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RESUMO 

 

RECLA, Adriana. A semântica global em práticas discursivas indígenas tupiniquins. 
Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014.  
 
Esta pesquisa trata da semântica global em práticas discursivas indígenas 
tupiniquins. Tomamos como objeto de análise 46 discursos contidos na coletânea 
Os tupiniquim e guarani contam..., organizada por Edivanda Mugrabi (2005). Nosso 
objetivo é examinar de que forma as dimensões da semântica global operam no 
funcionamento das práticas culturais do cotidiano vivenciadas pelos sujeitos da 
população indígena tupiniquim e desvelam os efeitos de sentido ali presentificados. 
Essa temática é pertinente uma vez que as representações de tradição e os traços 
históricos e socioculturais, materializados linguisticamente no corpus, auxiliam na 
verificação das relações interdiscursivas, da subjetividade e das formas de 
manifestações culturais que perpassam as práticas discursivas tupiniquins. Apoiados 
no pressuposto de que cada funcionamento discursivo tem suas marcas relevantes 
e que há um sistema de restrições globais que rege todo discurso, defendemos a 
tese de que a organização dos elementos coercitivos de práticas discursivas 
indígenas tupiniquins decorre da semântica global, que rege todas as suas 
dimensões e funciona como uma rede de restrições. Tomamos como referencial 
teórico a Análise do Discurso de linha francesa, de modo particular, nas perspectivas 
propostas por Maingueneau (1993, 2004, 2005b, 2006a, 2007, 2008a). Elegemos 
como categorias de análise o interdiscurso, as cenas de enunciação (enfatizando a 
cenografia), os planos da semântica global (o vocabulário, a intertextualidade, o 
tema, o estatuto do enunciador e do co-enunciador, a dêixis discursiva, o modo de 
enunciação e de coesão e o ethos discursivo). Constatamos, tomando como base o 
princípio da semântica global, que o discurso indígena pode ser apreendido em suas 
múltiplas dimensões, pois na materialidade linguística estão presentes o tema, o 
estatuto de enunciador e do co-enunciador, o código linguageiro, o modo de coesão 
e de enunciação, a dêixis, a intertextualidade, o ethos, a cenografia. É por 
intermédio desses elementos que a alteridade discursiva indígena se manifesta, 
possibilitando efeitos de sentido provenientes de uma integração do plano 
discursivo. Verificamos que no funcionamento do discurso indígena são revelados 
diferentes ethos que participam da construção da cenografia, em que ressoa, por 
exemplo, a voz do indígena, do homem branco/dominador, de seres sobrenaturais, 
do enunciador, no intuito de estabelecer os efeitos discursivos. O ethos emerge em 
um discurso que é indígena, mas que incorpora as coerções dos discursos religioso, 
místico, supersticioso, entre outros. Com base nos resultados alcançados, 
consideramos que a semântica global, em que também se estrutura a discursividade 
indígena, permite o aprofundamento/ a compreensão dos limites da discursividade, 
haja vista que reconhecemos, apoiados em Maingueneau (2005b), que o sistema de 
restrições semânticas instala os princípios que tornam o discurso indígena 
pertencente a um certo posicionamento. 
 
 
Palavras-chave: Análise do Discurso. Semântica Global. Práticas Discursivas. 
Tupiniquins. Ethos Discursivo.  

 



ABSTRACT 

 

RECLA, Adriana. The global semantics in tupiniquins indigenous discursive 
practices. Doctorate Thesis. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2014.  
 
This research is about the global semantics in tupiniquins discursive practices. We 
take as object of analysis 46 discourses that are in the collection Os tupiniquim e 
guarani contam..., organized by Edivanda Mugrabi (2005). Our aim is to examine 
how the dimensions of the global semantic operate in the functioning of the cultural 
practices of everyday life experienced by the tupiniquim subjects, and show the 
effects of meaning present there. This theme is pertinent because the 
representations of tradition and the historical and sociocultural traits, that are 
linguistically embodied in the corpus, help in verify interdiscursive relations, 
subjectivity and forms of cultural expression that permeate tupiniquim discursive 
practices. We are based on the assumption that each discursive function has its 
relevant marks and that there is a system of global constraints governing all 
discourses, we defend the thesis that the organization of the coercive elements of 
tupiniquins indigenous discursive practices stems from the global semantics, which 
governs all aspects and functions as a constraint network. Our theoretical foundation 
is the Discourse Analysis, considering the French studies, in particular, the 
perspectives offered by Maingueneau (1993, 2004, 2005b, 2006a, 2007, 2008a). We 
elected as analytical categories interdiscourse, scenes of enunciation (emphasizing 
the scenography), plans of global semantic (vocabulary, intertextuality, theme, status 
of the enunciator and co-enunciator, discourse deixis, mode of enunciation and 
cohesion and the discursive ethos). We noted that the indigenous discourse can be 
grasped in its multiple dimensions, assuming the global semantics, since linguistic 
materiality are present in the subject, status annunciator and co-enunciator, language 
code, cohesion and enunciation mode, deixis, intertextuality, ethos, scenography. 
Through these elements, the indigenous discursive otherness manifests, allowing 
effects of meaning that came from an integration of the discursive level. We observed 
that in the indigenous people discourse is revealed different ethos that participate in 
the construction of the scenography, in which resonates, for example, the voice of the 
indigenous people, of the white/ masterful man, of supernatural beings, of the 
enunciator, in order to establish the discursive effects. The ethos emerges in a 
speech that is indigenous, but it incorporates the constraints of religious, mystical, 
superstitious speeches, among others. Based on the results achieved, we 
considering that the global semantics, on wich the indigenous discourse also is 
structured, allows the deepening/ understanding of the limits of discourse, 
considering we recognize, based on Maingueneau (2005b), that the system installs 
the semantic constraints principles that make native speech belonging to a certain 
position. 
 
 
Key-words: Analysis of Discourse. Global Semantics. Discursive Practices. 
Tupiniquins. Discoursive Ethos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa tem como tema o estudo da semântica global em práticas 

discursivas indígenas, escritas em Língua Portuguesa, vivenciadas por sujeitos da 

população indígena tupiniquim1, localizada no município de Aracruz, no estado do 

Espírito Santo (ES). 

Os tupiniquins são importantes guardadores de práticas culturais indígenas 

das aldeias Pau-Brasil, Caieiras Velhas, Irajá e Comboios2, as quais ainda 

conservam a cultura, a história, as relações de interação e de intercâmbio, bem 

como o sistema de valores indígenas dos tupiniquins. O discurso indígena é 

revelador de componentes significativos do contexto histórico-social tupiniquim, na 

medida em que por meio dele é possível rec   

 onstruir aspectos da língua, do homem e da sociedade, e ao mesmo tempo 

desvelar o mundo que envolve, explica e compreende seu próprio contexto, 

registrando o estado atual dos aspectos culturais dessa população.  

Como prática social, os discursos indígenas permitem àqueles indivíduos 

instaurarem-se na sociedade e exercerem seus papéis sociais. Desse modo, as 

ações cotidianas, as lembranças de eventos, as experiências que resultam de sua 

própria vida, as relações entre si e/ou com outro(s) grupo(s) mais próximo(s), a 

maneira de se comportar ou de se conduzir, o modo de dizer, a própria definição dos 

papéis sociais nas aldeias tupiniquins, acabam por se fixar na memória coletiva, 

composta por todas as memórias discursivas desse povo, o que possibilita e 

aprofunda as relações desses sujeitos uns com os outros.  

Esses aspectos nos chamaram a atenção, por esse motivo, tomamos a 

decisão de investigar em nossa tese essa realidade e trazer para o campo 

acadêmico o estudo de discursos que, embora escritos em língua portuguesa, foram 

produzidos por sujeitos tupiniquins. Alertamos que não pretendemos apresentar um 

estudo antropológico sobre os tupiniquins, mas se faz necessário falar sobre quem 

                                                 
1 Encontramos na maioria dos registros bibliográficos a escrita tupinikim. Contudo, optaremos pela 
forma tupiniquim. Segundo Houaiss (2009), os tupiniquins pertencem ao grupo indígena da família 
linguística tupi-guarani, tronco tupi, que habita no litoral do Espírito Santo, município de Aracruz. 
2 Destacamos que os tupiniquins são os últimos de seu povo e sua prática discursiva tupiniquim está 
presente, atualmente, apenas nas aldeias localizadas no município de Aracruz, Espírito Santo, o que 
a torna peculiar. 
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são esses sujeitos para, então, nos debruçarmos sobre os discursos por eles 

produzidos. 

Embora saibamos que o discurso indígena é, sem dúvida, um espaço de 

interação social em que circulam e se constroem representações sociais daquela 

etnia, vale ressaltar que as práticas discursivas, materializadas nos discursos 

indígenas, articulam e medeiam as interações sociais específicas dessa população, 

essenciais à sua preservação cultural. Compreendemos que é no interior de práticas 

culturais do cotidiano e pelo uso de certas estratégias e mecanismos que os 

discursos afloram.  

Por essa razão, consideramos que o discurso indígena se apresenta como 

um espaço propício para a transmissão de valores antropológicos, morais, 

educacionais, éticos, espirituais, entre outros, o que o torna mais perceptível na 

própria comunidade discursiva que o utiliza em suas práticas cotidianas. 

Evidenciamos, assim, a relevância de nossa pesquisa.  

A nossa proximidade com as aldeias tupiniquins possibilitou-nos o contato 

com as práticas discursivas indígenas, o que acabou por constituir uma 

oportunidade de observar como tais práticas operam rotineiramente na vida dessa 

população. Ocorreu-nos, assim, o interesse em desvelá-las, resgatando-as como um 

espaço discursivo de produção de sentidos na sociedade.  

Baseamo-nos em uma perspectiva interdisciplinar que possibilita 

apreendermos o fenômeno discursivo indígena, pois compreendemos que os 

discursos proferidos pelos tupiniquins só fazem sentido quando se leva em 

consideração sua inscrição em uma determinada conjuntura socio-histórica, não 

podendo ser, portanto, separados da “organização de seus conteúdos e do modo de 

legitimação de sua cena discursiva”, o que faz parte de uma abordagem discursiva 

relevante para a nossa análise (MAINGUENEAU, 2005a, p.74). Concebemos, assim, 

o discurso como um espaço em que o social e o histórico se fundem, inscrevem-se e 

concretizam-se, pois “não resulta da associação contingente entre um fundo e uma 

forma; ele é um acontecimento inscrito em uma configuração sócio-histórica” 

(MAINGUENEAU, 2005a, p. 73-74). 

Partimos da premissa de que “a significância discursiva deve ser visada em 

seu conjunto. Não pode haver fundo, ‘arquitetura’ do discurso, mas um sistema que 

investe o discurso na multiplicidade de dimensões”, concebidas como centrais no 

discurso e para o discurso (MAINGUENEAU, 2005b, p. 80). Trata-se de 
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compreender que um discurso só pode ser apreendido por meio de uma semântica 

global que sustenta todas as dimensões, entre elas: o vocabulário, a 

intertextualidade, o tema, o estatuto do enunciador e do co-enunciador, a dêixis 

discursiva, o modo de enunciação, a coesão, a cenografia e o ethos discursivo.  

Compreendemos as dimensões da semântica global, à luz da Análise do 

Discurso de linha francesa (doravante AD), conforme a perspectiva de Maingueneau 

(2005b), como um modelo teórico-metodológico capaz de integrar, na análise, os 

seus vários planos, os quais operam tanto na ordem do enunciado3 e da 

materialidade linguística quanto na ordem da enunciação e das condições socio-

históricas de produção.  

Para Maingueneau (2005b), os planos da semântica global constituem um 

sistema de restrições que organizam o discurso. Desse modo, se nos centrarmos 

apenas no estatuto do enunciador e do co-enunciador, por exemplo, sem 

considerarmos a globalidade dos discursos, poderíamos incidir em uma análise 

limitada, reducionista, pois todos os planos estão integrados para formar um sistema 

de restrições. Se em algum momento privilegiamos apenas um deles, seja a 

intertextualidade, seja o tema ou o léxico, por exemplo, estamos negando os 

demais, consequentemente, não entenderemos o discurso em sua totalidade.  

Portanto, com base em Maingueneau, tomamos a semântica global como 

uma categoria de análise. Na verdade, o que Maingueneau (2005b) propõe é uma 

perspectiva enunciativa na constituição de todo discurso, pois ele pensa o discurso 

como um sistema de coerções que organiza os diferentes discursos. Para ele, os 

elementos da semântica global são questões do texto, as quais construirão um plano 

enunciativo. 

Nessa direção, um estudo que se funda na AD, tomando como categorias a 

semântica global, o interdiscurso, a cenografia e o ethos discursivo não pode excluir, 

de forma alguma, as práticas discursivas indígenas em sua multiplicidade de 

dimensões; ao contrário, deve considerar a sua globalidade, recorrendo a uma 

análise em que a significância discursiva é concebida em conjunto.  

Ao tratarmos o discurso indígena como prática social, propomos a seguinte 

problematização: em que medida as dimensões da semântica global (o vocabulário, 

a intertextualidade, o tema, o estatuto do enunciador e do co-enunciador, a dêixis 

                                                 
3 Entendemos a noção de enunciado como a marca verbal do acontecimento inscrita em um contexto 
particular (MAINGUENEAU, 2004, p. 57).  
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discursiva, o modo de enunciação e o modo de coesão) revelam, com mais 

profundidade, o funcionamento do discurso proferido por sujeitos das aldeias 

tupiniquins, de forma a explicitar aspectos culturais da história dessa população? 

Apoiados no pressuposto de que cada funcionamento discursivo tem suas 

marcas relevantes e que há um sistema de restrições globais, que rege qualquer 

discurso, sem que nenhum dos planos seja hierarquizado, defendemos a tese de 

que a organização dos elementos coercitivos de práticas discursivas indígenas 

tupiniquins decorre da semântica global, que rege todas as suas dimensões e 

funciona como uma rede de restrições. 

Admitimos, apoiados em Maingueneau (2005b), que não há um plano do 

discurso que seja central; todos os planos que o constituem derivam dos mesmos 

fundamentos. É, pois, essa rede interdiscursiva que instaura posições enunciativas a 

partir das quais é possível entender a construção da identidade social da população 

indígena brasileira, notadamente dos tupiniquins.  

Para responder à pergunta de pesquisa que propusemos, postulamos, como 

objetivo geral, examinar de que forma as dimensões da semântica global operam no 

funcionamento das práticas culturais do cotidiano vivenciadas pelos sujeitos da 

população indígena tupiniquim e desvelam os efeitos de sentido ali presentificados. 

De forma a alcançarmos o objetivo geral, elegemos como objetivos específicos: i) 

verificar as relações interdiscursivas, a subjetividade e as formas de manifestações 

culturais que perpassam as práticas discursivas da população indígena tupiniquim; 

ii) identificar as representações de tradição e os traços históricos e socioculturais 

materializados linguisticamente no corpus selecionado e que constroem um lugar 

social de indígena e iii) depreender a imagem (ethos discursivo) do sujeito indígena 

subjacente no corpus selecionado, relacionando-a às imagens de indígenas 

construídas historicamente no imaginário nacional. 

Selecionamos para análise os discursos registrados na coletânea Os 

tupinikim e guarani contam..., organizada por Edivanda Mugrabi, em 2005. A obra 

apresenta histórias cotidianas, vivenciadas por indígenas, que resgatam aspectos 

das preocupações e parte da história daquela população.  

Nosso interesse pelo corpus selecionado iniciou por meio do contato com a 

produção escrita da coletânea, que ocorreu por intermédio dos professores 

indígenas que haviam participado do processo de coleta das histórias nas aldeias 

tupiniquins. Em seguida, ocorreu-nos o interesse de conhecer sobre quais temáticas 
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esses discursos se debruçavam, a fim de desvelá-los. Posteriormente, selecionamos 

esse discurso pelo fato de se referir a manifestações discursivas pouco divulgadas e 

discutidas no universo acadêmico. Soma-se a esses aspectos a constatação, 

durante nossos estudos, de que há poucas publicações que tratam da referida 

temática do ponto de vista discursivo.  

Antes de nos debruçarmos sobre os discursos selecionados, consideramos 

necessário prenunciar algumas considerações quanto às condições de produção 

desse corpus, no intuito de elucidar como se deu a compilação dos discursos 

tupiniquins presentes na coletânea supracitada.  

Fruto de um trabalho realizado ao longo de um curso de formação de 

educadores índios entre os anos de 1996 a 1999, em Aracruz-ES, a coleta dos 

textos foi realizada em três importantes etapas, a saber:  

 

Num primeiro momento, os educadores buscaram na aldeia os 
contadores oficiais, ou seja, aquelas pessoas (geralmente as mais 
velhas) que, de uma forma ou outra, assumem a função de ‘contador 
de histórias’; ouviram e em seguida registraram as histórias contadas 
por eles. Num segundo momento, uma análise dos textos escritos 
mostrou que se tratavam de narrativas orais escritas de forma 
incipiente e rudimentar. [...] Num terceiro momento, a segunda 
versão de cada história foi revisada inúmeras vezes pelos 
educadores, em oficinas de produção. O trabalho de reescritura foi 
longo [...]. Algumas vezes foi necessário retornar ao ‘contador’ para 
clarificar algumas ações da trama que persistiam obscuras 
(EDUCADORES TUPINIKIM & GUARANI; MUGRABI, 2005, p.18). 

 

Verificamos que a transcrição do oral para o escrito passou por uma 

recriação inevitável da história pela pessoa que a recolheu, pois não bastava 

transcrever uma outra forma de narrar. Por sua vez, o trabalho de escritura não 

conseguia recriar as características próprias da situação de produção desses 

discursos, tais como: o ritmo de contar, a gesticulação, a dramatização, a voz que 

enuncia. Certamente, todos esses momentos pelos quais os discursos foram sendo 

submetidos, em especial, o último, fez com que a versão final dos discursos fosse 

adequada aos aspectos gramaticais da língua portuguesa, especialmente, devido às 

repetições, à ortografia, à pontuação, à escolha do vocabulário e das estruturas 

sintáticas, entre outros, presentes na materialidade linguística. Contudo, o plano 

temático e o conteudista foram sendo mantidos.  
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Desse modo, embora saibamos que a transformação do material primeiro, 

nascido de fontes orais, tenha repercussões sobre o produto, ainda assim ele 

mantém os vestígios oriundos da comunicação direta, inscrita na tradição tupiniquim. 

Esclarecemos que não trataremos dessas questões em nossa pesquisa, em razão 

dos objetivos elencados, destacando que nos interessa os textos tupiniquins 

publicados na coletânea, tomados aqui como discurso4.  

Assim, nosso corpus é produto elaborado por educadores indígenas com a 

intenção de resgatar e manter a memória discursiva de um povo que, como 

acontece com boa parte das populações indígenas, está perdendo as formas de 

contar-se, considerado um elemento fundamental de identidade. Além disso, não 

podemos esquecer que os aspectos sociais e históricos exerceram profunda 

influência na produção das atuais práticas discursivas das comunidades tupiniquins 

em razão das adversidades a que esta população foi sendo submetida ao longo do 

processo de colonização. 

Ressaltamos, ainda, que os discursos foram contados em português, em 

razão de os tupiniquins se expressarem na atualidade em língua portuguesa, e não 

mais em língua materna. Mas, “o fato de estarem escritos em português não é 

motivo para que tal publicação perca o seu valor” (EDUCADORES TUPINIKIM & 

GUARANI; MUGRABI, 2005, p.15).   

Destacamos também que a construção, edição e circulação dos discursos 

presentes na coletânea possibilitam a transmissão de aspectos valiosos da cultura 

tupiniquim, o que significa que não se pode pensar a comunidade sem o discurso, e 

vice-versa. As práticas discursivas em questão vão se configurando a ponto de 

delinear a própria historicização da questão indígena.  

Podemos, inclusive, dizer que a produção dessa coletânea, de certa forma, 

passou a ser um instrumento para configurar as identidades tupiniquins, um lugar 

atual de reconstrução da memória discursiva, embora muitas vezes essa se construa 

sobre os escombros de uma colonização avassaladora sobre o povo indígena. 

Assim, a escrita coletiva dos discursos leva-nos à constatação de que o discurso 

                                                 
4Esclarecemos que para os objetivos de nossa pesquisa, tanto a narrativa quanto o relato, receberão 
o tratamento de discurso. “Essas ‘histórias’, captadas e compreendidas na História, podem receber 
etiquetas diversas dentro do macro gênero de textos narrativos. Algumas podem entrar na categoria 
de mitos, outras de contos, outras ainda podem ser categorizadas como lendas... mas essas 
distinções não são jamais claras” (EDUCADORES TUPINIKIM & GUARANI; MUGRABI, 2005, p.18).  
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selecionado é resultado de um processo de reflexão e discussão sobre a linguagem 

em que o estilo tupiniquim criado coletivamente prevalece. 

Embora tenhamos trabalhado desde o mestrado5 com a temática do 

discurso indígena com o objetivo de estudar a constituição do ethos discursivo no 

discurso da aldeia Pau-Brasil, no doutorado ampliamos nossa discussão teórica, de 

forma a não privilegiar, no desvelamento das práticas discursivas das aldeias 

tupiniquins ainda existentes, um plano do discurso em detrimento de outro. 

Das pesquisas a que tivemos acesso em nosso levantamento bibliográfico, 

verificamos que o tratamento da referida temática se dá, de forma mais ampla, nos 

campos de estudos da história, educação, ciências sociais e geografia. Também 

encontramos registros de dados, informações e pequenas publicações sobre a 

história dos tupiniquins em documentos específicos, como é o caso do acervo da 

Fundação Nacional do Índio (Funai), além de outras informações em relatórios de 

grandes estatais presentes na região em que essa população indígena habita. 

Contudo, esses documentos são pouco divulgados, além do que não têm como foco 

o viés linguístico-discursivo. Aliás, esse é um aspecto que nos chamou a atenção, 

pois são raras as pesquisas/publicações que tratam dessa temática do ponto de 

vista linguístico. É a essa tarefa que a nossa pesquisa se lança.   

Assim, procedemos ao levantamento de trabalhos acadêmicos realizados 

em vários campos, dentre eles, da geografia, da educação, da história e das 

ciências sociais. Apresentaremos uma relação desses estudos em detalhes no 

primeiro capítulo. 

Observamos que considerando as pesquisas desenvolvidas, nosso trabalho 

inova na medida em que adotamos a perspectiva de que os discursos são tomados 

como práticas sociais discursivas, inseridos no campo da Linguística, mais 

especificamente da AD.  Por essas razões, podemos considerar o caráter de 

ineditismo desta pesquisa, uma vez que investigamos os discursos indígenas 

tupiniquins, embora escritos em língua portuguesa, e os discutimos à luz da AD na 

perspectiva de Maingueneau (2005b). 

Para o desenvolvimento deste trabalho e, consequentemente, para 

alcançarmos os objetivos expostos, tomamos como referencial teórico-metodológico 

                                                 
5 Os estudos desenvolvidos ao longo do mestrado resultaram na dissertação por nós defendida 
intitulada A constituição do ethos no discurso indígena da aldeia Pau-Brasil (RECLA, 2009), sob 
orientação do Prof. Dr. Jarbas Vargas Nascimento, do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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a AD, nas perspectivas apontadas por Dominique Maingueneau (1993, 2004, 2005b, 

2006a, 2007, 2008a). Realizamos nossos estudos tendo como referencial primeiro 

os dispositivos enunciativo-discursivos, a partir das hipóteses propostas por 

Maingueneau (2005b), obra na qual trata do caráter integrado da semântica global. 

Justificamos nossa opção teórica por entendermos que os direcionamentos de 

Maingueneau no campo da AD, na atualidade, são os que melhor dão conta de 

atender aos objetivos a que nos propomos alcançar, pois consideram a prática 

discursiva em suas múltiplas dimensões, partindo de um modelo teórico-

metodológico pautado em uma semântica global. Ademais, esse modelo indica 

novos princípios de análise, que oferecem outra perspectiva para o desenvolvimento 

de trabalhos em AD. 

Como podemos observar, a AD traz uma significativa contribuição ao estudo 

dos enunciados, dado que não os separa de sua materialidade linguística nem de 

suas condições de produção, abrindo-se, dessa forma, à interdisciplinaridade. Para 

a AD, que não se limita a apenas um estudo linguístico, a produção de sentidos se 

dá no contexto em que os discursos são produzidos.  

Para fundamentar a análise do discurso indígena selecionado, 

apresentamos alguns dados teórico-metodológicos e buscamos conhecer, por meio 

de recursos linguístico-discursivos, como a população indígena tematiza, em seus 

discursos, seu cotidiano, seus costumes e suas tradições, bem como sua maneira 

de construir sua mundividência, visto que tais discursos facilitam ou mesmo 

condicionam o estabelecimento de formas de desvelamento de dados constitutivos 

de sua tradição e de sua história. 

Propomo-nos a analisar as práticas discursivas da população tupiniquim 

como realidade inseparável de suas condições de produção, visto que o discurso 

envolve a organização social de comunidades discursivas, e dela é parte integrante. 

Centramo-nos nas categorias de semântica global, interdiscurso, cenas de 

enunciação (ênfase na cenografia) e ethos discursivo, pois observamos que por 

meio dos mecanismos interdiscursivos, da cenografia e do ethos, o discurso 

indígena constrói os mais diversos temas para construir mundos reais e imaginários.  

Consideramos, em especial, a categoria ethos discursivo, tomada, neste 

trabalho, como construção discursiva do enunciador feita a partir de características 

linguísticas e sociais. Nessa direção, o ethos discursivo aparece como categoria 

crucialmente ligada ao ato de enunciação e prevê a construção de uma imagem 
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projetada no discurso, pois ela é constitutiva desse discurso, integra a enunciação, e 

não um saber extradiscursivo sobre o enunciador. 

Com relação à organização, este trabalho está estruturado em quatro 

capítulos. 

No primeiro capítulo, situamos o leitor em nosso percurso de estudo, em 

especial, no que se refere à opção teórica, à relevância do tema, à constituição do 

corpus e à metodologia de análise dos discursos indígenas tupiniquins selecionados. 

No segundo capítulo, explicitamos as condições de produção dos discursos 

indígenas tupiniquins analisados, com o propósito de apresentar o contexto no qual 

nossa pesquisa está inserida, privilegiando questões culturais importantes para o 

reconhecimento étnico desse povo e o resgate de suas tradições.  

No terceiro capítulo, tratamos de aspectos fundamentais pertinentes à AD, 

em particular, os procedimentos teórico-metodológicos e as categorias de análise. 

Nosso objetivo, nesse capítulo, é apresentar a perspectiva teórico-metodológica que 

sustentará a análise, explicitando noções fundamentais para a compreensão da AD 

na atualidade e sua aplicação no corpus que constituímos.  

No quarto capítulo, detemo-nos na análise do corpus, a fim de depreender 

as múltiplas dimensões que o discurso indígena apresenta, buscando explicitar com 

mais precisão o funcionamento dessa prática discursiva e os efeitos de sentido que 

dela emergem. 

Por fim, apresentamos a conclusão que sinaliza uma continuidade de 

estudos, não seu encerramento. Procuramos esclarecer que nosso trabalho abre 

perspectivas de reflexão sobre as diversas manifestações discursivas existentes, 

trazendo para a academia discussões sobre as contribuições de Maingueneau 

(2005b), para as pesquisas em AD, na atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

CAPÍTULO I  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Apresentamos, neste primeiro capítulo, os procedimentos metodológicos 

adotados em nossa pesquisa, no intuito de situar o leitor em nosso percurso de 

estudo, em especial, no que diz respeito à opção teórica, à relevância do tema, à 

constituição do corpus e à metodologia de análise dos discursos indígenas 

tupiniquins selecionados. 

 

 

1.1 Opção teórica  

 

Este trabalho está ancorado nos pressupostos teórico-metodológicos da AD, 

a qual tem se destacado na atualidade como uma disciplina de grande expansão na 

área das ciências da linguagem, pois apresenta uma abordagem ampla, sobretudo 

pelas possibilidades que suas formulações se abrem  a novas pesquisas. 

Apesar de ser considerado ainda bastante jovem, o campo da AD tem 

apresentado intensa produtividade e grande abertura para o intercâmbio com 

diversas áreas do conhecimento. Mostra-se, assim, como um importante campo 

interdisciplinar do universo acadêmico graças à crescente produção de pesquisas 

que investigam temáticas linguísticas que consideram diferentes manifestações da 

língua.  

A diversidade de temas e abordagens, além da variedade de produção 

científica de pesquisadores que se debruçam sobre diferentes discursos, evidenciam 

que há uma relevante produção acadêmica em AD, a qual tem se apresentado com 

novas metodologias e também investida de múltiplos olhares voltados ao uso da 

linguagem. Partimos, desse modo, dos pressupostos de que a AD ultrapassa 

fronteiras e de que estudos que tratam de fenômenos linguísticos despertam e 

efetivam a interação dialógica e o intercâmbio de pesquisas.   

Ao levar em conta o estatuto da discursividade e da língua, que implica a 

enunciação, e ao considerar os mais diversos discursos que circulam na sociedade, 

notamos que a AD trouxe novas e outras perspectivas para a interpretação e 

compreensão dos efeitos de sentido que são produzidos em diferentes gêneros 
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discursivos. Essas novas tendências são imprescindíveis para os estudos que 

problematizam diferentes manifestações discursivas e, em especial, para a nossa 

própria pesquisa. 

A abrangência que a AD alcançou nos últimos anos nos leva a perceber que 

seu desenvolvimento se dá a partir da exploração de novas formas de 

relacionamento com o texto e com o discurso. Afinal, as questões linguísticas em 

circulação na sociedade contemporânea, à luz da AD, fazem com que observemos 

que língua, homem e sociedade se entrelaçam mutuamente e ocupam um lugar 

fundamental no que diz respeito aos estudos, dados os fatos linguageiros presentes 

em nossa sociedade. 

Contudo, o que de fato justifica a nossa escolha pela AD neste trabalho? Em 

primeiro lugar, queremos explicitar que a AD dá conta de desvelar, nos discursos 

indígenas tupiniquins selecionados, aspectos referentes à subjetividade, às relações 

interdiscursivas, às formas de manifestações culturais, às representações de 

tradição e aos traços históricos e socioculturais que perpassam tais práticas 

discursivas. Por isso a pertinência da AD no desenvolvimento de nossa pesquisa.  

Em segundo lugar, julgamos importante mostrar que, ao inserirmos este 

trabalho na disciplina AD, confirmamos que o traço interdisciplinar que lhe é peculiar 

aponta para possibilidades de leitura aprofundada de textos, embora seja preciso 

dizer que a: 

 

[...] análise de discurso não é um método de interpretação, não 
atribui nenhum sentido ao texto. O que ela faz é problematizar a 
relação com o texto, procurando apenas explicitar os processos de 
significação que nele estão configurados, os mecanismos de 
produção de sentidos que estão funcionando. Compreender, na 
perspectiva discursiva, não é, pois, atribuir um sentido, mas conhecer 
os mecanismos pelos quais se põe em jogo um determinado 
processo de significação. Desse modo, podemos dizer que a análise 
de discurso visa a compreensão na mesma medida em que visa 
explicitar a história dos processos de significação, para atingir os 
mecanismos de sua produção. O que temos a dizer, finalmente, é 
que, ao acolher a compreensão entre seus objetos de reflexão, a 
análise de discurso pode fornecer uma contribuição substancial para 
o trabalho sobre leitura (ORLANDI, 2012, p. 158-159). 

 

Entendemos que apesar da multiplicidade de teorias que buscam explicar os 

mecanismos textuais e discursivos de significação, é preciso evidenciar o tratamento 

do discurso a partir de diferentes materialidades discursivas, à luz de distintos 



 
 

22 
 

dispositivos teórico-metodológicos. Por essa razão, este trabalho debruça-se, 

especialmente, sobre a AD, por adequar-se aos propósitos de nossa pesquisa. 

Justificamos a AD como opção de estudo por entendermos que o caráter 

interdisciplinar que lhe é inerente favorece a compreensão do discurso indígena, sob 

aspectos e ângulos diversos. Isso se torna evidente, ao tomarmos essa prática 

social como reveladora de inúmeras possiblidades dos planos da discursividade. 

O que mais nos chama a atenção é a forma peculiar de a AD trabalhar com 

a linguagem, estabelecendo uma relação indissociável do linguístico com o social. 

Tal relação dá vigor e consistência à nossa análise, favorecendo a indissociabilidade 

entre a teoria e a prática. Isso porque a AD nos faz compreender como o discurso 

indígena produz sentidos, como ele está investido de significância para e pelos 

sujeitos.  

Para tanto, tomamos como respaldo teórico-metodológico os trabalhos de 

Maingueneau (1993, 2004, 2005b, 2006a, 2007, 2008a). Evidenciamos, 

particularmente, as hipóteses propostas pelo autor, a saber: primado do 

interdiscurso, competência interdiscursiva, semântica global, polêmica como 

interincompreensão e prática discursiva (MAINGUENEAU, 2005b).   

Tais hipóteses alicerçam a proposta de abordagem do fenômeno discursivo 

e são essenciais para a compreensão do funcionamento do discurso indígena, 

sobretudo, pelas possibilidades que essas formulações abrem para nossa pesquisa. 

Além disso, a AD está entre as disciplinas que se encarregam da abordagem da 

linguagem em termos de discurso, alertando para o fato de que é a finalidade de 

cada pesquisa que determina a perspectiva na qual se filiará o estudo proposto.  

Em nossa tese destacamos também as categorias de ethos discursivo e 

cenografia, considerados operacionais fora da proposta da semântica global 

(POSSENTI & MUSSALIM, 2010). Graças às formulações que Maingueneau (2005b) 

elaborou para o campo da AD, foi possível ressaltar como determinadas categorias 

se mostraram produtivas na análise dos discursos escolhidos.  

Neste trabalho, concebemos o discurso como prática discursiva. 

Maingueneau (2011) assevera que hoje o termo designa certa maneira de apreender 

a linguagem. Além disso, para a AD não se pode estabelecer o discurso como um 

conteúdo afastado das condições de produção. Nesse sentido, também se faz 

necessário compreender a noção de texto, concebida como a pista de uma 

enunciação em que não se pode dissociar a organização dos conteúdos da 
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legitimação da cena enunciativa (MAINGUENEAU, 2011). Trata-se de um objeto 

discursivo, ou seja, de uma unidade em que o discurso se materializa, em que 

podemos encontrar uma diversidade de vozes, como atesta o próprio autor, ao 

afirmar que “um texto não é um conjunto de signos inertes, mas o rastro deixado por 

um discurso em que a fala é encenada” (MAINGUENEAU, 2004, p. 85). 

Salientamos, ainda, a compreensão da possibilidade de se fazer análise em 

distintos discursos presentes na sociedade, de forma a garantir um ponto de vista 

mais alargado sobre o funcionamento discursivo de determinadas categorias de 

análise, necessárias para a análise de diferentes corpora, como é o caso do 

discurso indígena. 

Desse modo, a abordagem teórico-metodológica da AD, na atualidade nos 

forneceram oportunidades de prática de análise de discursos indígenas em 

veiculação, objetivando a leitura, interpretação e compreensão desses discursos.  

Finalmente, compreendemos que o funcionamento discursivo das práticas 

discursivas indígenas, em toda a sua dimensão, exige uma ampla e integradora 

visão do analista (FOSSEY, 2007). Isso favorece o estabelecimento de um percurso 

metodológico para o tratamento do discurso indígena, propiciando-nos o 

aprofundando de importantes pontos abordados em nosso trabalho, em especial, a 

discussão dos resultados obtidos por meio da análise.  

 

 

1.2 Relevância do tema 

 

A primeira questão com a qual nos deparamos é: por que privilegiar o estudo 

do discurso indígena em um trabalho acadêmico?  

Primeiramente, verificamos que o índio e, consequentemente, a sua 

produção discursiva é pouco visível no contexto social e cultural em que estamos 

inseridos. Observamos, ao longo de nossa pesquisa, que os discursos de práticas 

culturais de sujeitos indígenas tupiniquins não estavam veiculados nem em livros 

didáticos nem na mídia, mas no próprio cotidiano dessa população. Fomos 

percebendo que se tratava de uma esfera discursiva vasta e relevante, por meio da 

qual seria possível valorizar as múltiplas possibilidades de práticas discursivas, que 

emergem desse contexto, o que se nos apresenta como um campo investigativo 

fascinante e pouco explorado no universo acadêmico.  
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Não podemos esquecer que do ponto de vista pessoal, consideramos que 

essa temática contribui para mostrar uma população bastante diversa, com histórias, 

experiências, trajetórias e cultura muito próprias, ou seja, colabora para evidenciar a 

cultura do tupiniquim e destacá-lo como um grupo étnico significativo para a 

formação histórico-cultural do município de Aracruz-ES.  

O discurso tupiniquim é, dessa forma, uma prática discursiva resultante de 

experiências transmitidas pelos membros da aldeia e guardadas na memória 

coletiva, essencial na manutenção da tradição ao longo das gerações, utilizada 

historicamente por essa comunidade.  

Oralmente ou por meio da escrita, os indivíduos sempre recontaram fatos, 

vivências, rememoraram os costumes passados, reais ou extraordinários, atividade 

que não é diferente na cultura tupiniquim. A prática discursiva que selecionamos 

para a análise emergiu da necessidade de o indígena tupiniquim registrar 

experiências vivenciadas por ele ou por alguém de seu grupo (EDUCADORES 

TUPINIKIM & GUARANI; MUGRABI, 2005). Sem dúvida, é por meio das práticas 

culturais, que os indígenas tupiniquins revelam a própria identidade, interpretam a si 

próprios, seu modo de ser, de viver, enfim, mostram-se como verdadeiros 

tupiniquins. 

Outro aspecto motivador para este estudo é que por meio de recursos 

linguístico-discursivos é possível conhecer como a população indígena tematiza, por 

meio de discursos, seu cotidiano, seus costumes e suas tradições, bem como sua 

maneira de construir sua mundividência, visto que eles facilitam ou mesmo 

condicionam o estabelecimento de formas de desvelamento de dados constitutivos 

de sua tradição e de sua história que nos induzem a construir uma imagem (ethos 

discursivo) desse povo.  

Evidenciamos, assim, diante desses apontamentos, a importância dada 

atualmente às práticas sociais, presentes na vida cotidiana, investidas de 

significância para os sujeitos e pelos sujeitos. Eis a atualidade do tema. Por isso, 

nossa opção por estudar os discursos indígenas de aldeias tupiniquins foi inevitável. 

A possibilidade de examinar discursos do universo discursivo indígena 

moveu-nos, como pesquisadores, a lançar um olhar, do ponto de vista linguístico-

discursivo, sobre as práticas discursivas dessa população, o que nos revelou, de 

modo particular, o discurso como produto da sociedade, delimitado no espaço e no 

tempo. Por conseguinte, torna-se relevante para nossa pesquisa a oportunidade de 
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conhecer esses discursos, posto que retratam a identidade do indígena. Dessa 

forma, o tema proposto reveste-se de importância teórica e social.  

Quanto à relevância social, este trabalho visa a contribuir para a 

recuperação e ampliação de dados históricos, culturais e sociais, pois verificamos 

que há pouco material bibliográfico específico sobre esse povo. Consideramos esses 

levantamentos primordiais para entendermos a história do povo indígena tupiniquim 

como um processo de resgate da própria história da formação da sociedade 

brasileira e, consequentemente, compreendermos os discursos indígenas e as 

possíveis relações interdiscursivas que os constituem. 

Da perspectiva histórica, o estudo desse tema suscita o entendimento das 

relações construídas entre os tupiniquins e a sociedade ao longo do tempo, o que 

nos faz perceber linguística e discursivamente a realidade indígena que, tomada do 

viés histórico, possibilita reflexões e pontos de vista oriundos de outros contextos.  

Considerando os objetivos a que nos propomos alcançar, esses aspectos 

auxiliam na compreensão da formação histórica desse povo, bem como no 

entendimento do sentido do que hoje os tupiniquins imprimem a suas práticas 

discursivas.  Além disso, permitem retomar a história, a formação, as origens, pois 

essa etnia é diferenciada e singularizada por traços culturais que dela são oriundos.  

Moreira (2001, p. 88) ressalta que o estudo dessa temática colabora para o 

entendimento histórico da questão indígena em solo espírito-santense, uma vez que 

retrata os dilemas vivenciados por esse povo ao longo de muitas décadas. Nessa 

direção, nossa investigação pode contribuir sobremaneira para a compreensão de 

uma série de aspectos referentes à etnia tupiniquim, entre eles: os modos de viver e 

ser desse povo, suas lutas e história, a cultura, a constituição das aldeias, a 

recuperação da língua-mãe – o tupi –, a questão da luta pela terra, a produção de 

suas práticas discursivas – que formaram um quadro de referência para a 

contextualização histórica desse povo, bem como para o embasamento de nossa 

pesquisa.  

Podemos dizer que os discursos indígenas são práticas sociais comuns à 

esfera discursiva dos tupiniquins que, por um lado, expressam pensamentos, 

experiências e sentimentos e, por outro, fazem declarações e pronunciamentos que 

identificam o grupo; são, por isso, práticas discursivas. Isso revela que as 

manifestações discursivas indígenas (re)nascem na coletividade da aldeia, pois ao 

serem vivenciadas por todos, por meio dos próprios discursos, há o 
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compartilhamento e a rememoração dos costumes, das tradições e das crenças, 

acumulados ao longo do tempo. 

