24). Destacamos 
a palavra “inculcada”, usada pelo linguista. A que ela nos leva? Que 
sentidos traz para nossa concepção da tríade proposta?  Percebemos 
o sentido de direcionamento imposto por alguém, por um outro, ou 
seja, “inculcar a linguagem nas crianças pequenas” representa o agir 
da cultura, capaz de direcionar, na percepção dos elementos vocais 
emitidos pelo outro, sentidos e empregos, garantindo a inserção da 
criança no mundo do adulto, no “mundo dos homens”, já que o domínio 
da cultura deriva de valores, de sistemas de valores que se imprimem 
na língua, a qual carrega consigo “toda uma série de dados herdados” 
(Benveniste, 1968/1989, p. 22). Essa mesma ideia está presente tam-
bém em outro texto, em que o linguista afirma: “é um homem falando 
que encontramos no mundo, um homem falando com outro homem, 
e a linguagem ensina a própria definição de homem” (Benveniste, 
1958/2005, p. 285). Entendemos que com a afirmação “a linguagem 
ensina a própria definição de homem” Benveniste faz referência ao 
aparato cultural necessário e presente nos atos enunciativos por meio 
dos quais a criança se insere na língua e se constitui como sujeito de/
na linguagem, atrelada ao outro.

No entanto, nessa vivência, a criança se depara com o hia-
to existente entre semiótico e semântico; entre língua e discurso. A 
vivência desses dois modos distintos de significação, mobilizados na 
enunciação, constitui a experiência da criança na linguagem, que, 
afinal, é a experiência da significação. Nessa experiência, o signo, 
unidade semiótica, é reconhecido como significante na relação que a 
criança vive com o outro. Mas somente no engendramento do discurso 
é que ela entra no mundo da “língua como produtora de mensagens” 
(Benveniste, 1969/1989, p. 65), e esse mundo necessita ser compre-
endido e não apenas reconhecido. Sendo assim, acreditamos que a  
experiência da criança na linguagem se caracteriza pelo deslocamento 
que constitui a língua-discurso e que permite à criança instaurar-se 
como sujeito do seu dizer. Em sua experiência de aquisição da lingua-
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gem, o locutor percebe a diversidade infinita dos conteúdos transmi-
tidos em contraste com o número restrito de elementos empregados. 
Dessa forma, realiza-se o mover da criança na linguagem: pelo dis-
curso, no exercício da linguagem em todas as situações, reconhece o 
signo sob a espécie de “palavra”: “o signo é a unidade mínima da fra-
se susceptível de ser reconhecida como idêntica num meio diferente, 
ou de ser substituída por uma unidade diferente num meio idêntico” 
(Benveniste, 1964/2005, p. 140). 

Por essa razão, entendemos, com base nos estudos de Silva 
(2009), aquisição como uma experiência de significação, uma experi-
ência de apropriação da língua no discurso, na qual a realização vocal 
exerce papel fundamental, conforme explicitamos no parágrafo ante-
rior. Logo, o sujeito da linguagem é um ser inacabado, o qual se cons-
titui e reconstitui a cada enunciação, a cada vez em que ele vivencia o 
hiato entre língua e discurso, a cada ato enunciativo, no qual seu em-
preendimento na mobilização da significação revela sua história. Se o 
homem tem acesso ao semiótico, é pela língua-discurso, já que o uni-
verso semiótico é fechado. Como não há aparelho de expressão tal que 
se possa imaginar que um ser humano seja capaz de inventar sozinho, 
a linguagem tem sido sempre inculcada nas crianças em relação ao 
que se tem chamado realidades definidas como elementos de cultura. 
É com essa realidade que a criança se depara quando se encontra 
imersa na língua-discurso, lugar de apreensão, conforme Benveniste 
(1968/2005), dos rudimentos de uma cultura inscritos na língua que 
comparece nos discursos. 

Assim, a aquisição da linguagem é concebida por nós como ex-
periência e isso nos afasta de uma visão de aquisição marcada por 
estágios de desenvolvimento ou períodos cronologicamente definidos. 
Pelo contrário, ela se atualiza, se reinventa no decorrer da história de 
enunciações do locutor, mas está sempre presente na linguagem hu-
mana, já que tanto a criança como os outros estão modificando suas re-
lações com a língua, questão corroborada por Benveniste (1968/1989, 
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p. 18) quando afirma que “todo homem inventa sua língua e a inventa 
durante toda sua vida”.

A inserção da criança no mundo/na cultura se dá via discurso, 
ou seja, pela vivência de experiências marcadas por enunciações. Para 
a criança constituir-se como sujeito do seu dizer e se historicizar na 
linguagem, ela precisa ocupar lugares na enunciação por meio de ope-
rações. Temos clareza de que as primeiras enunciações com as quais 
a criança tem contato, desde seu nascimento, são as enunciações fa-
ladas, consideradas por nós como um fenômeno específico de atua-
lização da língua e, por sua vez, representativo da descontinuidade 
existente entre língua e discurso, semiótico e semântico e constituído 
na dependência dos aspectos da enunciação apresentados por Ben-
veniste (1970/1989): aspecto vocal, semantização, quadro formal. A 
criança, ao assumir ou ao ser assumida como alguém que diz, que evo-
ca sentidos, está se historicizando de forma singular, dada a maneira 
como assume a sua língua e se singulariza por ela. No entanto, traz, 
em suas enunciações, vestígios da língua-discurso, do outro, repre-
sentante da cultura na qual ela está imersa. Essa cultura é revelada 
nos diferentes empregos da língua, caracterizados por atualizações 
decorrentes, na história de vida da criança, da mobilização da língua 
em instâncias enunciativas.

Considerações finais

Com as reflexões apresentadas, filiamo-nos ao pensamento de 
Flores, segundo o qual: “Se entendi bem a ideia de Benveniste de 
que a língua é interpretante de si e de todos os demais sistemas se-
mióticos, é possível, nessa interpretação de si, situar o falante como  
etnógrafo da própria língua.”(2015, p. 94). A criança, portanto, em sua 
historicidade na linguagem, assume o papel de etnógrafo da própria 
língua, estabelecendo, no simbólico da língua, relações de sentido a 
partir da sua vivência na cultura de que faz parte. Faz isso a partir de 
um movimento que vai do geral da língua para o específico do discur-
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so, sempre em relação ao outro num ato de emissão e percepção dos 
elementos linguísticos mobilizados no discurso e revestidos de valores 
semânticos sempre renovados no aqui-agora da enunciação.
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