Da perspectiva antropológica, essa temática se faz pertinente, pois o estudo 

do discurso indígena, tal como ele pode ser reconstituído com os dados da 

experiência dos tupiniquins, revela como esse povo conseguiu sobreviver às 

compulsões a que esteve sujeito.   

Acreditamos que a temática a qual nos dedicamos amplia o debate entre 

pesquisadores e estudiosos de manifestações discursivas que são pouco 

lembradas. As pesquisas linguísticas que se ocupam dessa problemática são 

escassas. Daí, tratarmos do tema de modo inédito, considerando o prisma 

linguístico-discursivo, o que, sem dúvida, enriquece as pesquisas realizadas nesse 

campo, bem como aponta para novos direcionamentos e olhares sobre essa 

população.  

Como destacamos anteriormente, são poucas as pesquisas realizadas no 

âmbito acadêmico que tratam de temas relacionados ao povo tupiniquim. Com base 

no levantamento bibliográfico por nós realizado, constatamos que nenhuma das 

pesquisas abordou a questão discursivo-enunciativa dos discursos indígenas sob o 

viés da AD. Assim, procedemos ao levantamento de trabalhos acadêmicos 

realizados em vários campos, entre eles, da educação, da geografia, da história e 

das ciências sociais. 

No campo da educação há vários trabalhos, entre eles: (i) a dissertação – 

defendida no programa de Pós-Graduação Educação: Currículo da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) – Consciência argumentativa entre 

os educadores tupinikim de Aracruz-ES que atuam nas primeiras séries do ensino 

fundamental de escolas indígenas (ALMEIDA, 2007), cujo olhar investigativo centra-

se no ensino da argumentação desenvolvido em duas escolas tupiniquins 

localizadas nas aldeias de Comboios e Pau-Brasil; (ii) a dissertação O currículo 

científico com o povo tupiniquim: a tomada de consciência dos instrumentos 

socioculturais (CARI, 2008) defendida no Programa de Pós-Graduação Educação: 

Currículo, da PUC-SP. Nela, são analisadas as contribuições das tomadas de 

consciência dos instrumentos socioculturais para a recriação da identidade cultural 

no processo de ensino aprendizagem na área de ciências naturais do primeiro ciclo 

do ensino fundamental da aldeia Pau-Brasil no ano de 2003; (iii) a dissertação – 

defendida no Programa de Pós-Graduação Educação: Currículo, da PUC-SP – 
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Formação continuada dos educadores indígenas tupinikim: uma experiência a ser 

socializada (JESUS, 2007), em que a autora faz um estudo sobre o processo de 

formação continuada dos educadores indígenas tupiniquins das aldeias de 

Comboios e Pau-Brasil, além de analisar os impasses e avanços dessa formação; 

(iv) a dissertação Linguagem oral na educação infantil indígena: a produção de 

gênero textual oral valorizada por uma prática reflexiva (GONÇALVES, 2007) – 

defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES) –, cujo propósito é investigar o lugar da linguagem oral nos 

instantes de produção de gêneros textuais orais específicos no contexto da 

educação infantil indígena; (v) a dissertação – apresentada no Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFES – Ensino e aprendizagem na educação indígena 

do Espírito Santo: a busca de um diálogo com a etnomatemática (MARCILINO, 

2005), que trata do processo de ensino e aprendizagem de matemática na educação 

escolar indígena tupiniquim e guarani do Espírito Santo; (vi)  a dissertação Os índios 

tupinikim e uma prática pedagógica diferenciada em Aracruz-ES (UCELLI, 2007), 

defendida no Programa Multidisciplinar da Universidade São Marcos – São Paulo, 

na área de Educação, Administração e Comunicação. Nesse estudo, o autor analisa 

e avalia o contexto educacional dos indígenas tupiniquins de Aracruz ao investigar 

as leituras realizadas pelos representantes da sociedade indígena sobre as práticas 

intervencionistas na cultura e perspectivas de desenvolvimento humano dos sujeitos 

tupiniquins da aldeia Caieiras Velhas; (vii) a dissertação intitulada Concepções, 

crenças e atitudes dos educadores tupinikim frente à matemática (MAGALHÃES, 

2007), apresentada  no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES, cujo 

propósito é investigar o processo de ensino e aprendizagem de matemática na 

educação escolar indígena tupiniquim do Espírito Santo, no período entre 2005 e 

início do ano letivo de 2007; (viii)  a dissertação Educação escolar: a construção de 

uma educação diferenciada, específica, intercultural e bilíngue entre os tupinikim do 

Espírito Santo (COTA, 2000), apresentada no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFES. Nesse estudo, são examinadas as motivações que levaram os 

tupiniquins ao movimento por uma educação escolar indígena e o processo de 

construção dessa educação. Temos, ainda no campo da educação, os trabalhos 

monográficos realizados no curso de Pedagogia da Faculdade de Aracruz (FAACZ): 

(ix) O resgate da cultura tupinikim (JESUS, 2002); (x) Deculturação e revitalização 

da cultura tupinikim no ensino escolar de Caieiras Velhas - Aracruz-ES (SANTOS, 
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2004) e (xi) A revitalização linguística como instrumento de resgate da identidade 

cultural dos índios tupinikim de Aracruz (QUIEZZA, 2005).   

No campo da geografia temos: (i) o artigo Educação escolar indígena e a 

questão da formação de professores de geografia (COTA, 2003), que também trata 

da  educação escolar indígena; (ii) a tese, defendida na Universidade Federal de 

Minas Gerais, intitulada Desterritorialização e r-existência tupiniquim: mulheres 

indígenas e o complexo agroindustrial da Aracruz Celulose (BARCELLOS, 2008), 

em que a autora reflete acerca da experiência das mulheres indígenas na sua 

relação com a questão ambiental e com o projeto de desenvolvimento das aldeias, 

além da cultura da mulher e da sua perda de poder, acentuando as relações de 

subordinação sexual; (iii) a dissertação Territorialidades ambivalentes: a luta dos 

tupinikim e dos guarani frente à monocultura de eucalipto no ES (OLIVEIRA 

JUNIOR, 2008) – apresentada no Programa de Pós-graduação em Geografia da 

Universidade Federal Fluminense –, na qual o autor aborda as questões territoriais 

que os indígenas enfrentaram a partir dos anos de 1940 com a monocultura do 

eucalipto no município de Aracruz-ES.  

Já na área de história encontramos: (i) o artigo Formação de professores 

indígenas tupinikim e guarani mybya do Espírito Santo (TEAO, 2008), em que o 

autor analisa a história da formação de professores tupiniquins e guaranis no 

Espírito Santo a partir do curso de magistério indígena realizado em Aracruz-ES, 

entre 1996 e 1999 e (ii) o artigo A instalação da empresa Aracruz Celulose S/A e a 

“moderna” ocupação de terras indígenas Tupiniquim e Guarani Mbya (LOUREIRO, 

2006), cujo objetivo é discutir a consequente ocupação de terras indígenas 

tupiniquins e guarani MBYA pela empresa Aracruz Celulose S.A. 

No campo das ciências sociais temos: (i) a dissertação – apresentada na 

Universidade Estadual de Campinas – Tempo e espaço entre os tupiniquim (SILVA, 

2000), em que o autor apresenta uma trama socio-histórica que levou os tupiniquins 

a constituir uma área indígena considerando sua organização social e a concepção 

espacial e territorial e (ii) o artigo Entre territórios, imagens e memórias: um estudo 

sobre repercussões e desdobramentos da autodemarcação das terras indígenas 

entre os Tupinikim no Espírito Santo (NASCIMENTO, 2011), em que são discutidas 

as mudanças e transformações no cotidiano tupiniquim que podem ter sido 

provocadas pelo processo da autodemarcação e reapropriação da terra indígena 

tupiniquim. 
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Desse modo, o tema por nós abordado colabora para a ampliação dos 

estudos discursivos, em especial, no que se refere às discussões/reflexões teórico-

metodológicas estabelecidas em AD, abrindo caminho para um maior intercâmbio 

com os estudos na área de Letras. Cumpre, portanto, um papel crucial no 

fortalecimento da produção científica nesse campo, o que pode contribuir para o 

desenvolvimento de pesquisas linguísticas de qualidade. 

Diante do exposto, reafirmamos a pertinência dessa temática para a análise 

que empreendemos, pois as representações de tradição e os traços históricos e 

socioculturais, materializados linguisticamente no corpus selecionado, auxiliam na 

verificação das relações interdiscursivas, da subjetividade e das formas de 

manifestações culturais que perpassam as práticas discursivas dessa população 

indígena. 

 

 

1.3 Constituição do corpus 

 

Para nossa tese, tomamos como corpus os discursos retirados da realidade 

indígena e publicados na coletânea Os tupinikim e guarani contam..., organizada por 

Mugrabi (2005), a qual reúne um conjunto de discursos extraídos do cotidiano das 

aldeias tupiniquim e guarani, para as quais as histórias transcritas têm uma 

representação mais ou menos unificada e coerente do mundo que as envolve. Ainda 

que os discursos sejam de etnias distintas, interessa-nos, nesta pesquisa, os 

discursos tupiniquins das aldeias Pau-Brasil, Irajá, Caieiras Velhas e Comboios. 

Os discursos, escritos em língua portuguesa, tratam do cotidiano dos 

indígenas tupiniquins e resgatam aspectos das preocupações e das experiências de 

vida, da tradição e da história daquela população. Como destacamos anteriormente, 

os discursos da obra foram recolhidos oralmente, editados pelos próprios 

educadores indígenas e, em seguida, publicados para fins didáticos, com o propósito 

de preservar a própria história da comunidade.  

Vários aspectos justificam a escolha e seleção desses discursos: i) eles não 

estão presentes em materiais didáticos ou outros similares, são destinados à 

manutenção da memória de um povo sobrevivente a inúmeras adversidades às 

quais foram submetidos; ii) estão relacionados à maneira pela qual os temas 
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apresentados na coletânea relacionam os modos de ser e viver da população 

indígena tupiniquim e iii) estamos próximos a essa realidade, uma vez que residimos 

no mesmo município e conhecemos um pouco da história e das práticas discursivas 

dessa etnia. 

Para a constituição do corpus, fizemos a leitura detalhada de todas as 

histórias da coletânea e, em seguida, selecionamos os 46 discursos de indígenas 

tupiniquins (10 da aldeia Pau-Brasil, 15 da Caieiras Velhas, 5 da Irajá e 16 da 

Comboios) mais pertinentes para os objetivos de nossa pesquisa. Como notamos, 

entre as aldeias tupiniquins há aquelas com maior número de discursos publicados, 

o que não impede a efetivação da nossa análise.  Feita a seleção, a atenção voltou-

se para a temática de cada um desses discursos.  

Quanto aos discursos indígenas tupiniquins presentes na coletânea, 

observamos que neles há a compilação não só de histórias, mas também de 

experiências que relatam e descrevem regras, proibições, eventos que marcam de 

alguma maneira os modos de ser e viver nas aldeias, de forma autêntica e genuína. 

Por meio da linguagem, esses discursos dizem e redizem formas ao mesmo tempo 

particulares e universais de socialização dos tupiniquins. Para o sujeito indígena, tais 

discursos possibilitam compreender alguns aspectos da vida da aldeia, tais como: 

conhecimentos, regras de moral e conduta, além da firmação da identidade cultural 

e a possibilidade de recuperação da cultura. 

Convém explicitar que, ao longo dos anos, os discursos foram alterados pelo 

indígena tupiniquim em virtude do contato com outras culturas, mas em muitos 

desses discursos ainda há personagens e enredos muito conhecidos por ele. 

Verificamos que algumas histórias se repetem, com pequenas ou grandes variações 

de uma aldeia para outra. Não é nosso objetivo apontar as eventuais divergências 

entre os discursos por compreendermos que não existe um discurso mais verdadeiro 

ou mais autêntico que outro.  

Dessa forma, muitos dos discursos tupiniquins que à primeira vista são 

parecidos com aqueles ouvidos ou contados pela civilização ocidental imprimem as 

marcas desse indígena, o seu modo peculiar de construir mundos discursivos 

possíveis, a sua maneira de se apropriar de culturas que lhe foram impostas. 

Materializam, portanto, algo mais do que a versão de uma história passada ou a 

mera construção subjetiva do povo tupiniquim; constroem espaços discursivos reais. 
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Assim, a escolha desses discursos encontra justificativa no fato de serem 

uma esfera discursiva significativa para essa população, visto que materializam a 

cultura, a história, as relações de interação e de intercâmbio, o sistema de valores 

indígenas, envolvendo a organização social dessa comunidade discursiva, e ao 

mesmo tempo, sendo parte integrante dela. 

A relevância do corpus que selecionamos para a compreensão do 

funcionamento das práticas discursivas do cotidiano vivenciadas pelos tupiniquins 

está em desvelar o mundo que os envolve, explica e compreende o próprio contexto 

tupiniquim, de forma a registrar o estado atual dos aspectos culturais dessa 

população. 

 

 

1.4 Metodologia de análise 

 

Ao longo de nossa pesquisa, realizamos o levantamento e a ampliação da 

bibliografia referente ao tema; primamos pelas leituras e resenhas das obras 

selecionadas; organizamos e elaboramos o referencial teórico; elaboramos o 

capítulo sobre condições de produção; procedemos à seleção dos discursos 

tupiniquins e à constituição do corpus; estabelecemos as categorias de análise por 

meio da análise-piloto e, por fim, procedemos à análise propriamente dita, somada à 

discussão e redação dos resultados obtidos.  

Objetivando caminhar na construção da metodologia de análise, 

estabelecemos um percurso metodológico para realizarmos a descrição e/ou 

explicação dos princípios a serem utilizados na análise que empreendemos em 

nossa pesquisa. Confirmamos que ao selecionarmos uma teoria e a aplicarmos na 

análise, refletimos com mais propriedade sobre os pressupostos teóricos, de modo 

que pudemos ampliá-los e questioná-los ao longo do desenvolvimento da pesquisa, 

além do que foi possível estabelecermos outros caminhos metodológicos.  

Para a efetivação da pesquisa, optamos por agrupar as análises por aldeias, 

da mesma maneira como fora feito na produção da coletânea, por compreendermos 

que cada aldeia tem características próprias que revelam o funcionamento de cada 

discurso. 

Como dissemos, selecionamos para a constituição do corpus 46 discursos 

produzidos pelos indígenas. Inicialmente, realizamos a elaboração da análise-piloto, 
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visando à confirmação das categorias de análise. Selecionamos aleatoriamente três 

discursos: O Saci-Pererê, Amigos para sempre e Mal [sic] espírito, considerados 

pertinentes para os objetivos de nossa pesquisa. Depois das primeiras análises, foi 

possível evidenciar que o ponto de partida seria observar a temática de cada 

discurso, ou seja, verificar se os discursos depreendiam estratégias construídas em 

torno dos temas abordados, que espelham a vida da aldeia, a relação com o outro e 

a própria essência humana.  

Após as primeiras leituras dos discursos e tendo em vista o já exposto, uma 

primeira questão surgiu: de que tema tratam os discursos indígenas tupiniquins? 

Para essa verificação, tratamos o tema sob o aspecto semântico-discursivo, pois 

entendemos que cada discurso tem seu modo específico de abordagem temática, o 

que não é diferente no discurso indígena. A temática, explorada de diversas 

maneiras em cada discurso, permite observar a construção de uma imagem de si 

projetada no discurso nos moldes do discurso indígena.  

Do corpus constituído, procedemos à análise. Percebemos que não eram 

poucas as categorias a serem observadas nos discursos de cada aldeia, dada a 

proposta de trabalharmos com o caráter integrado dos planos discursivos, ou seja, 

de não privilegiarmos um plano do discurso sobre o outro, mas de considerá-los 

integrados e derivados dos mesmos fundamentos, como propõe Maingueneau 

(2005a). 

Para a elaboração da análise, filiamo-nos aos estudos referentes à AD e 

buscamos nas propostas de Maingueneau (1993, 2004, 2005b, 2006a, 2007, 2008a, 

2010) os procedimentos metodológicos para a análise do corpus.  

Com base no referencial teórico-metodológico constituído, examinamos os 

mecanismos e os procedimentos enunciativo-discursivos que explicitam os modos 

de dizer dos sujeitos nos discursos selecionados. Identificamos que os discursos 

estão submetidos a um conjunto de regras, isto é, a um sistema de restrições 

semânticas que rege todas as suas dimensões e que organiza sua produção e 

circulação. 

Para mostrar que as dimensões discursivas estão integradas, elegemos as 

categorias de interdiscurso, semântica global, cenas de enunciação (enfatizando a 

cenografia) e de ethos discursivo, para verificar as relações interdiscursivas, a 

subjetividade e as formas de manifestações culturais que perpassam as práticas 

discursivas da população indígena selecionada. 
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Em síntese, focamos os mecanismos discursivos de que o enunciador lança 

mão para legitimar o discurso, privilegiando as seguintes categorias: as dimensões 

da semântica global, dedicada aos planos que constituem um discurso; o 

interdiscurso, que remete todo discurso a outro discurso, a cenografia, que se 

constrói como elemento essencial de legitimação do discurso e ethos discursivo, que 

é capaz de oferecer uma multiplicidade de atos interpretativos ao discurso, o qual é 

construído por diferentes estratégias. Sabemos que o ethos está ligada ao ato de 

enunciação e aparece como categoria interativa, que se constrói na instância 

enunciativa, no momento em que o enunciador toma a palavra e se mostra por meio 

de seu discurso, com o intuito de regulá-lo.   

Buscamos comprovar por meio das pistas linguísticas que o discurso traz em 

seu interior o Outro, ou seja, apresenta-se atravessado por diferentes discursos. Isso 

mostra que a interdiscursividade é, de fato, inerente à linguagem. Os discursos são 

elaborados a partir do reconhecimento do Outro, e os elementos organizadores do 

discurso indígena cooperam no processo de incorporação interdiscursiva. Além 

disso, o discurso indígena mantém relação efetiva com a memória discursiva. 

Os discursos escolhidos se prestam a mostrar que é, na cenografia, que as 

vivências indígenas aparecem como tema e são legitimadas pela operação do ethos 

no interior do discurso. Por essa razão, graças à cenografia, que se pode observar 

como o enunciador a organiza para ele próprio se apresentar.  

O corpus revela de que forma os discursos indígenas se desenvolvem em 

um cenário peculiar, o que permite alcançar a adesão do co-enunciador com a 

instituição da cena enunciativa que o legitimou. Por fim, por meio desse material de 

análise verificamos que não se pode reduzir o discurso indígena à singular tradução 

de conteúdos, uma vez que é possível observar a construção do ethos nesse 

espaço discursivo graças a uma cenografia que lhe é própria.  

Além disso, utilizamos a cenografia para comprovar que os discursos 

indígenas revelam diversas formas de explorar as condições sócio-históricas da  

realidade indígena por entendermos que a produção de sentidos desses discursos 

legitimam os modos de dizer característicos do enunciador. Esse caminho nos 

auxiliou na discussão e definição das categorias mais adequadas para nossa 

análise.  
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CAPÍTULO II  

AS CONDIÇÕES SOCIO-HISTÓRICAS DE PRODUÇÃO DO DISCURSO 

INDÍGENA 

 

 

Neste capítulo, apresentamos um panorama dos povos indígenas no Brasil, 

em especial, do povo tupiniquim localizado no estado do Espírito Santo, a fim de 

ilustrar um pouco de sua história e retratar as condições de produção dos discursos 

indígenas tupiniquins. Destacamos alguns dados históricos, culturais, antropológicos 

e sociais que consideramos importantes a respeito da história dessa etnia, no intuito 

de compreendermos o funcionamento dos discursos indígenas e as possíveis 

relações interdiscursivas que os constituem.  

 

 

2.1 Um breve retrato dos povos indígenas no Brasil  

 

De acordo com Luciano (2006, p. 27), quando Pedro Álvares Cabral chegou 

ao nosso país, em 1500, a população de índios era de pelo menos 5 milhões. 

Atualmente, temos uma população de 817,9 mil indígenas declarados no quesito cor 

ou raça segundo dados do Censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010). São 305 etnias em todo o território nacional.  

Embora o número não pareça tão representativo, o significado maior está na 

preservação de cada uma dessas culturas porque, juntos, esses povos falam 274 

idiomas.  

Os dados revelam que esses povos sofreram profundas transformações ao 

longo do tempo, uma vez que dentro das etnias são operados importantes 

processos de mudanças socioculturais, o que enfraquece toda a dinâmica da vida 

tradicional.  

Ao longo dos séculos, as sociedades indígenas desenvolveram diferentes 

modos de uso e manejo dos recursos naturais, bem como diferentes formas de 

organização social (NEVES, 2004, p. 171). Desse modo, os povos indígenas não 

podem ser considerados sociedades ou indivíduos do passado, uma vez que 

representam uma etnia significativa da população brasileira. São, portanto, povos de 
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hoje, que pela diversidade cultural, pelos territórios, conhecimentos e valores 

ajudaram a construir o Brasil (LUCIANO, 2006, p. 18). 

De acordo com Aranha (1996), a interação entre portugueses e indígenas 

apresentou-se, desde a colonização do Brasil, como elemento fundamental para a 

dominação dos nativos visto que os colonizadores possuíam armamento para lutar 

contra os índios e escravizá-los. Para promover tais ações, tornou-se imprescindível 

a propagação de ideias racistas e de superioridade cultural como justificativa para a 

brutal e perversa conquista dos povos que aqui viviam. 

O índio foi tratado de forma desumana ao longo do processo de colonização 

e esteve à mercê de três interesses: o interesse da metrópole, que queria integrá-lo 

ao processo de colonização; o do colono, que ansiava tê-lo como escravo e o dos 

jesuítas, que desejavam torná-lo cristão. Tudo isso revela a imposição de outro 

modo de vida, que ignorava os valores culturais dos indígenas (ARANHA, 1996). 

Nesse contexto, as práticas educacionais e religiosas dos jesuítas 

constituíram-se como importante veículo para a aculturação (processo de perda da 

identidade cultural) e dominação desses povos. Assim, após terem aprendido o tupi, 

os jesuítas puderam propagar a sua própria religião, a sua língua, os seus aspectos 

ideológicos, o seu modo de vestir e de se alimentar, entre outras influências.  

Como consequência, os grupos étnicos nativos do Brasil foram perdendo 

gradativamente, além de suas terras, os principais elementos de sua cultura, uma 

vez que os seus referenciais não eram mais apresentados pelas pessoas de seu 

grupo social, mas pela visão dos europeus. Esse aspecto também pode ser 

observado na história do povo indígena tupiniquim, o qual descrevemos a seguir. 

Para Ribeiro (1996, p. 217), “os índios são hoje quase inexpressivos no 

conjunto da nação e seus problemas são imponderáveis como problema nacional”.  

Considerados, segundo Luciano (2006, p. 20), um contingente social transitório, 

originou-se a ideia de que a existência dos povos indígenas estava condenada, 

sendo uma questão de tempo o desaparecimento dessa população do Brasil.  

De acordo com Luciano (2006, p. 20), “nos fins da década de 1970, o próprio 

Estado tentou consumar esse ideal político6 com projeto de emancipação dos índios: 

por meio de uma lei que deveria transformar os índios sobreviventes em cidadãos 

comuns”. Contudo, a resistência desses povos fez passar séculos até que 

                                                 
6 Segundo Luciano (1996, p. 20), esse ideal político era a extinção final dos povos indígenas do 
Brasil. 
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chegassem ao século XXI desejosos de uma postura de respeito e de uma vida 

digna.  

Diante desse quadro, podemos afirmar que o desaparecimento de muitos 

dos povos indígenas foi ocasionado pelo contato com os colonizadores por meio da 

escravidão, das guerras, de doenças, massacres, genocídio, etnocídio e outros 

males que marcaram a vida desses povos (COTA, 2000, p. 18). Apesar de mais de 

500 anos de dominação, os índios ainda buscam manter seus modos próprios de 

organizar o trabalho, de viver, de dividir bens, de educar filhos, de contar histórias de 

vida, de praticar rituais e de tomar decisões sobre a vida coletiva.  

Ribeiro (1996) destaca que não se pode compreender o problema indígena 

distante dos quadros da sociedade brasileira. Desde a chegada dos colonizadores 

europeus ao Brasil, os índios foram marcados por múltiplas imagens e 

conceituações por parte dos não índios, o que os levou a serem alvos de diversas 

percepções e julgamentos quanto às características, aos comportamentos, às 

capacidades e à natureza biológica e espiritual que lhes é própria.  

Nas últimas décadas, iniciou-se um longo processo de reafirmação dos 

projetos socioculturais dos povos sobreviventes. Pode-se afirmar que os povos 

indígenas brasileiros de hoje são sobreviventes da história de colonização europeia 

e estão em franca recuperação do orgulho e da autoestima identitária no contexto da 

vida multicultural do país (LUCIANO, 2006, p. 20).  

O fato é que as populações indígenas que sobreviveram ainda são 

relacionadas à imagem de indivíduos exóticos vivendo em pequenas aldeias 

isoladas nas florestas, destituídos da própria história. Sobre essa questão, Ribeiro 

(1996, p. 213) apresenta três atitudes emocionais que se assume diante dessas 

etnias.  

A primeira atitude postula que os índios são como seres primitivos, 

possuidores de características biológicas, psíquicas e culturais indesejáveis que 

deveriam ser mudadas, a fim de compeli-los à assimilação dos modos de vida dos 

colonizadores. Trata-se de uma atitude etnocêntrica, tradicional dos missionários 

que, no intuito de salvar almas, erradicavam costumes indígenas como a poligamia, 

a nudez, a antropofagia, entre outros, fazendo-os modificar os modos de vestir, 

casar, falar e comer. Essa concepção também é a dos que julgavam vergonhoso ter 

entre o povo civilizado indivíduos que se pintavam, deformavam o corpo e falavam 
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línguas estranhas, e é a daqueles que se interessavam em usar os índios como mão 

de obra na espoliação das terras que ocupavam.  

Já a segunda atitude apresentada por Ribeiro (1996, p. 214) propõe a 

imagem do índio como ser bizarro e exótico, que deveria ter suas características 

originais mantidas e, se possível, como amostra do que foi a humanidade em 

épocas remotas. De acordo com essa visão, considerada preservacionista, há uma 

atitude de manutenção das culturas tribais em oposição ao trabalho missionário, 

considerado uma violência contra as crenças e os costumes dos povos indígenas. 

Essa atitude coloca o indígena à margem da sociedade. 

Por último, a terceira atitude preceitua a inevitabilidade do contato, da 

deculturação e da desintegração progressiva das culturas tribais seguidas, 

necessariamente, da extinção do índio como etnia e da incorporação dos 

remanescentes (RIBEIRO, 1996, p. 214). Isso representa o afastamento do 

indígena, condenado a viver em condições de ignorância e marginalização 

equiparadas às dos demais brasileiros em situação de pobreza. 

Considerados sujeitos de direitos de cidadania brasileira graças à 

promulgação da Constituição de 1988 e, posteriormente, com a oferta de políticas 

específicas e revalorização das próprias culturas, tem ocorrido a reafirmação da 

identidade indígena, uma vez que se trata de um povo portador de uma 

especificidade étnica própria. Desse modo, a cultura e as tradições estão sendo 

reivindicadas, reapropriadas, e as línguas não mais faladas vêm sendo 

reaprendidas, voltando a fazer parte da vida cotidiana dos povos indígenas nas 

aldeias.  

 

 

2.2 A história dos tupiniquins no estado do Espírito Santo  

 

Os tupiniquins tiveram um papel único na história do Brasil, pois foram os 

primeiros com os quais os navegantes portugueses tiveram contato quando aqui 

chegaram. Tradicionalmente, ocupavam um vasto território na região litorânea, onde 

hoje estão situados os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, bem 

como o sul da Bahia, com população estimada em mais de 55 mil habitantes (POVO 

TUPINIKIM, 2011, p. 5). Moreira (2009 apud TEAO & LOUREIRO, 2009, p. 18), 

ressalta que os tupiniquins representam um dos setores sociais mais antigos do 
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Espírito Santo. Foram aliados da Coroa portuguesa durante a conquista, aldeados 

nas missões jesuíticas da costa atlântica e, depois das leis pombalinas, equiparados 

aos demais vassalos livres do rei, partilhando com eles direitos e deveres. No 

império foram considerados ‘cidadãos brasileiros’ e, por isso mesmo, obrigados a 

prestar diversos serviços ao Estado. 

Os tupiniquins que vivem no estado do Espírito Santo, no município de 

Aracruz, são considerados os últimos de seu povo. Segundo dados da Fundação 

Nacional do Índio (Funai), existem aproximadamente 2.579 indígenas no Espírito 

Santo pertencentes à etnia tupiniquim, distribuídos nas aldeias de Caieiras Velhas, 

Irajá, Pau-Brasil e Comboios (TEAO & LOUREIRO, 2009, p. 41). Esse grupo 

indígena é bem diverso, seus integrantes partilham muitas histórias entre si, em 

especial, a luta pela cidadania, pela terra, pela recuperação da língua e da própria 

história.  

De acordo com registros históricos (TEAO, 2008, p. 101), no século XVI, os 

indígenas tupiniquins estavam situados em uma faixa de terra localizada entre a 

região conhecida como Camamu, no estado da Bahia, e o rio São Mateus (ou 

Cricaré), alcançando o Espírito Santo. Originalmente falantes da língua tupi 

litorânea, da família tupi-guarani, hoje utilizam apenas a língua portuguesa. 

Desde o princípio da colonização da capitania do Espírito Santo, o contato 

entre o povo indígena e os colonizadores foi assinalado por conflitos. No século XVI, 

com o objetivo de evitar a resistência indígena na colônia, a metrópole promoveu a 

política de aldeamentos jesuíticos ao longo do litoral em que os índios eram 

catequizados pelos jesuítas e depois separados de suas aldeias, repartidos ou 

alugados para colonos.  

Entre esses aldeamentos, destacamos a Aldeia Nova (atual distrito de 

Aracruz, hoje Santa Cruz), fundada pelo jesuíta Afonso Brás, em 1556. Acredita-se 

que os índios que ali permaneceram foram migrando para a região de Caieiras 

Velhas, uma das aldeias tupiniquins existentes atualmente.  Em 1610, os índios que 

migraram desse aldeamento, além dos que já habitavam o local, receberam do 

governador e capitão-mor Francisco de Aguiar Coutinho um território de 200.000 

hectares que se estendia de Santa Cruz até a aldeia de Comboios, cuja demarcação 

só foi realizada pela Coroa Portuguesa em 1760 (TEAO & LOUREIRO, 2009, p. 44). 

Essa ação fez com que os tupiniquins fossem perdendo a identidade como 

grupo diferenciado, obrigados a esquecer seus modos de vida, língua e religião. 
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Paulatinamente foram incorporados à população luso-brasileira, descaracterizados 

étnica e culturalmente. Desse modo, os tupiniquins, já no século XVII, eram falantes 

da língua geral, além disso, já estavam convertidos e doutrinados pelos jesuítas ao 

cristianismo (TEAO, 2008, p. 101). 

De meados do século XVII até início do século XVIII, os indígenas do litoral 

do Espírito Santo passaram a sofrer ataques dos botocudos7, índios considerados 

uma ameaça à civilização, principalmente nas regiões do norte do Espírito Santo. 

Marcato (1980 apud TEAO, 2008, p.102) relata que: 

 

[...] os Tupiniquim eram submetidos às pressões dos Botocudos que 
promoviam ataques incessantes às suas regiões e também eram 
perseguidos pelo governo oficial, pelo fato de serem índios. Nesse 
ambiente de pressões, os Tupiniquins preferiam assumir-se como 
caboclos, falando a língua nacional e mestiçando-se com intuito de 
sobreviverem à tamanhas adversidades as quais eram submetidos. 

 

De acordo com Moreira (2001, p. 92-93), no início do século XIX, o estado 

do Espírito Santo tinha em sua região considerável população de índios bravos em 

seus territórios, bem como uma expressiva quantidade de índios então considerados 

domesticados, em razão da ação jesuítica. Em fins do século XIX, quase cem anos 

depois da expulsão dos jesuítas, o número de índios considerados civilizados ainda 

era grande, embora não se possa saber a quantidade exata, uma vez que as 

estatísticas da época começaram a incluí-los no conceito geral de gente livre. 

Moreira (2001, p. 91) ressalta que a problemática do indígena: 

                                           

[...] era complexa e bem mais abrangente do que o desafio 
representado pelo contato, pacificação e aculturação dos grupos 
indígenas isolados e independentes que viviam nos sertões. No 
entanto, a legislação e a ação institucional ocupou-se 
fundamentalmente desses índios, graças ao fomento de aldeias e 
missões para ‘civilizar’ e ‘catequizar’ o que então se considerava as 
‘hordas selvagens’ do país.  

 

                                                 
7 Esse povo dominava a extensa área de floresta do rio Doce até São Mateus, no norte do estado do 
Espírito Santo, além de uma parte de Minas Gerais. Viviam em guerra com todos os seus vizinhos, 
inclusive com os da região de São Mateus. A denominação botocudos foi dada pelos brancos, que 
observaram nesse grupo indígena o uso característico do batoque, ou botoque, no lábio inferior ou 
nos lóbulos das orelhas (COLATINA ONLINE. Disponível em: <http://www.colatina.es.gov.br>. Acesso 
em: 10 out. 2012). 
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Teao & Loureiro (2009, p. 45-46) destacam que importantes personagens da 

história que passaram pelo Espírito Santo, entre eles Auguste de Saint-Hilaire, o 

príncipe Maximiliano Wied Neuwied e o pintor Auguste-François Biard, registraram 

em suas anotações a presença de índios nas áreas delimitadas pela Coroa 

Portuguesa, entre a região de Santa Cruz até Comboios, ambas localizadas no 

município de Aracruz.  O próprio imperador D. Pedro II, em visita à província do 

Espírito Santo, mencionou em seus apontamentos a vida da cultura tupiniquim ao 

registrar a presença de grupos tupiniquins na região. 

Embora vivendo incorporados à sociedade, durante os séculos XIX e XX, a 

presença de povos indígenas não foi reconhecida oficialmente pelo governo. Teao 

(2008, p. 102) sublinha que no século XX, os tupiniquins viviam de maneira esparsa 

no município de Aracruz, em núcleos familiares distantes uns dos outros. A 

subsistência baseava-se principalmente na coleta de mariscos, ao passo que alguns 

índios trabalhavam na cidade exercendo atividades como domésticas, pedreiros, 

pescadores, carvoeiros, entre outras. 

Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios (SPI)8, que 

posteriormente transformou a região norte do Espírito Santo em um de seus polos 

de atuação. Contudo, esse órgão pouco fez pelos indígenas, pois a prioridade era 

assegurar os interesses econômicos do estado. Para Cota (2000), é interessante 

destacar que apesar da existência do SPI, a atuação desse órgão federal centrou-se 

mais em impedir que os tupiniquins prejudicassem a expansão das fronteiras 

agrícolas em desenvolvimento. Assim, com o descrédito junto às autoridades 

municipais e estaduais da época, em vez de propiciar a proteção dos interesses dos 

povos que estavam sendo “civilizados”, o SPI contribuiu progressivamente para o 

desaparecimento de muitos tupiniquins. 

Teao & Loureiro (2009, p. 51) esclarecem que a partir dos anos de 1890, os 

índios tupiniquins foram considerados extintos, reaparecendo no cenário político 

regional em meados de 1970.  Desse modo, somente em 1975, quando a Funai 

passou a atuar na região foi reconhecida oficialmente a presença de indígenas no 

Espírito Santo, embora sua existência fosse negada pelo interesse econômico. Para 

                                                 
8 Criado pelo Decreto nº 8.072, de 20 de julho de 1910, previa uma organização que, partindo de 
núcleos de atração de índios hostis e arredios, passava a povoações destinadas a índios já em 
caminho de hábitos mais sedentários e daí, a centros agrícolas onde [...] recebiam uma gleba de 
terras para se instalarem (RIBEIRO, 1996, p. 157). Mais recentemente, o SPI foi substituído pela 
Fundação Nacional do Índio (Funai), criada em 1967. 
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alguns estudiosos, o fato se deve à chegada dos guarani9 ao estado, o que teria 

motivado o reconhecimento da identidade étnica dos tupiniquim aqui existentes. 

De acordo com Cota (2003, p. 81), a luta dos indígenas pelos direitos 

básicos vem de longa data. O autor observa que 

 
[...] o século XX assistiu às lutas dos povos indígenas para terem 
assegurados, em lei, o direito às terras que tradicionalmente 
ocupam, o reconhecimento do pluralismo cultural e a construção da 
educação escolar indígena que respeitasse este pluralismo. Lutas 
que se intensificaram, a partir da década de 1970, com o surgimento 
de várias organizações indígenas e o apoio de ONGs, indigenistas e 
intelectuais brasileiros.  

 

De acordo com Teao & Loureiro (2009, p. 47), os tupiniquins viveram, até a 

primeira metade do século XX, nas áreas menos povoadas do território indígena 

demarcado pela Coroa em 1760, sendo reconhecidos como remanescentes 

indígenas.  As matas e florestas lhes forneciam as condições de sobrevivência 

graças à pesca, à caça e à coleta de frutos. A população tupiniquim não se viu 

afetada até as quatro primeiras décadas do século XX, uma vez que a derrubada 

das matas e florestas ocorria paulatinamente e de forma pacífica.  Nessa época,  

 

[...] os Tupinikim encontravam-se dispersos em várias comunidades 
(aldeias) hoje extintas, mas lembradas pelos mais idosos, os quais 
recordam os locais e o modo de vida daqueles índios. Por meio de 
relatos orais foram identificadas as localidades de Caieiras Velhas, 
Irajá, Pau-Brasil, Comboios, Amarelo, Olho D’Àgua, Guaxindiba, 
Porta da Lancha, Cantagalo, Araribá, Braço Morto, Areal, Sauê, 
Gimuhuma, Macaco, Piranema, Potiri, Sahy Pequeno, Batinga, 
Santa Joana, Morcego, Garoupas, Rio da Minhoca, Morobá, Rio da 
Prata, Ambu, Lagoa Suruaca, Cavalinho, Peixe Verde, Jurumim e 
Destacamento (Grupo Técnico, Portaria nº 0783/94 apud TEAO & 
LOUREIRO, 2009, p. 48). 

 

Em 1940, a terra dos tupiniquins passou a ser explorada por grandes 

companhias para a produção de celulose e carvão vegetal, o que fez aldeias 

tupiniquins serem destituídas com a perda de suas terras e a substituição da 

vegetação nativa por plantações de eucaliptos, levando aproximadamente 50% dos 

tupiniquins a migrarem para as cidades vizinhas, enquanto os demais se refugiaram 

                                                 
9 O grupo guarani Mbya é oriundo do sul do país. Chegou ao Espírito Santo em meados de 1967 e se 
fixou em uma área mais afastada da aldeia Caieiras Velhas. Atualmente existem aproximadamente 
300 guaranis que habitam o município de Aracruz (TEAO & LOUREIRO, 2009, p. 29). 
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em aldeias sobreviventes. Na década de 1960, esse processo de extrema mudança 

cultural e social fez o povo tupiniquim se organizar e lutar pela terra, de forma 

bastante lenta, mas marcado por protestos e violência (POVO TUPINIKIM, 2011, p. 

21-22). 

Segundo Cota (2000), ainda na década de 1960, os tupiniquins possuíam 

cerca de 40 mil hectares de área. Todavia, com a concessão de terras feita pelo 

estado para o projeto de monocultura do eucalipto implementado por uma grande 

empresa, quase todo esse território foi perdido. Várias aldeias foram extintas, o que 

levou muitas famílias a migrarem para as quatro aldeias restantes, Caieiras Velhas, 

Pau-Brasil, Comboios e Irajá. Essa perda territorial provocou profundas alterações 

culturais, uma vez que na cultura indígena a terra é o elemento central para a 

conservação de hábitos e valores que integram a sua identidade. 

Desse modo, a história dos tupiniquins do Espírito Santo, a exemplo do que 

aconteceu em outras regiões do Brasil, mostra o desaparecimento deles da história, 

da sociedade e das narrativas histórico-sociais do território espírito-santense.  

Por meio do estudo da trajetória dos tupiniquins no Espírito Santo é possível 

visualizar um contexto marcado pela luta em prol do resgate e reconhecimento da 

identidade indígena. Para melhor conhecermos os aspectos históricos, sociais, 

antropológicos, linguísticos e culturais desse povo, discorremos, a seguir, sobre as 

aldeias Pau-Brasil, Caieiras Velhas, Irajá e Comboios. 

 

 

2.3 Os tupiniquins em Aracruz 

 

Os tupiniquim são, entre os inúmeros povos indígenas, dos mais 
citados e paradoxalmente mais desconhecidos no Brasil. Tupinikim é 
sinônimo de nacional na língua corrente (antropologia Tupinikim, 
cinema Tupinikim etc.), mas o emprego do termo pouco ajuda a 
desvendar a realidade de um povo específico que luta pela 
sobrevivência. Afinal, quem são os Tupinikim? (TEAO & LOUREIRO, 
2009, p. 43). 

 

Os tupiniquins habitam o município de Aracruz, região norte do estado do 

Espírito Santo, e estão distribuídos em quatro aldeias: Pau-Brasil, Caieiras Velhas, 

Irajá e Comboios, que juntas têm aproximadamente 2.579 habitantes (TEAO & 

LOUREIRO, 2009, p. 41). Vale ressaltar que não há muitos registros dessas aldeias, 
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o que dificulta a coleta de dados sobre os aspectos do modo de ser e viver desse 

povo.  

Do século XIX até o início da década de 1960, havia 40 aldeias espalhadas 

na região que circunda hoje o município de Aracruz, ocupando um vasto território 

com cerca de 40 mil hectares. Constituídos por famílias numerosas que 

progressivamente eram estendidas e subdivididas pela agregação de outros 

parentes e afins, os tupiniquins não tinham nenhuma preocupação com a posse da 

terra, o que ocasionava a liberdade de ação e locomoção de cada grupo familiar. 

Esse povo vivia da caça, pesca, coleta de mariscos e frutos, além da agricultura de 

subsistência, pois 60% dessa região era coberta por florestas e matas nativas 

(POVO TUPINIKIM, 2011, p. 21-22). 

De acordo com os registros realizados pelos educadores tupiniquins no 

documento Resgatando a memória e a tradição tupinikim (1996), a subsistência das 

aldeias indígenas tupiniquins estava ligada à natureza, centralizadas na 

dependência dos ecossistemas da região, ora pelo cultivo de alimentos, de plantas 

medicinais, ora pela retirada de grande quantidade de frutos, plantas medicinais, 

além da coleta de madeira para a construção de instrumentos musicais, canoas e 

casas.   

As mudanças mais intensas ocorreram a partir dos anos de 1940, com a 

chegada de grandes empresas, as quais começaram a utilizar as matas com o 

objetivo de produzir carvão vegetal. Alguns índios ingressaram nessas indústrias 

para fazer a derrubada de árvores. Os tupiniquins passaram, então, a sobreviver da 

coleta de mariscos e da cata de caranguejos, impedidos de caçar, plantar e pescar 

em seu território, enfrentaram condições de extrema pobreza, além disso, tiveram 

seus direitos constitucionais violados (COTA, 2000).  

Para Cota (2004, p. 47), com a perda das terras, o povo tupiniquim tornou-se 

dependente de órgãos públicos e de outras instituições, não só em relação à 

agricultura, mas também no que diz respeito à produção dos próprios remédios, à 

assistência médica oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de vários 

outros setores. As mudanças advindas do crescimento das aldeias e da degradação 

das condições ambientais fizeram surgir entre os tupiniquins a necessidade de 

comprar alimentos, bem como de ter serviços de água encanada e esgoto. 

Como não houve mobilização por parte dos órgãos públicos no tocante à 

promoção de assistência social, Cota (2004, p. 47) destaca que a Pastoral 
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Indigenista desempenhou esse papel em todas as aldeias. Assim, a Pastoral 

construiu centros comunitários, utilizados como escola, ofereceu cursos voltados à 

subsistência e à manutenção da cultura indígena. Atualmente, há a Associação 

Indígena Tupiniquim Guarani (AITG)10 representada por uma comissão 

tupiniquim/guarani que passou a encarregar-se das questões de interesse comum 

das aldeias, a fim de garantir a sobrevivência dessa etnia.  

Diante desses dados, lançamos a seguintes reflexões: Quem é, de fato, o 

indígena tupiniquim? Como é visto pela sociedade? Como ele se define? Como se 

constitui? Quais são as questões antropológicas que o envolvem e que o fazem ser 

assim? 

Não conseguimos estabelecer quem é o indígena tupiniquim isolado do 

contexto em que está inserido. É preciso entender que o contato entre índios e não 

índios trouxe novas sínteses culturais para os tupiniquins, que serviram para ajudá-

los a resistir aos efeitos de uma nova realidade. Na visão de mundo dos tupiniquins 

é preciso levar em conta o que pensam, fazem e sentem os seus representantes 

atuais. Segundo Teao & Loureiro (2009, p. 62), mesmo diante de tantas situações 

adversas, essas populações continuam sendo índios, com valores e costumes 

diferentes dos da sociedade nacional, com graus diferenciados de integração com 

essa mesma sociedade.  

Teao & Loureiro (2009, p. 60) asseveram que já temos construída em nossa 

cultura urbana um índio-padrão, “nu, de arco e flecha nas mãos. Esta, porém, é uma 

concepção estática da história, como se a cultura não estivesse sendo 

constantemente reconstruída”. De acordo com os autores, os indígenas são 

considerados, muitas vezes, por um viés discriminatório, que desvaloriza seu 

repertório socio-histórico e cultural. Assim, quando é conveniente, são vistos: 

 

[...] mais por preconceito e discriminação do que por reconhecimento 
da situação étnica. Em outro momento, também quando convém, 
eles são vistos como caboclo e aos olhos do Estado e do capital são 
considerados como não-índios (TEAO & LOUREIRO, 2009, p. 58). 
 

                                                 
10 A Associação Indígena Tupiniquim Guarani, composta por representantes de cada aldeia 
tupiniquim e guarani, administra os interesses das famílias indígenas, principalmente quanto ao 
repasse de verbas de órgãos governamentais e empresas privadas (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 
2005). 
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Para a sociedade envolvente, os tupiniquins não passavam de “invasores de 

propriedades particulares, adquiridas de forma legal; um ‘problema’ a ser resolvido” 

(TEAO & LOUREIRO, 2009, p. 62). Outro aspecto de destaque é o fato de que os 

traços culturais, muitas vezes essenciais para alguns processos de reconhecimento 

étnico dos tupiniquins, foram deixados de lado.  

A questão relacionada à preservação de traços culturais e costumes, bem 

como à maneira como os tupiniquins se definem, é explicitada no relato de uma 

indígena11 tupiniquim: 

 

Hoje com tudo que vivenciamos, por tudo que nós construímos, com 
muita luta mesmo, hoje tenho toda certeza que as comunidades 
indígenas tupiniquins têm mais força de dizer e orgulho também de 
dizer que se reconhecem como tupiniquins mesmo, como indígena. 
Diante de tudo esse processo de luta, de conflito, isso contribuiu 
muito para eles se reconhecem como tal. A imagem que se tem 
deles que falo, de nós mesmos, é de tupiniquim mesmo, não tem 
outra imagem. É a de tupiniquim, de membro de indígena, de 
orgulho. Entendeu! Embora tenha muita relação com a cultura não 
indígena, tem índio já misturado com branco com negro, mais isso 
não diminui em nada na identidade, porque o índio pode estar em 
qualquer lugar, ele pode morar em São Paulo, ele sempre vai ser 
índio, ele sempre vai ser tupiniquim, aonde ele estiver, ele tem a sua 
própria identidade (ALMEIDA, 200912).   
 

Percebemos, desse modo, a força de resistência para preservar a identidade 

cultural por parte dos tupiniquins. Para manter-se como povo e ser reconhecido 

como etnia indígena, os tupiniquins sabem que precisam manter a memória dos 

ancestrais.  

Responder quem são os tupiniquins é mais complicado do que pode 

parecer, dado que as estruturas tradicionais de sua cultura têm sido modificadas. 

Esse povo pode ser definido como uma “mescla de tradição, adaptação, imposição e 

recriação”. Antes de tudo, são povos vivos e dinâmicos, cujas histórias são um 

verdadeiro tecido no qual se entrecruzam raízes ancestrais, imposições do 

conquistador, interpretações às adversidades externas (expropriação de terras, 

perda da língua) e estratégias de sobrevivência (BARCELLOS, 2008, p. 78). 

                                                 
11 Entrevista concedida por uma professora indígena em julho de 2009. Esclarecemos que não 
utilizamos em nosso trabalho de mestrado a entrevista em razão dos objetivos propostos, mas 
consideramos pertinente utilizá-la neste momento para explicitar como esses sujeitos se veem na 
atualidade.  
12 ALMEIDA, Andrea Cristina. Entrevista concedida a Adriana Recla. Aracruz, 10 julho. 2009. 
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Para melhor compreendermos a constituição das aldeias tupiniquins em 

Aracruz e, consequentemente, conhecermos o processo socio-histórico e cultural 

vivenciado pelos indígenas tupiniquins que delas fazem parte, tratamos 

especificamente, a seguir, da história de cada uma dessas aldeias.  

 

 

2.3.1 A aldeia tupiniquim Pau-Brasil 

 

Bastante antiga e populosa, a aldeia Pau-Brasil possui atualmente cerca de 

516 habitantes13, os quais sobrevivem da pesca, da agricultura, da comercialização 

de produtos, em especial o mel, e do artesanato, que é uma maneira de reafirmação 

da cultura. Está localizada a aproximadamente 23 quilômetros da cidade de Aracruz 

e ocupa uma área de 1.579 hectares (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005).  

A história desse grupo é marcada pela luta pelo direito à posse de suas 

terras. Isso porque, no início da década de 1960, muitos índios da região foram 

expulsos e antigas aldeias foram destruídas por empresas que exploravam a mata 

para produção de carvão e plantio do eucalipto. Gradativamente, isso gerou a 

devastação da mata nativa. Como consequência, houve a migração de indígenas 

que eram moradores de antigas aldeias, conhecidas como aldeia do Macaco, aldeia 

Canta Galo, entre outras. Por essa razão, muitos indígenas que moram atualmente 

em Pau-Brasil foram moradores daquelas aldeias. Tais mudanças tornaram comum 

a necessidade de os índios prestarem serviços em empreiteiras por causa das 

precárias condições de subsistência que passaram a experimentar. Esse quadro 

levou: 

 

[...] o povo Tupinikim praticamente ao extermínio. Perderam suas 
terras. As aldeias foram destruídas. A vegetação nativa foi 
substituída por extensas plantações de eucaliptos. Cerca de 50% da 
população indígena migrou para as periferias das cidades vizinhas. A 
outra metade procurou refúgio nas aldeias sobreviventes. Parte dos 
homens foi trabalhar temporariamente no plantio de eucalipto, mas a 
maioria foi buscar o sustento das famílias nos manguezais (POVO 
TUPINIKIM, 2011, p. 21). 

 

                                                 
13 COORDENAÇÃO REGIONAL GOVERNADOR VALADARES. CLT de Aracruz. Censo demográfico 
2011 – Aldeia indígena tupiniquim.  
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Por exigência do governo federal, para poder ser reconhecida como território 

indígena, a aldeia Pau-Brasil, bem como as demais, teve de apresentar sua 

organização política, o que propiciou o resgate da figura do cacique, que havia 

desaparecido da constituição social daquele povo. Consequentemente, ocorreu a 

eleição de caciques14 e de lideranças da aldeia com o propósito de organizar a vida 

cotidiana e solucionar os próprios problemas (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005, 

p. 5-25). 

Esse processo de perda das terras fez com que essa comunidade não 

tivesse espaço suficiente para garantir a própria sobrevivência, gerando 

posteriormente a mobilização pela recuperação de suas terras. Com o auxílio da 

Funai no estudo antropológico do território, constatou-se que aquelas áreas eram 

realmente indígenas.  

Diante desse histórico, Pau-Brasil é uma das aldeias que conseguiu 

sobreviver e passou a receber famílias indígenas de diferentes áreas, figurando 

como o lugar de resistência contra o avanço da monocultura de eucaliptos sobre 

suas roças e sua memória. 

 

 

2.3.2 A aldeia tupiniquim Caieiras Velhas 

 

Localizada no distrito de Santa Cruz, na rodovia ES-456, a 18,5 quilômetros 

de Aracruz, a aldeia indígena tupiniquim Caieiras Velhas possui uma área que 

compreende mangue e taboal15. É a maior e a mais populosa das aldeias 

tupiniquins, com cerca de 1.300 habitantes16. Essa população confecciona peças de 

artesanato como é o caso do samburá, uma espécie de cesto. A aldeia ainda guarda 

alguns remanescentes de mata atlântica e árvores frutíferas.  

Caieiras Velhas é apontada como um núcleo populacional antigo que não 

sucumbiu ao processo de expropriação territorial intensificado com a chegada da 

Aracruz Celulose S.A. Além disso, é a que apresenta maior grau de urbanização,: 

 

                                                 
14 As aldeias inauguraram uma nova forma de representatividade política com a eleição de caciques e 
lideranças (cerca de nove), além disso, foi instituído o voto direto e secreto (PETRÓLEO 
BRASILEIRO S.A., 2005, p. 5-27). 
15 Vegetação típica de pântanos, brejos, lagoas ou qualquer espelho d’água. 
16 Vide nota de rodapé 13. 



 
 

48 
 

[...] fenômeno relativamente novo segundo vários entrevistados que 
recuperam seus relatos, a partir da memória recente, uma paisagem 
inteiramente diferente da atual.[...] Ela aparece nos relatos de alguns 
informantes como uma espécie de centro de irradiação no processo 
de organização e representação política (PETRÓLEO BRASILEIRO 
S.A., 2005, p. 6-17). 

 

A intensa urbanização ocorreu em razão das transformações aceleradas nos 

nichos ecológicos a partir de 1970 quando da instalação de empresas na região 

(PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005, p. 6-18). Além disso, o fato de estar 

localizada próximo a um bairro residencial de Aracruz dificulta a conservação dos 

costumes e da história dessa comunidade.  

Um aspecto interessante a destacar é o retorno de antigos moradores e 

seus descendentes, antes estabelecidos em outras localidades, devido ao 

reconhecimento dos direitos indígenas sobre as terras, o que refletiu na progressão 

demográfica dessa aldeia (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005, p. 6-19).  

Por último, ressaltamos que ainda hoje se tenta resgatar a memória desse 

grupo, especialmente por meio da educação escolar indígena. 

 

 

2.3.3 A aldeia tupiniquim Irajá  

 

Esse núcleo populacional, cujos registros são poucos e raros, desenvolveu-

se próximo à aldeia de Caieiras Velhas, abrigando famílias provindas de antigos 

núcleos familiares e parentela. Está localizada na rodovia ES-456, a 12,5 

quilômetros de distância da sede de Aracruz. Como forma de subsistência, os 

membros dessa aldeia: 

 
[...] praticavam a agricultura familiar em pequenas roças, a pesca nos 
rios da região, a caça de espécies silvestres para o auto-consumo e, 
especialmente, a coleta de mariscos e crustáceos no mangue, 
ecossistema apontado como uma espécie de ‘lugar sagrado’, fonte 
de sua sobrevivência e imaginário (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 
2005, p. 6-23).   
 

Hoje a aldeia de Irajá conta com uma população aproximada de 50017 

habitantes que vivem basicamente da pesca do caranguejo e de outros crustáceos, 

da agricultura e do cultivo do eucalipto. Um aspecto relevante é o fato de essa aldeia 
                                                 
17 Vide nota de rodapé 13. 
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ter apresentando uma progressão no crescimento populacional bastante expressiva 

nos últimos anos, possivelmente em razão do retorno de muitas das famílias 

indígenas a essa comunidade (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005, p. 6-19). 

 

 

2.3.4 A aldeia tupiniquim Comboios 

 

Localizada no distrito de Riacho, a 38 quilômetros de distância da sede de 

Aracruz, ocupa uma área de 2.983 hectares de solos arenosos, cobertos de 

vegetação de restinga, roças de mandioca e pastagem. Está situada no limite sul da 

Reserva Biológica de Comboios. Essa área indígena foi homologada na década de 

1980 e ampliada pelo Decreto s/n de 11 de dezembro de 1998 (PETRÓLEO 

BRASILEIRO S.A., 2005, p. 4-1).  

A população vive ao longo do rio Comboios, em pequeno aldeamento no 

centro, sendo despovoadas as áreas próximas à praia e à reserva biológica. A 

subsistência da comunidade é obtida por meio da pesca no rio Comboios e no mar, 

do cultivo e da coleta de mandioca, abóbora, melancia, bem como da pequena 

criação de gado, do artesanato e, mais recentemente, do cultivo de feijão 

(PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005, p. 4-16).  

É a única aldeia existente da terra indígena de mesmo nome. Possui 

aproximadamente 50018 habitantes. De acordo como o documento PETRÓLEO 

BRASILEIRO S.A. (2005, p. 4-34), está disposta ao longo de 20 quilômetros, às 

margens do rio Comboios, paralelamente ao mar, para as duas extremidades da 

restinga, chamadas de Comboios de Cima e Comboios de Baixo.  A relação com o 

mar e com a restinga é uma forte referência para essa comunidade. Essa intensa 

relação com o ecossistema, bem como com o rio Comboios, aparece nos relatos de 

seus integrantes, registrando a importância física e simbólica desses nichos 

ecológicos para os tupiniquins, como o que lemos a seguir: 

 

Pedro, jovem cacique de Comboios, diz que: ‘mar e rio são 
culturalmente importantes’ para a comunidade. Registra ainda que há 
uma preocupação em não desmatar a terra, em proteger a restinga. 
Em relação às atividades econômicas tradicionais, ele e outros 

                                                 
18 Vide nota de rodapé 13. 
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preferem pescar, coletar mariscos e caçar eventualmente ‘na mata 
mais grossa’ (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005, p. 4-36). 

 

A aldeia de Comboios apresenta-se fisicamente como a menos desenvolvida 

dentre as aldeias tupiniquins, quando utilizados os critérios da economia formal 

(PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005). É também a que aparenta uma maior 

homogeneidade social, não havendo ainda sinais de um processo forte de 

diferenciação interna. As mulheres têm expressiva participação na escola da 

comunidade, atendendo crianças e pré-adolescentes da aldeia. 

 

 

2.4 Aspectos da constituição cultural dos tupiniquins 

 

[...] as variadas culturas das sociedades indígenas modificam-se 
constantemente e reelaboram-se com o passar do tempo, como a 
cultura de qualquer outra sociedade humana. E é preciso considerar 
que isto aconteceria mesmo que não houvesse ocorrido o contato 
com as sociedades de origem européia e africana. No que diz 
respeito à identidade étnica, as mudanças ocorridas em várias 
sociedades indígenas, como o fato de falarem português, vestirem 
roupas iguais às dos outros membros da sociedade nacional com 
que estão em contato, utilizarem modernas tecnologias (como 
câmeras de vídeo, máquinas fotográficas e aparelhos de fax), não 
fazem com que percam sua identidade étnica e deixem de ser 
indígenas (FUNAI, 2012). 

 

O povo tupiniquim é portador de tradições culturais específicas, uma vez que 

vivencia processos históricos distintos. Cada etnia é única, possui identidade cultural 

própria fundada em suas crenças, modos de ser e viver, costumes, histórias, arte e 

organização social. 

Na organização social das aldeias, o cacique19 é uma figura central que 

representa seu povo.  Apesar disso, não toma as decisões sozinho; é preciso 

dialogar sempre com as lideranças e consultar a comunidade (TEAO & LOUREIRO, 

p. 89, 2009). Cabe a esse representante a missão de organizar diversos setores 

como educação, saúde, agricultura, entre outros.  

                                                 
19 Na década de 1970, recupera-se a figura do cacique, categoria social que vai expressar as novas 
articulações que se estabelecem entre os indígenas. Vale lembrar que, culturalmente, os postos de 
cacique eram hereditários, mas isso foi se perdendo nas aldeias tupiniquins em razão das inúmeras 
adversidades pelas quais os indígenas passaram (TEAO & LOUREIRO, p. 89, 2009). 
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Atualmente, essa liderança é escolhida por meio de voto secreto20 com base 

no modelo classificado como “de branco” para muitos indígenas. Trata-se de uma 

nova forma de representatividade política indigenista intimamente ligada à 

reintegração dessa população às próprias terras (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 

2005, p. 5-27-28). 

Cada comunidade dirige sua roça, que faz parte dos projetos cujos recursos 

a Associação Indígena Tupiniquim e Guarani (AITG) administra. Assim, os 

associados trabalham cotidianamente na lavoura e são organizados por um 

coordenador da roça que, de acordo com as demandas advindas da lavoura, solicita 

a participação de todos para a composição de um mutirão (COTA, 2000, p. 89). 

O lugar dos homens nas aldeias tupiniquins merece destaque, pois são eles 

os caciques, vice-caciques e principais lideranças. São também os principais 

funcionários da AITG, além de serem responsáveis pelas atividades agrícolas e por 

grande parte da mão de obra assalariada. A predominância dos homens em relação 

aos papéis políticos de liderança talvez possa ser entendida se considerarmos os 

padrões familiares em que a figura paterna é uma referência central (PETRÓLEO 

BRASILEIRO S.A., 2005).  

É importante destacar que nas aldeias também há a participação das 

mulheres em variadas atividades, assim como um expressivo quantitativo de jovens 

matriculadas tanto em escolas de nível médio, quanto em instituições agrícolas e de 

nível superior. As lideranças femininas são engajadas nas questões da comunidade 

e na defesa dos direitos das mulheres. Além do mais, elas incentivam o 

envolvimento de todas as mulheres nos cursos promovidos pela Pastoral 

Indigenista, como corte e costura, pintura em tecido, artesanato indígena, resgate de 

plantas medicinais, entre outros (BARCELLOS, 2008).  

No contexto educacional, os tupiniquins buscam uma educação diferenciada, 

intercultural e bilíngue, por meio de um currículo diversificado em relação às práticas 

escolares. Imprimem, portanto, esforços para a continuidade da educação escolar 

indígena, a qual está respaldada pela Constituição Federal de 1988, pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e é regida pelo princípio da interculturalidade. 

Segundo Cota (2000), a escolha pela educação diferenciada originou-se da 

luta travada pelos tupiniquins quanto ao reconhecimento de sua especificidade 

                                                 
20 Nesse pleito, são convocados todos os índios e índias com idade superior a 16 anos para exercer o 
direito ao voto (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005, p. 5-27-28). 
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cultural e pela contínua luta pela devolução de seu território. Logo, é a partir dessas 

premissas que se inicia, na década de 1990, a educação escolar indígena nas 

aldeias tupiniquins, com o objetivo central de contribuir para o resgate e a 

preservação cultural desse povo. 

Para atender à demanda da educação escolar indígena, o ensino nas 

aldeias é assumido pelos próprios indígenas. Almeida (2007, p. 72) destaca que 

para a escolha dos educadores, que em sua maioria são mulheres, são levados em 

conta critérios como: ser índio e viver diariamente na aldeia, ser indicado pela 

comunidade, dialogar com as lideranças, pais e alunos de forma respeitosa, possuir 

conhecimentos culturais e gerais básicos e participar das ações políticas e culturais 

do povo tupiniquim. 

Vale ressaltar que além de ensinar aos educandos indígenas variadas 

atividades voltadas à pesca, à agricultura e ao artesanato, a educação escolar 

indígena deve promover reflexões sobre o papel de tais atividades culturais na 

constituição desse povo. Nesse sentido, o resgate cultural do indígena tupiniquim 

passa a ser visto como um conjunto vivo e em permanente transformação, 

transmitido de geração para geração. Dessa forma, torna-se possível aos tupiniquins 

avaliar e viver essas transformações culturais sem se destituir de sua própria 

identidade como povo indígena (COTA, 2000, p. 169). 

Quanto aos aspectos culturais dessas comunidades indígenas, Teao & 

Loureiro (2009) observam a perda gradativa de seus principais elementos, como a 

língua, as danças e os rituais típicos. Com a colonização europeia, os tupiniquins 

foram perdendo progressivamente o território de seus antepassados, além disso, 

sofreram, ao longo do tempo, profundas influências culturais. Por essa razão, as 

lideranças existentes têm buscado resgatar insistentemente os costumes, as 

tradições e o idioma dos indígenas por meio do envolvimento comunitário e escolar. 

Atualmente: 

 

[os tupiniquins] estão reaprendendo muitas coisas com as lideranças 
e as pessoas mais velhas e sábias. Aprendem a contar a história, a 
falar e a escrever a língua tupi e a valorizar a sua cultura. Aprendem 
como viviam na terra, como eram os hábitos, as crenças, a 
alimentação e as festas (POVO TUPINIKIM, 2011, p. 7). 

 

Um aspecto interessante é o fato de o povo tupiniquim ter passado a 

articular sua identidade em torno dos ritos religiosos, cujo elemento agregador é a 
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dança do tambor ou a banda de congo21. As festas de santo do catolicismo popular 

em louvor a São Benedito, a quem dedicam uma capela em Caieiras Velhas, e a 

São Sebastião, patrono da igreja de Barra do Riacho, permitiram aos índios a 

articulação em torno de uma forma particular de expressão e de devoção, com 

ênfase em elementos culturais indígenas (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005).  

Em Resgatando a memória e tradição tupinikim (1996), os próprios 

tupiniquins relatam que as tradições mais fortes e os aspectos culturais 

presentificados dentro da comunidade tupiniquim são a tradição da caça, da pesca e 

do mutirão do trabalho coletivo para a construção de casas, conhecido como 

embarreio. O artesanato também está presente nessas comunidades: são cestos, 

peneiras, juquiá, cocares, panelas de barro, penas, além de colares, brincos, 

pulseiras confeccionados com sementes coloridas, palha e madeira. Além disso, as: 

 

[...] marcas presentes na arte, nas danças, nos alimentos, trazem os 
laços que unem passado e presente Assim é também nos 
conhecimentos sobre ervas medicinais, na organização política, nas 
vestimentas festivas, nas técnicas de sustentabilidade, no plantio, na 
caça e na pesca. Esses conhecimentos são preciosos e devolvem o 
orgulho de pertencer a um povo resistente no tempo e na história. 
Hoje os traços culturais são diferentes daquele tempo, porque a 
cultura é definida pelo que o grupo faz, pensa e sente. Ela é 
dinâmica, perpetuamente reelaborada, resultado da organização de 
um grupo étnico, e não da característica primária do grupo (POVO 
TUPINIKIM, 2011, p. 20). 

 

Segundo Teao & Loureiro (2009, p. 84), as maiores comemorações da 

aldeia são o Dia do Índio (19 de abril), festejado na própria aldeia, e as festas de 

origem católica, como as de São João, Santo Antônio e São Pedro. Nesses 

momentos, há a apresentação de danças típicas e a exposição de produtos 

agrícolas e artesanais. Já entre as atividades esportivas, a mais praticada por 

homens e mulheres é o futebol.  

                                                 
21 “Banda de Congo e todos os santos [...] são traços culturais herdados historicamente a partir da 
interação cultural com europeus e africanos, como nos mostram documentos históricos da época 
colonial (cf. Cartas Jesuíticas). Nos textos de nossos educadores não há, em nenhum momento, 
referências a este respeito. Com isso não estamos querendo dizer que esses traços culturais não 
possam ser considerados hoje como fazendo parte da tradição tupiniquim. Na verdade, não existe 
nenhuma cultura que consiga viver isolada ou estática, por isso a partir do momento em que ocorre 
uma interação cultural os diferentes grupos sociais ou étnicos se apropriam de novos aspectos 
culturais, abandonando, às vezes, práticas culturais tradicionais” (EDUCADORES TUPINIKIM, 1996, 
p. 6).  
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Outro aspecto cultural marcante dessa comunidade é o resgate do 

artesanato e da medicina tradicional como uma marca identitária, que engloba a 

tradição e o novo, visto que se apresenta como um estímulo à autonomia e à 

identidade indígena, com a reintrodução de matérias-primas vistas como 

tradicionais. Desse prisma, atividades como a confecção de cestos de cipó, de 

casaca22 e de ornamentos femininos são fundamentais, apesar da dificuldade em 

encontrar parte das matérias-primas tradicionais. Ocorre, assim, a valorização do 

prazer estético, a socialização, além da geração de renda. Já o resgate da medicina 

tradicional e o reconhecimento das ervas usadas pelos antepassados têm sido 

constante (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005, p.5-30-31). 

De acordo com Teao & Loureiro (2009), outro aspecto relevante que diz 

respeito à cultura tupiniquim são as cosmologias indígenas que funcionam como 

modelos complexos que explicitam as visões a respeito da gênese do universo e de 

tudo o que existe no mundo. Os mitos tupiniquins revelam a relação ecológica entre 

animais, plantas e outros elementos da natureza, a origem do homem, da 

agricultura, da metamorfose de seres humanos em animais, o modo de ser de 

determinadas relações sociais etc. Desse modo, notamos que a sociedade indígena 

tupiniquim elabora as “próprias explicações a respeito do mundo, dos fenômenos da 

natureza, dos espíritos, dos seres sobrenaturais e, também, do momento em que 

surgiram os seus ancestrais” (TEAO & LOUREIRO, 2009, p. 74). 

Por fim, podemos afirmar que os aspectos culturais dos tupiniquins revelam 

a origem, a linguagem, os costumes e a organização social que, incorporados à 

vivência desse povo indígena, mostram concretamente significados e concepções 

dessa etnia, identificando-a e representando-a de modo peculiar.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Instrumento musical típico do artesanato regional, produzido com um “pau-branco” denominado 
tagibibuia (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005, p. 5-31). 
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2.5 A questão da terra para os tupiniquins23  

 
 

Detentores de uma cultura fortemente ligada a terra, grande parte da 

sobrevivência dos povos indígenas tupiniquins é garantida por meio de atividades 

extrativistas, como a caça, a pesca, a coleta de frutos e outros alimentos; mesmo na 

agricultura são necessárias grandes extensões de terras. Todos os setores da vida, 

como a relação com o sagrado e as tradições, têm uma íntima e profunda ligação 

com o território (COTA, 2003, p. 81). 

Primeiramente, é preciso compreender que para a etnia tupiniquim a terra é 

considerada sagrada, não é lugar para gerar riquezas, mas para sustentar a própria 

vida e ao mesmo tempo protegê-la. De acordo com os estudos de Cota (2003, p. 

81), lutar pela terra é defender a própria vida tupiniquim. Perder o território significa 

para os indígenas não ter o substrato que dá sustentação à sua cultura, a qual é 

fortemente marcada pelo meio que a cerca. Quando se fala em território, não se 

quer referir apenas a terra, mas a tudo que nela existe, não apenas a sobrevivência 

material, mas o próprio índio.  

Segundo Ribeiro (1996, p. 218), a posse de um território tribal é condição 

essencial à sobrevivência dos índios e opera como uma barreira à interação e à 

incorporação de outras populações. A terra permite ao índio refugiar-se em um 

território no qual pode garantir ao menos sua subsistência e escapar das 

compulsões geradas pela estrutura agrária vigente, as quais o compeliram a 

incorporar-se à massa de trabalhadores sem terra, como seu componente mais 

indefeso e mais miserável.  

Para que possamos entender melhor a questão da terra, fazemos um breve 

apontamento sobre esse aspecto considerando ponto de vista histórico. O direito 

dos povos indígenas a terra data de um alvará de 1680, que os define como 

“primários e naturais senhores dela” (RIBEIRO, 1996, p. 218).  A legislação posterior 

(Lei nº 6, de 1755, Decreto nº 426, de 1845) confirma e amplia essa prerrogativa. 

                                                 
23 As terras tupiniquins estão situadas em uma região bastante antropizada, no litoral norte do estado 
do Espírito Santo, a 80 quilômetros da capital, Vitória. O relatório final da Petrobrás (2005) que trata 
do estudo etnoecológico das terras indígenas, destaca que a região é um território de grande 
potencial turístico, por suas praias e belezas naturais, de expansão industrial – por sediar o maior 
complexo de indústrias de celulose do mundo, responsável por cerca de 28% de toda a produção de 
papel branqueado – e situada entre duas importantes bacias hidrográficas: Piraquê-Açu e rio Doce 
(PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005). 
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Entretanto, o índio, despojado de suas terras e submetido muitas vezes à 

escravidão, não gozou plenamente de seus direitos, pois o: 

 

[...] direito do índio à terra em que vive, embora amparado por 
copiosa legislação que data os tempos coloniais, jamais se pôde 
impor de fato. Ainda hoje continua impreciso, dando lugar a 
perturbações de toda ordem, sob os mais variados pretextos ou 
mesmo sem eles (RIBEIRO, 1996, p. 218). 

 
 

Na maioria das vezes, o processo de expansão dos territórios brasileiros 

deu-se à custa dos territórios tribais, o que não foi diferente em relação às terras 

indígenas tupiniquins do estado do Espírito Santo. As constituições brasileiras de 

1934, 1937 e 1946 asseguraram aos índios “a posse da terra onde se acham 

permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem” (RIBEIRO, 

1996, p. 223). Entretanto, a realidade é que o povo indígena ainda continua a ser 

privado das terras que lhes restaram. 

Realizando esse breve resgate histórico, para melhor compreendermos o 

direito à terra, verificamos que, do ponto de vista legal, o povo indígena sempre teve 

esse direito reconhecido, embora muitas vezes isso lhe fosse negado. Cota (2000, p. 

84) assevera que a perda das terras muitas vezes torna os indígenas dependentes 

de órgãos públicos e de outras instituições públicas e privadas, o que provoca 

alterações culturais, uma vez que a terra é concebida como um sistema de hábitos e 

valores que compõem sua identidade. 

O processo de perda de terras indígenas tupiniquins do município de 

Aracruz não foi diferente do que ocorreu com outras populações indígenas no Brasil. 

No passado, o povo tupiniquim vivia em aldeias com áreas de florestas e litoral, cujo 

ecossistema era exuberante e variado, zonas de restingas e manguezais, tinha 

alimento em abundância e tudo o que era necessário para viver. Os índios viviam, 

em geral, da pesca, da caça, da coleta de frutos e da agricultura de subsistência. 

Contudo, esse espaço foi sendo ocupado por famílias não indígenas e empresas. 

Longe de suas terras, muitos tupiniquins tiveram de viver fora das poucas aldeias 

que restaram (POVO TUPINIKIM, 2011).  

Essa problemática trouxe tempos difíceis para os tupiniquins, que tiveram os 

espaços da aldeia reduzidos, além disso, eles passaram a enfrentar conflitos sociais, 

problemas de saúde, a necessidade de buscar emprego na cidade, principalmente 
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por parte dos mais jovens, o que acarretou a absorção de novos valores e provocou 

uma crise de identidade (POVO TUPINIKIM, 2011, p. 21-22). 

Um estudo etnoecológico das terras indígenas realizado pela Petrobrás em 

2005 sublinhou que com a redução dos ambientes coletivos, em razão da 

monocultura de eucalipto, inúmeras alterações marcaram a vida das populações 

tradicionais em Aracruz, provocando transformações nos recursos naturais da 

região. Com a saída dos indígenas tupiniquins de suas terras em virtude da perda de 

seu território, as identidades sociais foram transformadas: além de terem de 

abandonar as aldeias, eles ficaram impossibilitados de expressar seus saberes 

tradicionais em relação à manutenção da vida das famílias e comunidades. 

Conforme expõe Loureiro (2006, p. 6), o processo de incorporação de terras 

indígenas no litoral do Espírito Santo ao sistema produtivo ocorreu de forma lenta 

até meados do século XX. Foi com a chegada da Companhia Ferro e Aço de Vitória 

(Cofavi), a Aracruz, que esse processo se intensificou. Segundo Cota (2000, p. 29), 

o próprio Governo Estadual concedeu 10.000 hectares de terras indígenas à 

empresa, como se fossem terras devolutas, para a exploração de madeira (produção 

de carvão). Essa área, mais tarde, foi adquirida pela Aracruz Celulose S.A. Tal 

atividade atraiu trabalhadores, que se estabeleceram em terras indígenas, 

ocasionando mudanças significativas na região, como a espoliação das terras com 

derrubada das matas até a chegada de outra empresa, a Aracruz Celulose S.A. 

Ribeiro (1996, p. 220) relata que a exploração dessas áreas, via de regra, gera 

prejuízos para os povos indígenas, uma vez que  

 
[...] é o desinteresse econômico que assegura ao índio a posse do 
nicho em que vive. A descoberta de qualquer elemento suscetível de 
exploração – um seringal, minérios, essências florestais ou manchas 
apropriadas para certas culturas – equivale à condenação dos índios, 
que são pressionados a desocupá-las ou nelas morrerem 
chacinados. E não são necessárias descobertas econômicas 
excepcionais para que os índios sejam espoliados. 

 

No final da década de 1960, teve início no município de Aracruz o plantio de 

eucalipto por meio da empresa Aracruz Celulose e da Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD). A chegada da multinacional Aracruz Celulose S.A. ocasionou uma série de 

mudanças ambientais e conflitos territoriais, provocando impactos no ecossistema 

regional, além de alterar os modos de vida de populações tradicionais que tinham na 

terra e nos recursos hídricos sua fonte de sobrevivência e reprodução cultural. 
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Diante desse quadro, os tupiniquins começaram a lutar pela posse da terra. 

Assim, o movimento organizado que formaram no município de Aracruz, frente ao 

avanço da expropriação e devastação das terras em que viviam, iniciou-se a partir 

da década de 1960 e se manteve, sobretudo, ao longo dos anos de 1970 e 1980, 

com o intuito de que o estado reconhecesse sua presença e seus direitos.  

Teao (2008, p. 103) destaca que o conflito pela posse da terra perdurou 

aproximadamente 40 anos e tornou-se intenso à medida que ocorria a ação violenta 

da empresa Aracruz Celulose, que a todo instante manipulava a identidade étnica 

alegando não haver índios no estado, pois esses já estavam bastante aculturados. 

Em relação aos conflitos ocasionados pela posse das terras, Teao (2008, p. 104) 

relata que em um primeiro momento a: 

 

[...] luta durou de 1967 a 1983, período que abrange a chegada da 
empresa até a demarcação das terras indígenas em 4.490 hectares. 
Com a demarcação das terras, os Guarani passaram a viver na 
parte ao sul do território indígena Tupinikim de Caieiras Velhas. A 
segunda fase ocorreu de 1993 a 1998, que corresponde ao 
encaminhamento da revisão pela ampliação de terras à assinatura 
do Termo de Ajustamento de Conduta com a empresa. E a terceira 
fase teve início em 2005, com a realização da assembleia das duas 
etnias para reivindicar a ampliação dos 11.009 hectares. Após 
quatro décadas de luta pela terra, os índios Tupinikim e Guarani do 
Espírito Santo finalmente tiveram os 11.009 hectares homologados 
em 2007.  

 
 

Na década de 1980, o estado brasileiro reconheceu oficialmente a presença 

desses povos indígenas por meio da identificação, demarcação e homologação dos 

territórios no Espírito Santo. Contudo, as regiões homologadas não correspondiam 

em extensão à demanda indígena, deixando de fora uma série de antigas aldeias e 

recursos naturais tradicionalmente utilizados. Além disso, as terras, já desgastadas 

pelo plantio de eucalipto e impactadas pela urbanização acelerada de seu entorno, 

apresentavam problemas que colocavam em risco os modos de ser e viver desses 

índios (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2005). 

Teao & Loureiro (2009, p. 51) asseveram que a imprensa e o estado 

manipulavam, com o apoio dos meios de comunicação, a questão da identidade 

étnica dos tupiniquins como uma maneira de expropriá-los do processo de luta pela 

terra. Assim, eram denominados de não índios, caboclos, não falantes da língua 

indígena, uma forma de desconsiderar os povos indígenas como sujeitos e 
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protagonistas da história, negando-os como índios e colocando-os como entraves ao 

progresso.  

Diante desse histórico, é relevante destacar que a questão da luta pela terra 

encontra-se profundamente relacionada à história da educação escolar indígena por 

meio da qual se busca a garantia e a manutenção da cultura (ALMEIDA, 2007). A 

educação indígena oferecida é concebida como um instrumento para lidar com a 

sociedade envolvente, afirmar a identidade étnica e lutar pelos direitos políticos.  

Percebe-se, desse modo, que o povo tupiniquim teve sua história de 

sobrevivência marcada por perdas, resistências e lutas. Lutar pela terra não 

representa apenas a luta pelo lugar de sobrevivência física, da pesca, das caçadas 

nas matas da região. É também a luta pelo lugar da subjetividade, da possibilidade 

de continuar a vivenciar uma alteridade historicamente marginalizada.   

 

 

2.6 O resgate da língua tupiniquim   

 

Graças à luta pelo reconhecimento étnico dos tupiniquins, desencadeou-se o 

resgate cultural de suas tradições, em especial, o da língua. Originalmente falantes 

da língua tupi litorânea, da família tupi-guarani, hoje esses povos usam apenas a 

língua portuguesa (TEAO, 2008, p. 101). Os anos de contato desse povo com os 

não índios geraram progressivas alterações culturais que resultaram na perda tanto 

da língua materna como de algumas tradições.  

Os tupiniquins sofreram pelo fato de não falarem mais uma língua indígena. 

Muitas vezes, a perda de sua identidade linguística foi usada para negar o 

reconhecimento dessa etnia, como consequência, a própria identidade étnica foi 

questionada pela sociedade, o que trouxe dano para a manutenção do 

conhecimento desse universo cultural único e peculiar.  

A língua dos tupiniquins representava uma forma de expressar os 

conhecimentos tradicionais de um mesmo universo cultural, a história de seu povo, 

que traz uma vasta gama de ensinamentos. Para ilustrarmos como se deu esse 

processo de recuperação, faremos um breve percurso histórico dos principais fatos 

que fizeram com que essa importante etnia deixasse de usar a língua materna.  

Teao & Loureiro (2009, p. 67) destacam, com base em dados históricos, que 

ao longo dos séculos os índios litorâneos foram se mesclando cada vez mais com a 
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população luso-brasileira, o que concorreu para que deixassem os costumes, 

incorporando a ideia do colonizador como “civilizado”. Desse modo, no século XVII, 

os índios do litoral espírito-santense já haviam perdido sua cultura original.  

No século XVIII, o tupi, conhecido como nheengatu (língua boa), foi a língua 

que mais influenciou o português, pois havia se tornado uma variante do tupi que, 

adotado e modificado pelo colonizador, passou a ser falado por muitos residentes 

em terras brasileiras nos dois primeiros séculos de colonização. Aos poucos, os 

tupiniquins foram perdendo a liberdade de falar a própria língua em virtude de 

repressões e ameaças que sofriam (POVO TUPINIKIM, 2011, p. 21-22). 

Já no século XIX, com a catequização, a escravidão e a violência física, os 

tupiniquins não falavam mais a própria língua, acabaram por perder a língua original 

e passaram a falar somente o português (JESUS, 2002). Os tupiniquins mais velhos 

e conhecedores da língua indígena ficaram receosos de usá-la e ensiná-la aos mais 

jovens, visto que eram ameaçados pelos colonizadores.  

Ao longo do tempo, a língua tupi passou a ser alvo de estudo entre os 

intelectuais brasileiros que sonhavam com o resgate desse idioma. Graças aos 

registros de grupos de vocábulos e informações esparsas que ficaram, os linguistas 

tiveram acesso a um conhecimento suficiente para classificar o idioma na família 

tupi.  

De acordo com os registros de Jesus (2002), em junho de 1999, alguns 

educadores indígenas participaram do Congresso de Leitura e Escrita (Cole), cuja 

temática foi Reflexões acerca de uma língua indígena, realizado na Universidade de 

Campinas (Unicamp). Essa participação fez com que os tupiniquins se 

aproximassem ainda mais de um sonho que há muito tempo vinham tentando 

realizar: a recuperação da língua. No mesmo ano, aconteceu o Seminário de 

Línguas na aldeia de Pau-Brasil, com o objetivo de discutir formas mais viáveis para 

a revitalização do tupi. Em dezembro de 2001, na aldeia Caieiras Velhas, aconteceu 

o fórum Língua e Identidade Cultural, em que foram discutidos os limites e as 

possibilidades desse resgate para a reafirmação étnico-cultural dos tupiniquins. A 

partir das discussões desenvolvidas, os tupiniquins decidiram recuperar o tupi 

antigo. Para o resgate da língua, os professores passaram, em 2002, por curso de 

capacitação em tupi antigo com o professor de linguística Eduardo Navarro, da 

Universidade de São Paulo (USP). Os primeiros beneficiados, mas não os únicos, 



 
 

61 
 

foram os professores indígenas, que à medida que aprendiam, assumiam a 

responsabilidade de recuperar a língua com os próprios educandos. 

Em decorrência dessas ações, a língua tupi, a partir de 2004, passou a ser 

matéria obrigatória nas aldeias de Caieiras Velhas, Pau-Brasil, Comboios e Irajá, o 

que fez surgir novas perspectivas para esse povo. Trata-se de uma possibilidade de 

manter viva e fortalecer a identidade étnica, minimizando a discriminação observada 

entre outros povos que falam a língua materna e a sociedade não índia.   

Assim, tal recuperação significa o fortalecimento da identidade étnica e a 

revitalização da cultura. Para Teao & Loureiro (2009, p. 67), “o objetivo é ensinar, 

conservar e estimular o reconhecimento e o respeito, além de incentivar o exercício 

da cultura em todas as suas nuanças, como religiosidade, modo de vida, 

organização política e diversidade/valorização da cultura indígena”.  

Segundo Almeida (2007), o estudo da língua no currículo escolar indígena 

apresenta um caráter bilíngue com a concomitância do ensino tanto da língua 

portuguesa quanto do tupi, apesar de o ensino dessa última apresentar um nível 

elementar. No processo de construção da educação escolar indígena, a recuperação 

da língua tupi foi um aspecto muito discutido. De acordo com os estudos da referida 

pesquisadora, o ensino do tupi foi considerado positivo pelos integrantes das 

comunidades, pois as crianças já começavam a falar algumas palavras, a chamar 

umas as outras em tupi, bem como a desenvolver diálogos, o que até então não era 

praticado pelos adultos.  

O resgate e a preservação dos diversos elementos culturais, 

especificamente a língua materna utilizada, constituem-se como um processo de 

resgate da própria história da formação da sociedade brasileira. Sob esse prisma, a 

valorização da língua tupi, além de colaborar para a constituição da cultura nacional 

e esclarecer as especificidades da cultura tupiniquim, precisa ser uma das premissas 

educacionais dessas comunidades indígenas.  

No próximo capítulo, aprofundaremos aspectos da AD, notadamente os que 

fornecem subsídios para o desenvolvimento de nosso estudo em direção à 

comprovação de nossa hipótese. Adotamos o posicionamento de que a produção do 

discurso indígena ocorre com base em uma semântica global, que o restringe tanto 

no nível do enunciado quanto no nível da enunciação. 

 

 



 
 

62 
 

CAPÍTULO III  

A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

 

Neste capítulo, tratamos dos postulados teórico-metodológicos da AD 

desenvolvidos por Dominique Maingueneau (2005b), em especial, o quadro teórico 

apresentado em sua obra Gênese dos discursos. Em um primeiro momento, 

apresentamos o estado da AD na atualidade, em seguida, destacamos as categorias 

cenografia e ethos discursivo propostas por Maingueneau. 

Nosso objetivo é dar respaldo para a análise que realizaremos, bem como 

justificar nossa escolha por um modelo teórico-metodológico pautado em uma 

semântica global, tal como nos propõe Maingueneau (2005b), uma vez que esse 

modelo lança novos dispositivos de análise e oferecem outra perspectiva para os 

trabalhos em AD. 

 

 

3.1 A Análise do Discurso e suas configurações na atualidade24  

 

É em um solo epistemológico fértil e interdisciplinar que a AD surge, nos 

anos de 1960, sob a égide do estruturalismo, com formulações teóricas enraizadas 

no estruturalismo linguístico de Saussure, no materialismo histórico de Marx e 

Althusser, na psicanálise de Freud e Lacan, na filosofia de Nietzsche e Bachelard. 

Historicamente, foram as diferentes filiações teóricas e políticas, os diálogos e os 

confrontos que, ao longo do tempo, contribuíram para edificar esse constructo 

teórico. Tais fatores ainda concorrem para a caracterização de um campo do saber 

interdisciplinar que tem como objeto central o discurso (NAVARRO, 2011, p. 135).  

De caráter interdisciplinar, a AD não visa somente à análise da superfície 

textual, ela busca também relacionar o linguístico, o histórico e o social. Em outras 

palavras, procura olhar para o próprio discurso, compreendendo o modo pelo qual 

os sentidos emergem no/do discurso.  

                                                 
24 Neste primeiro momento, consideramos importante apresentar um pouco do percurso da AD na 
atualidade a partir dos deslocamentos apontados por Maingueneau (2005b). 
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Desse modo, parece-nos oportuno assumir que a AD rompe os limites entre 

o mundo interior e exterior, a ordem da expressão e a do conteúdo, na medida em 

que se utiliza da língua para reunir esses dois planos. Daí a compreensão e a 

interpretação dos fenômenos discursivos dos pontos de vista linguístico e 

extralinguístico, uma vez que as discussões sobre as práticas sociais da 

contemporaneidade possibilitam-nos refletir sobre valores e tensões. 

Entendemos, em um sentido lato, que os discursos não se apresentam com 

sentido estável ou fechados neles mesmos; são construídos na interlocução entre 

enunciador e co-enunciador. Por isso o ato interpretativo não corresponde a uma 

simples decifração de signos, trata-se de um ato de cooperação entre os 

enunciadores para tornar inteligível o material linguístico, aspecto que se reveste de 

importância especial para a análise que desenvolvemos. 

Lembramos, conforme alerta Navarro (2011, p. 135), que “ao longo dos 

tempos, o dispositivo teórico e analítico da AD sofreu deslocamentos em função das 

filiações teóricas e dos problemas de análise que o corpus discursivo colocou ao 

analista”. Para o respectivo autor, de: 

 

[...] uma abordagem inicialmente restrita aos discursos políticos, a 
Análise do Discurso passou a considerar enunciados que circulam na 
mídia impressa e televisiva, nas instituições religiosas e escolares, 
nas práticas jurídicas, entre outras. Enfim, são novos objetos e novas 
perspectivas que aguardam gestos de interpretação e de 
compreensão dos efeitos de sentidos que são produzidos pelos 
diferentes gêneros discursivos e pelo cruzamento de diferentes 
linguagens cujo sincretismo parece solicitar divisas cada vez mais 
mitigadas entre a Análise do Discurso e outras perspectivas de 
análise da linguagem (NAVARRO, 2011, p. 135). 

 

Fica evidente que, nas configurações atuais, a AD começa a se interessar 

pelo estudo do discurso como portador de elementos linguísticos da prática socio-

histórica do sujeito. Nessa ótica, o texto passa a ser visto como unidade linguística 

fornecedora de significação da qual o analista parte para mostrar os mecanismos 

dos processos de significação que presidem a textualização da discursividade. 

Desse modo, as dimensões do discurso passam a ter uma perspectiva mais ampla 

do que o sentido do texto, pois o discurso não é mais concebido como um objeto de 

uma abordagem estritamente linguística.  
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Para melhor caracterizar o discurso, entendido como prática discursiva25, 

Maingueneau (2004) apresenta-o sob diversos aspectos, a fim de defini-lo e 

entendê-lo. Para o autor, o discurso é transfrástico, ou seja, é uma organização que 

mobiliza estruturas de outra ordem, além daquelas da própria frase. Em outras 

palavras, os discursos, de modo geral, “estão submetidos a regras de organização 

vigentes em um grupo social determinado” (MAINGUENEAU, 2004, p. 52). Ele 

também é orientado, pois “se constrói, com efeito, em função de uma finalidade, 

devendo, supostamente, dirigir-se para algum lugar”, em função de uma perspectiva 

assumida pelo enunciador e em razão do monitoramento de antecipações e 

retomadas que se manifestam na discursividade (MAINGUENEAU, 2004, p. 53). 

Por ser uma forma de ação sobre o outro, o discurso esclarece que toda 

enunciação constitui um ato que tem por finalidade modificar uma situação. Esses 

atos, por sua vez, estão integrados em um determinado gênero que visa a produzir 

uma modificação no co-enunciador. Assim, podemos afirmar que o discurso é 

eminentemente interativo e a enunciação é sempre uma troca com outros 

enunciadores; ela sempre supõe a presença de outra instância enunciativa à qual se 

dirige o enunciador e em relação à qual constrói seu próprio discurso. Charaudeau & 

Maingueneau (2008, p.172) destacam que “o discurso não adquire sentido a não ser 

no interior de um universo de outros discursos, através do qual ele deve abrir 

caminho”, constituindo-se na interação ou em confronto com outros discursos. 

Verificamos que “o discurso contribui para definir seu contexto e pode 

modificá-lo durante a enunciação” (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008, p. 

172). Na medida em que não se pode atribuir um sentido ao enunciado fora do 

contexto, concebemos que o discurso é contextualizado. Em uma perspectiva 

discursiva, “o discurso só é discurso enquanto remete a um EU, que se coloca como 

‘fonte de referências’ pessoais, temporais e espaciais” que figurará como o 

responsável pelo que é dito, o fiador26 do que é dito (MAINGUENEAU, 2004, p. 55).  

Maingueneau (1993, p.13) assevera, ainda, que a AD se relaciona com 

discursos produzidos em um quadro de instituições que restringem a enunciação, 

                                                 
25 A instituição discursiva (a pragmática, o lugar, a cena, os gêneros do discurso, a cenografia e 
dêixis, o ethos) integra-se à discursividade, passa-se a falar, então, em prática discursiva 
(MAINGUENEAU, 1993).   
26 Instância subjetiva que afiança o que é dito. O fiador, por meio de sua fala, confere a si mesmo 
uma identidade compatível com o mundo que ele deverá construir em seu enunciado 
(MAINGUENEAU, 2004, p. 98-99). Ainda para Maingueneau (2008a), o fiador se manifesta no 
discurso construído pelo co-enunciador a partir de índices liberados na enunciação. 
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em que ocorre a cristalização dos conflitos históricos, sociais, entre outros, os quais 

delimitam um espaço próprio no exterior de um interdiscurso limitado. Em outras 

palavras, a AD rejeita “a concepção que faria da discursividade um suporte de 

‘doutrinas’ ou mesmo de ‘visões de mundo’” (MAINGUENEAU, 1993, p. 50). 

Interessa, ainda, à AD o que Maingueneau denomina de posicionamento27, 

entendido aqui como “uma das categorias de base da análise do discurso, que diz 

respeito à instauração e conservação de uma identidade enunciativa” 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008, p. 392). Um posicionamento “não diz 

respeito apenas aos ‘conteúdos’, mas às diversas dimensões do discurso: ele se 

manifesta também na escolha destes ou daqueles gêneros de discurso, no modo de 

citar” (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008, p. 393). Nesse sentido, a noção de 

posicionamento é concebida como rede específica de circulação dos enunciados e 

como modo de organização dos sujeitos. 

Não podemos deixar de mencionar que, muitas vezes, cabe à AD “justificar a 

produção de determinados enunciados em detrimento de outros” e “explicar como 

eles puderam mobilizaram forças e investir em organizações sociais” 

(MAINGUENEAU, 1993, p. 50).  Na verdade, a AD leva em conta a análise da 

materialidade linguística do discurso e seu funcionamento, as condições socio-

históricas de sua produção, no intuito de desvelar como esse discurso se textualiza.  

Para a compreensão dos efeitos de sentido presentificados no discurso, 

Maingueneau (1993, p. 50) recorda que a enunciação “não é uma cena ilusória em 

que seriam ditos conteúdos elaborados em outro lugar, mas um dispositivo 

constitutivo da construção do sentido e dos sujeitos que aí se reconhecem”. Desse 

modo, considera-se toda a globalidade textual, verificando-se as relações 

estabelecidas entre o enunciador e o co-enunciador, as condições sócio-históricas 

de produção dos discursos, além das representações imaginárias que o enunciador 

tem de si mesmo e do co-enunciador.   

Observamos, na atualidade, que os trabalhos de AD têm centrado sua 

atenção na articulação entre os modos de organização discursiva e os modos de 

organização social, atribuindo-se um papel crucial aos gêneros do discurso que 

estão relacionados a estatutos, a lugares institucionais (MAINGUENEAU, 2011, p. 

                                                 
27 Maingueneau propõe a substituição de formação discursiva por posicionamento, o que também 
será adotado por nós neste trabalho.  
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71). É preciso, portanto, lidar com os discursos, analisá-los, para explicar seu 

funcionamento. 

Sem dúvida, a AD ocupa atualmente um lugar privilegiado no interior das 

ciências da linguagem, sendo reconhecida como um dos campos mais produtivos e 

consolidados, em especial, por tratar das formas de funcionamento dos discursos de 

diferentes gêneros e posicionamentos não só em língua portuguesa, o que 

oportunizou a abertura do campo de análise da teoria do discurso.  

Em suma, a AD que propomos não se atém apenas a aspectos da 

textualidade – fenômenos de narratividade, de argumentação etc. –, ela busca 

articular o funcionamento discursivo e sua inscrição histórica para “pensar as 

condições de uma ‘enunciabilidade’ possível de circunscrever-se historicamente” 

(MAINGUENEAU, 2005b, p. 17), já que os discursos são objetos integralmente 

linguísticos e integralmente históricos.  

 

 

3.2 As hipóteses de Maingueneau para a Análise do Discurso 

 

A perspectiva com a qual Maingueneau (2005b) trabalha em relação à AD 

baseia-se, como já dissemos, no princípio da semântica global e considera a prática 

discursiva em suas múltiplas dimensões. Pensando nisso, Maingueneau (2005b) 

alerta para o equívoco analítico de considerar somente os planos de análise e 

sugere ir além do enunciado e da enunciação. Convoca, assim, ao estudo da 

globalidade dos discursos.  

Portanto, Maingueneau (2005b) avança ao considerar a especificidade do 

discurso em suas múltiplas dimensões, sem que uma dimensão seja mais 

preponderante que a outra, sem que se priorize esta ou aquela dimensão, pois as 

dimensões estão igualmente imbricadas e articuladas no funcionamento discursivo. 

 

 

3.2.1 O primado do interdiscurso  

 

O primado do interdiscurso sobre o discurso é o princípio básico e central 

postulado por Maingueneau (2005b). Afirmar que o interdiscurso tem primazia sobre 

o discurso corresponde a postular que toda produção discursiva faz circular 
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formulações já enunciadas anteriormente, ou seja, há sempre um já dito que se 

constitui no Outro do discurso. Assim, a unidade de análise passa a ser o 

interdiscurso, e não mais o discurso. 

Por essa razão, o discurso deve ser considerado no bojo do interdiscurso, 

visto que “tem a propriedade de estar em relação multiforme com outros discursos” 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008, p. 286). Não podemos mais analisar o 

discurso como realidade inseparável de determinadas condições conjunturais, de 

seu contexto de produção, pois o próprio interdiscurso faz parte dele. 

Seguindo essa reflexão, Maingueneau (2005b) defende que o discurso só 

adquire sentido no universo de outros discursos com o qual entra em relação 

explícita ou implícita. É preciso, nessa perspectiva, relacioná-lo a outros discursos, 

sabendo-se que cada gênero de discurso tem a sua forma particular de tratar essa 

multiplicidade de relações interdiscursivas. 

Um olhar mais atento leva-nos a destacar que o interdiscurso tem 

precedência sobre o discurso, ou seja, o discurso é atravessado pela 

interdiscursividade, tendo como propriedade constitutiva o fato de estar em relação 

com outros discursos. Podemos considerar que esse conceito é um dos mais 

expressivos presentes na reflexão teórica formulada por Maingueneau (2005b), uma 

vez que o objeto de análise da AD passa a ser apreendido sob um duplo viés: a 

partir de sua gênese e da própria relação com o interdiscurso. 

O fato de coexistirem outros discursos que instituem o que é dito nos 

enunciados faz com que os sentidos construídos e institucionalizados legitimem o 

dizer. Contudo, isso não quer dizer que certo discurso seja formulado do mesmo 

modo que todos os discursos do mesmo campo, visto que não nos é possível 

estabelecer, em razão da evidente heterogeneidade e da existência de uma zona de 

regularidade semântica, os inúmeros posicionamentos de um determinado campo 

(MAINGUENEAU, p. 36-37). 

A proposta do autor é, então, considerar o interdiscurso como unidade de 

análise pertinente, definindo-o como “um espaço de trocas entre vários discursos 

convenientemente escolhidos” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 21). Um discurso está 

sempre em relação com outros discursos e esse espaço de regularidade pertinente, 

do qual diversos discursos seriam apenas componentes, estruturaria a sua 

identidade discursiva. Trata-se de uma concepção interdiscursiva, em que os 

discursos já nasceriam imbricados em uma relação dialógica. 
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Por compreender que o conceito de interdiscurso é impreciso, Maingueneau 

(2005b, p.35) busca especificá-lo, trazendo para o interior da AD sua tripartição em: 

universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. Assim, o autor denomina: 

[...] de ‘universo discursivo’ ao conjunto de formações discursivas de 
todos os tipos que interagem numa conjuntura dada. Este universo 
discursivo constitui necessariamente um conjunto finito, mesmo que 
não possa ser apreendido em sua globalidade. É de pouca utilidade 
para o analista e define apenas uma extensão máxima, o horizonte a 
partir do qual serão construídos domínios suscetíveis de ser 
estudados, os ‘campos discursivos’. Por este último, é preciso 
entender um conjunto de formações discursivas que se encontram 
em concorrência, delimitam-se reciprocamente em uma região 
determinada do universo discursivo. [...] É no interior do campo 
discurso que se constitui um discurso e fazemos hipótese de que 
essa constituição pode deixar-se descrever em termos de operações 
regulares sobre formações discursivas já existentes. [...] É-se então 
conduzido a isolar, no campo, espaços discursivos, isto é, 
subconjuntos de formações discursivas que o analista julga relevante 
para seu propósito colocar em relação (MAINGUENEAU, 2005b, p. 
35-37, grifo do autor).  

Um aspecto a ser sublinhado na proposta de Maingueneau (2005b) diz 

respeito à delimitação desses campos, a fim de saber distinguir essas delimitações, 

para que não venha a se perder nos entrecruzamentos que surgem na análise. Vale 

destacar que, para Maingueneau (2005b), as noções de campo e espaço discursivos 

ajudam-nos a estabelecer zonas de regularidade semântica, que permitem 

especificar a interdiscursividade a partir de condições históricas bem demarcadas. 

Ademais, a tripartição dos campos supracitados exige do analista a elaboração de 

hipóteses e escolhas, ancoradas em uma dupla condição: a materialidade dos 

discursos e as condições de enunciação desses discursos, os quais se inscrevem no 

viés histórico.  Em outras palavras, esses campos possibilitam olhar com mais 

propriedade o modo de coesão entre os discursos que estão em relação.  

Antes de prosseguirmos, é válido destacar que, para Maingueneau (2005b), 

o estudo do interdiscurso tem como base a presença do Outro. Isso ocorre por meio 

da heterogeneidade, disposta em dois planos, a saber: a heterogeneidade 

constitutiva, que não deixa marcas visíveis na materialidade linguística, ainda que 

deixe entrever outros discursos que a constituíram, já que os textos estão 

intimamente ligados, amarrando o Mesmo e o Outro do discurso, e a 

heterogeneidade mostrada, que traz o discurso de um outro interdiscurso para o 

discurso de um eu, por meio de marcas explícitas. 
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Ao estabelecer a noção de interdiscurso, Maingueneau (2005b) renomeia o 

conceito de heterogeneidade mostrada e constitutiva embora aceite sua presença no 

discurso. Para o autor, “o Outro ocupa a mesma cena do Eu e esta é a originalidade 

do conceito de heterogeneidade constitutiva” (SOUZA-E-SILVA & ROCHA 2009, p. 

6).  Para levar adiante essa perspectiva, Maingueneau defende que: 

 

[...] não é necessário que o Outro seja um fragmento localizável, 
como a citação, nem a entidade exterior marcada por alguma ruptura 
visível da compacidade do discurso. A relação com o Outro vai além 
da distinção heterogeneidade mostrada/constitutiva, ela se revela 
independentemente de qualquer marca de alteridade, já que o Outro 
no espaço discursivo não é redutível à presença do interlocutor 
(SOUZA-E-SILVA & ROCHA 2009, p.06). 

 

Desse modo, o Outro é “aquela parte de sentido que foi necessário que o 

discurso sacrificasse para constituir sua identidade” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 39). 

No discurso deve-se considerar a fase de constituição e a fase de conservação, 

levando-se em conta que as relações interdiscursivas continuarão a ser 

determinadas pela rede semântica, mesmo que tenha ocorrido o desaparecimento 

do outro.  

O autor adverte-nos, ainda, de que o discurso, ao manter relações com 

outro, já não pode ser concebido como um sistema fechado, mas como um espaço 

em que a história pode e deve se inscrever, ou seja, ele se torna um espaço de 

trocas enunciativas. Em um sentido mais amplo, o discurso nunca é autônomo 

porque as condições de possibilidades semânticas se realizam nesse espaço de 

trocas.  

Maingueneau (2005b, p. 21) afirma que “o interdiscurso tem precedência 

sobre o discurso. Isso significa propor que a unidade de análise pertinente não é o 

discurso, mas um espaço de trocas entre vários discursos convenientemente 

escolhidos”, proposta que demanda uma análise integrada das múltiplas dimensões 

textuais, que permitem a identificação das unidades discursivas pertencentes a 

discursos anteriores do mesmo gênero, entre outros.  

Outra ponderação quanto ao primado do interdiscurso é a de que, sem a 

presença do Outro, não há identidade discursiva. Assim, é preciso colocar o 

interdiscurso como um espaço de regularidade pertinente, do qual diversos 

discursos são apenas componentes. Isso permite avançarmos nessa concepção e 
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compreendermos que as relações interdiscursivas não devem remeter à tentativa de 

dar conta do amplo sistema de pensamento de uma época, ou seja, de tudo explicar.   

Para Maingueneau (2005b, p. 39), “o Outro não deve ser pensado como 

uma espécie de ‘envelope’ de citações tomadas em seu fechamento”, ou seja, o 

modelo de interdiscurso não é visto como “exterior do discurso”, mera soma de 

“intradiscursos compactos”, de identidades fechadas, pois os diversos discursos não 

se constituem independentemente uns dos outros para, em seguida, serem postos 

em relação.  

Ainda nessa perspectiva, Maingueneau (2005b, p. 39-40) destaca que o 

Outro é um tu virtual ou um eu do qual o enunciador deve separar-se 

constantemente, ou seja, trata-se do interdito de um discurso. Entende-se que todo 

enunciado do discurso de certa forma recusa um enunciado, seja ele atestado ou 

virtual, de seu Outro do espaço discursivo. Desse modo, diz-se que o enunciado tem 

um “direito”, que se relaciona com sua própria formação discursiva28, e um “avesso”, 

entendido como rejeição do discurso de seu Outro, os quais são indissociáveis.  

Nessa direção, Ponsoni (2011, p. 200) destaca que o discurso não “é uno, 

unívoco, nem seus sentidos o são. É preciso avaliar que entre nosso discurso e 

como interpretamos os outros discursos há sempre possibilidades de significar”.  

As formulações de Maingueneau (2005b) sobre interdiscurso contribuíram 

para se pensar na interdiscursividade, ao se questionar a concepção primária de 

fechamento estrutural da formação discursiva, ou seja, considerar as formações 

discursivas independentes umas das outras (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 

2008, p. 287). Ao postular o primado do interdiscurso, Maingueneau (2005b, p. 38) 

exige que se pense a presença do interdiscurso no coração do intradiscurso, e não 

mais a análise das relações entre os diversos intradiscursos compactos.  

                                                 
28 Esta noção foi introduzida por Foucault , em 1969, para designar “conjuntos de enunciados 
relacionados a um mesmo sistema de regras, historicamente determinadas”, mas foi Pêcheux que 
posteriormente a inseriu na análise do discurso. Para ele, trata-se de uma formação ideológica que 
determina “o que o pode e deve ser dito a partir de uma posição dada numa conjuntura dada” 
(MAINGUENEAU, 2006b, p. 68).  Esse conceito teve grande sucesso nos trabalhos da escola 
francesa, sendo utilizado independentemente da perspectiva marxista de Pêcheux. Pode-se dizer que 
essa noção “designa todo o sistema de regras que funda a unidade de um conjunto de enunciados 
sócio-historicamente circunscrito” (MAINGUENEAU, 2006b, p. 68-69). Maingueneau (2005b, p. 110), 
ao falar de formação discursiva, considera que ela “não define somente um universo de sentido 
próprio, ela define igualmente seu modo de coexistência com os outros discursos”. Desse modo, 
entendemos, em nosso trabalho, formação discursiva como um conjunto de enunciados marcados 
pelas mesmas regularidades semânticas e pelas mesmas regras de formação e é inseparável das 
comunidades discursivas que a produzem e a difundem.  
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Para nós, evidenciar o primado do interdiscurso com um dos planos 

constitutivos da discursividade significa “rejeitar a concepção do discurso como 

‘sistema de ideias’”, o que nos direciona mais uma vez para o projeto de uma 

semântica global (MAINGUENEAU, 2005b, p. 101).  

 

 

3.2.2 Uma competência Discursiva   

 

Apresentamos mais uma das hipóteses propostas por Maingueneau (2005b): 

a competência discursiva.  Alertamos que o modelo de competência (inter) 

discursiva proposto nesse viés teórico não está desvinculado da história nem do que 

é efetivamente enunciado; ele opera em torno de um sistema de regras que 

possibilita aos sujeitos identificar enunciados não compatíveis com o sistema de 

restrições de um determinado posicionamento, o que permite compreender melhor 

aquilo que foi efetivamente dito. 

A competência discursiva tal como formulada por Maingueneau (2005b) 

refere-se a um campo anônimo cuja configuração define o lugar possível dos 

sujeitos falantes ou, mais especificamente, a uma função vazia que pode ser 

preenchida por indivíduos até certo ponto indiferentes quando eles acabam por 

formular o enunciado. Desse modo, evidencia-se que o discurso está articulado à 

capacidade dos sujeitos de interpretar e produzir enunciados que decorrem dele.  

Ao formular essa hipótese, Maingueneau (2005b, p. 50) não a confunde com 

o princípio da competência tal como é interpretado por Chomsky – conhecimento 

intuitivo que um locutor nativo tem de sua língua, capacidade de produzir e 

interpretar um número infinito de sentenças gramaticais inéditas. É nesse quadro 

teórico-metodológico que Maingueneau amplia a discussão ao afirmar que a 

heterogeneidade tem lugar privilegiado na competência discursiva: 

 

[...] porque ela constitui um sistema interdiscursivo que supõe a 
presença constante do Outro no coração do discurso. Mas também 
porque, como acaba de ver, ela nos dá os meios para atribuir um 
estatuto de pleno direito à heterogeneidade: entre os enunciadores 
que pertencem a mesma formação discursiva, entre os textos de um 
mesmo enunciador, e mesmo entre diversas partes de um mesmo 
texto (MAINGUENEAU, 2005b, p. 60-61). 
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Para Maingueneau entender a heterogeneidade é de suma importância, para 

não incorrer em erro de análise ao partir de pressupostos que busquem a 

homogeneização. Desse modo, dispor de um sistema de restrições possibilita fixar 

os limites da heterogeneidade em um campo em que o Mesmo e o Outro parecem 

indiscerníveis, uma vez que é em função de seu sistema de restrições que um 

discurso organiza todas as suas relações com outros discursos com os quais é 

posto em relação no espaço discursivo.  

Em outras palavras, a competência discursiva é a hipótese segundo a qual o 

sistema de restrições deve ser concebido como um modelo interdiscursivo, em que o 

enunciador produz e interpreta enunciados advindos de sua própria formação 

discursiva. Ter competência interdiscursiva é ter capacidade de construir o simulacro 

do discurso do Outro tendo como base as categorias de seu próprio sistema de 

coerções. Assim, na defesa da heterogeneidade que marca o interior de todo 

discurso, uma vez que esse depende de conjunturas históricas, inscreve-se a 

competência do falante, que é assim submetida à história. 

 

 

3.2.3 Uma semântica global  
 
 

Como já mencionamos, este trabalho debruça-se sobre a AD e privilegia, de 

modo particular, a semântica global, tal como formulada por Maingueneau (2005b). 

No percurso teórico-metodológico empreendido em Gênese dos discursos, o autor 

elabora um direcionamento com base nessa categoria, no intuito de estabelecer um 

modelo formal de compreensão do discurso por meio do interdiscurso.  

Postula, desse modo, que todos os planos da discursividade estão 

integrados de uma vez, tanto na ordem do enunciado como na da enunciação, 

portanto, contribuem para a constituição de um corpo enunciativo (MAINGUENEAU, 

2005b, p. 79).    

Por considerarmos impossível trabalhar com a perspectiva de que há um 

lugar privilegiado de constituição de sentidos, defendemos que o funcionamento 

para todas as instâncias do discurso obedece a um sistema de restrições 

semânticas que visa a determinar um filtro fixador dos critérios que tornam o 

discurso pertencente a determinado posicionamento.  
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Ao considerarmos que toda produção e circulação dos discursos de certa 

conjuntura estão organizadas de acordo com os sistemas de restrições semânticas 

próprios de cada posicionamento discursivo, confirmamos o “dinamismo da 

‘significância’ que domina toda a discursividade: o enunciado, mas também a 

enunciação, e mesmo além dela” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 22).  

Esclarecemos que tomamos a noção de posicionamento como “um lugar de 

produção discursiva bem específico” que engloba as “operações pelas quais a 

identidade discursiva se instaura e se conserva num campo discursivo” 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008, p. 392). 

Partimos da premissa de que essa perspectiva lança luzes sobre o modo de 

conhecer a discursividade por um sistema de restrições semânticas – o que 

possibilita a análise da materialidade linguística, isto é, a ampliação da 

interdiscursividade, a qual permite que outros tipos de corpora sejam analisados 

pela AD. Tal noção propicia o acesso aos processos discursivos característicos de 

cada discurso, ou seja, é possível identificar um conjunto de regras que especifica 

modos de dizer de cada discurso por meio de indícios que a materialidade do 

discurso permite observar.   

Decorre do que dissemos anteriormente que essas dimensões se organizam 

ao mesmo tempo e em conformidade com o mesmo conjunto de regras para a 

construção dos significados. Podemos dizer que os sentidos são organizados em 

todas as dimensões dos discursos, isto é, vocabulário, temas, modo de coesão, 

estatuto do enunciador e do co-enunciador, ethos etc. Em outras palavras, a análise 

dos diferentes planos do discurso não precisa ser realizada em etapas, o que 

possibilita uma variação e mesmo uma relação entre os diferentes planos. 

Para esclarecer essa noção, o autor, ainda, chama a atenção para o fato de 

que a organização dos elementos coercitivos de um discurso origina-se de uma 

semântica global, mas não há uma profundidade que funcione como princípio 

organizador dos significados mobilizados em um discurso.  

Ao propor que a discursividade deve ser tomada globalmente no 

funcionamento discursivo, Maingueneau (2005b, p.81) sublinha que a primeira 

característica a ser notada na compreensão do fenômeno da semântica global é a 

intertextualidade. Entendemos essa noção como relações intertextuais legitimadas 

graças à competência discursiva, isto é, por meio da coerção semântica. 
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Defendemos que ela se constitui em mais um dos dispositivos que regem os 

múltiplos planos do discurso. 

Os discursos antecedentes de um mesmo campo são, de certa forma, 

delineados pelo campo discursivo e, por vezes, “cada discurso constrói para si um 

passado específico, atribui-se certas filiações e recusa outras” (SOUZA-E-SILVA & 

ROCHA 2009, p. 10). Maingueneau (2005b, p. 82) denomina intertextualidade 

interna o trabalho da memória discursiva no interior de determinado campo e 

intertextualidade externa certos discursos que conservam uma relação com outros 

campos, possíveis de serem citáveis ou não. Essas considerações levam a reflexões 

teóricas, em especial, sobre a importância do interdiscurso e da memória discursiva.  

Outra dimensão discursiva apresentada por Maingueneau (2005b, p. 83) é o 

vocabulário29. Pode-se dizer que não há sentido em falar do vocabulário deste ou 

daquele discurso como se pudéssemos determinar um léxico, específico de certo 

discurso. Essa noção acentua que há sentidos diferentes atribuídos a um mesmo 

item lexical por diferentes discursos. Nessa breve abordagem, percebemos que 

enunciador e co-enunciador estão unidos por meio da enunciação, o que nos leva a 

considerar que eles compartilham o mesmo código linguageiro. Devemos esclarecer, 

no entanto, que a palavra pode ser explorada por diferentes discursos, dado que ela, 

em si mesma, não se configura em uma unidade de análise. É o sistema de 

coerções que solidifica o estatuto atribuído ao código linguageiro.  

Ademais, os enunciadores marcam seu posicionamento em determinado 

campo discursivo graças à utilização das escolhas de determinado código 

linguageiro. Logo, o que importa para as unidades lexicais é o estatuto de signos de 

pertencimento, indo além do valor semântico, o que justifica o fato de a restrição do 

universo lexical ser inseparável da constituição de um território de cumplicidade, ou 

seja, depende de quem emprega a palavra e de seu posicionamento discursivo. 

O tema é outra dimensão da semântica global apresentada por 

Maingueneau (2005b), para a qual o estatuto é um tanto impreciso em razão de 

poder ser utilizado em níveis diferentes. Isso porque o que de fato interessa ao 

analista não é o tema, mas o trabalho semântico que lhe é conferido. Assim, o que 

importa para um sistema de restrições globais não é a hierarquia de temas, mas 

como o tema se desdobra e recai sobre todos os pontos do discurso. Nas palavras 

                                                 
29 Em nosso trabalho, substituímos o termo vocabulário por código linguageiro no intuito de tratar as 
escolhas de vocabulário feitas para  marcar a posição do enunciador em um certo campo discursivo. 
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de Pêcheux (apud Maingueneau, 2005b, p. 86), o que interessa é que o “sentido se 

constitui em cada formação discursiva, nas relações que tais palavras, expressões 

ou proposições mantêm com outras palavras, expressões da mesma formação 

discursiva”.  

Desse modo, não há temas que sejam considerados originais já que eles 

estão diluídos em múltiplos outros discursos. É o sistema de restrições semânticas 

que constrói os temas de modo relativamente divergente, visto que os temas estão 

inseridos em um território aceito por conjuntos idênticos e disjuntos, em que seria 

contraditório admitir a identidade ou a disjunção total de certo tema. Do mesmo 

modo, é o sistema de restrições de cada discurso que poderá explicar tais 

divergências, as quais devem ser consideradas significativas. Tomemos como 

exemplo o fato de um tema desenvolvido apenas por um discurso estar em 

conformidade com ele mesmo.   

Por ser a especificidade do discurso definida por sua formação discursiva, e 

não só por seu tema, Maingueneau (2005b) apresenta os temas subdivididos em 

dois conjuntos denominados de específicos e impostos. Os específicos são aqueles 

próprios de um discurso, ao passo que os impostos são obrigados a integrar 

determinados temas, estando subdivididos em: compatíveis (relacionados às 

coerções semânticas do próprio discurso) e incompatíveis (precisam ser integrados, 

mesmo não sendo compatíveis com as coerções semânticas).  

Nessa breve abordagem, apresentamos também a dimensão do estatuto do 

enunciador e destinatário30, evidenciando que cada discurso é responsável por 

definiir um estatuto que o enunciador deve conferir-se e o estatuto que ele atribui a 

seu co-enunciador, no intuito de legitimar os dizeres.  

Diante da questão do estatuto de enunciador e de co-enunciador, 

Maingueneau (2005b, p. 91-92) os apresenta sob um duplo viés: um institucional e 

outro intertextual. O primeiro leva à dimensão intertextual dado que acrescenta certa 

relação do enunciador e do co-enunciador com as várias fontes do saber. 

Percebemos que a noção de estatuto de enunciador e de co-enunciador está 

relacionada à capacidade de tecer correspondências entre múltiplos discursos, o 

que por vezes depende da competência (inter)discursiva. 

                                                 
30 Neste trabalho, substituímos o termo destinatário por co-enunciador, uma vez que este vem sendo 
empregado em trabalhos mais recentes de Maingueneau. 
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Cada discurso se constrói em função do tempo e do espaço construído no 

próprio discurso. Para tanto, na construção da enunciação faz-se necessária a 

instauração de uma dêixis espaço-temporal31 em cada discurso, de acordo com as 

coerções semânticas e em função de seu próprio universo. É a dêixis que define a 

instância de enunciação, legitima e delimita a cena e a cronologia que o discurso 

constrói para autorizar sua enunciação. Em outras palavras, a noção de dêixis 

discursiva legitima o discurso na medida em que determinados discursos só são 

possíveis em determinado lugar e momento. 

Regido pelas mesmas restrições semânticas que presidem o próprio 

conteúdo discursivo, temos também o modo de enunciação, outro importante plano 

constitutivo da discursividade. Ao tratar do modo de enunciação, Maingueneau 

(2005b) aborda a importância da voz enunciativa fictícia, garantindo a presença de 

um corpo (o do próprio enunciador) e do tom enunciativo. Durante a enunciação, o 

enunciador deve conferir a si próprio, bem como a seu co-enunciador, certo 

destaque para legitimar seu dizer: desse modo, o enunciador se outorga no discurso 

uma posição institucional e marca sua relação com o saber. É necessário pensar 

que todo discurso possui uma vocalidade específica, “uma maneira de dizer” que se 

manifesta por meio de um tom. Em outras palavras, “o discurso produz uma ‘voz’ 

que lhe é própria, [...] mesmo quando ele a nega” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 95).  

É a noção de tom que dá autoridade ao que é dito, permitindo relacionar o 

enunciador a uma fonte discursiva e possibilitando ao co-enunciador construir uma 

representação do corpo do enunciador, e não do autor efetivamente 

(MAINGUENEAU, 2006a, p. 98). O tom se alicerça sobre uma dupla dimensão 

discursiva da figura do enunciador: a de caráter32 e a de corporalidade, 

essencialmente inseparáveis no discurso. Com efeito, “cada discurso também tem o 

seu corpo textual que não se dá jamais a ver, mas está presente por toda a parte, 

disseminado em todos os planos discursivos” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 95).  

                                                 
31 Maingueneau (2005b, p. 91), apoiado em apontamentos da Linguística, destaca que a dêixis 
espaço-temporal são localizações no espaço e no tempo que um ato de enunciação apresenta em 
razão dos embreantes (elementos dêiticos e indiciais). Não se trata de datas, locais em que os 
enunciados foram produzidos, mesmo que o estatuto textual dos enunciadores coincida com a 
realidade bibliográfica dos autores. 
32 A noção de caráter é apreendida como um conjunto de características “psicológicas”, disposições 
mentais e a noção de corporalidade, como uma certa maneira de “movimentar” no espaço social. 
Ambas estão intimamente ligadas (SOUZA-E-SILVA & ROCHA, 2009, p. 14). 
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Parte-se aqui do princípio de que essa maneira de dizer é responsável pela 

constituição do ethos. Todo discurso tem uma vocalidade que pode se manifestar 

por uma multiplicidade de “tons”. Com base em indícios textuais, o co-enunciador 

constrói a figura do enunciador por meio de indícios de várias ordens, investindo-o 

também de um caráter, um tom e uma corporalidade, os quais se apoiam em 

estereótipos sociais, ou seja, em representações sociais valorizadas ou 

desvalorizadas.  

O autor chama a atenção para o fato de que o modo de enunciação torna-se 

frequentemente tema do discurso e que, por vezes, esse conteúdo assume um 

corpo, graças ao modo de enunciação. Ocorre, desse modo, a imbricação do 

discurso com o seu modo de enunciar, o que nos remete à noção de incorporação 

(SOUZA-E-SILVA & ROCHA, 2009, p. 14).  

É a incorporação que dá conta de como o co-enunciador se apropria do 

ethos. Ela opera em três modos indissociáveis, a saber:  

 

[...] a enunciação leva o co-enunciador a conferir um ethos ao seu 
fiador, ela lhe dá corpo; o co-enunciador incorpora, assimila, desse 
modo, um conjunto de esquemas que definem para um dado sujeito, 
pela maneira de controlar seu corpo, de habitá-lo, uma forma 
específica de se inscrever no mundo; essas duas primeiras 
incorporações permitem a constituição de um corpo, o da 
comunidade imaginária dos que comungam na adesão de um 
mesmo discurso (MAINGUENEAU, 2006a, p. 99). 

 

Nessa perspectiva, Maingueneau (2005b, p. 97) postula que o enunciador 

não é um ponto de origem estável, que se expressaria desta ou daquela maneira; a 

expressão se daria por meio de uma maneira de dizer que determina uma maneira 

de ser.  

Seguindo os passos de Maingueneau (2005b, p.99), apresentamos a última 

dimensão da semântica global, o modo de coesão. Essa noção está imbricada com 

o modo pelo qual um discurso constrói as próprias remissões internas, ou seja, está 

relacionada com a intradiscursividade. Isso explica a razão pela qual as restrições 

da semântica global não podem ser tomadas apenas como análise de ideias; elas 

devem ser tomadas como aquelas que especificam e definem o funcionamento 

discursivo. Nas palavras de Maingueneau (2005b, p. 101), “o sistema de restrições 

define tanto uma relação com o corpo, com o outro [...] quanto com ideias, é o direito 

e o avesso do discurso, toda uma relação imaginária com o mundo”.  
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Pode-se dizer que os modos de coesão apontam também para os modos de 

encadeamento de cada discurso e reforçam a noção de que cada posicionamento 

possui uma maneira de construir os próprios discursos, ou seja, a própria construção 

textual dos parágrafos, capítulos, argumentos, temas, entre outros que, por sua vez, 

estão tecidos em uma semântica global (MAINGUENEAU, 2005b, p.101). 

Apresentada essa última dimensão, pode-se dizer que todas as dimensões 

supracitadas “não poderiam escapar à carga da semântica global, o que nos permite 

rejeitar a noção de discurso como ‘sistema de idéias’” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 

101). Trata-se, como já dissemos, de pensar a semântica global como um trabalho 

de apreender nos discursos todos os planos quantos sejam possíveis, sem, contudo, 

privilegiar um em detrimento de outro, o que nos possibilita verificar as 

peculiaridades de determinado campo ou espaço discursivo.  

 

 

3.2.4 A polêmica como interincompreensão  

 

Outra hipótese apresentada por Maingueneau (2005b, p. 22) refere-se ao 

caráter constitutivo da relação interdiscursiva, a qual faz com que a interação 

semântica entre os discursos seja apreendida como um processo de tradução, ou 

seja, de interincompreensão regida por normas. Podemos entender, como já 

dissemos, que os discursos não se constituem independentemente um do outro, há 

a instauração de uma incompatibilidade que tem a função de permitir a constituição 

do discurso.  

Na perspectiva adotada por Maingueneau, a interincompreensão não 

acontece dos mal-entendidos linguageiros usuais, ela é um mecanismo necessário e 

regular “ligado à constituição das formações discursivas que remetem, para além 

dela mesma, a descontinuidades sócio-históricas irredutíveis” (MAINGUENEAU, 

2005b, p. 105). Em outras palavras, o espaço discursivo delineia-se a partir de uma 

rede de interação semântica, que por sua vez tece um processo de 

interincompreensão generalizada, traduzida como condição mesma da interação 

discursiva, ou seja, das diversas posições enunciativas. 

Nessa concepção, é evidente o desenvolvimento da primeira hipótese – o 

primado do interdiscurso. O discurso é regulado por uma grade semântica que 
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delimita o que é enunciado, em conformidade com o próprio posicionamento, a 

“incompreensão” do sentido dos enunciados do Outro.  

É no espaço discursivo que são produzidas as enunciações em 

conformidade com as regras de sua própria formação discursiva, bem como as que 

têm o seu sentido não compreendido, pois sua compreensão é realizada por meio 

do registro de seu próprio sistema. Para Maingueneau (2005b), cada discurso 

interpreta os enunciados de seu Outro – ou do simulacro que dele constrói – por 

meio de sua grade semântica: essa é uma forma de um discurso constituir e 

preservar a identidade no espaço discursivo. O que ocorre é que “o discurso não 

escapa à polêmica tanto quanto não escapa à interdiscursividade para constituir-se” 

(MAINGUENEAU, 2005b, p. 122).  Para tanto, a tradução desses enunciados nas 

categorias do registro negativo de seu próprio sistema mostra-se como um 

mecanismo essencial para a regulação, ligado à constituição das formações 

discursivas (posicionamentos).  

Assim, os enunciados do Outro apenas são “compreendidos” no interior do 

fechamento semântico daquele que os interpreta; esta é uma forma de um discurso 

constituir e preservar sua identidade no espaço discursivo: lidando com o Outro não 

como tal, mas como o simulacro que ele constrói. Nessa direção,: 

 

[...] não há dissociação entre o fato de enunciar conforme as regras 
de sua própria formação discursiva e de não compreender os 
sentidos dos enunciados do Outro: trata-se de duas facetas do 
mesmo fenômeno. Não existe, portanto, o discurso absoluto que, 
num espaço homogêneo, regularia todas as traduções 
constantemente aberta. O sentido, portanto, é dessa perspectiva, 
concebido como não vinculado a uma posição enunciativa absoluta 
(POSSENTI & MUSSALIM, 2010, p. 68). 
 

Essa intercompreensão instaura a polêmica, a qual faz parte da identidade 

do discurso como uma condição necessária, na medida em que cada uma das 

formações discursivas do espaço discursivo traduz como “negativas” as unidades de 

sentido construídas por seu Outro, pois é também por essa rejeição que cada uma 

define sua própria identidade. Destacamos, ainda, que não se rejeita/legitima 

apenas enunciados ou palavras, mas todas as dimensões que se encontram no 

âmbito da discursividade. 

Desse modo, a noção de polêmica postulada por Maingueneau (2005b, 

p.108) reside em afirmar que essa relação “é apenas um aspecto do funcionamento 
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da formação discursiva” e se configura entre os discursos na medida em que um 

discurso mantém relação inextricável entre o Mesmo e o Outro, em que é preciso 

relegar o Outro ao interdito.  

Por ser a relação com o Outro constitutiva, cada formação discursiva 

interpreta seu Outro de modo bastante peculiar, evidenciando que a manutenção da 

própria identidade e a definição daquilo que o Outro pode assumir são a mesma 

coisa. Desse modo, “não existe relação polêmica ‘em si’: a relação com o Outro é 

função da relação consigo mesmo” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 108), ou seja, entre 

discursos aparentemente opostos não existe relação polêmica, esta é apenas uma 

forma do funcionamento interdiscursivo.  

Na concepção da semântica global, não há mais espaço para a distinção 

entre “superfície” e “profundeza” de natureza discursiva, sendo a polêmica 

fundamental para a sobrevivência do discurso. Maingueneau (2005b, p. 118) 

destaca que: 

 

[...] a polêmica é necessária porque sem essa relação com o Outro, 
sem essa falta que torna possível sua própria completude, a 
identidade dos discursos correria o risco de desfazer-se. É inegável, 
mas a essa se junta uma outra razão, a saber, a necessidade de 
mascarar a invulnerabilidade do discurso. Por definição, o discurso 
responde a tudo e não pode ser apanhado em erro [...] O discurso 
não tem razão a não ser na medida em que crê que pode ser 
ameaçado, isto é, que é de fato o Outro que ele destrói, e não seu 
simulacro. Cada refutação bem sucedida é uma vitória do verdadeiro 
sobre o falso e esse combate ritual legitima e conforta a crença. 

 

Em outras palavras, o sistema de restrições tratado estabelece os critérios 

do que é possível ou não de ser enunciado do interior de determinado 

posicionamento. Para tanto, os planos da discursividade podem ser pensados como 

“constitutivos desses planos desde os processos gramaticais, até o modo de 

enunciação e de organização da comunidade discursiva” (MENDES, 2008, p. 88).  

Ao ampliar os limites da discursividade com essa proposta, Maingueneau 

permite descrever/interpretar o funcionamento de práticas discursivas em toda a sua 

dimensão. Essa noção rompe com a teoria da significação arraigada nos signos ou 

nas sentenças, uma vez que não há mais lugar para a “oposição entre ‘superfície’ e 

profundeza” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 23). 
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É graças ao que Maingueneau (2005b) denomina de sistema de restrições 

semânticas que o discurso organiza, no espaço discursivo, todas as relações de 

interincompreensão com os discursos com que é posto em relação. Esse sistema de 

restrições semânticas visa a definir operadores de individualização, ou seja, 

filtragens que limitam o que pode ser dito a partir de um discurso dado, o qual deve 

ser entendido como um modelo de competência discursiva, ou melhor, de 

competência interdiscursiva.  

 

 

3.2.5 Do discurso à prática discursiva  

 

Outra hipótese proposta por Maingueneau (2005b) é a de que o discurso 

não pode ser pensado como um conjunto de textos, uma vez que deve ser pensado 

como uma prática discursiva. Cada prática discursiva seleciona, de acordo com sua 

semântica global, os modos e os espaços de circulação dos discursos. Isso significa 

pensar as condições de exercício da função enunciativa, encontráveis nas práticas 

cotidianas, as quais constituem as condições históricas para os acontecimentos e os 

discursos existirem. 

Importa ainda considerar que, tomando-se uma semântica global, o que 

interessa à AD é a possibilidade de articulação entre o discurso e a instituição. Essa 

articulação se comprova nos quadros de alteração que não se limitam à dominação 

discursiva, pois têm extensão nos espaços institucionais e “no conjunto de uma 

população de enunciadores” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 127).  

Maingueneau (2005b, p.125) discute o papel da instituição no discurso e 

assevera que as mudanças de um outro discurso implicam não só alteração de 

estrutura, mas também dos grupos que a gerem. Segundo o autor, instituição e 

discurso estruturam-se simultaneamente em uma imbricada relação e se relacionam 

por meio de um laço semântico, ou seja, por meio de um sistema comum de 

restrições semânticas que se pode perceber em corpora diferentes.  

Diante do que expõe e considerando que o sistema de restrições não se 

limita a unidades linguísticas, Maingueneau ressignifica o objeto da AD. Não se trata 

de um estudo do discurso puramente, mas de prática discursiva que leva à análise 

de um sistema de relações.  O autor pondera que as: 
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[...] reflexões sobre a relação semântica do discurso e instituição nos 
conduzem, pois, a tomar distância em relação à idéia segundo a qual 
seria um simples ‘suporte’ para as enunciações que seriam 
fundamentalmente exteriores a ela. Ao contrário, parece muito claro 
que essas enunciações são parte da mesma dinâmica semântica que 
a instituição. Não se poderia, pois, fazer funcionar aqui o esquema 
de tipo ‘infraestrutural’, sendo a instituição causa e o discurso reflexo 
ilusório. A organização dos homens aparece como um discurso em 
ato, enquanto que o discurso se desenvolve sobre as próprias 
categorias que estruturam essa organização (MAINGUENEAU, 
2005b, p. 134). 

 
Com base nessa noção, Mendes (2011, p. 91) destaca que “ao 

problematizar a organização dos homens como discurso em ato, Maingueneau 

ressignifica a noção de discurso, que passa a ser tomada como prática discursiva 

[...]”. Para Maingueneau (2005b, p. 143) amplia-se a problemática dos limites do 

fechamento discursivo, admitindo-se como objeto, portanto, não mais o discurso, 

mas a prática discursiva. Logo, passamos a pensar a discursividade como uma 

mesma rede operada em torno de “uma semântica global fundamentalmente 

dialógica” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 142). 

 

 

3.3 Cenas de enunciação  

 

A seguir, apresentamos os conceitos de cena de enunciação (em especial, 

no nível da cenografia) e dêixis discursiva, tais como definidos por Maingueneau 

(2005a, 2006a, 2008a), por considerá-los primordiais para nossa análise. 

Embasamo-nos no princípio de que todo discurso pressupõe uma cena 

enunciativa, que é a base para que o discurso possa ser enunciado. Para fins de 

análise, entendemos que a enunciação cria cenas em que as partes interessadas 

naquilo que veicula o discurso dispõem de um espaço e um tempo, por intermédio 

de construções textuais próprias, com propósitos e público-alvo também específicos.  

Para construirmos este estudo, primeiramente é necessário lembrar que a 

noção de cena enunciativa foi elaborada a partir de um viés pragmático, isto é, como 

uma forma de analisar as práticas discursivas referentes ao modo de funcionamento 

social. Concebida nessa perspectiva, a encenação discursiva reflete a própria 

existência do sujeito, realidade que é investida no/pelo discurso. Por isso, podemos 
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afirmar que “a instituição discursiva possui, de alguma forma, duas faces, uma que 

diz respeito ao social e a outra, à linguagem” (MAINGUENEAU, 1993, p. 55).  

Maingueneau (2005a) elabora a noção de cena enunciativa, distinguindo-a 

em uma tripla interpelação, a qual atua em planos complementares: cena 

englobante, cena genérica e cenografia. 

A cena englobante é aquela que define o tipo de discurso (político, científico, 

filosófico, jurídico etc.) e nos situa para interpretarmos o discurso selecionado, em 

nome de que ele convoca o co-enunciador, em função de para qual finalidade ele foi 

organizado. Desse modo, é por meio da materialidade linguística que se atribui o 

pertencimento de um discurso a determinado estatuto, a um tempo e a um lugar. 

Elucidamos que essa cena não é suficiente para especificar as atividades 

discursivas nas quais os sujeitos estão engajados. 

A cena genérica define o gênero do discurso. Para interpretar essa cena é 

preciso saber de que modo seu estatuto interpela o enunciador e correlativamente o 

co-enunciador. Destacamos que as cenas genéricas são concebidas como “rituais 

sócio-linguageiros” dentro dos quais se definem discursivamente os papéis do 

enunciador e do co-enunciador, bem como o quadro espaço-temporal. Segundo 

Maingueneau, cada gênero de discurso exige uma cena específica, o que impõe ao 

co-enunciador determinado modo de inscrição no espaço e no tempo, um modo de 

enunciação, um suporte material, uma finalidade (MAINGUENEAU, 2006a, p.112).  

Mussalim & Fonseca-Silva (2011, p. 143-144) esclarecem que as: 

 

[...] condições de enunciação ligadas a cada gênero de discurso 
correspondem a certas expectativas e antecipações dos 
interlocutores a respeito de como devem se inscrever 
discursivamente por meio de certos gêneros que integram 
determinada cena englobante. Essas condições de enunciação são 
formuladas por meio de certas questões que levam em conta o 
caráter da legitimidade das práticas discursivas: quais os 
interlocutores, o lugar e o momento necessários para realizar esse 
gênero (em determinada cena englobante)? Que normas presidem 
seu consumo (em determinada cena englobante)? Como se pode 
perceber, por meio dessas formulações, apesar da especificidade da 
cena genérica, não é possível considerá-la independente da cena 
englobante; do mesmo modo como não é possível definir a cena 
englobante sem levar em conta o conjunto de gêneros que a compõe 
[grifos das autoras].  
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Maingueneau (2006a, p. 112) recorda que na enunciação a cena englobante 

e a genérica “definem em conjunto o espaço estável no interior do qual o enunciado 

ganha sentidos” e “em muitos casos, a cena de enunciação reduz-se a essas duas 

cenas”. Embora sejam relegadas para um segundo plano, é graças a essas duas 

cenas que se define o quadro cênico. Entretanto, o co-enunciador não se depara 

diretamente com esse quadro, mas com a cenografia, uma das faces que compõe a 

instância de enunciação, instituída pelo próprio discurso.  

Outro ponto importante quanto ao quadro cênico é o de que as relações 

entre cena englobante, cena genérica e cenografia podem ser conflituosas, e o 

próprio texto é que procura atenuá-las, fazendo-as se tornarem esquecidas 

(MAINGUENEAU, 2004, p. 93).  

Ao considerarmos que todo discurso provém de uma cena de enunciação, 

temos, segundo Maingueneau (2006a), que a construção da cenografia não é 

imposta por um tipo ou por um gênero de discurso, ela é construída no discurso; 

trata-se da cena apropriada para determinado discurso, para validá-lo, torná-lo 

pertinente. Nesse sentido,: 

 

[...] a escolha da cenografia não é indiferente: o discurso, 
desenvolvendo-se a partir de sua cenografia, pretende convencer 
instituindo a cena de enunciação que o legitima. O discurso impõe 
sua cenografia de algum modo desde o início; mas [...] é por 
intermédio de sua própria enunciação que ele poderá legitimar essa 
cenografia que ele impõe (MAINGUENEAU, 2006a, p. 113). 

 

Na construção da enunciação a noção de dêixis espaço-temporal tem papel 

fundamental na construção da cenografia, pois é por meio dela que a instância de 

enunciação legitima e delimita a cena e a cronologia que o discurso constrói para 

autorizar sua enunciação. Reconhecemos, assim, que é na cenografia que os 

estatutos de enunciador e de co-enunciador são validados, além de validar o tempo 

e o espaço, a partir dos quais a enunciação se desenvolve.  

Para Maingueneau (2005a, p. 77), no caso da: 

 

[...] cenografia, como em qualquer situação de comunicação, a figura 
do enunciador, o fiador e a figura correlativa do co-enunciador são 
associadas a uma cronografia (um momento) e uma topografia (um 
lugar) das quais supostamente o discurso surge.  
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A cenografia legitima um enunciado que por sua vez deve legitimá-la; ela 

define a cena de onde a fala surge, mostrando que ela é necessariamente a exigida 

para enunciar como se convém. Desse modo, a cenografia tem função integradora. 

Além disso, Maingueneau (2005a, p. 77) destaca que “o leitor constrói a cenografia 

de um discurso com o auxílio de indícios diversificados, cuja descoberta se apoia no 

conhecimento do gênero de discurso, na consideração dos níveis da língua, do 

ritmo, etc., ou mesmo em conteúdos explícitos”.  

Por vezes, a construção da cenografia possibilita o processo de identificação 

do co-enunciador com a pluralidade de identidades do enunciador, apresentadas no 

próprio discurso e por ele.  Nesse sentido, o discurso por meio do que diz, do mundo 

discursivo que representa, tem de justificar a cenografia que impõe desde o início, 

ou seja, legitima-se traçando um enlaçamento, conforme a noção proposta por 

Maingueneau (2005a). É, portanto, relevante para a análise que empreenderemos o 

conceito de cenografia. 

Assim, o discurso de práticas culturais não se contenta em reproduzir um 

contexto enunciativo preestabelecido. Fica claro, desse modo, que a cenografia é 

paradoxalmente produto e condição da existência do discurso, está no discurso e o 

constitui ao mesmo tempo, apesar de ser imposta pelo próprio discurso. Ela é, desse 

modo, fundamental para a construção dos sentidos que se desvelam no desenrolar 

do discurso, pois os discursos parecem mais eficazes graças às cenografias em que 

se materializam. 

Ainda de acordo com Maingueneau (2006a, p. 114),: 

 

[...] a cenografia não deve ser  um simples quadro, um elemento de 
decoração, como se o discurso viesse ocupar o interior de um 
espaço já construído e independente desse discurso: a enunciação, 
ao se desenvolver, esforça-se por instituir progressivamente seu 
próprio dispositivo de fala. Ela implica, desse modo, um processo de 
‘enlaçamento paradoxal’. Desde a sua emergência, a palavra supõe 
uma certa situação de enunciação, a qual, com efeito é validada 
progressivamente por meio dessa mesma enunciação. Por isso, a 
cenografia é, ao mesmo tempo, origem e produto do discurso [...].  

 

Outro aspecto para o qual Maingueneau (2006a, p.114) acena é o fato de 

que uma cenografia só se manifestará plenamente se puder controlar o próprio 

desenvolvimento, “manter uma distância em relação ao co-enunciador”. 

Consideramos, assim, que há uma estreita relação entre cenografia e ethos.  
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É nesse nível constitutivo da cena, ou seja, na cenografia, que o co-

enunciador ganha um lugar para si. Desse modo, reforçamos mais uma vez que 

qualquer tomada de palavra não é sem efeito, sobretudo porque o estatuto dos 

parceiros e o quadro espaço-temporal delineados na cena definem o modo de o 

discurso interpelar o co-enunciador. Para tanto, a cenografia concorre para que se 

estabeleça ao co-enunciador um lugar que pretende lhe atribuir na cenografia 

engendrada. 

Vale destacar que determinados discursos não permitem estabelecer com 

antecedência qual cenografia será mobilizada, ao passo que há outros “cujos 

gêneros implicam cenas enunciativas de algum modo estabilizadas [...], 

desenvolvem cenas bastante fixas, obedecendo às rotinas da cena genérica”. Alerta 

o autor que “os gêneros do discurso não são todos igualmente propícios ao 

desenvolvimento de cenografias variadas”, porque há os “que se limitam ao 

cumprimento de sua cena genérica, ‘não sendo suscetíveis de adotar cenografias 

variadas’”, como é o caso das listas telefônicas, as receitas médicas etc. E há os 

gêneros que exigem a escolha de uma cenografia, como é o caso dos gêneros 

publicitários, literários, filosóficos, entre outros. Há, ainda, os gêneros suscetíveis de 

cenografias variadas que se limitam “ao cumprimento de sua cena genérica 

rotineira”, como é o caso do guia turístico. Além disso, a cenografia pode ser 

“difusa”, ou seja, “remete a um conjunto vago de cenografias possíveis de ordem 

científica, e didática e não a um gênero de discurso preciso” (MAINGUENEAU, 

2004, p. 88-90). 

Uma cenografia pode apoiar-se em cenas de fala, denominadas de 

validadas, já instaladas na memória coletiva, isto é, no universo do saber e de 

valores públicos.  Na realidade, Maingueneau (2004, p. 92) afirma que ela “não se 

caracteriza propriamente como discurso, mas como um estereótipo autonomizado, 

descontextualizado, disponível para reinvestimentos em outros textos”. 

Desse modo, “todo discurso pretende convencer instituindo a cena de 

enunciação que o legitima” (MAINGUENEAU, 2004, p. 87).  Verificamos que é 

graças à cenografia que o enunciado é legitimado.  É por meio dela que o discurso 

pretende ser proferido, de modo a consolidar seu direito à enunciação, tornando-se 

o centro em torno do qual a enunciação gira.  

Para Charaudeau & Maingueneau (2008, p. 95),: 
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[...] ao falar de ‘cena de enunciação’ acentua-se  o fato de que a 
enunciação acontece em um espaço instituído, definido pelo gênero 
de discurso, mas também sobre a dimensão construtiva do discurso, 
que se ‘coloca em cena’, instaura seu próprio espaço de enunciação. 
 

Entendemos que é a construção da cenografia que torna possível a cena 

genérica, considerando a cena englobante. Por sua vez, os efeitos de sentido de um 

discurso vão sendo constituídos graças à dinamicidade discursiva, em especial, por 

meio dos signos significados na construção da enunciação. Para isso, o enunciador 

lança mão, tanto na produção escrita quanto na oral, mesmo em formas e graus 

diferentes, de inúmeros procedimentos para realizar seu discurso e nele imprimir sua 

marca. 

Logo, o discurso não se destina a ser contemplado, pois os sentidos que o 

co-enunciador quer transmitir devem ser legitimados pela cenografia construída.  

Para isso, o co-enunciador precisa aderir a determinado universo de sentido, já que 

na enunciação, o que se diz e o como se diz dependem um do outro.  

Diante dessas considerações, verificamos que a análise da cenografia e 

tudo o que a constitui são aspectos relevantes para este trabalho, visto que 

fornecem indícios para responder à nossa questão de pesquisa.  

 

 

3.4 Ethos discursivo 

 

Nesta tese, adotamos a concepção de ethos discursivo proposta por 

Maingueneau (2005b, 2006a, 2008a). Reconhecemos, como já dissemos em outro 

momento, o postulado de que a semântica global de um discurso permite apreender 

um ethos, considerando-o segundo uma abordagem discursiva.  

Maingueneau justifica o interesse pelo estudo da noção de cena de 

enunciação por entender que o discurso não é somente uma atividade que podemos 

descrever, ele é, acima de tudo, uma atividade que encena a própria atividade, visto 

que usar o discurso é sempre encenar a palavra (MAINGUENEAU, 2008b)33. Assim, 

o ethos, é concebido como uma dimensão da cena de enunciação, capaz de 

                                                 
33 Essa noção foi proposta por Dominique Maingueneau durante o curso Análise de Discurso 
oferecido na Universidade Federal da Bahia, em 2008 (MAINGUENEAU, 2008b). 
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oferecer uma multiplicidade de atos interpretativos construídos por diferentes 

estratégias.  

Ao empreendermos tal perspectiva, elucidamos que essa abordagem é 

distinta de um dispositivo retórico por meio do qual seria possível ao enunciador 

escolher o procedimento mais adequado ao que ele pretende dizer. Isso comprova a 

ideia de que a construção do ethos não seria um efeito de supostas estratégias nem 

decorrência de características supostamente individuais.  

Acreditamos ser de fundamental importância iniciarmos nossas 

considerações sobre ethos recordando brevemente as características do ethos 

retórico, para entendermos como a noção de ethos discursivo surge.  

O conceito de ethos oriundo da retórica é aquele ligado ao orador, à sua 

virtude, ao seu caráter; considerado como a imagem que o orador transmitia de si, 

capaz de convencer o auditório e ganhar sua credibilidade. De acordo com 

Maingueneau (2008a, p. 13), na retórica de Aristóteles, o orador poderia conquistar 

a confiança do público por intermédio de sua maneira de dizer; o ethos correspondia, 

portanto, a uma forma de persuasão.   

Muito tempo depois, em 1984, na França, o ethos começou a ser explorado 

em termos pragmáticos. Foi Ducrot, em sua teoria polifônica, quem discutiu a 

proposta aristotélica, integrando o ethos a uma conceituação enunciativa discursiva 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 11). Na verdade, Ducrot inovou assim que passou a 

entender o ethos não mais como a imagem do orador, mas como a imagem do 

locutor. Interessava não mais o indivíduo, mas o personagem.  

Maingueneau (1993), ao reinterpretar tal noção, amplia os estudos 

elaborados pela retórica reformulando a noção no quadro da AD e lhe dando nova 

roupagem. Para isso, deslocou-a para o campo do discurso, revestindo-a de uma 

voz e de uma corporalidade na cena enunciativa, postulando que “toda fala procede 

de um enunciador encarnado; mesmo quando escrito, um texto é sustentado por 

uma voz – a de um sujeito situado para além do texto” (MAINGUENEAU, 2004, p. 

95). 

Assim, acrescenta-se um caráter discursivo ao ethos e passa-se a associá-lo 

à prática discursiva (MAINGUENEAU,1993). Essa constatação permite compreender 

que o discurso não é algo acabado, pronto; ele ocorre dentro de um quadro 

interativo. Desse modo, o posicionamento do enunciador, que o faz assumir 

determinado modo de enunciação, e a participação do co-enunciador em uma cena 
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enunciativa são essenciais para a construção do sentido. Contudo, não é o estatuto 

do enunciador que decide quais efeitos se pretende produzir no co-enunciador. Na 

realidade, são exigidas do co-enunciador competências discursivas que, por sua 

vez, permitem estabelecer relações interdiscursivas com outros discursos, 

permitindo que o ethos seja desvelado. 

Adverte-nos Maingueneau (2005a, p.75) que o: 

 

[...] enunciador não é um ponto de origem estável que ‘expressaria’ 
dessa ou daquela maneira, mas é levado em conta em um quadro 
profundamente interativo, em uma instituição cultural e que implica 
papéis, lugares e momentos de enunciação legítimos, um suporte 
material e um modo de circulação para o enunciado. Na perspectiva 
da análise do discurso, não podemos, pois, contentar-nos, como a 
retórica tradicional, em fazer do ethos um meio de persuasão: ele é 
parte constitutiva da cena de enunciação, com o mesmo estatuto que 
o vocabulário ou os modos de difusão que o enunciado implica por 
seu modo de existência.  

 

Nessa perspectiva, o ethos discursivo se desenvolve em relação à noção de 

cena de enunciação, sendo parte integrante e relevante na construção do sentido. 

Na verdade, o ethos deve ser concebido como resultado de diversas interações 

construídas dentro da instância enunciativa, no momento em que o enunciador toma 

a palavra e se mostra por meio do seu discurso. É por essa razão que a 

manifestação do ethos está fortemente ligada à cena enunciativa.  

Não podemos esquecer que a categoria ethos se configura também como 

um fenômeno interativo de influência sobre o outro, o qual só é possível de ser 

apreendido na cenografia que condiciona o tom específico pelo qual fala o 

enunciador.   

Na proposta de Maingueneau (2005a, p. 70), o conceito de ethos passa a 

ser concebido como “uma voz, e, além disso, um corpo enunciante, historicamente 

especificado e inscrito em uma situação que sua enunciação ao mesmo tempo 

pressupõe e valida progressivamente”.  Para o autor, é insuficiente conceber a 

instância enunciativa apenas como um papel ou estatuto.   

Para a AD, essa noção só pode ser apreendida na cena de enunciação, com 

a interação de fatores diversificados como o código linguageiro, o registro das 

palavras, o modo de coesão, o modo de enunciação e a modulação, uma vez que, 

por sua imagem, o enunciador dá-se a conhecer a si e a seu co-enunciador. 
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Maingueneau (2005b) destaca que não devemos tomar a categoria ethos 

isoladamente na análise, já que ela é apenas uma faceta da cena de enunciação, 

integrada ao plano de enunciação.  

Maingueneau (1993, p. 45-46) esclarece que a AD realizou um duplo 

desdobramento da retórica tradicional: em um primeiro momento, afastou qualquer 

preocupação “psicologizante” e “voluntarista” de acordo com a qual o enunciador 

desempenharia o papel de sua escolha em função dos efeitos que pretendia 

produzir sobre seu co-enunciador; em um segundo momento, recorreu a uma 

concepção de ethos que de alguma forma fosse “transversal à oposição entre o oral 

e o escrito” porque os textos escritos também são sustentados por um tom, uma voz 

específica. 

A partir desse deslocamento, ethos discursivo deve ser entendido como uma 

imagem do sujeito que se diz na enunciação, depreendida do próprio discurso. Isso 

quer dizer que é parte da cena de enunciação, uma construção discursiva do 

enunciador graças a características linguísticas e sociais.  

Para Maingueneau (2006a, p. 61), “a noção de ethos é interessante por 

causa do laço crucial que ela mantém com a reflexividade enunciativa, mas também 

porque permite articular corpo e discurso em uma dimensão diferente da oposição 

empírica entre o oral e o escrito”. Assim, a categoria está crucialmente ligada ao ato 

de enunciação, ou seja, ao próprio dizer do sujeito que fala, e não a um saber 

extradiscursivo sobre o enunciador (MAINGUENEAU, 2008a, p. 13).   

Reconhecemos que o ethos discursivo não está ligado somente ao estatuto 

do enunciador, já que esse é criado e recriado pelos co-enunciadores, por 

intermédio de diversos elementos discursivos: tom, caráter, corporalidade, 

incorporação, elementos constituintes da cenografia do discurso e também, como já 

mencionamos, pelos estereótipos34, os quais circulam socialmente como categorias 

que influenciam na formação da imagem do enunciador e que podem ou não ser 

confirmados pelo processo discursivo. 

Engendrada por Maingueneau (2006a), a noção de ethos discursivo é 

pensada como sendo uma voz e um corpo relacionados à cena da enunciação, uma 
                                                 
34 Outro conceito destacado por Maingueneau (2008a, p. 18) é o estereótipo, sem o qual é impossível 
construir o ethos; os estereótipos são concebidos como um “conjunto difuso de representações 
sociais avaliadas positiva ou negativamente” e associadas a comportamentos encontrados nos mais 
diversos registros da produção semiótica da sociedade, tais como livros de moral, teatro, publicidade, 
entre outros.  
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vez que todo discurso escrito possui uma vocalidade específica, a qual o associa a 

uma origem enunciativa por intermédio de um tom que abraça tanto a escrita quanto 

a fala. 

Para Maingueneau (2006b, p. 60), o:  

 

[...] discurso, oral ou escrito, supõe um ethos: implica uma certa 
representação do corpo do seu responsável, do enunciador que se 
responsabiliza por ele. Sua fala participa de um comportamento 
global (uma maneira de se mover, de se vestir, de entrar em relação 
com o outro...). Atribuímos a ele, dessa forma, um caráter, um 
conjunto de traços psicológicos (jovial, severo, simpático...) e uma 
corporalidade (um conjunto de traços físicos e indumentários). 
‘Caráter’ e ‘corporalidade’ são inseparáveis, apóiam-se em 
estereótipos valorizados ou desvalorizados na coletividade, em que 
se produz a enunciação. As divergências entre os gêneros de 
discurso ou entre os posicionamentos concorrentes de um mesmo 
‘campo discursivo’ não são somente da ordem do ‘conteúdo’, elas 
passam também pelas divergências de ethos: tal discurso político 
implica um ethos professoral, tal outro o da linguagem livre do 
homem do povo etc. O ethos não deve, portanto, ser isolado dos 
outros parâmetros do discurso, pois contribui de maneira decisiva 
para sua legitimação.  
 

Como já explicitamos, Maingueneau (2006a, p. 99) denomina “a ação do 

ethos sobre o co-enunciador” de incorporação35. Essa “maneira pela qual o co-

enunciador se relaciona ao ethos de um discurso” faz com que se incorpore uma 

imagem com base nos indícios linguísticos fornecidos pelo próprio enunciador 

(MAINGUENEAU, 2005a, p. 72). Não podemos deixar de retomar a ideia de que o 

caráter e a corporalidade do fiador provêm de representações sociais valorizadas ou 

desvalorizadas sobre as quais a enunciação se apoia, podendo modificá-las ou 

confirmá-las.  

Ao estabelecer a noção de ethos discursivo, Maingueneau (2006a) acena 

para um estudo mais aprofundado sobre o processo de adesão dos sujeitos a 

determinado posicionamento, que pressupõe a maneira pela qual o co-enunciador 

se apropria dessa noção. Segundo Maingueneau (2006a, p. 67), “a adesão do co-

enunciador opera-se por um apoio recíproco da cena de enunciação (da qual o 

ethos participa) e do conteúdo apresentado”, sem deixar de lembrar que é por meio 

                                                 
35 Incorporação significa dar corpo à figura do enunciador por meio do fiador, permitindo a 
incorporação de formas sociais que restringem o sujeito a um espaço discursivo. De acordo com 
Maingueneau (2005b), cada discurso possui corpo próprio, um corpo textual que não é visto, mas que 
está disseminado em todos os planos discursivos e está presente em toda a parte. 
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do ethos que o co-enunciador será convocado a um lugar inscrito na cena de 

enunciação que o discurso implica. 

Ancorado nesse pressuposto, Maingueneau (2008a, p. 18) verifica que o 

ethos insere o fiador em um mundo ético36 do qual ele é parte e ao qual ele dá 

acesso. Esse mundo ético é ativado por meio da leitura e subsume certo número de 

situações estereotípicas relacionadas a comportamentos peculiares. Dessa forma, 

cada ethos está associado a um mundo ético, a situações, a lugares e a grupos de 

estereótipos. São as representações coletivas, as quais estabelecem parcialmente a 

apresentação de si e sua eficácia em determinada cultura, que ativam mundos 

éticos relacionados ao modo de dizer.  

Nessa perspectiva, detectamos que a qualidade do ethos está associada à 

imagem de fiador em razão de conferir a si próprio uma identidade correspondente 

ao mundo que deverá ser construído no discurso. Não há como negar, desse modo, 

que a concepção de ethos não possa ser vista como procedimento ou como 

estratégia, pois é o fiador que legitima sua maneira de dizer por seu próprio 

enunciado, e a cena de enunciação é, ao mesmo tempo e paradoxalmente,: 

 

[...] aquela de onde o discurso vem e aquela que ele engendra; ela 
legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, deve 
estabelecer que essa cena de onde a fala emerge é precisamente a 
cena requerida para enunciar [...] São os conteúdos desenvolvidos 
pelo discurso que permitem especificar e validar a própria cena e o 
próprio ethos, pelos quais esses conteúdos surgem 
(MAINGUENEAU, 2005a, p. 77-78). 

 
 

É preciso compreender que para Maingueneau (2008b)37, o ethos é uma 

dimensão da cena de enunciação e sua abordagem é uma maneira de levar em 

conta uma dimensão psicofísica sobre quem fala no discurso, pois, ao falar, o 

indivíduo constrói uma imagem de si com base em características linguísticas e 

sociais. Nesse sentido, Maingueneau (2005a) não toma essa categoria como 

autônoma, por entender que, na verdade, ela é um autorretrato discursivo, integrante 

do plano discursivo.  

                                                 
36 Maingueneau (2008a, p. 18) cita como exemplos o mundo ético dos executivos dinâmicos, o das 
celebridades e o dos ricos emergentes. 
 
37 Vide nota de rodapé 33. 



 
 

93 
 

Maingueneau (2005b) integra a noção de ethos à semântica global, como 

uma das dimensões do discurso. Isso significa que o enunciador deve conferir a si 

mesmo e a seu co-enunciador certo status para legitimar seu dizer: ele se outorga, 

no discurso, a uma posição institucional e marca sua relação com um saber. 

Cenografia e ethos implicam, assim, um processo conjunto: desde a emergência, a 

palavra traz um ethos que é validado progressivamente. Portanto, não deixa de ser o 

ethos uma maneira de enlaçar o co-enunciador no discurso. 

Na perspectiva do pensamento de Maingueneau (2005b), podemos dizer 

que o ethos atua nos processos de produção de sentido dos discursos em conjunto 

com outras instâncias discursivas, tais como o tema, o tom, os modos de coesão, o 

vocabulário, a cena, o gênero, entre outros. Mas é graças à cenografia que o ethos 

confere credibilidade às enunciações, que os discursos manifestam uma 

representação, mais ou menos unificada e coerente do mundo indígena tupiniquim, 

na medida em que desvelam um ethos discursivo que colabora para a compreensão 

e explicação desse contexto. 

As considerações sobre o ethos discursivo levam-nos a compreendê-lo 

como uma noção imbricada na questão da identidade, mesmo sendo uma noção 

intuitiva que se dá por meio de uma percepção complexa, fundamentalmente 

híbrida, retirando suas informações do material linguístico e do social. Dessa forma, 

não podemos negar que o ethos é possuidor de uma vocação interdisciplinar e 

plural, em um viés plurissemiótico, pois articula verbal e não verbal. Isso se dá 

porque o ethos se elabora por intermédio de uma percepção complexa, mobilizadora 

de afetividade do co-enunciador, que extrai suas informações do material linguístico 

e do ambiente.  

Por fim, temos que “o ethos é coextensivo a toda a enunciação” 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 79), entendido como uma construção discursiva, que se 

corporaliza na enunciação, deixa rastros no discurso, atua no processo de interação 

e constrói as manifestações discursivas.  

Feito esse percurso teórico, no próximo capítulo, passamos à análise do 

corpus constituído. 
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CAPÍTULO IV - A SEMÂNTICA GLOBAL NO FUNCIONAMENTO DE PRÁTICAS 
DISCURSIVAS INDÍGENAS TUPINIQUINS 

 
 

Neste capítulo, analisamos o corpus constituído, 46 discursos indígenas 

escritos em língua portuguesa, com o objetivo de verificar de que modo os planos da 

semântica global operam no funcionamento dessas práticas culturais vivenciadas 

pelos tupiniquins e que efeitos de sentido ali estão presentificados.  

Para tanto, centramo-nos na análise de: 

 

(i) 15 discursos da aldeia Caieiras Velhas;  

(ii) 16 discursos da aldeia Comboios;  

(iii)  05 discursos da aldeia Irajá; 

(iv)  10 discursos da aldeia Pau-Brasil. 

 

O ponto de partida para a análise dos discursos foi verificar se eles 

depreendiam estratégias construídas em torno de temas que espelham a vida da 

aldeia, a relação com o outro e a própria essência humana. Para isso, agrupamos os 

discursos por aldeias e, em seguida, procedemos à aplicação das categorias de 

análise. Enumeramos os discursos para melhor agrupá-los e organizarmos a análise 

da seguinte forma: discursos 1 a 15 (aldeia Caieiras Velhas), discursos 16 a 31 

(aldeia Comboios); discursos 32 a 36 (aldeia Irajá) e discursos 37 a 46 (aldeia Pau-

Brasil). 

Por meio das análises pretendemos verificar as relações interdiscursivas, a 

subjetividade e as formas de manifestações culturais que perpassam as práticas 

discursivas da população indígena tupiniquim; identificar as representações de 

tradição, os traços históricos e socioculturais materializados linguisticamente no 

corpus selecionado e que constroem um lugar social de indígena e depreender a 

imagem (ethos discursivo) do sujeito indígena subjacente no discurso, relacionando-

a às imagens de indígenas construídas historicamente no imaginário nacional. 

Defendemos que os mecanismos e os procedimentos enunciativos que 

explicitam os modos de dizer dos discursos indígenas estão submetidos a um 

sistema de restrições semânticas que orquestra todas as dimensões do discurso e, 

ao mesmo tempo, organiza tanto a produção quanto a circulação desses discursos.  
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Serão tomadas como categorias de análise o interdiscurso, a competência 

interdiscursiva, os planos da semântica global (o vocabulário, a intertextualidade, o 

tema, o estatuto do enunciador e do co-enunciador, a dêixis discursiva, o modo de 

enunciação, a coesão, além da cenografia e do ethos discursivo), a polêmica como 

interincompreensão e a prática discursiva. 

Para garantirmos uma regularidade analítica na análise do corpus e 

aplicarmos as categorias selecionadas fizemos o seguinte procedimento: 

Após a leitura de todos os discursos, procedemos a uma aproximação dos 

temas abordados em cada um deles. Essa etapa foi importante para a escolha dos 

critérios que permitiram as análises. Contudo, fomos percebendo que muitos dos 

discursos dialogavam/se entrecruzavam com os de outras aldeias, em razão de 

diversos aspectos, entre eles, destacavam-se a temática, a cenografia e o 

interdiscurso. Preferimos, então, agrupar os discursos por temas, e, à medida que 

iam repetindo categorias, fomos vendo possibilidades de acenar para os discursos 

que remetiam às mesmas questões. Desse modo, encontramos discursos que foram 

analisados de forma mais breve, mas que garantem a aplicação das categorias 

pretendidas. Por vezes, mesmo selecionando as categorias para cada discurso, 

alguns ultrapassaram as indicadas. Também destacamos que há alguns discursos 

em que o tema não é tão similar, mas para não deixá-lo isolado, aproximamos a um 

grupo de temas; afinal, nas análises, não tratamos nada de forma arbitrária. 

Sabemos que a semântica global, em suas diversas dimensões, possibilita-

nos olhar os discursos em sua amplitude. Como visamos a examinar o papel da 

semântica global no funcionamento de práticas discursas indígenas tupiniquins, 

optamos por buscar em cada discurso o que era necessário para demonstrá-la. 

Mesmo sabendo que todas as categorias poderiam ser aplicadas, optamos por tratar 

uma quantidade de análises que pudesse nos auxiliar no alcance dos objetivos 

desta 

pesquisa.  

Desse modo estabelecemos a seguinte organização: 

 

Nos discursos 01, 05, 10, 18 e 28, analisamos o interdiscurso, as cenas de 

enunciação (enfatizando a cenografia) e a semântica global em suas dimensões: 

ethos discursivo, modo de enunciação, tema, considerando também nos discursos 
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01 e 18, o código linguageiro e a intertextualidade e nos discursos 01, 05 e 18, a 

dêixis discursiva. 

 

Nos discursos 03, 11, 13 e 22, analisamos o interdiscurso e a semântica 

global em suas dimensões: código linguageiro e intertextualidade. 

 

Nos discursos 04, 39, 42 e 43, analisamos o interdiscurso, as cenas de 

enunciação (enfatizando a cenografia) e a semântica global em suas dimensões: 

estatuto do enunciador e do co-enunciador, ethos discursivo, código linguageiro e 

tema. 

 

Nos discursos 07, 09 e 35, analisamos o interdiscurso, as cenas de 

enunciação (enfatizando a cenografia) e a semântica global em suas dimensões: 

ethos discursivo e código linguageiro, considerando também, nos discursos 07 e 35, 

a intertextualidade. 

 

Nos discursos 33 e 41, analisamos o interdiscurso, as cenas de enunciação 

(enfatizando a cenografia) e a semântica global em suas dimensões: tema, ethos 

discursivo e modo de coesão. 

 

Nos discursos 14, 19 e 30, analisamos o interdiscurso, as cenas de 

enunciação (enfatizando a cenografia) e a semântica global em suas dimensões: 

ethos discursivo, considerando também, nos discursos 14 e 30, a intertextualidade. 

 

Nos discursos 02, 06, 12, 16, analisamos o interdiscurso, as cenas de 

enunciação (enfatizando a cenografia) e a semântica global em suas dimensões: 

modo de enunciação, ethos discursivo, considerando também, nos discursos 02, 06 

e 12, o estatuto do enunciador e do co-enunciador, nos discursos 02 e 06, a 

intertextualidade, e nos discursos 02 e 12, a dêixis discursiva. 

 

Nos discursos 08, 15, 25, 26, 37, 44, 45 e 46, analisamos o interdiscurso, as 

cenas de enunciação (enfatizando a cenografia) e a semântica global em suas 

dimensões: tema e modo de coesão. 
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Nos discursos 07, 32 e 38, analisamos o interdiscurso, as cenas de 

enunciação (enfatizando a cenografia) e a semântica global em suas dimensões: 

estatuto do enunciador e do co-enunciador, código linguageiro, tema, modo de 

coesão, ethos discursivo, considerando também, no discurso 38, a intertextualidade. 

 

Nos discursos 17, 20, 23, 24, 27, 29, 31 e 40, analisamos o interdiscurso, as 

cenas de enunciação (enfatizando a cenografia) e a semântica global em suas 

dimensões: ethos discursivo, código linguageiro, considerando também, nos 

discursos 17, 20 e 24, a intertextualidade. 

 

Nos discursos 18, 21, 34 e 36, analisamos o interdiscurso, as cenas de 

enunciação (enfatizando a cenografia) e a semântica global em suas dimensões: 

modo de enunciação, ethos discursivo e tema. 

 

Com base na organização descrita, analisamos o corpus selecionado, 

levando em consideração as condições de produção do discurso: circunstâncias 

enunciativas (tempo e espaço) e o contexto socio-histórico-cultural de produção. 

Esse percurso é norteado pelos conceitos principais delimitados em nosso 

referencial teórico.  

 

 

4.1 Análise dos discursos da aldeia Caieiras Velhas 
 

 
Discurso 0138 
 
Maria Borralheira - versão Tupinikim 
 
Num lugar muito distante havia um castelo, onde moravam uma 
rainha má, suas duas filhas e uma sobrinha da rainha que fora criada 
por ela, devido a morte de seus pais quando tinha só três anos de 
idade. 
Seu nome era Maria e apelidada por suas primas de Maria 
Borralheira. Ela era maltratada por sua tia que a fazia de sua criada. 
Era tratada como uma escrava e também humilhada pelas primas 
que a desrespeitavam e tinham muita inveja dela, pois desde 

                                                 
38 Os 46 discursos tupiniquins, objetos de nossa análise, foram redigitados de acordo com os originais 
da coletânea Os tupinikim e guarani contam.... 
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pequena Maria era muito bonita, e assim cresceu com seu encanto e 
beleza. 
Aos quinze anos de idade, ela vivia insatisfeita com a rainha que 
frequentava festas e passeios mas nunca a levava, alegando que 
não poderia levá-la por não ter roupas apropriadas para aquelas 
ocasiões. Toda vez que ouvia esses tipos de comentários, Maria se 
sentia muito rejeitada e caia em prantos. Ela tinha que suportar suas 
primas que debochavam dela, chamando-a de Maria borralheira. 
Um certo dia quando a família estava se aprontando para ir a uma 
festa, Maria entristeceu-se por saber que não poderia ir, então saiu 
desesperada, chorando muito, em direção ao curral e ao se 
aproximar encontrou uma cabeça de cavalo, pendurada em um 
tronco de uma árvore, que ao avistá-la perguntou-lhe: 
— Por que choras tanto Maria? 
Ela respondeu: 
— Choro porque todas as vezes que minha família vai a algum lugar, 
não me leva. 
A cabeça de cavalo falante disse: 
— Isso menos custa Maria, você me pega, depois me dá um banho e 
após o banho, você me enxuga. Por fim me põe no curral dos 
carneiros, em seguida, vai para seu castelo, chegando lá vai 
encontrar tudo o que precisa para ir à festa. 
E assim aconteceu quando chegou no castelo, viu sua família já de 
saída, mas passou rapidamente para o seu humilde quarto. No 
momento em que entrou, seus olhos se maravilharam ao ver um 
lindo vestido entre um par de sapatos e belíssimas joias. Meio 
atrapalhada, vestiu-se e imediatamente sua beleza foi resgatada. 
Olhou-se no espelho e deu gritos e pulos de alegria ao contemplar 
tanta formosura, e sem perder tempo, saiu do castelo. 
Ao sair, havia uma carruagem a sua espera. Junto com esta 
carruagem estava a pessoa que guiaria e um moço de rara beleza 
que se apresentou como príncipe do reino perdido. Então, houve 
uma longa conversa entre eles, no final da qual o príncipe disse: 
— Maria, você vai ser o centro das atenções na festa. Lá eu irei 
servi-la como bebida um vinho, mas a primeira taça você terá que 
beber e não poderá dar a ninguém, pois se alguma pessoa beber 
antes de você, eu não poderei mais ficar a seu lado, além disso, você 
passará muita vergonha. E se quiser me encontrar novamente terá 
que usar seis vestidos de barra de aço e chegar até a mim na lagoa 
dourada. Mas pode ficar tranquila que eu lhe ajudarei a encontrar 
estes vestidos. 
Logo Maria o tranquilizou dizendo que nada aconteceria, pois tomaria 
o máximo de cuidado. E assim deu-se por encerrado o assunto. 
Percorreram alguns minutos até chegar ao local da festa. Ao 
entrarem no castelo, foram recepcionados pelos convidados que 
ficaram admirados e encantados ao verem aquela linda princesa ao 
seu lado, até mesmo a rainha má e suas filhas que se espantavam 
ao ver aquela suposta princesa: “semelhante à Maria”, segundo uma 
das filhas, muito desconfiada, mas logo foi convencida pela mãe que 
disse: 
— Isso é impossível! Não pode ser Maria! Ela não tinha nenhum 
vestido para vir à festa, não pode ser ela. 
No momento em que o príncipe estava servindo uma taça de vinho à 
princesa, a rainha má e suas filhas se aproximaram do casal. 
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Naquele momento, Maria estava radiante de tanta felicidade e ainda 
não acreditava que estava naquela festa, parecia um sonho. 
Ao ver sua família, não se conteve, deu a primeira taça de vinho a 
sua tia. No mesmo instante em que a rainha bebeu, Maria perdeu o 
encanto, Ficou com um vestido velho e muito sujo, descalça e toda 
descabelada, do mesmo jeito que estava quando conheceu o 
príncipe ainda em forma de uma cabeça de cavalo falante. 
Ao ver todos sorrindo, principalmente suas primas que a 
envergonhavam no meio daquelas pessoas naquela hora, Maria 
sentiu-se muito sozinha, o príncipe já não se encontrava mais ao seu 
lado. 
Saiu às presas do salão, procurou pela carruagem, mas não a 
encontrou, caminhou por um longo tempo pensando o que iria fazer 
de sua vida diante daquela situação e como iria “enfrentar” a sua 
família. De repente lembrou-se do que fora dito anteriormente pelo 
príncipe de como poderia encontrá-lo. Lembrou-se também dos 
vestidos de aço, mas não sabia como encontrá-los. Mesmo assim 
resolveu procurar o seu destino e em vez de voltar para o castelo da 
rainha má, percorreu um caminho que jamais havia visto. 
Caminhou exaustivamente cerca de dois dias, quando encontrou o 
primeiro vestido. Ficou muito contente e logo acendeu a esperança 
de reencontrar o príncipe e seu maior objetivo: a felicidade. 
Prosseguiu ainda vários dias, quando ia sendo gasto o vestido que 
usava, logo encontrava outro e foi assim até encontrar o sexto 
vestido. Por fim, quando o último vestido já estava bem gasto, 
encontrou um velhinho que surpreendentemente sabia seu nome. 
— Maria, quando você chegar à lagoa dourada vai encontrar muitos 
animais, todos gritando de sede, mas nenhum deles poderá beber 
água antes do cavalo branco. 
Indicou-lhe ainda em que lugar o cavalo beberia água e como 
poderia agarrá-lo. Maria ouviu atentamente o velhinho e depois 
prosseguiu sua caminhada. 
Ao chegar à lagoa dourada, ficou assustada ao ver tantos animais 
gritando ao mesmo tempo, correndo de um lado para o outro, 
desesperados de sede. Maria resolveu se esconder onde o velhinho 
tinha aconselhado a esperar o cavalo branco. Lá ficou por um bom 
tempo à sua espera. 
No momento em que o cavalo chegou foi um silêncio total naquele 
lugar, parecia que não havia nenhuma daqueles animais que antes 
gritavam como loucos. Logo percebeu que o cavalo branco tinha 
chegado. Bem escondida Maria ficou ali mesmo à espera do grande 
momento. 
Finalmente apareceu o cavalo branco à sua frente. Logo lembrou-se 
do que fora dito pelo velhinho sobre a maneira de capturá-lo. Sem 
perceber a presença de Maria, o cavalo fez um movimento para 
beber água. Sem perder tempo, Maria pulou no pescoço do animal, 
agarrando-o com toda força que ainda lhe restava. O cavalo pulava e 
relinchava, fazendo de tudo para escapar dos braços da moça mas 
não conseguiu e, ao enfraquecer-se caiu no chão e transformou-se 
em príncipe. Aquele momento foi de muita alegria e emoção, 
principalmente para o príncipe que havia se livrado de uma terrível 
maldição. 
Num piscar de olhos, os dois não se encontravam mais ali e sim num 
grandioso castelo. 
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Os dois reinaram numa grande nação ao lado de súditos, sendo 
felizes até o restante de suas vidas. 
 
Contada por Jandira Coutinho (75 anos) 
Narrada e escrita por Josias Benedito Pereira 
 

A seguir, procedemos à análise. 
 
 

Recorte 01 
 
Num lugar muito distante havia um castelo, onde moravam uma 
rainha má, suas duas filhas e uma sobrinha da rainha que fora criada 
por ela, devido a morte de seus pais quando tinha só três anos de 
idade. 
Seu nome era Maria e apelidada por suas primas de Maria 
Borralheira. Ela era maltratada por sua tia que a fazia de sua criada. 
Era tratada como uma escrava e também humilhada pelas primas 
que a desrespeitavam e tinham muita inveja dela, pois desde 
pequena Maria era muito bonita, e assim cresceu com seu encanto e 
beleza. 
Aos quinze anos de idade, ela vivia insatisfeita com a rainha que 
frequentava festas e passeios mas nunca a levava, alegando que 
não poderia levá-la por não ter roupas apropriadas para aquelas 
ocasiões. Toda vez que ouvia esses tipos de comentários, Maria se 
sentia muito rejeitada e caia em prantos. Ela tinha que suportar suas 
primas que debochavam dela, chamando-a de Maria borralheira. 

 

Temos engendrada, neste primeiro fragmento, uma cenografia comum que 

encontramos nos contos de fada. A dêixis discursiva marca o espaço discursivo 

“Num lugar muito distante havia um castelo [...]” e o tempo discursivo, como 

atestamos em “Aos quinze anos de idade”. A cena se constitui com a apresentação 

das personagens: a rainha má, suas duas filhas e a sobrinha da rainha, órfã desde 

os três anos, cujo nome, Maria, já revela a interferência da cultura europeia. É 

propício destacar que Maria não é um nome comum na tradição indígena. A cena 

explicita que Maria era apelidada de Borralheira, pois era tratada como criada, 

embora fosse invejada pela beleza, como atestamos nos enunciados que seguem:  

 

Ela era maltratada por sua tia que a fazia de sua criada. Era tratada 
como uma escrava e também humilhada pelas primas que a 
desrespeitavam e tinham muita inveja dela, pois desde pequena 
Maria era muito bonita, e assim cresceu com seu encanto e beleza;  
 
Toda vez que ouvia esses tipos de comentários, Maria se sentia 
muito rejeitada e caia em prantos. Ela tinha que suportar suas primas 
que debochavam dela, chamando-a de Maria borralheira.  
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Evidenciamos que os enunciados supracitados ressaltam a beleza e o 

encanto encontrados na jovem. Os efeitos de sentido que se cristalizam nesse 

excerto nos fazem observar a valorização da beleza, um tema pouco comum nos 

discursos indígenas. 

Nessa perspectiva, os efeitos de sentido que o interdiscurso provoca se 

configuram pela interação da memória discursiva e pela reatualização dos contos de 

fada, em específico, A Gata Borralheira ou Cinderela, com as devidas adaptações. 

Aliás, o próprio título, Maria Borralheira, já aponta para uma materialidade discursiva 

que a princípio descaracteriza o discurso indígena e, ao mesmo tempo, indica como 

esse discurso é atravessado pela cultura europeia.  

Por sua forma de dizer e por seu estatuto, o apelo do enunciador a um 

discurso que remete ao conto de fadas funciona como um espaço representativo, 

construído com o propósito de alcançar a adesão dos co-enunciadores na 

cenografia que é instaurada.  

 

Recorte 02 
 
Um certo dia quando a família estava se aprontando para ir a uma 
festa, Maria entristeceu-se por saber que não poderia ir, então saiu 
desesperada, chorando muito, em direção ao curral e ao se 
aproximar encontrou uma cabeça de cavalo, pendurada em um 
tronco de uma árvore, que ao avistá-la perguntou-lhe: 
— Por que choras tanto Maria? 
Ela respondeu: 
— Choro porque todas as vezes que minha família vai a algum lugar, 
não me leva. 
A cabeça de cavalo falante disse: 
— Isso menos custa Maria, você me pega, depois me dá um banho e 
após o banho, você me enxuga. Por fim me põe no curral dos 
carneiros, em seguida, vai para seu castelo, chegando lá vai 
encontrar tudo o que precisa para ir à festa. 
E assim aconteceu quando chegou no castelo, viu sua família já de 
saída, mas passou rapidamente para o seu humilde quarto. No 
momento em que entrou, seus olhos se maravilharam ao ver um 
lindo vestido entre um par de sapatos e belíssimas joias. Meio 
atrapalhada, vestiu-se e imediatamente sua beleza foi resgatada. 
Olhou-se no espelho e deu gritos e pulos de alegria ao contemplar 
tanta formosura, e sem perder tempo, saiu do castelo. 
Ao sair, havia uma carruagem a sua espera. Junto com esta 
carruagem estava a pessoa que guiaria e um moço de rara beleza 
que se apresentou como príncipe do reino perdido. Então, houve 
uma longa conversa entre eles, no final da qual o príncipe disse: 
— Maria, você vai ser o centro das atenções na festa. Lá eu irei 
servi-la como bebida um vinho, mas a primeira taça você terá que 
beber e não poderá dar a ninguém, pois se alguma pessoa beber 
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antes de você, eu não poderei mais ficar a seu lado, além disso, você 
passará muita vergonha. E se quiser me encontrar novamente terá 
que usar seis vestidos de barra de aço e chegar até a mim na lagoa 
dourada. Mas pode ficar tranquila que eu lhe ajudarei a encontrar 
estes vestidos. 
 

Nesse recorte, embora o discurso tenha sido produzido por sujeitos 

tupiniquins, evidenciamos que a relação intertextual é validada em um campo 

distinto, como é o caso do discurso literário/dos contos de fada. Desse modo, para a 

legitimação desse discurso o co-enunciador faz uso da competência interdiscursiva, 

pois essa prática discursiva remete claramente às interferências culturais, históricas 

e sociais a que os tupiniquins foram submetidos. Assim, temos presente uma 

intertextualidade externa. 

A escolha do vocabulário também marca o posicionamento no campo 

discursivo literário/dos contos de fada, como verificamos em: 

 

E assim aconteceu quando chegou no castelo, viu sua família já de 
saída, mas passou rapidamente para o seu humilde quarto. No 
momento em que entrou, seus olhos se maravilharam ao ver um 
lindo vestido entre um par de sapatos e belíssimas joias. Meio 
atrapalhada, vestiu-se e imediatamente sua beleza foi resgatada. 
Olhou-se no espelho e deu gritos e pulos de alegria ao contemplar 
tanta formosura, e sem perder tempo, saiu do castelo. 
 

Atestamos, ainda, a presença de um discurso do sobrenatural, confirmada 

nos seguintes enunciados: “Maria entristeceu-se por saber que não poderia ir, então 

saiu desesperada, chorando muito, em direção ao curral e ao se aproximar 

encontrou uma cabeça de cavalo, pendurada em um tronco de uma árvore, que ao 

avistá-la perguntou-lhe” [grifo nosso].  

Para se inserir na cena, o co-enunciador precisa tecer correspondência com 

outros discursos, em um espaço de circulação semântica articulado sobre uma 

descontinuidade fundadora que é a fonte da interincompreensão, a qual só pode 

remeter a rupturas que o discurso, em si mesmo, jamais poderia explicar. Assim, 

“mesmo que a análise do espaço discursivo não vá além de um estudo imanente, a 

estrutura de seu objeto exige sua ultrapassagem” (MAINGUENEAU, 2005b, p. 171). 

Nesse recorte, o enunciador constrói a cenografia utilizando o discurso 

direto, o que denota que houve um ato de fala. Observamos como o enunciador 

utiliza esse ato de fala como interdiscurso, como atestamos em: 
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— Maria, você vai ser o centro das atenções na festa. Lá eu irei 
servi-la como bebida um vinho, mas a primeira taça você terá que 
beber e não poderá dar a ninguém, pois se alguma pessoa beber 
antes de você, eu não poderei mais ficar a seu lado, além disso, você 
passará muita vergonha. E se quiser me encontrar novamente terá 
que usar seis vestidos de barra de aço e chegar até a mim na lagoa 
dourada. Mas pode ficar tranquila que eu lhe ajudarei a encontrar 
estes vestidos. 

 

A utilização do discurso direto aliado ao posicionamento assumido pelo 

enunciador diante da imitação da realidade permite-nos inserir o discurso no campo 

literário. Quanto à relação interdiscursiva construída nesse discurso, podemos 

destacar que, ao assumir uma posição enunciativa, há uma incompatibilidade entre 

os discursos indígena e literário, que ao mesmo tempo permite construir esse 

discurso. Trata-se da interincompreensão regrada, da polêmica. 

Além disso, o enunciador ao se mostrar em terceira pessoa, abstendo-se em 

relação ao que vai relatar, começa a revelar o ethos na medida em que se inscreve 

na cenografia. 

 

Recorte 03 
 
Logo Maria o tranquilizou dizendo que nada aconteceria, pois tomaria 
o máximo de cuidado. E assim deu-se por encerrado o assunto. 
Percorreram alguns minutos até chegar ao local da festa. Ao 
entrarem no castelo, foram recepcionados pelos convidados que 
ficaram admirados e encantados ao verem aquela linda princesa ao 
seu lado, até mesmo a rainha má e suas filhas que se espantavam 
ao ver aquela suposta princesa: “semelhante à Maria”, segundo uma 
das filhas, muito desconfiada, mas logo foi convencida pela mãe que 
disse: 
— Isso é impossível! Não pode ser Maria! Ela não tinha nenhum 
vestido para vir à festa, não pode ser ela. 
No momento em que o príncipe estava servindo uma taça de vinho à 
princesa, a rainha má e suas filhas se aproximaram do casal. 
Naquele momento, Maria estava radiante de tanta felicidade e ainda 
não acreditava que estava naquela festa, parecia um sonho. 
Ao ver sua família, não se conteve, deu a primeira taça de vinho a 
sua tia. No mesmo instante em que a rainha bebeu, Maria perdeu o 
encanto, Ficou com um vestido velho e muito sujo, descalça e toda 
descabelada, do mesmo jeito que estava quando conheceu o 
príncipe ainda em forma de uma cabeça de cavalo falante. 
Ao ver todos sorrindo, principalmente suas primas que a 
envergonhavam no meio daquelas pessoas naquela hora, Maria 
sentiu-se muito sozinha, o príncipe já não se encontrava mais ao seu 
lado. 
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Neste fragmento, o modo de enunciação vai sendo construído pela voz 

enunciativa que dá voz e corpo ao enunciador. O tom discursivo é o do inacreditável, 

do maravilhoso, o qual está apoiado nas duas dimensões discursivas, a do 

enunciador e a do co-enunciador. Essa voz própria que o discurso produz, mesmo 

quando ele a nega, está apoiada no caráter (traços psicológicos) e na corporalidade 

(maneira de se vestir) do enunciador, que desvela um ethos conhecedor do 

fantástico, do sobrenatural. Trata-se de identificar as particularidades da voz que a 

semântica impõe. 

A incorporação desse co-enunciador no discurso vai além da identificação 

com o fiador. É o mundo ético dos contos de fada, de histórias fantásticas, do qual o 

fiador participa que dá acesso a essa incorporação: o co-enunciador constrói a 

representação social do fiador a partir dos indícios textuais que sinalizam um caráter 

e uma corporalidade.  

Notamos que o encadeamento discursivo é o do conto de fadas, como 

podemos verificar nestes indícios textuais: “Ao entrarem no castelo, foram 

recepcionados pelos convidados que ficaram admirados e encantados ao verem 

aquela linda princesa [...]” e “No mesmo instante em que a rainha bebeu, Maria 

perdeu o encanto, Ficou com um vestido velho e muito sujo, descalça e toda 

descabelada, do mesmo jeito que estava quando conheceu o príncipe ainda em 

forma de uma cabeça de cavalo falante”. O modo de coesão encadeia os parágrafos 

e o próprio tema, com remissões internas sobre o conto da Gata Borralheira. 

 
Recorte 04 
 
Saiu às presas do salão, procurou pela carruagem, mas não a 
encontrou, caminhou por um longo tempo pensando o que iria fazer 
de sua vida diante daquela situação e como iria “enfrentar” a sua 
família. De repente lembrou-se do que fora dito anteriormente pelo 
príncipe de como poderia encontrá-lo. Lembrou-se também dos 
vestidos de aço, mas não sabia como encontrá-los. Mesmo assim 
resolveu procurar o seu destino e em vez de voltar para o castelo da 
rainha má, percorreu um caminho que jamais havia visto. 
Caminhou exaustivamente cerca de dois dias, quando encontrou o 
primeiro vestido. Ficou muito contente e logo acendeu a esperança 
de reencontrar o príncipe e seu maior objetivo: a felicidade. 
Prosseguiu ainda vários dias, quando ia sendo gasto o vestido que 
usava, logo encontrava outro e foi assim até encontrar o sexto 
vestido. Por fim, quando o último vestido já estava bem gasto, 
encontrou um velhinho que surpreendentemente sabia seu nome. 
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— Maria, quando você chegar à lagoa dourada vai encontrar muitos 
animais, todos gritando de sede, mas nenhum deles poderá beber 
água antes do cavalo branco. 
Indicou-lhe ainda em que lugar o cavalo beberia água e como 
poderia agarrá-lo. Maria ouviu atentamente o velhinho e depois 
prosseguiu sua caminhada. 
Ao chegar à lagoa dourada, ficou assustada ao ver tantos animais 
gritando ao mesmo tempo, correndo de um lado para o outro, 
desesperados de sede. Maria resolveu se esconder onde o velhinho 
tinha aconselhado a esperar o cavalo branco. Lá ficou por um bom 
tempo à sua espera. 
No momento em que o cavalo chegou foi um silêncio total naquele 
lugar, parecia que não havia nenhuma daqueles animais que antes 
gritavam como loucos. Logo percebeu que o cavalo branco tinha 
chegado. Bem escondida Maria ficou ali mesmo à espera do grande 
momento. 
Finalmente apareceu o cavalo branco à sua frente. Logo lembrou-se 
do que fora dito pelo velhinho sobre a maneira de capturá-lo. Sem 
perceber a presença de Maria, o cavalo fez um movimento para 
beber água. Sem perder tempo, Maria pulou no pescoço do animal, 
agarrando-o com toda força que ainda lhe restava. O cavalo pulava e 
relinchava, fazendo de tudo para escapar dos braços da moça mas 
não conseguiu e, ao enfraquecer-se caiu no chão e transformou-se 
em príncipe. Aquele momento foi de muita alegria e emoção, 
principalmente para o príncipe que havia se livrado de uma terrível 
maldição. 
Num piscar de olhos, os dois não se encontravam mais ali e sim num 
grandioso castelo. 
Os dois reinaram numa grande nação ao lado de súditos, sendo 
felizes até o restante de suas vidas. 

 

O enunciador marca o tom do fantástico, sinalizando temas tratados 

comumente em contos de fada, como vemos em:  

 
O cavalo pulava e relinchava, fazendo de tudo para escapar dos 
braços da moça mas não conseguiu e, ao enfraquecer-se caiu no 
chão e transformou-se em príncipe. Aquele momento foi de muita 
alegria e emoção, principalmente para o príncipe que havia se livrado 
de uma terrível maldição. 
Num piscar de olhos, os dois não se encontravam mais ali e sim num 
grandioso castelo. 

 

Novamente, a cenografia criada remete aos contos de fada ou maravilhosos. 

Os detalhes que compõem o discurso refletem o ethos conhecedor do fantástico, do 

maravilhoso. Verificamos que o enunciador é caracterizado pelo tom do 

conhecimento do universo fantástico, como observamos nestes dois fragmentos: 

 

Saiu às presas do salão, procurou pela carruagem, mas não a 
encontrou, caminhou por um longo tempo pensando o que iria fazer 
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de sua vida diante daquela situação e como iria “enfrentar” a sua 
família. De repente lembrou-se do que fora dito anteriormente pelo 
príncipe de como poderia encontrá-lo. Lembrou-se também dos 
vestidos de aço, mas não sabia como encontrá-los. Mesmo assim 
resolveu procurar o seu destino e em vez de voltar para o castelo da 
rainha má, percorreu um caminho que jamais havia visto.  
 
Num piscar de olhos, os dois não se encontravam mais ali e sim num 
grandioso castelo. 
Os dois reinaram numa grande nação ao lado de súditos, sendo 
felizes até o restante de suas vidas. 
 

O modo de enunciação que se depreende da materialidade linguística indica 

e confirma um discurso voltado para o fantástico, para o conto de fadas. Ao longo do 

discurso, o enunciador recorre a itens lexicais relacionados ao mundo dos contos de 

fada, como verificamos no emprego dos seguintes vocábulos: “castelo”, “rainha má”, 

“carruagem”, “criada”, “príncipe”, “princesa”, “reino”, “festa”, “taça”, “cavalo branco”, 

“vestido”, “maldição”, “nação”, “súditos”. Entendemos que o uso do código 

linguageiro de outro campo discursivo, nesse caso, o de contos fantásticos, revela a 

presença da aculturação a que os tupiniquins foram submetidos. Verifica-se que não 

se fala no indígena em nenhum momento do discurso. O mundo ético acionado é o 

dos contos maravilhosos. 

O encadeamento que é dado ao discurso, principalmente quanto à 

construção do tema, desvela um modo de coesão específico, ao mesmo tempo 

atravessado por um discurso não indígena.  A temática do conto de fadas 

apresentada nesse discurso precisa ser integrada, pois não é compatível com as 

coerções semânticas do discurso indígena.  

Por fim, destacamos que nesse discurso é nítida a influência da cultura 

ocidental (histórias de conto de fadas), manifestação que cria a polêmica, a qual 

auxilia na definição da identidade desse novo discurso. Trata-se do mecanismo 

polêmico que faz parte da identidade do discurso em que há uma tradução do outro, 

uma relação de embate entre as formações discursivas derivadas do interdiscurso.  

 

Discurso 02 
 
Uma grande amizade 
 
Em um lugar muito distante nasceram dois meninos, no mesmo dia. 
Um dos meninos era filho de um rei e se chamava Alexandre e o 
outro era filho de um sapateiro e foi chamado de João. Os dois 
meninos, Alexandre e João, se conheciam. Alexandre descia do seu 
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castelo para brincar com João que morava em uma humilde casinha. 
Eles viviam como se fossem irmãos e nunca se separavam. 
Um dia Alexandre ouviu seu pai falando que João estava ensinando 
muita coisa errada para seu filho e por isso iria matá0lo. 
Ouvindo isso, Alexandre ficou desesperado, pois jamais conseguiria 
ficar sem seu querido amigo. Então Alexandre falou para João: 
— João, nós vamos nos separar mas o que eu achar eu levo para 
você e o que você achar leva para mim. 
E assim ficou combinado os dois partiram para rumos opostos. 
Depois de ter andado algum tempo, Alexandre achou uma aliança e 
pegou para dar a João. 
Depois de ter andado alguns dias João encontrou uma moça e levou-
a para dar a Alexandre. Os dois ficaram separados bastante tempo 
até que um dia se encontraram. 
João entregou a moça ao amigo e ganhou do seu amigo uma aliança 
que colocou no dedo. Juntos, os três seguiram o caminho, quando 
pararam para descansar embaixo de uma grande árvore veio uma 
pomba e falou: 
— Serpente cobra já morreu, sua filha cá já vai. Se passar embaixo 
do pé de figo e se dele comer pedra má se tornará. 
Continuaram andando, mais à frente, veio outra pomba e falou: 
— Serpente cobra já morreu, sua filha cá já vai. 
Se passar perto do rio e beber da sua água pedra má se tornará. 
Andaram mais um pouco, apareceu uma terceira pomba e falou: 
—  Serpente cobra já morreu, sua filha cá já vai. 
Se passar naquela pedra antes das quatro horas, pedra má se 
tornará. 
Depois de um certo tempo de caminhada, passaram perto de um pé 
de figo. A moça olhou os figos tão bonitos e maduros e teve vontade 
de comê-los. Os dois amigos foram lá, comeram os figos maduros e 
depois pegaram os que estavam no chão e levaram para moça, os 
figos estavam podres e murchos. A moça não pode comê-los. 
Mais adiante passaram perto do rio, vendo aquela água tão limpa a 
moça teve vontade de beber. Os dois foram pegar um pouco de 
água. Chegaram ao rio beberam água, sujaram-na e levaram um 
pouco para a moça, mas esta não pode beber. 
Os três amigos continuaram sua viagem sem destino. Lembraram-se 
então do último aviso da pomba. Adiantaram seus relógios e quando 
passaram pela pedreira já eram quatro horas. A pedreira detonou: 
Bum! Ao longe se ouviu o estrondo. 
Logo adiante encontraram uma casa e bateram na porta, ninguém 
atendeu. Bateram novamente e nada aconteceu. Decidiram entrar, 
pois estavam cansados e com muita fome. Como não havia ninguém 
na casa tomaram banho, comeram, fizeram as camas e foram 
dormir. 
Nessa casa havia um enorme buraco no teto e João se ofereceu 
para ficar vigiando pois temia que algo pudesse acontecer. 
Altas horas da noite quando o casal dormia tranquilamente, apareceu 
no buraco do telhado uma serpente querendo pegar a moça. Vendo 
aquele enorme animal, João pegou sua espada. Luta dali, luta daqui, 
e depois de tanto lutar conseguiu vencer a serpente e cortou-a em 
vários pedaços, naquele momento caiu uma gota de sangue no rosto 
da moça. João ficou desesperado, pegou os pedaços da serpente 
colocou na mala que se encontrava no canto da sala para que 
ninguém a visse. Mas o que fazer com o sangue no rosto da moça. 
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Como iria limpá-lo, pensou. Com um pano? Não, ela acordaria. Com 
o dedo também não dava. Então ele teve uma ideia. 
Passaria a ponta da língua como ela era morna a moça não sentiria. 
E assim fez mas quando passou a língua a moça acordou e 
assustada começou a gritar dizendo que João estava mexendo com 
ela. Alexandre não acreditava que o seu amigo estava beijando sua 
querida mulher. 
Houve uma grande confusão. E como um passe de mágica eles se 
viram na cidade com João sendo colocado à forca. 
Antes de ser enforcado João pediu licença para falar, ele contou a 
sua história: 
— Eu encontrei essa moça e levei para o meu amigo, andamos 
juntos por muito tempo. Certo dia apareceu uma pomba e falou: 
— Serpente cobra já morreu sua filha cá já vai. Se passar perto do 
pé de figo e se dele comer. Pedra má se tornará. 
Quando ele acabou de falar muitas pedras surgiram em suas pernas. 
Ele continuou: 
— Outra pomba apareceu e falou: “Serpente cobra já morreu, sua 
filha cá já vai. Se passar perto do rio e beber da sua água pedra má 
se tornará”. 
Quando acabou mais pedras surgiram até acima do umbigo, 
novamente ele falou: 
— Apareceu a terceira pomba e disse: “Serpente cobra já morreu, 
sua filha cá já vai. Se passar pela pedreira antes das quatro horas, 
pedra má se tornará”. 
__ Depois disso veio uma enorme serpente e eu a matei, mas 
quando tentei limpar o sangue no rosto da moça aqui me colocaram. 
Quando João acabou de falar mais pedras surgiram e cobriram todo 
o seu corpo. 
Alexandre começou a chorar, agora entendera o que havia 
acontecido. João só estava tentando proteger sua amada. 
Todos os dias Alexandre visitava João para ver como ele estava. Um 
dia, falou para o amigo que sua amada estava grávida e que seu filho 
iria ser homem. Passado algum tempo o filho do príncipe nasceu, ele 
ficou muito feliz. Um dia quando sua amada saiu para igreja, 
Alexandre foi visitar o amigo e João perguntou-lhe: 
— Alexandre, você é meu amigo? Seria capaz de fazer qualquer 
coisa para me salvar? 
— Sim, João, seria. 
— Então você compra uma bacia e uma espada que nunca foram 
usadas e leve-as para casa. Pegue o menino, abra-o no meio e 
coloque seu sangue na bacia, depois traga o sangue e jogue-o sobre 
mim. 
E assim Alexandre fez, quando jogou o sangue em cima do amigo a 
maldição se desfez e as pedras voaram longe. 
Nesse momento se viram dentro de uma linda igreja. Alexandre 
estava com sua esposa, e João também, pois a aliança que ele 
recebera de Alexandre, se transformou em uma bela moça. Os 
quatro se casaram e viveram felizes para sempre. 
 
Contada por Alexandre (89 anos) 
Escrita por Marciana 
Revisada por Marciana 
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A seguir, procedemos à análise. 
 
 

Recorte 01 
 
 
Em um lugar muito distante nasceram dois meninos, no mesmo dia. 
Um dos meninos era filho de um rei e se chamava Alexandre e o 
outro era filho de um sapateiro e foi chamado de João. Os dois 
meninos, Alexandre e João, se conheciam. Alexandre descia do seu 
castelo para brincar com João que morava em uma humilde casinha. 
Eles viviam como se fossem irmãos e nunca se separavam. 
Um dia Alexandre ouviu seu pai falando que João estava ensinando 
muita coisa errada para seu filho e por isso iria matá-lo. 
Ouvindo isso, Alexandre ficou desesperado, pois jamais conseguiria 
ficar sem seu querido amigo. Então Alexandre falou para João: 
— João, nós vamos nos separar mas o que eu achar eu levo para 
você e o que você achar leva para mim. 
E assim ficou combinado os dois partiram para rumos opostos. 
Depois de ter andado algum tempo, Alexandre achou uma aliança e 
pegou para dar a João. 
Depois de ter andado alguns dias João encontrou uma moça e levou-
a para dar a Alexandre. Os dois ficaram separados bastante tempo 
até que um dia se encontraram. 
João entregou a moça ao amigo e ganhou do seu amigo uma aliança 
que colocou no dedo. Juntos, os três seguiram o caminho, quando 
pararam para descansar embaixo de uma grande árvore veio uma 
pomba e falou: 
— Serpente cobra já morreu, sua filha cá já vai. Se passar embaixo 
do pé de figo e se dele comer pedra má se tornará. 
Continuaram andando, mais à frente, veio outra pomba e falou: 
— Serpente cobra já morreu, sua filha cá já vai. 
Se passar perto do rio e beber da sua água pedra má se tornará. 
Andaram mais um pouco, apareceu uma terceira pomba e falou: 
— Serpente cobra já morreu, sua filha cá já vai. 
Se passar naquela pedra antes das quatro horas, pedra má se 
tornará. 
Depois de um certo tempo de caminhada, passaram perto de um pé 
de figo. A moça olhou os figos tão bonitos e maduros e teve vontade 
de comê-los. Os dois amigos foram lá, comeram os figos maduros e 
depois pegaram os que estavam no chão e levaram para moça, os 
figos estavam podres e murchos. A moça não pode comê-los. 
Mais adiante passaram perto do rio, vendo aquela água tão limpa a 
moça teve vontade de beber. Os dois foram pegar um pouco de 
água. Chegaram ao rio beberam água, sujaram-na e levaram um 
pouco para a moça, mas esta não pode beber. 

 

Nesse primeiro recorte, o estatuto do enunciador, no intuito de legitimar os 

dizeres, apresenta a cenografia, instalada graças à dêixis discursiva marcada pela 

topografia “Em um lugar muito distante” e pela cronografia “no mesmo dia”. Além 
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disso, destaca dois personagens: um rico e um pobre, como verificamos no seguinte 

enunciado: 

 

Em um lugar muito distante nasceram dois meninos, no mesmo dia. 
Um dos meninos era filho de um rei e se chamava Alexandre e o 
outro era filho de um sapateiro e foi chamado de João. 

 

Notamos que o discurso direto atravessado pelo discurso indireto contribui 

para conduzir o co-enunciador para a cenografia e permite criar os efeitos de sentido 

que vão sendo construídos ao longo do discurso, como vemos a seguir: 

 

Ouvindo isso, Alexandre ficou desesperado, pois jamais conseguiria 
ficar sem seu querido amigo. Então Alexandre falou para João: 
— João, nós vamos nos separar mas o que eu achar eu levo para 
você e o que você achar leva para mim [grifos nossos]. 
 

Esse aspecto é muito relevante nesse discurso, pois com tal procedimento o 

co-enunciador entra na cena e colabora para a construção do discurso. Recordamos 

que só podemos depreender o estatuto do enunciador e do co-enunciador em um 

quadro de uma cenografia. Para isso, o enunciador deixa pistas de sua imagem nas 

escolhas lexicais e no modo como vai realizando a coesão. Como exemplo, temos o 

enunciado: “Serpente cobra já morreu, sua filha cá já vai. Se passar perto do rio e 

beber da sua água pedra má se tornará”. 

Chama-nos a atenção o fato de que o enunciador recorre ao interdiscurso, 

que, com as devidas ressalvas, remete-nos ao conhecimento da simbologia da 

pomba e a da serpente, utilizada em algumas religiões, com atestamos em:  

 

Juntos, os três seguiram o caminho, quando pararam para descansar 
embaixo de uma grande árvore veio uma pomba e falou: 
— Serpente cobra já morreu , sua filha cá já vai. 

 

Desse modo, os efeitos de sentido provocados pelo interdiscurso se 

estabelecem pela interação da memória discursiva e colaboram para legitimar a fala 

da voz enunciativa.  

Notamos que o enunciador, ao apresentar a cenografia que segue, tem o 

propósito de cooperar para que o co-enunciador vá construindo a temática do 

discurso. 
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Eles viviam como se fossem irmãos e nunca se separavam. Um dia 
Alexandre ouviu seu pai falando que João estava ensinando muita 
coisa errada para seu filho e por isso iria matá-lo. Ouvindo isso, 
Alexandre ficou desesperado, pois jamais conseguiria ficar sem seu 
querido amigo [grifos nossos]. 

 

O tom tecido no discurso é o da amizade. Para tanto, o fiador legitima o 

discurso a partir de indícios levantados pelo co-enunciador. Como o ethos está 

diretamente ligado à capacidade de suscitar a crença no co-enunciador, a imagem 

do enunciador é construída por meio das características linguísticas e sociais, nesse 

caso, de amigo, corajoso e destemido, como podemos atestar em: 

 

Um dia Alexandre ouviu seu pai falando que João estava ensinando 
muita coisa errada para seu filho e por isso iria matá-lo. 
Ouvindo isso, Alexandre ficou desesperado, pois jamais conseguiria 
ficar sem seu querido amigo. Então Alexandre falou para João: 
— João, nós vamos nos separar mas o que eu achar eu levo para 
você e o que você achar leva para mim. 

 

Recorte 02 
 
Os três amigos continuaram sua viagem sem destino. Lembraram-se 
então do último aviso da pomba. Adiantaram seus relógios e quando 
passaram pela pedreira já eram quatro horas. A pedreira detonou: 
Bum! Ao longe se ouviu o estrondo. 
Logo adiante encontraram uma casa e bateram na porta, ninguém 
atendeu. Bateram novamente e nada aconteceu. Decidiram entrar, 
pois estavam cansados e com muita fome. Como não havia ninguém 
na casa tomaram banho, comeram, fizeram as camas e foram 
dormir. 
Nessa casa havia um enorme buraco no teto e João se ofereceu 
para ficar vigiando pois temia que algo pudesse acontecer. 
Altas horas da noite quando o casal dormia tranquilamente, apareceu 
no buraco do telhado uma serpente querendo pegar a moça. Vendo 
aquele enorme animal, João pegou sua espada. Luta dali, luta daqui, 
e depois de tanto lutar conseguiu vencer a serpente e cortou-a em 
vários pedaços, naquele momento caiu uma gota de sangue no rosto 
da moça. João ficou desesperado, pegou os pedaços da serpente 
colocou na mala que se encontrava no canto da sala para que 
ninguém a visse. Mas o que fazer com o sangue no rosto da moça. 
Como iria limpá-lo, pensou. Com um pano? Não, ela acordaria. Com 
o dedo também não dava. Então ele teve uma ideia. 
Passaria a ponta da língua como ela era morna a moça não sentiria. 
E assim fez mas quando passou a língua a moça acordou e 
assustada começou a gritar dizendo que João estava mexendo com 
ela. Alexandre não acreditava que o seu amigo estava beijando sua 
querida mulher. 
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Nesse excerto, para reforçar o que pretende dizer e facilitar o entendimento 

do co-enunciador, o enunciador cria uma cenografia sobrenatural utilizando 

elementos místicos e, ao mesmo tempo, traz à tona a presença do interdiscurso 

místico, atestado no fragmento a seguir: 

 

Altas horas da noite quando o casal dormia tranquilamente, apareceu 
no buraco do telhado uma serpente querendo pegar a moça. Vendo 
aquele enorme animal, João pegou sua espada. Luta dali, luta daqui, 
e depois de tanto lutar conseguiu vencer a serpente e cortou-a em 
vários pedaços, naquele momento caiu uma gota de sangue no rosto 
da moça. 

 

Ao fazer alusão ao interdiscurso místico, o enunciador assume seu 

posicionamento diante desse discurso, permitindo inserir a intertextualidade externa, 

pois traz para a constituição desse discurso outro discurso, com o qual  conserva 

certa relação, já que no discurso indígena é forte a presença da crença no 

misticismo. Esse aspecto reforça a construção do tema, o que mantém o co-

enunciador enlaçado na cena. 

 

Recorte 03 
 
Houve uma grande confusão. E como um passe de mágica eles se 
viram na cidade com João sendo colocado à forca. 
Antes de ser enforcado João pediu licença para falar, ele contou a 
sua história: 
— Eu encontrei essa moça e levei para o meu amigo, andamos 
juntos por muito tempo. Certo dia apareceu uma pomba e falou: 
— Serpente cobra já morreu sua filha cá já vai. Se passar perto do 
pé de figo e se dele comer. Pedra má se tornará. 
Quando ele acabou de falar muitas pedras surgiram em suas pernas. 
Ele continuou: 
— Outra pomba apareceu e falou: “Serpente cobra já morreu, sua 
filha cá já vai. Se passar perto do rio e beber da sua água pedra má 
se tornará”. 
Quando acabou mais pedras surgiram até acima do umbigo, 
novamente ele falou: 
— Apareceu a terceira pomba e disse: “Serpente cobra já morreu, 
sua filha cá já vai. Se passar pela pedreira antes das quatro horas, 
pedra má se tornará”. 
— Depois disso veio uma enorme serpente e eu a matei, mas 
quando tentei limpar o sangue no rosto da moça aqui me colocaram. 
Quando João acabou de falar mais pedras surgiram e cobriram todo 
o seu corpo. 
Alexandre começou a chorar, agora entendera o que havia 
acontecido. João só estava tentando proteger sua amada. 
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Todos os dias Alexandre visitava João para ver como ele estava. Um 
dia, falou para o amigo que sua amada estava grávida e que seu filho 
iria ser homem. Passado algum tempo o filho do príncipe nasceu, ele 
ficou muito feliz. Um dia quando sua amada saiu para igreja, 
Alexandre foi visitar o amigo e João perguntou-lhe: 
— Alexandre, você é meu amigo? Seria capaz de fazer qualquer 
coisa para me salvar? 
— Sim, João, seria. 
— Então você compra uma bacia e uma espada que nunca foram 
usadas e leve-as para casa. Pegue o menino, abra-o no meio e 
coloque seu sangue na bacia, depois traga o sangue e jogue-o sobre 
mim. 
E assim Alexandre fez, quando jogou o sangue em cima do amigo a 
maldição se desfez e as pedras voaram longe. 
Nesse momento se viram dentro de uma linda igreja. Alexandre 
estava com sua esposa, e João também, pois a aliança que ele 
recebera de Alexandre, se transformou em uma bela moça. Os 
quatro se casaram e viveram felizes para sempre. 
 

Verificamos, no fragmento que segue, a presença explícita do discurso 

místico, com a descrição de um ritual macabro, embora, aparentemente, seja para 

libertar o amigo de uma maldição. Há também a presença do discurso literário (conto 

de fadas), em que há um mundo ético envolvido: príncipe, amizade, casamento, 

atestado principalmente no final do discurso. Vejamos: 

 
Alexandre estava com sua esposa, e João também, pois a aliança 
que ele recebera de Alexandre, se transformou em uma bela moça. 
Os quatro se casaram e viveram felizes para sempre. 

 

 Temos também o discurso de violência depreendido dos enunciados a 

seguir: 

 
E como um passe de mágica eles se viram na cidade com João 
sendo colocado à forca [grifo nosso]. 
 
Então você compra uma bacia e uma espada que nunca foram 
usadas e leve-as para casa. Pegue o menino, abra-o no meio e 
coloque seu sangue na bacia, depois traga o sangue e jogue-o sobre 
mim [grifo nosso]. 

 

Verificamos também nuanças do discurso religioso em: 
 

Nesse momento se viram dentro de uma linda igreja. Alexandre 
estava com sua esposa, e João também, pois a aliança que ele 
recebera de Alexandre, se transformou em uma bela moça. Os 
quatro se casaram e viveram felizes para sempre. 
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São essas relações interdiscursivas, apresentadas anteriormente, que 

possibilitam a interação semântica entre esses discursos, permitindo a constituição 

desse discurso. Para que ocorra toda a interação discursiva, temos instalado um 

processo de interincompreensão do sentido dos enunciados do Outro, que por sua 

vez instala a polêmica, condição inextricável e necessária para a identidade do 

discurso. Vemos, nesse último excerto, que as relações de interincompreensão com 

os discursos, com os quais é posto em relação, colaboram para a constituição desse 

discurso.  

O enunciador, ao engendrar a cenografia do ritual l o sacrifício de uma 

criança inocente para libertar o amigo de uma maldição l faz com que se instale a 

polêmica, que gera uma dupla situação: a de amizade e a de sacrifício de modo 

macabro, discursos contrários/antagônicos.  A amizade é posta à prova, como 

atestamos em: 

 

— Alexandre, você é meu amigo? Seria capaz de fazer qualquer 
coisa para me salvar? 
— Sim, João, seria. 
— Então você compra uma bacia e uma espada que nunca foram 
usadas e leve-as para casa. Pegue o menino, abra-o no meio e 
coloque seu sangue na Bacia, depois traga o sangue e jogue-o sobre 
mim. 
E assim Alexandre fez, quando jogou o sangue em cima do amigo a 
maldição se desfez e as pedras voaram longe [grifos nossos]. 
 

Temos aqui instalada uma interincompreensão que só é resolvida com a 

interpretação de seu outro de modo peculiar no próprio espaço discursivo daquele 

que o interpreta. 

 

Discurso 03 

 

A mula sem cabeça 
 
No momento em que existia muitas matas na Aldeia de Caieiras 
Velha, havia também muitos animais lendários. Um desses animais 
era enorme, tinha o corpo parecido com o de um cavalo e uma 
enorme tocha de fogo no lugar da cabeça. Foi por isso que as 
pessoas da aldeia deram-lhe o nome de mula-sem-cabeça. 
Na época da quaresma esse animal passava por dentro da aldeia, e 
quando ele vinha ao longe se podia ouvir seu assobio. Como as ruas 
eram todas escuras, por não existir iluminação elétrica, não se podia 
ver claramente o animal, só se ouvia um barulho muito alto 
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parecendo correntes que eram arrastadas. Então os cachorros 
partiam atrás do bicho e o perseguiam por toda a estrada e muitas 
vezes, parecia que chegavam tão perto quati até poderiam mordê-lo. 
Foi numa dessas noites, ao ouvir o barulho e o assobio, que um 
morador da aldeia saiu de casa e viu o bicho assustador. Esse 
homem ficou muito assustado e como já ouvira dizer que se 
encontrasse com um bicho assim deveria esconder as unhas, assim 
o fez, pois acreditava que para o animal, as unhas pareciam tochas 
de fogo e se ele as visse, carregaria a pessoa para sempre. Depois 
desse dia, o homem perdeu coragem de sair quando ouvia o barulho, 
pois ficara muito assustado. 
Mas ele contou o acontecido a todos os habitantes da aldeia então 
muitas pessoas ficaram curiosas. 
Foi aí que um grupo de rapazes se organizou e decidiu que na 
próxima quaresma, eles iriam ver a Mula. No dia certo, eles subiram 
em uma árvore chamada molembá e ali ficaram por muitas horas, 
esperando que o animal passasse, mas nada, só se ouvia o barulho 
da corrente e o latido dos cachorros. 
Por muitas quaresmas, eles subiram no pé de molembá, mas jamais 
conseguiram ver a mula-sem-cabeça. 
Tudo indica que esse animal não passa mais na aldeia, pois 
acabaram-se as matas e veio a iluminação elétrica. 
Os mais velhos contam que a Mula mudou-se para bem longe, para 
um local onde existe muitas matas. 
 
Contada por José Sezenando (Cacique) 
Escrita por Marciana 
Revisada por Alzenira e Lúcia 

 

A seguir, procedemos à análise. 
 
 

Recorte 01 
 
No momento em que existia muitas matas na Aldeia de Caieiras 
Velha, havia também muitos animais lendários. Um desses animais 
era enorme, tinha o corpo parecido com o de um cavalo e uma 
enorme tocha de fogo no lugar da cabeça. Foi por isso que as 
pessoas da aldeia deram-lhe o nome de mula-sem-cabeça. Na época 
da quaresma esse animal passava por dentro da aldeia, e quando 
ele vinha ao longe se podia ouvir seu assobio. Como as ruas eram 
todas escuras, por não existir iluminação elétrica, não se podia ver 
claramente o animal, só se ouvia um barulho muito alto parecendo 
correntes que eram arrastadas. Então os cachorros partiam atrás do 
bicho e o perseguiam por toda a estrada e muitas vezes, parecia que 
chegavam tão perto quati até poderiam mordê-lo.  
 

Nesse excerto, a dêixis discursiva delimita a cena, marcada pela cronografia 

(No momento em que existia muitas matas) e pela topografia (na Aldeia de Caieiras 

Velha), que situam a cena em um espaço indígena e ao mesmo tempo aproximam o 



 
 

116 
 

co-enunciador desse universo. A cenografia engendrada é a do aparecimento da 

mula sem cabeça, como verificamos no fragmento que segue:  

 

No momento em que existia muitas matas na Aldeia de Caieiras 
Velha, havia também muitos animais lendários. Um desses animais 
era enorme, tinha o corpo parecido com o de um cavalo e uma 
enorme tocha de fogo no lugar da cabeça. Foi por isso que as 
pessoas da aldeia deram-lhe o nome de mula-sem-cabeça. 

 

Temos, nesse excerto, o interdiscurso folclórico e místico, muito presente na 

memória discursiva dos tupiniquins. O tema é constituído, pois são retomados 

interdiscursos que acenam para os elementos fundamentais da cultura indígena, por 

exemplo, a crença na mula sem cabeça, como podemos atestar em “Na época da 

quaresma esse animal passava por dentro da aldeia, e quando ele vinha ao longe se 

podia ouvir seu assobio”.    

A intertextualidade interna legitimada graças à competência interdiscursiva 

também auxilia na construção do tema e vai engendrando a cenografia. Verificamos 

a presença do interdiscursivo religioso, atestado em “Na época da quaresma esse 

animal passava por dentro da aldeia, e quando ele vinha ao longe se podia ouvir seu 

assobio” [grifo nosso].   

Destacamos que a escolha lexical do vocábulo “ruas” dá indícios do contato 

com o modo de viver urbano devido ao processo de colonização. Podemos atestar 

isso em: “Como as ruas eram todas escuras, por não existir iluminação elétrica, não 

se podia ver claramente o animal, só se ouvia um barulho muito alto parecendo 

correntes que eram arrastadas” [grifo nosso].    

 

Recorte 02 
 

Foi numa dessas noites, ao ouvir o barulho e o assobio, que um 
morador da aldeia saiu de casa e viu o bicho assustador. Esse 
homem ficou muito assustado e como já ouvira dizer que se 
encontrasse com um bicho assim deveria esconder as unhas, assim 
o fez, pois acreditava que para o animal, as unhas pareciam tochas 
de fogo e se ele as visse, carregaria a pessoa para sempre. Depois 
desse dia, o homem perdeu coragem de sair quando ouvia o barulho, 
pois ficara muito assustado. 
Mas ele contou o acontecido a todos os habitantes da aldeia então 
muitas pessoas ficaram curiosas. 
Foi aí que um grupo de rapazes se organizou e decidiu que na 
próxima quaresma, eles iriam ver a Mula. No dia certo, eles subiram 
em uma árvore chamada molembá e ali ficaram por muitas horas, 
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esperando que o animal passasse, mas nada, só se ouvia o barulho 
da corrente e o latido dos cachorros. 
Por muitas quaresmas, eles subiram no pé de molembá, mas jamais 
conseguiram ver a mula-sem-cabeça. 
Tudo indica que esse animal não passa mais na aldeia, pois 
acabaram-se as matas e veio a iluminação elétrica. 
Os mais velhos contam que a Mula mudou-se para bem longe, para 
um local onde existe muitas matas. 

 

Verificamos que os modos e o espaço de circulação desse discurso são 

legitimados devido ao posicionamento assumido pelo estatuto do enunciador, que se 

mostra conhecedor desse ser místico. Destacamos, ainda, que a difusão da prática 

discursiva dos tupiniquins ocorre em virtude da rede semântica por eles constituída. 

Desse modo, discursos como esse e como os que veremos mais adiante, por 

exemplo, A mula sem cabeça, A caipora, O lobisomem e O diabo dançarino, podem 

ser encontrados nas práticas cotidianas dos tupiniquins por serem parte da memória 

discursiva dessa etnia.  

Nesse último excerto há destaque para o contorno que é dado à história: a 

mula sem cabeça não aparece na quaresma para os rapazes que a procuram, pois 

ocorreu a urbanização na aldeia. Isso traz o discurso do aculturamento, o discurso 

de denúncia contra o desmatamento ocorrido nas matas das aldeias em razão de 

inúmeras mudanças nos modos de viver desse povo e das interferências que os 

tupiniquins foram sofrendo (invasão de terras, chegada de grandes empresas, entre 

outras), como podemos atestar em: 

 

Por muitas quaresmas, eles subiram no pé de molembá, mas jamais 
conseguiram ver a mula-sem-cabeça. 
Tudo indica que esse animal não passa mais na aldeia, pois 
acabaram-se as matas e veio a iluminação elétrica. 
Os mais velhos contam que a Mula mudou-se para bem longe, para 
um local onde existe muitas matas [grifos nossos]. 

 

Ao longo do  discurso verificamos a escolha do código linguageiro voltado 

para o mundo ético indígena, como atestamos nos seguintes indícios textuais: 

“matas”, “Aldeia de Caieiras Velha”, “animais lendários”, “cavalo”, “tocha de fogo”, 

“aldeia”, “mula-sem-cabeça”, “assobio”, “cachorros”, “bicho”, “habitantes da aldeia”, 

“árvore chamada molembá”.  
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Discurso 04 
 

O saci-pererê 
 
Certo dia, dois homens foram caçar, pegaram suas armas e 
cachorros e foram para a mata. Chegando na mata, os cachorros se 
apavoraram e começaram a latir olhando para cima de uma árvore. 
Eles apontavam a arma para matar a caça mas não conseguiam ver 
o bicho. Este saía, os cachorros latiam, olhavam para cima, 
iluminavam com a lanterna mas nada de bicho. E foi desse jeito 
quase a noite toda. 
Nessa caçada, por mais que perseguiam a caça, não conseguiam 
vê-la para matá-la. Então, combinaram que um cercaria de um lado e 
o outro do outro, e ficaram esperando até que um deles viu os 
cachorros perseguirem um animal e viu até o mato se abrindo, ficou 
então esperando com a arma apontada mas quando percebeu os 
cachorros já estavam latindo do outro lado e não viu caça alguma. 
Cansados de tanto correr, já estavam muito dentro da mata, quando 
eles imaginaram que aquilo não poderia ser caça alguma e sim o 
saci que estavam brincando com eles. Então irritados foram embora. 
Mas isso não aconteceu só com eles. Aconteceu também com outros 
homens que iam caçar, e com um deles foi pior, é o que iremos 
contar abaixo. 
O saci estava sob forma de uma caça (para quem não sabe, o saci-
pererê se transforma em várias coisas e bichos), o homem ia para 
atar a caça, e ela desaparecia e ele não via mais nada. Assim ele 
prosseguia a noite em sua caçada. Novamente o bicho aparecia, ele 
ia para matá-lo e o bicho desaparecia. 
Muito esperto, o homem marcou bem a direção em que os cachorros 
estavam latindo e atirou. “Logo tudo vai acabar”, imaginava ele, e foi 
para casa. 
Chegando em casa, escutou um assobio e uma voz, que era a do 
saci, que dizia: 
— Saci-pererê, minha perna dói como quê. 
Assustado, ele lembrou-se do tiro e pensou que o tiro poderia ter 
atingido a perna do saci, mas sem se preocupar, ele foi dormir. 
No dia seguinte, à noite, este homem foi à casa de seu compadre. O 
caminho era muito escuro pois ainda não tinham instalado energia 
elétrica em nossa aldeia. No caminho, ele ia seguindo tranquilo 
quando de repente ele sentiu uma dor, mas pensou que não seria 
nada grave e prosseguiu. Novamente sentiu a dor e resolveu voltar 
para casa. Ao voltar ele sentia que a dor aumentava e era como se 
alguém estivesse lhe dando uma surra. A medida que ele andava, a 
dor da surra aumentava. Sentiu que estava sendo surrado até chegar 
em casa. Ao chegar em casa não deu tempo nem de pedir água, ele 
caiu no chão e desmaiou. 
Coitado do homem, não sabia que era o saci que tinha lhe dado uma 
grande surra, por ter atirado nele. Pois com o saci ninguém brinca. 
Até hoje o saci existe, pois as pessoas ainda ouvem o seu assobio. 
Para as pessoas que não conhecem muito as manhas do saci-
pererê, para não levar uma surra como a que o homem levou, é só 
obedecer às seguintes regras: 
1) Ao ouvir assobio do saci não se pode xingar e nem falar mal 
dele, porque ele pode lhe dar uma surra; 
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2) Quando novamente ouvir o assobio diga: 
— Que boa companhia me leve até em casa (isso se você estiver 
caminhando para casa, e ao chegar em casa é só agradecer, ele 
ficará gratificado e irá embora). 
Cuidado! Várias pessoas que encontram com o saci em seu 
caminho, tiveram um péssimo encontro e se deram mal. Espero que 
a próxima vítima não seja você. É só obedecer às regras que ele 
impõe. 
 
Contada por José Sezenando (Cacique) 
Escrita por Leidiane 
Revisada por Cristina Pajehú  
 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01 
 
Certo dia, dois homens foram caçar, pegaram suas armas e 
cachorros e foram para a mata. Chegando na mata, os cachorros se 
apavoraram e começaram a latir olhando para cima de uma árvore. 
Eles apontavam a arma para matar a caça mas não conseguiam ver 
o bicho. Este saía, os cachorros latiam, olhavam para cima, 
iluminavam com a lanterna mas nada de bicho. E foi desse jeito 
quase a noite toda. 
 

Com base nos enunciados deste primeiro recorte, o enunciador, em terceira 

pessoa, comporta-se como um observador e insere-se na cena descrevendo uma 

caçada na mata. Essa cenografia legitima a enunciação, delimita a cena e, ao 

mesmo tempo, apoia-se em uma cena validada para a população indígena, a 

caçada. 

O enunciador atribui-se o estatuto de alguém que conhece as ações de uma 

caçada, as quais ele descreve e o ritmo da enunciação vai incorporando o co-

enunciador ao universo de um caçador, o que valida o que está sendo dito. Eis 

algumas marcas que legitimam o estatuto desse enunciador:  

 

[...] pegaram suas armas e cachorros e foram para a mata;  
Chegando na mata, os cachorros se apavoraram e começaram a latir 
olhando para cima de uma árvore;  
Eles apontavam a arma para matar a caça mas não conseguiam ver 
o bicho.  

 

Verificamos, ainda, nesse recorte, que não há referência a se os “homens” 

explicitados no discurso eram indígenas ou não. O discurso vai sendo construído 
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com um tom de aventura, que paulatinamente dá corpo ao fiador, desvelando a 

imagem de si e confirmando se o enunciador fala de um lugar legitimado.  

Notamos que o estatuto do co-enunciador assimila do enunciador a imagem 

de alguém que conhece o transcorrer de uma caçada, mas, sobretudo, que sabe das 

manhas e travessuras do saci na mata l algo bem conhecido pelos caçadores 

indígenas, mas talvez não muito conhecido por outros caçadores “não índios”.  

O espaço (topografia) e o tempo (cronografia) discursivos são delimitados 

pelas marcas linguísticas que identificam o enunciador e o co-enunciador em um 

lugar e tempo que lhes é próximo. Para essa demarcação, há a instauração da 

dêixis enunciativa. Nesse discurso, a cronografia discursiva é marcada pelo dêitico39 

espacial atestado em “Chegando na mata” e o tempo é linguístico, o da atualização 

da fala, é marcado pelo indício textual no plano da cronografia, confirmado na marca 

linguística “Certo dia”. Sendo assim, cada discurso se constrói em função do tempo 

e do espaço construído no próprio discurso. Vejamos o próximo recorte. 

 

Recorte 02 
 
Nessa caçada, por mais que perseguiam a caça, não conseguiam 
vê-la para matá-la. Então, combinaram que um cercaria de um lado e 
o outro do outro, e ficaram esperando até que um deles viu os 
cachorros perseguirem um animal e viu até o mato se abrindo, ficou 
então esperando com a arma apontada mas quando percebeu os 
cachorros já estavam latindo do outro lado e não viu caça alguma. 
Cansados de tanto correr, já estavam muito dentro da mata, quando 
eles imaginaram que aquilo não poderia ser caça alguma e sim o 
saci que estava brincando com eles. Então irritados foram embora. 

 

Nesse excerto, o enunciador enuncia a reação dos “homens caçadores” 

diante do fato de o saci estar “brincando” com eles, o que é revelado nas marcas 

linguísticas “Então irritados foram embora”. O discurso vai sendo construído com um 

certo tom de aventura e de superstição. É interessante destacar que o discurso não 

explicita se os homens eram índios, apenas revela que não sabiam do que o saci 

era capaz de fazer. Os indígenas podem se identificar com esse conhecimento em 

virtude das tradições presentes na vida da aldeia.  

                                                 
39 Elementos indiciais que no enunciado marcam a embreagem enunciativa. São exemplos: os 
embreantes de pessoa (pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos), os embreantes temporais 
e espaciais (conhecidos como dêiticos temporais e espaciais) (MAINGUENEAU, 2004, p. 108). 
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A cenografia até então construída, a de uma caçada com surpresas, é 

validada pelos indígenas tupiniquins. É a cena validada que possibilita a inserção do 

co-enunciador nessa cenografia. Assim, a cenografia revela-se por meio das pistas 

localizáveis no discurso; é pelo que o discurso diz, a situação que representa, que 

ela se justifica. 

Desse modo, o discurso se constrói sobre o estereótipo do índio como um 

caçador valente, conhecedor da mata e de seus mistérios, ao passo que os homens 

caçadores “desconhecem” esses saberes. Isso se confirma nos seguintes indícios 

textuais: “Cansados de tanto correr, já estavam muito dentro da mata, quando eles 

imaginaram que aquilo não poderia ser caça alguma e sim o saci que estava 

brincando com eles. Então irritados foram embora”. À medida que a cena vai se 

desenrolando, o enunciador vai enlaçando o co-enunciador. 

 
Recorte 03 
 
Mas isso não aconteceu só com eles. Aconteceu também com outros 
homens que iam caçar, e com um deles foi pior, é o que iremos 
contar abaixo. 

 

No recorte apresentado, o discurso engendra uma nova cenografia, agora 

outro relato relacionado a um caçador. Inicia-se aqui uma aproximação maior com o 

co-enunciador com o uso da marca de pessoa “nós”, determinada pela desinência 

número-pessoal da forma verbal “iremos”, que visa a inscrever o co-enunciador no 

discurso. Trata-se de um nós em que há um eu expandido para além da pessoa que 

enuncia, um sujeito coletivo, que permite ao enunciador explicitar a coletividade. 

 
Recorte 04 
 
O saci estava sob forma de uma caça (para quem não sabe, o saci-
pererê se transforma em várias coisas e bichos), o homem ia para 
matar a caça, e ela desaparecia e ele não via mais nada. Assim ele 
prosseguia a noite em sua caçada. Novamente o bicho aparecia, ele 
ia para matá-lo e o bicho desaparecia. 

 

É interessante destacar que nesse recorte se desenvolve outra cenografia: a 

do aparecimento do saci aos caçadores sob forma de uma caça – cena validada na 

memória discursiva. A cenografia construída nesse recorte é diferente da encontrada 

no início do discurso, pois antes não se imaginava que os acontecimentos durante a 

caçada pudessem ser uma travessura do saci. Os dois caçadores são excluídos da 
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cena e um outro caçador é inserido. Ao enunciador é atribuído o estatuto de alguém 

que conhece bem as manhas do saci, como vemos no excerto 04.  

Assim, a cenografia revela a representação sobre quem fala e desvela o 

ethos discursivo, portanto, interessa-nos os rastros deixados no discurso por meio 

da fala encenada. Chamamos, nesse recorte, a atenção para a modalização 

autonímica40 com o uso do parêntese no enunciado “(para quem não sabe, o saci-

pererê se transforma em várias coisas e bichos)” em que o enunciador atribui-se o 

estatuto de sábio, produzindo um enlaçamento na enunciação. Além disso, 

percebemos que o enunciador utiliza essa modalização para explicar ao co-

enunciador um fato que pertence ao universo do indígena e que talvez seja 

desconhecido de outras culturas. Vejamos o próximo excerto. 

 

Recorte 05 
 
Muito esperto, o homem marcou bem a direção em que os cachorros 
estavam latindo e atirou. “Logo tudo vai acabar”, imaginava ele, e foi 
para casa. 
Chegando em casa, escutou um assobio e uma voz, que era a do 
saci, que dizia: 
— Saci-pererê, minha perna dói como quê. 
 

O enunciador materializa, nesse recorte, a inserção da voz do homem, 

marcado discursivamente no enunciado “Logo tudo vai acabar”, indicando que ele 

não sabia o que o saci era capaz de fazer. Supomos que a reação seja contrária a 

dos homens indígenas que respeitam e sabem das possíveis ações do saci na mata. 

Trata-se, portanto, de um enunciador que desvela discursivamente, mesmo que 

indiretamente, a imagem do índio como conhecedor e respeitador dos costumes que 

lhes são transmitidos.  

É interessante notar que a inserção da fala do saci em “Saci-pererê, minha 

perna dói como quê” faz com que o enunciador se assuma como responsável pelo 

discurso naquele momento. Chamamos a atenção para o uso do vocativo “Saci-

pererê” o qual serve para chamar, invocar e interpelar o co-enunciador.  Por seu 

caráter, esse vocativo se relaciona à segunda pessoa do discurso. Destacamos que 

o próprio título do discurso remete à personagem saci, uma figura presente nos 

                                                 
40 “Conjunto de procedimentos por meio dos quais o enunciador desdobra, de uma certa 
maneira, seu discurso para comentar sua fala enquanto está sendo produzida” (MAINGUENEAU, 
2004a, p. 158). São exemplos de modalização autonímica as aspas, os parênteses, as reticências, o 
itálico, o travessão duplo, bem como construções orais em que enunciador comenta a própria fala. 
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ensinamentos dos indígenas tupiniquins e que, portanto, está também presente na 

memória discursiva. 

Observa-se que a partir do momento em que o saci se mostra no discurso, 

ele se torna responsável pelo que diz. Desse modo, a certeza de sua presença é 

confirmada e o fato passa a se tornar concreto. Vejamos os fragmentos que 

seguem. 

 

Recorte 06 
 
Assustado, ele lembrou-se do tiro e pensou que o tiro poderia ter 
atingido a perna do saci, mas sem se preocupar, ele foi dormir. 
No dia seguinte, à noite, este homem foi à casa de seu compadre. O 
caminho era muito escuro pois ainda não tinham instalado energia 
elétrica em nossa aldeia. No caminho, ele ia seguindo tranquilo 
quando de repente ele sentiu uma dor, mas pensou que não seria 
nada grave e prosseguiu. Novamente sentiu a dor e resolveu voltar 
para casa. Ao voltar ele sentia que a dor aumentava e era como se 
alguém estivesse lhe dando uma surra. A medida que ele andava, a 
dor da surra aumentava. Sentiu que estava sendo surrado até chegar 
em casa. Ao chegar em casa não deu tempo nem de pedir água, ele 
caiu no chão e desmaiou. 
Coitado do homem, não sabia que era o saci que tinha lhe dado uma 
grande surra, por ter atirado nele. Pois com o saci ninguém brinca. 
Até hoje o saci existe, pois as pessoas ainda ouvem o seu assobio. 

 

Notamos que para se construir a imagem discursiva do enunciador são 

ativados traços estereotípicos de um conhecedor  dos comportamentos do saci. 

Nesse caso, o ethos discursivo é resultante dos traços que estão em sua memória, 

que se legitimam e confirmam a partir dos traços que surgem no/do próprio 

enunciado, desvelado na cenografia construída. 

O tom de piedade evidenciado no enunciado “Coitado do homem, não sabia 

que era o saci que tinha lhe dado uma grande surra, por ter atirado nele” e de 

advertência evidenciado em “Pois com o saci ninguém brinca” permite ao co-

enunciador construir uma representação do corpo do enunciador.  

Emerge, então, uma instância subjetiva corporificada, o fiador, que afiança o 

que é dito.  Esse fiador, no caso, uma imagem de alguém que sabe do que o saci é 

capaz de fazer a um caçador destemido, apoia-se em um caráter que emerge de um 

corpo e de uma corporalidade. A corporalidade mostrada pelo enunciador é de uma 
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pessoa que também conhece a arte de caçar e as possíveis atitudes do saci. Logo, 

o co-enunciador incorpora a imagem de alguém conhecedor das artimanhas do saci. 

Devemos lembrar que nos discursos escritos não há a representação direta 

dos aspectos físicos do enunciador, mas há pistas que indicam e levam o co-

enunciador a atribuir uma corporalidade e um caráter ao enunciador, categorias 

essas que interagem no campo discursivo.  

 
Recorte 07 
 
Para as pessoas que não conhecem muito as manhas do saci-
pererê, para não levar uma surra como a que o homem levou, é só 
obedecer às seguintes regras: 
1) Ao ouvir assobio do saci não se pode xingar e nem falar mal dele, 
porque ele pode lhe dar uma surra; 
2) Quando novamente ouvir o assobio diga: 
— Que boa companhia me leve até em casa (isso se você estiver 
caminhando para casa, e ao chegar em casa é só agradecer, ele 
ficará gratificado e irá embora). 

 

No enunciado “Para as pessoas que não conhecem muito as manhas do 

Saci-Pererê”, fica mais evidente a referência àqueles que desconhecem certas 

tradições da realidade indígena sobre o saci.  Revela-se um tom de alerta, 

evidenciado no enunciado citado.   

Aqui o enunciador se apresenta com tom de alerta e até mesmo de 

comando, como aquele que vai explicar como funcionam as regras para se respeitar 

o saci e conhecer seus comportamentos; esse tom é confirmado nos enunciados 

supracitados.  

Já no enunciado “(isso se você estiver caminhando para casa, e ao chegar 

em casa é só agradecer, ele ficará gratificado e irá embora)”, temos a modalização 

autonímica em que o enunciador enlaça o co-enunciador, alertando-o sobre como 

proceder caso encontre o saci. Essa atitude possibilita a emergência de um ethos 

conhecedor da realidade indígena, em especial, da figura do saci. 

A descrição do que deve ser feito para obedecer ao saci ativa no co-

enunciador estereótipos sobre os costumes indígenas, o que o leva a recorrer aos 

estereótipos partilhados na e pela coletividade indígena, como a crença no saci, e ao 

mesmo tempo a recorrer ao mundo ético desse grupo. 

Ainda, nesse recorte, notamos que o uso do modo imperativo denota a 

relação estabelecida entre o estatuto do enunciador e do co-enunciador. Isso porque 
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o imperativo manifesta ordem e apelo pela concretização da ação, como podemos 

atestar em “Ao ouvir assobio do saci não se pode xingar e nem falar mal dele, 

porque ele pode lhe dar uma surra” e “Quando novamente ouvir o assobio diga”. 

 
Recorte 08 
 
Cuidado! Várias pessoas que encontram com o saci em seu 
caminho, tiveram um péssimo encontro e se deram mal. Espero que 
a próxima vítima não seja você. É só obedecer às regras que ele 
impõe. 
 
 

Para que o co-enunciador possa aderir ao posicionamento do enunciador, 

percebemos que ele precisa se colocar também como um conhecedor dos 

comportamentos do saci e dos conhecimentos indígenas, conforme vemos nos 

enunciados “Espero que a próxima vítima não seja você. É só obedecer às regras 

que ele impõe”. Temos também explícito nesse enunciado o conselho de natureza 

moral, referente à obediência às regras necessárias ao se encontrar com o saci. A 

moral representada nesse enunciado serve como fortalecimento dos aspectos 

culturais da comunidade tupiniquim em razão da identificação com o que está sendo 

enunciado. Observa-se ainda nos mesmos enunciados, que o enunciador aproxima-

se do co-enunciador de forma a enlaçá-lo no discurso, principalmente, com o uso da 

marca de pessoa “você”. 

O uso da interjeição “Cuidado!” revela claramente o conhecimento do 

enunciador, que se posiciona como um típico indígena caçador, divulgador de seus 

saberes e conhecimentos. Verificamos, nesse excerto, que o discurso constrói o tom 

de advertência, que autoriza o que é dito.  

Nesse discurso, notamos que prevalece a conjugação no tempo passado. 

Trata-se da modalização, afinal, todo enunciado tem um valor modal. Além disso, o 

enunciador, direta ou indiretamente, marca sua presença por meio do que diz 

(MAINGUENEAU, 2004a, p. 107), como podemos atestar pelas seguintes marcas 

verbais encontradas já no primeiro excerto: “foram caçar”; “pegaram suas armas e 

cachorros”; “foram para a mata”; “se apavoraram”; “começaram a latir”; “apontavam 

a arma”; “não conseguiam ver o bicho”, entre outras presentes no discurso. 

Em todos os excertos há uma maneira especial de usar a linguagem, 

caracterizando o uso de um vocabulário, a que denominamos código linguageiro, 

capaz de auxiliar na construção das cenas e do ethos discursivo, marcados em 
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indícios textuais presentes ao longo de todo o discurso como: caçada, caça, mato, 

cachorros já estavam latindo, mata, saci, entre outros.  O modo de falar indígena 

remete ao léxico descontraído e próprio do cotidiano, constituindo o modo de 

coesão.  

O vocabulário empregado no discurso também confere à enunciação a 

construção de uma cena que valida o que é dito. Além disso, o vocabulário vai, 

paulatinamente, revelando o estatuto de um enunciador conhecedor do que o saci é 

capaz de fazer. As escolhas lexicais feitas para marcar a posição do enunciador são 

visíveis no discurso, como podemos atestar nos seguintes enunciados, e são 

próprias do código linguageiro pertencente ao indígena:  

 

Certo dia, dois homens foram caçar, pegaram suas armas e 
cachorros e foram para a mata;  
Eles apontavam a arma para matar a caça mas não conseguiam ver 
o bicho; 
Nessa caçada, por mais que perseguiam a caça, não conseguiam 
vê-la para matá-la. 
O saci estava sob forma de uma caça (para quem não sabe, o saci-
pererê se transforma em várias coisas e bichos), o homem ia para 
matar a caça, e ela desaparecia e ele não via mais nada. 
Para as pessoas que não conhecem muito as manhas do saci-
pererê, para não levar uma surra como a que o homem levou, é só 
obedecer às seguintes regras: 

 

Esses recortes são atravessados pelo discurso místico, folclórico, 

supersticioso. Com isso, podemos afirmar que todo discurso nasce de outro 

discurso, o que comprova a noção de interdiscursividade, atestada nos enunciados a 

seguir: 

 

Coitado do homem, não sabia que era o saci que tinha lhe dado uma 
grande surra, por ter atirado nele. Pois com o saci ninguém brinca. 
Até hoje o saci existe, pois as pessoas ainda ouvem o seu assobio. 
 
 

O discurso indígena impõe certos temas peculiares, como a caçada, o 

aparecimento do saci à noite, o respeito ao saci, embora seja pelo posicionamento, 

e não pelo tema que a especificidade do discurso seja definida.  

O co-enunciador compactua com o que está sendo dito, como é percebido 

por meio de vocabulário, tema, estatuto de enunciador e de co-enunciador, dêixis 

enunciativa, modo de enunciação e modo de coesão. Nesse discurso, o enunciador 
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integra-se ao grupo, embora na maioria das vezes não se mostre. Apreendemos, 

portanto, que o homem caçador é retratado como um não conhecedor das manhas 

do saci; já o índio é detentor de um conhecimento que lhe é particular e nem por isso 

menos importante. Revela-se um ethos cujo tom é marcado por misticismo. 

Esse discurso, como destacamos, desvela um enunciador conhecedor das 

artimanhas do saci, do caráter do saci. Desse modo, a descrição dos procedimentos 

de uma caçada é mero pretexto que enlaça o co-enunciador discursivamente, além 

de servir para ressaltar as vantagens de ser um conhecedor desses 

comportamentos e para destacar que o índio pode e sabe conviver com essas 

atitudes. Há, desse modo, uma relação concreta entre o enunciador e o co-

enunciador devido às diversas fontes de saber dos costumes indígenas, o que nos 

leva à dimensão intertextual (MAINGUENEAU, 2005b, p. 92). 

Nesse recorte, o ethos construído discursivamente possibilita uma 

corporalidade do enunciador, cuja imagem discursiva é a de alguém que conhece as 

artimanhas do saci, com traços de caráter dessa especificidade. É essa imagem que 

o enunciador constrói como fiador do seu dizer.   

 

Discurso 05  

 

O desafio do Amarelo 
 
Numa cidade bastante distante, havia um rei muito poderoso que 
tinha uma filha em idade de casamento. 
Essa princesa era bastante inteligente, dizia que só se casaria 
quando encontrasse o rapaz mais sábio da região. Aquele que 
lançasse a pergunta mais inteligente, cuja resposta ela não 
soubesse; com ele se casaria, caso contrário, morreria. 
Quando divulgada a proposta, vários rapazes da região e de outras 
cidades, aceitaram o desafio. Como a moça era muito inteligente e 
acertava todas as respostas, vários rapazes foram mortos 
brutalmente 
Sabendo de tal fato, um menino muito pobre, todo cinzento, que nem 
mesmo roupa tinha, disse para a sua mãe: 
— Vou casar com a princesa. 
Ignorando os planos do filho, a mãe lhe disse: 
— Rapazes que tinham grande saber morreram, quando mais você, 
amarelo. 
Com muita insistência, o rapaz pediu que sua mãe fizesse do seu 
vestido uma linda roupa. Não convencida da resolução do filho, 
atendeu ao seu pedido. Muito satisfeito, vestiu sua roupa, pegou a 
espada de seu pai e foi rumo ao castelo, dizendo que havia duas 
perguntas. 
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Na estrada, encontrou uma cobra e a matou com sua espada e disse 
que era mais uma pergunta. 
Avistou um boi na roça de milho e o tirou para que este não 
estragasse a plantação e disse que era mais uma pergunta. 
Seguindo sua viagem, uma forte sede o atacou. De repente viu uma 
caveira e, em seus ossos, tinha água, porém a água não era da terra, 
nem do céu, mas dela bebeu e disse que era mais uma pergunta. 
Ao anoitecer, dormiu no galho de uma árvore. De madrugada chegou 
um pessoal para uma audiência debaixo dela. Eles disseram: 
— Se é bom o pau, melhor a raiz, o que os mortos sabem, os vivos 
não dizem. 
No raiar do dia, o rapaz seguiu sua viagem. Chegando ao palácio, 
perguntou: 
— É aqui que mora uma moça que responde a todas as perguntas? 
Responderam: 
— Sim. Deram-lhe pousada e as sete horas ele foi convidado para ir 
até a sala da princesa para fazer as perguntas. 
Então, perguntou: 
— Saí da vida de minha mãe com a arma do meu pai; 
— O bom matou a pior; 
— tirei o melhor do bem; 
— bebi água sem ser do céu e da terra; 
— se bom pau, melhor a raiz; o que os mortos sabem, os vivos não 
dizem? 
A princesa, não sabendo responder, pediu-lhe um tempo, deixando 
para dar a resposta no dia seguinte, às sete horas. Mas logo 
começou a buscar as respostas em todos os seus livros que se 
encontravam em enormes prateleiras. Passou a noite toda, tentando 
decifrar o enigma. Descobriu que as respostas não estavam em seus 
livros. À meia noite, resolveu chamar o peregrino para que lhe desse 
as respostas. 
Atendendo ao seu pedido, o rapaz foi até o quarto da princesa, 
avistou três camisolas em seu varal e, como era muito esperto, 
rapidamente, pegou uma delas e a colocou entre sua camisa e seu 
corpo. No momentos oportunidade, ele usaria aquela camisola como 
álibi. 
No dia seguinte, todas as pessoas estavam reunidas para apreciar a 
audiência.  
A princesa, muito feliz. Respondeu corretamente, à todas as 
perguntas feitas pelo peregrino: 
— Ele havia saído da roupa feita do vestido da sua mãe; a arma só 
seu pai era a espada; 
— a espada matou a cobra; 
— tirou o boi do milharal; 
— bebeu água da caveira; 
— dinheiro enterrado no pé da árvore. 
Ouvindo essas respostas, o peregrino pediu alguns minutos e disse: 
— Meia noite, em silêncio, entrei de portões adentro, lá encontrei três 
pombas, peguei uma e duas foram embora. 
Dito isto, o rapaz retirou, de dentro da sua camisa, a pomba que era 
a camisola da princesa. 
A princesa, então, se deu conta de que o peregrino era o rapaz mais 
sábio da região e com ele se casou. 
 
Contada por Manoel Pinto (90 anos) 
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Escrita por Margarida, Leila e Cristina Oliveira 
Revisada por Alessandra, Margarida, Leila e Cristina Oliveira 

 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01 

 

Numa cidade bastante distante, havia um rei muito poderoso que 
tinha uma filha em idade de casamento. 
Essa princesa era bastante inteligente, dizia que só se casaria 
quando encontrasse o rapaz mais sábio da região. Aquele que 
lançasse a pergunta mais inteligente, cuja resposta ela não 
soubesse; com ele se casaria, caso contrário, morreria. 
Quando divulgada a proposta, vários rapazes da região e de outras 
cidades, aceitaram o desafio. Como a moça era muito inteligente e 
acertava todas as respostas, vários rapazes foram mortos 
brutalmente 
Sabendo de tal fato, um menino muito pobre, todo cinzento, que nem 
mesmo roupa tinha, disse para a sua mãe: 
— Vou casar com a princesa. 
Ignorando os planos do filho, a mãe lhe disse: 
— Rapazes que tinham grande saber morreram, quando mais você, 
amarelo. 
Com muita insistência, o rapaz pediu que sua mãe fizesse do seu 
vestido uma linda roupa. Não convencida da resolução do filho, 
atendeu ao seu pedido. Muito satisfeito, vestiu sua roupa, pegou a 
espada de seu pai e foi rumo ao castelo, dizendo que havia duas 
perguntas. 
Na estrada, encontrou uma cobra e a matou com sua espada e disse 
que era mais uma pergunta. 
Avistou um boi na roça de milho e o tirou para que este não 
estragasse a plantação e disse que era mais uma pergunta. 
Seguindo sua viagem, uma forte sede o atacou. De repente viu uma 
caveira e, em seus ossos, tinha água, porém a água não era da terra, 
nem do céu, mas dela bebeu e disse que era mais uma pergunta. 
Ao anoitecer, dormiu no galho de uma árvore. De madrugada chegou 
um pessoal para uma audiência debaixo dela. Eles disseram: 
— Se é bom o pau, melhor a raiz, o que os mortos sabem, os vivos 
não dizem. 
No raiar do dia, o rapaz seguiu sua viagem. Chegando ao palácio, 
perguntou: 
— É aqui que mora uma moça que responde a todas as perguntas? 
Responderam: 
— Sim. Deram-lhe pousada e as sete horas ele foi convidado para ir 
até a sala da princesa para fazer as perguntas. 
Então, perguntou: 
— Saí da vida de minha mãe com a arma do meu pai; 
— o bom matou a pior; 
— tirei o melhor do bem; 
— bebi água sem ser do céu e da terra; 
— se bom pau, melhor a raiz; o que os mortos sabem, os vivos não 
dizem? 
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Neste excerto, temos engendrada a cenografia de uma princesa inteligente, 

que só se casaria quando encontrasse o rapaz que lançasse a pergunta mais 

inteligente, cuja resposta ela não soubesse; assim, um rapaz pobre se lança ao 

desafio de casar-se com a princesa. A dêixis discursiva marca a cenografia com a 

topografia discursiva “Numa cidade bastante distante”. Logo, notamos um 

distanciamento discursivo do espaço da aldeia. 

Ao contrário do que acontece na maioria dos contos de fadas, pois lá é a 

moça que se casa com um príncipe, nesse discurso há uma subversão, pois é o 

menino pobre, cinzento, chamado até mesmo de Amarelo, que conquista a princesa, 

como comprovamos a seguir: 

 

Sabendo de tal fato, um menino muito pobre, todo cinzento, que nem 
mesmo roupa tinha, disse para a sua mãe: 
— Vou casar com a princesa. 
Ignorando os planos do filho, a mãe lhe disse: 
— Rapazes que tinham grande saber morreram, quando mais você, 
amarelo. 

 

A exemplo do discurso 01 (Maria Borralheira), acenamos nesse discurso  “O 

desafio do Amarelo” para categorias já identificadas. Vejamos: 

O excerto traz à tona o interdiscurso da aculturação pois entendemos que o 

uso do código linguageiro de outro campo discursivo, neste caso, o de contos 

fantásticos, reforça a existência da intertextualidade externa mostrando que este 

discurso conserva relação com outro discurso, devido a aculturação a que os 

tupiniquins foram submetidos. Toda essa relação interdiscursiva é ativada graças à 

competência interdiscursiva. O modo de enunciação indica um discurso voltado para 

o fantástico, para o conto de fadas. O enunciador, por sua vez, recorre a itens 

lexicais relacionados ao mundo ético dos contos de fada, o que é comprovado nos 

vocábulos usados ao longo do discurso: “reino”, “princesa”, “vestido”, “casamento”. 

Verifica-se que não se fala do indígena em nenhum momento do discurso. O 

mundo ético acionado é o dos contos maravilhosos. 

 

Recorte 02 
 
A princesa, não sabendo responder, pediu-lhe um tempo, deixando 
para dar a resposta no dia seguinte, às sete horas. Mas logo 
começou a buscar as respostas em todos os seus livros que se 
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encontravam em enormes prateleiras. Passou a noite toda, tentando 
decifrar o enigma. Descobriu que as respostas não estavam em seus 
livros. À meia noite, resolveu chamar o peregrino para que lhe desse 
as respostas. 
Atendendo ao seu pedido, o rapaz foi até o quarto da princesa, 
avistou três camisolas em seu varal e, como era muito esperto, 
rapidamente, pegou uma delas e a colocou entre sua camisa e seu 
corpo. No momento oportuno, ele usaria aquela camisola como álibi. 
No dia seguinte, todas as pessoas estavam reunidas para apreciar a 
audiência.  
A princesa, muito feliz. Respondeu corretamente, à todas as 
perguntas feitas pelo peregrino: 
— Ele havia saído da roupa feita do vestido da sua mãe; a arma só 
seu pai era a espada; 
— a espada matou a cobra; 
— tirou o boi do milharal; 
— bebeu água da caveira; 
— dinheiro enterrado no pé da árvore. 
Ouvindo essas respostas, o peregrino pediu alguns minutos e disse: 
— Meia noite, em silêncio, entrei de portões adentro, lá encontrei três 
pombas, peguei uma e duas foram embora. 
Dito isto, o rapaz retirou, de dentro da sua camisa, a pomba que era 
a camisola da princesa. 
A princesa, então, se deu conta de que o peregrino era o rapaz mais 
sábio da região e com ele se casou. 
 

O tom que vai construindo o tema de conto de fadas desse discurso é de 

sabedoria, esperteza, como podemos atestar no excerto que segue:   

 

A princesa, não sabendo responder, pediu-lhe um tempo, deixando 
para dar a resposta no dia seguinte, às sete horas. Mas logo 
começou a buscar as respostas em todos os seus livros que se 
encontravam em enormes prateleiras. Passou a noite toda, tentando 
decifrar o enigma. Descobriu que as respostas não estavam em seus 
livros. 

 

Temos a incorporação do enunciador como aquele que possui sabedoria e 

alcança seus objetivos. O ethos discursivo construído é o de sábio, esperto. O final 

do discurso, comum nos contos de fada, traz a cenografia da conquista do rapaz, 

atestada nos seguintes indícios textuais: “A princesa, então, se deu conta de que o 

peregrino era o rapaz mais sábio da região e com ele se casou”. 

Desse modo, temos nesse discurso a polêmica, na medida em que há uma 

relação inextricável entre o discurso indígena e o dos contos de fada de forma 

constitutiva. Trata-se de uma incompatibilidade que é capaz de construir o discurso 

que analisamos.  

 



 
 

132 
 

Discurso 06  
 
A mulher que virava pata 
 
Há muito tempo atrás, na aldeia de Caieiras Velhas, morava uma 
família que tinha um casal de filhos, Basílio e Josefina. O moço tinha 
um ciúme doentio de sua irmã, a ponto de privá-la de qualquer 
contato com outros rapazes. 
Um dia essa moça casou-se com um rapaz da redondeza. Isso 
deixou seu irmão desesperado. Ele nutria por ela um estranho amor 
e não suportava a dor de vê-la casada com outro homem. 
Não podendo superar aquele sentimento que não cessava de 
crescer, num determinado dia, Basílio declarou o seu amor a uma 
Josefina atônita. No fundo de si mesma sempre soubera que seu 
destino estava irremediavelmente ligado ao irmão. Ela também o 
amava! 
Obcecados por esse amor proibido os dois decidiram ficar juntos a 
despeito de todas as diversidades: Basílio mata seu próprio cunhado. 
Esse assassinato desestabilizou a comunidade e deixou os pais dos 
dois jovens aterrorizados. 
Depois de algum tempo de transcorrido o crime, a vida de Basílio se 
transformou em um longo e interminável tormento. Altas horas da 
noite ouviam-se seus gritos. Muitos afirmavam ter visto um vulto 
carregando um ser nas costas. Há quem diga que se tratava de 
Basílio carregando seu cunhado de cabeça para baixo com o mesmo 
mordendo o seu calcanhar. Será por isso que Basílio emitia gritos tão 
horrendos? 
Josefina engravidou e deu à luz uma criança muda. Diziam os mais 
velhos que os filhos de irmãos nascem amaldiçoados! 
Sobre Josefina, outra maldição caiu, da qual ela jamais pôde se 
libertar. Em noite de lua cheia, na época de quaresma, meia noite, 
ela virava pata: um animal de tamanho descomunal, com um grande 
esporão na asa que fazia um barulho ensurdecedor. Esse animal 
sobrevoava a aldeia com grande velocidade à procura de alimento. 
Era nessas noites que a pata aterrorizava a comunidade. Diziam que 
ela entrava nas casas para roubar alimentos e qualquer tipo de 
bebida. Onde ela entrasse, devastava tudo, não sobrava nenhum 
alimento. Como forma de precaução as pessoas colocavam 
pequenos instrumentos afiados nas suas portas, tais como faca, 
canivete, punhal. Com isso a pata ficava intimidada e não entrava. 
Essa maldição só teve fim quando Basílio descobriu que Josefina se 
transformava nesse animal. Face a essa descoberta, Basílio ficou 
muito entristecido e já não era mais o mesmo em relação a ela. Os 
dias se passaram. Numa manhã, nervoso e apreensivo, Basílio disse 
a um amigo que encontrara na saída de casa que ia visitar um 
amigo. Por volta do meio dia o vizinho foi até à casa do casal e 
encontrou Josefina caída, morta misteriosamente. Em seu pescoço 
havia marcas. 
A causa de sua morte nunca foi descoberta. 
Após alguns anos ela apareceu em sonho para uma pessoa da 
comunidade dizendo que fora enforcada com um pano por seu 
marido. Nada foi feito contra Basílio, pois já estava muito velho, mas 
alguns meses depois ele foi encontrado morto. Seu filho ainda é vivo, 
e anda vagando pelo mundo. 
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Contada por José Sezenando (Cacique) 
Escrita por Marciana 
Revisada por Lúcia, Josias, Marciana, Alzenira e Cristiana Pajehú 
 

A seguir, procedemos à análise. 
Acenamos aqui para o discurso 02 (Uma grande amizade) no intuito de 

retomar categorias que se repetem. 

 

Recorte 01 
 
Há muito tempo atrás, na aldeia de Caieiras Velhas, morava uma 
família que tinha um casal de filhos, Basílio e Josefina. O moço tinha 
um ciúme doentio de sua irmã, a ponto de privá-la de qualquer 
contato com outros rapazes. 
Um dia essa moça casou-se com um rapaz da redondeza. Isso 
deixou seu irmão desesperado. Ele nutria por ela um estranho amor 
e não suportava a dor de vê-la casada com outro homem. 
Não podendo superar aquele sentimento que não cessava de 
crescer, num determinado dia, Basílio declarou o seu amor a uma 
Josefina atônita. No fundo de si mesma sempre soubera que seu 
destino estava irremediavelmente ligado ao irmão. Ela também o 
amava! 
Obcecados por esse amor proibido os dois decidiram ficar juntos a 
despeito de todas as diversidades: Basílio mata seu próprio cunhado. 
Esse assassinato desestabilizou a comunidade e deixou os pais dos 
dois jovens aterrorizados. 
Depois de algum tempo de transcorrido o crime, a vida de Basílio se 
transformou em um longo e interminável tormento. Altas horas da 
noite ouviam-se seus gritos. Muitos afirmavam ter visto um vulto 
carregando um ser nas costas. Há quem diga que se tratava de 
Basílio carregando seu cunhado de cabeça para baixo com o mesmo 
mordendo o seu calcanhar. Será por isso que Basílio emitia gritos tão 
horrendos? 
 

A cenografia instalada apresenta inicialmente uma família comum, mas logo 

desvela que entre os irmãos há um sentimento estranho, um amor. O espaço 

discursivo é demarcado com o dêitico temporal e espacial em  “Há muito tempo 

atrás, na aldeia de Caieiras Velhas”, marcando a topografia e a cronografia 

discursiva. O enunciador cria, então, uma cenografia com o discurso místico e a 

cenografia passa a ser o lugar de explicação e construção do tema. 

O estatuto do enunciador investido na cenografia apresenta o “ciúme doentio 

de um irmão para com sua irmã, um amor proibido”. O enunciador detalha com 

auxílio das marcas linguísticas a relação entre esse parentesco e deixa pistas que 

poderão ser desveladas ao longo do discurso, o que pode ser corroborado nos 

indícios linguísticos presentes no excerto que segue: 



 
 

134 
 

Há muito tempo atrás, na aldeia de Caieiras Velhas, morava uma 
família que tinha um casal de filhos, Basílio e Josefina. O moço tinha 
um ciúme doentio de sua irmã, a ponto de privá-la de qualquer 
contato com outros rapazes [grifo nosso].  
 
Ele nutria por ela um estranho amor e não suportava a dor de vê-la 
casada com outro homem. 
Não podendo superar aquele sentimento que não cessava de 
crescer, num determinado dia, Basílio declarou o seu amor a uma 
Josefina atônita. No fundo de si mesma sempre soubera que seu 
destino estava irremediavelmente ligado ao irmão. Ela também o 
amava [grifos nossos]!  
 

 

Isso nos permite verificar que há uma intertextualidade externa que encontra 

espaço em outros discursos, por exemplo, o religioso, o jurídico, o antropológico, o 

literário, que trazem fontes sobre o relacionamento entre parentes, o incesto, 

considerado um tabu universal. Nas diversas culturas de um modo geral, esse 

sentimento parental é visto como pecado, o que não é diferente na maioria das 

religiões, pois é contra a instituição familiar. Verificamos, assim, a presença do 

discurso religioso, marcado de forma implícita devido ao processo de catequização 

sofrido pelos tupiniquins. Por sua vez, esse relacionamento parental para os 

tupiniquins não é permitido e, quando praticado, é visto como uma maldição.  

Notamos que o estatuto do enunciador assume uma posição de 

recriminação ao integrar-se na cenografia, como verificamos em:  

 

Obcecados por esse amor proibido os dois decidiram ficar juntos a 
despeito de todas as diversidades: Basílio mata seu próprio cunhado. 
Esse assassinato desestabilizou a comunidade e deixou os pais dos 
dois jovens aterrorizados. 
Depois de algum tempo de transcorrido o crime, a vida de Basílio se 
transformou em um longo e interminável tormento [grifos nossos]. 

 

O enunciador situa sua posição na cenografia por intermédio da construção 

do tema, que se apresenta como algo macabro, pois há também um crime para que 

esse “estranho sentimento” possa ter lugar. 

Desse modo, o co-enunciador vai construindo um ethos do enunciador que 

apresenta um caráter e uma corporalidade, que se tornam presentifcados pelo 

posicionamento do enunciador. O tom do discursivo é de aterrorização. Temos o 

ethos discursivo de alguém que se coloca aterrorizado com esse tipo de 

relacionamento. 



 
 

135 
 

Notamos que há apenas o uso do discurso indireto nesse discurso, o que 

contribui para estabelecer o estatuto do enunciador, pois é ele que dá voz ao 

discurso e ao mesmo tempo conduz o co-enunciador para a cenografia, criando os 

efeitos de sentido que vão sendo construídos ao longo do discurso. 

No fragmento anterior, temos ainda o discurso místico, como podemos 

atestar a seguir: 

 

Altas horas da noite ouviam-se seus gritos. Muitos afirmavam ter 
visto um vulto carregando um ser nas costas. Há quem diga que se 
tratava de Basílio carregando seu cunhado de cabeça para baixo 
com o mesmo mordendo o seu calcanhar. Será por isso que Basílio 
emitia gritos tão horrendos [grifos nossos]? 

 

O enunciado “Será por isso que Basílio emitia gritos tão horrendos?” enlaça 

o co-enunciador na cena e o faz refletir sobre os acontecimentos. 

 

Recorte 02 
 
Josefina engravidou e deu a luz uma criança muda. Diziam os mais 
velhos que os filhos de irmãos nascem amaldiçoados! 
Sobre Josefina, outra maldição caiu, da qual ela jamais pôde se 
libertar. Em noite de lua cheia, na época de quaresma, meia noite, 
ela virava pata: um animal de tamanho descomunal, com um grande 
esporão na asa que fazia um barulho ensurdecedor. Esse animal 
sobrevoava a aldeia com grande velocidade á procura de alimento. 
Era nessas noites que a pata aterrorizava a comunidade. Diziam que 
ela entrava nas casas para roubar alimentos e qualquer tipo de 
bebida. Onde ela entrasse, devastava tudo, não sobrava nenhum 
alimento. Como forma de precaução as pessoas colocavam 
pequenos instrumentos afiados nas suas portas, tais como faca, 
canivete, punhal. Com isso a pata ficava intimidada e não entrava. 
Essa maldição só teve fim quando Basílio descobriu que Josefina se 
transformava nesse animal. Face a essa descoberta, Basílio ficou 
muito entristecido e já não era mais o mesmo em relação a ela. Os 
dias se passaram. Numa manhã, nervoso e apreensivo, Basílio disse 
a um amigo que encontrara na saída de casa que ia visitar um 
amigo. Por volta do meio dia o vizinho foi até à casa do casal e 
encontrou Josefina caída, morta misteriosamente. Em seu pescoço 
havia marcas. 
A causa de sua morte nunca foi descoberta. 
Após alguns anos ela apareceu em sonho para uma pessoa da 
comunidade dizendo que fora enforcada com um pano por seu 
marido. Nada foi feito contra Basílio, pois já estava muito velho, mas 
alguns meses depois ele foi encontrado morto. Seu filho ainda é vivo, 
e anda vagando pelo mundo. 
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É nesse excerto que o enunciador mostra-se preocupado em transmitir as 

maldições e castigos que recaíram sobre os irmãos que praticaram o incesto. O 

próprio título já remete a uma praga “A mulher que virava pata”. Para tanto, o 

enunciador apresenta pistas e explicita os acontecimentos dando ao discurso um 

tom de castigo, de aterrorização, o que auxilia também na construção do tema. 

O discurso místico, marcado pelo macabro, passa a engendrar o discurso, 

comprovado por diversos indícios, presentes nos excertos a seguir: 

 

Josefina engravidou e deu a luz uma criança muda. Diziam os mais 
velhos que os filhos de irmãos nascem amaldiçoados! 
Sobre Josefina, outra maldição caiu, da qual ela jamais pôde se 
libertar. Em noite de lua cheia, na época de quaresma, meia noite, 
ela virava pata: um animal de tamanho descomunal, com um grande 
esporão na asa que fazia um barulho ensurdecedor [grifos nossos].  
 
Por volta do meio dia o vizinho foi até à casa do casal e encontrou 
Josefina caída, morta misteriosamente. Em seu pescoço havia 
marcas [grifos nossos]. 
 
Após alguns anos ela apareceu em sonho para uma pessoa da 
comunidade dizendo que fora enforcada com um pano por seu 
marido. Nada foi feito contra Basílio, pois já estava muito velho, mas 
alguns meses depois ele foi encontrado morto. Seu filho ainda é vivo, 
e anda vagando pelo mundo [grifos nossos]. 

  

Toda essa rede interdiscursiva só é possível de ser compreendida por meio 

da competência discursiva. Acenamos aqui para o recorte 04 do discurso 02, o qual 

destaca a polêmica discursiva. Do mesmo modo, temos aqui a interação semântica 

entre esses discursos, permitindo a constituição das relações interdiscursivas ora 

apresentadas. 

Para que ocorra toda essa interação discursiva, temos instalado um 

processo de interincompreensão do sentido dos enunciados do Outro. Observamos 

também, nesse último excerto, que as relações interdiscursivas com os discursos 

colaboram para a constituição desse discurso e garantem a construção do tema.  

O enunciador, ao engendrar a cenografia dos castigos ocorridos devido ao 

“amor proibido entre os irmãos”, apresenta os seguintes acontecimentos: o 

nascimento do filho mudo que já nasce amaldiçoado, a esposa que vira pata e 

aterroriza a todos, o homem que mata a própria esposa e o filho que vaga pelo 

mundo. O desvelamento do tema faz com que se instale a polêmica, colocando-se 
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situações como: a de relacionamento parental proibido e a de castigo/maldição, 

discursos que se polemizam, causam embate discursivo.   

 

Discurso 07 
  
O filho da virgem  
 
Antigamente, os católicos de Caieiras Velha tinham um dia certo para 
sair pelo povoado e pedir esmolas para a igreja. Saíam geralmente 
dois homens, um com a imagem de São Benedito e o outro batendo 
em uma caixa. Em todas as casas que chegavam, os moradores 
beijavam os pés de São Benedito e davam uma contribuição. O 
santo era muito respeitado e temido pois acreditavam que assim 
como ele fazia o bem poderia também amaldiçoar as pessoas. 
Certa vez, em uma casa onde morava uma família com várias moças 
e rapazes, São Benedito foi recebido com muitos beijos nos pés. Mas 
teve uma moça que se negou a beijar os pés do Santo, pois dizia que 
jamais beijaria os pés de um negro. 
Passado alguns meses, a moça começou a sentir enjoos e seu pai 
começou a ficar desconfiado achando que a garota estava grávida, 
chegou mesmo a perguntar-lhe, mas a filha jurou que não, que ainda 
era virgem. 
O tempo foi passando, a barriga da moça não parava de crescer, 
sem que ela soubesse o porquê. Quando completaram-se nove 
meses, a moça começou a sentir muitas dores na barriga. 
O pai da menina chamou uma curandeira que descobriu que a garota 
estava para dar à luz. Então nasceu um garoto forte, tão negro como 
São Benedito. A moça entendeu que havia engravidado do santo por 
ela ter se negado a beijar os seus pés. O santo a amaldiçoara. Com 
medo do que acontecera, toda vez que o santo chegava à sua casa 
levado pelos dois homens como de costume, a moça era a primeira a 
correr para beijar os pés dele. 
 
Contada por José Sezenando (Cacique) 
Escrita por Marciana 
Revisada por Patrícia  
 

A seguir, procedemos à análise. 
 
Recorte 01 
 
Antigamente, os católicos de Caieiras Velha tinham um dia certo para 
sair pelo povoado e pedir esmolas para a igreja. Saíam geralmente 
dois homens, um com a imagem de São Benedito e o outro batendo 
em uma caixa. Em todas as casas que chegavam, os moradores 
beijavam os pés de São Benedito e davam uma contribuição. O 
santo era muito respeitado e temido pois acreditavam que assim 
como ele fazia o bem poderia também amaldiçoar as pessoas. 
 

A cenografia escolhida para apresentar o discurso está relacionada a uma 

prática de viés católico, como atestado no enunciado “Antigamente, os católicos de 
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Caieiras Velha tinham um dia certo para sair pelo povoado e pedir esmolas para a 

igreja”. A aparente naturalidade com que se constrói essa cenografia é denunciadora 

do processo de colonização, de aculturação a que esse povo foi submetido ao longo 

do tempo, pois o catolicismo, embora presente nas aldeias atualmente, não é uma 

prática natural dos indígenas. Já nesse primeiro fragmento verificamos a presença 

do interdiscurso religioso, confirmando que todo discurso remete a outro. 

Com as devidas ressalvas, o próprio título “O filho da virgem” remete ao 

conhecimento cristão sobre o nascimento do filho de Maria, mãe de Jesus, venerada 

como aquela que deu à luz sem ter coabitado com nenhum homem, graças à ação 

do Divino Espírito Santo. Todo esse conhecimento advém do contato com os 

colonizadores e da imposição promovida por eles, que imprimiram na vida tupiniquim 

princípios de viés católico pertencentes aos europeus. Tudo isso gera uma 

competência interdiscursiva em que o sujeito tupiniquim foi sendo envolvido, devido 

à memoria discursiva que ele carrega. Esse recorte está marcado pelo dêitico 

espacial “Antigamente”, que delimita uma cronografia para a construção da 

cenografia que passa a ser desenvolvida em um tempo distante. 

Nesse excerto (01), notamos que o enunciador relata o poder da divindade 

de São Benedito que, assim como a figura do saci, com as devidas ressalvas, possui 

um caráter do taumaturgo, com a capacidade de realizar algo prodigioso, como 

atestamos em: “[...] ele fazia o bem poderia também amaldiçoar as pessoas”.  

Observamos também que paulatinamente vai sendo construído o tom de 

obediência, submissão, reverência e adoração, marcado discursivamente nos 

enunciados “Em todas as casas que chegavam, os moradores beijavam os pés de 

São Benedito e davam uma contribuição. O santo era muito respeitado e temido pois 

acreditavam que assim como ele fazia o bem poderia também amaldiçoar as 

pessoas” [grifos nossos]. 

 

Recorte 02 
 
Certa vez, em uma casa onde morava uma família com várias moças 
e rapazes, São Benedito foi recebido com muitos beijos nos pés. Mas 
teve uma moça que se negou a beijar os pés do Santo, pois dizia que 
jamais beijaria os pés de um negro. 

 

A cenografia engendrada nesse fragmento é a da visita de São Benedito às 

casas, bem como a recepção dele, cumprindo-se o ritual de os devotos beijarem 
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seus pés. É notório o tom de submissão e adoração com o qual o discurso vai 

enlaçando o co-enunciador, convidado nessa cena a inserir-se como um católico, 

como está explicitado no enunciado “Certa vez, em uma casa onde morava uma 

família com várias moças e rapazes, São Benedito foi recebido com muitos beijos 

nos pés”.  

O dêitico temporal “Certa vez” e o dêitico espacial “em uma casa” assinalam, 

simultaneamente, a cronografia e a topografia discursiva, validando a cena. As 

marcas do discurso religioso pertencentes ao catolicismo podem ser confirmadas 

com a escolha dos seguintes termos presentes ao longo do discurso: católicos, 

igreja, o santo, pedir esmola, imagem, São Benedito, o bem. Isso torna evidente a 

presença do interdiscurso religioso de viés católico, a presença do “outro” é 

incorporada ao discurso. Aliás, o fato de não haver menção à religiosidade própria 

do indígena e, sim, ao catolicismo, mostra que a prática discursiva desses sujeitos é 

atravessada por interdiscursos devido ao processo de colonização que os indígenas 

sofreram. Temos, desse modo, uma intertextualidade externa, pois esse discurso 

conserva relação com o discurso católico. Entendemos, assim, que as palavras, 

além de seu valor semântico estrito, adquirem o estatuto de signos de pertencimento 

e pontos de cristalização semântica nesse discurso.  

Também podemos atestar a presença do discurso do preconceito racial, 

como vemos no seguinte enunciado: “Mas teve uma moça que se negou a beijar os 

pés do Santo, pois dizia que jamais beijaria os pés de um negro”. São Benedito41 é 

um santo negro, o que exalta/mostra que a cultura de outros povos está 

presentificada nos modos de ser e viver dos tupiniquins. É em função de seu 

sistema de restrições que um discurso organiza todas as suas relações com os 

demais discursos com os quais é posto em relação no espaço discursivo. 

 

Recorte 03 
 
Passado alguns meses, a moça começou a sentir enjoos e seu pai 
começou a ficar desconfiado achando que a garota estava grávida, 

                                                 
41 Acreditamos ser fundamental esclarecer que nas aldeias tupiniquins, especialmente nas aldeias 
Caieiras Velhas e Irajá, mais afetadas pela colonização, a devoção religiosa foi canalizada para a 
crença em São Benedito, que por ser de pele negra propicia sempre uma proximidade com o negro. 
Além disso, há a questão da alimentação, pois São Benedito é conhecido com o padroeiro dos 
cozinheiros. Destacamos que na aldeia Pau-Brasil e Comboios nenhum discurso trata da devoção ao 
santo. Os discursos que tratam dessa temática são “O filho da virgem” e “São Benedito e o 
pescador”, produzidos por sujeitos da aldeia Caieiras Velha, e “São Bendito”, produzido pela aldeia 
Irajá.   
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chegou mesmo a perguntar-lhe, mas a filha jurou que não, que ainda 
era virgem. 
O tempo foi passando, a barriga da moça não parava de crescer, 
sem que ela soubesse o porquê. Quando completaram-se nove 
meses, a moça começou a sentir muitas dores na barriga. 
 

Aqui é construída outra cenografia: a da gravidez da jovem. Instala-se no 

discurso o tom da desconfiança, do mistério, como vemos em “[...] seu pai começou 

a ficar desconfiado achando que a garota estava grávida, chegou mesmo a 

perguntar-lhe, mas a filha jurou que não, que ainda era virgem”. Evidenciam-se 

também os valores familiares, a ascensão patriarcal com a proteção do pai em 

relação à filha. A cenografia expande-se e remete aos aspectos modalizadores das 

personagens (é e parece ser, não é e parece ser, não é e parece ser, não é e não 

parece ser). 

O discurso é construído no ato da enunciação, de acordo com os sistemas 

de restrições semânticas e de uma dêixis enunciativa espaço-temporal que delimita 

a cena. Os dêiticos temporais “Passados alguns meses” e “Quando completaram-se 

nove meses” auxiliam na construção da cenografia desse recorte. Vejamos o último 

excerto: 

 

Recorte 04 
 
O pai da menina chamou uma curandeira que descobriu que a garota 
estava para dar à luz. Então nasceu um garoto forte, tão negro como 
São Benedito. A moça entendeu que havia engravidado do santo por 
ela ter se negado a beijar os seus pés. O santo a amaldiçoara. Com 
medo do que acontecera, toda vez que o santo chegava à sua casa 
levado pelos dois homens como de costume, a moça era a primeira a 
correr para beijar os pés dele. 

 

Verificamos, pelas escolhas lexicais utilizadas ao longo do discurso, que há,  

nesse recorte a única marca linguística que pertence ao código linguageiro desse 

povo, como podemos atestar em “O pai da menina chamou uma curandeira que 

descobriu que a garota estava para dar à luz”, em que há o emprego de “a 

curandeira”. Temos aqui uma referência ao poder do curandeirismo, presente na 

prática social dos tupiniquins. Outro ponto interessante é que em nenhum momento, 

ao longo do discurso, há esclarecimentos acerca do fato de “a moça virgem” ser 

índia ou não, pois as marcas linguísticas utilizadas para fazer referência à moça são: 

“a garota”, “a filha”, “ela”, “menina”.  Talvez o fato de não haver menção à origem da 
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moça seja um indício de como as características identitárias dessa etnia foram 

sendo anuladas.  

No enunciado “Então nasceu um garoto forte, tão negro como São 

Benedito”, temos o uso da comparação para mostrar  que há uma  possível relação 

entre o filho e São Benedito, buscando legitimar a crença de que o filho da moça 

possa ser, de fato, filho de São Benedito. Há, aqui, uma subversão, pois não se tem 

conhecimento de que algum santo tenha esse “poder”.  

 O discurso vai sendo legitimado pela voz de um fiador que, em terceira 

pessoa, busca enlaçar o co-enunciador, mostrando-se como aquele que dá 

credibilidade, apoio à religião, aos seus ensinamentos e orientações.  Em “A moça 

entendeu que havia engravidado do santo por ela ter se negado a beijar os seus 

pés” [grifo nosso], a gravidez é apresentada como castigo, o que gera uma 

polêmica, ou seja, há uma interincompreensão nesse discurso, na medida que um 

discurso mantém relação inextricável entre o Mesmo e o Outro. A cenografia do 

discurso e o ethos do fiador podem ser reforçados ainda por outros indícios textuais, 

como podemos verificar no enunciado “O santo a amaldiçoara”. Ainda verificamos, 

nesse caso, que o plano temático é ressaltado, pois há um caráter “do mal” no plano 

do mistério.  

O tom tecido no discurso é o de receio/medo, como verificamos em: “Com 

medo do que acontecera, toda vez que o santo chegava à sua casa levado pelos 

dois homens como de costume, a moça era a primeira a correr para beijar os pés 

dele”. Desse modo, verificamos que há a presença do discurso do sobrenatural, do 

misterioso. O que prevalece é o medo do desconhecido. 

Essa relação interdiscursiva permite que o discurso construa temas e 

transmita efeitos de sentido sem causar a resistência do co-enunciador. O tom de 

medo, ameaça, transmitido pelo fiador graças ao caráter e à corporalidade do 

enunciador, possibilita a incorporação do dito e do modo de dizer, o que permite o 

desvelamento do ethos. 

O discurso explora a seguinte polêmica: Santo amaldiçoa? Santo é 

vingativo? Gravidez é castigo? Instala-se, portanto, um discurso polêmico. Como 

afirma o próprio Maingueneau (2005b) não é o discurso do adversário apreendido 

em seu funcionamento efetivo que é citado e anulado, mas um simulacro, construído 

como seu próprio negativo. Embora exista um discurso de submissão ao santo, 

também existe um discurso do castigo. Cada discurso introduz o Outro em seu 
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fechamento, “traduzindo” seus enunciados sob a forma de simulacro. Há, portanto, 

um embate entre o discurso indígena e o religioso. Para Maingueneau (2005b, p. 

108), entre discursos aparentemente opostos não existe relação polêmica, esta é 

apenas uma forma do funcionamento interdiscursivo. 

O tom que dá autoridade ao discurso permite ao co-enunciador construir 

uma representação do corpo do enunciador, que não é o corpo empírico. É a 

subjetividade enunciativa que permite ao enunciador enunciar legitimamente. Assim, 

o ethos torna-se eficaz quando, por meio da fala, o fiador constrói uma identidade 

compatível com o mundo que ele constrói no seu enunciado.  

 

Quanto ao modo de coesão, a simplicidade e o detalhe da descrição revelam 

a habilidade do enunciador em construir um discurso cujas restrições semânticas 

revelam as especificidades do discurso indígena. O estatuto do enunciador mostra, 

embora isso não esteja expresso claramente, a imposição da crença/devoção a São 

Benedito, a qual não pertence originalmente às raízes culturais tupiniquins. Isso nos 

mostra, de certa forma, como as interferências que foram ocorrendo na cultura 

desses povos afetam diretamente as práticas discursivas por eles veiculadas. 

Embora o importante não seja o tema, mas o tratamento dado a ele 

(MAINGUENEAU, 2005b), há nesse discurso a temática da “devoção” aos santos. 

Entendemos que esse excerto (04) exprime um tema imposto, incompatível com as 

relações semânticas do discurso indígena, mas que ao mesmo tempo precisa ser 

integrado à rede semântica devido às influências históricas e sociais às quais os 

indígenas foram submetidos. O estatuto da reverência a São Benedito é, portanto, 

um exemplo de tema imposto. 

 

Discurso 08 
 

Urubu 
 
Antigamente, em uma pequena roça, vivia uma linda moça cuja 
beleza chamava a atenção de todos. 
Certa vez, apareceu um urubu que muito se encantou de sua beleza. 
Como ele era muito atrevido, logo lhe fez um convite para uma festa. 
Durante a festa, o urubu pediu-lhe a mão em casamento e a moça, 
que nem mais aguentava estar ao seu lado, lhe disse: 
— Não quero casar com você devido ao seu mal cheiro. 
Aborrecido com a resposta, o urubu decidiu persegui-la. 
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Num dia bastante ensolarado, a moça resolveu passear na mata em 
busca de uma gostosa fruta chamada guati. Ouvindo algumas 
pisadas, começou a observar e imaginar o que seria. 
De repente, um horrível bicho apareceu à sua frente. Era o bicho da 
mata. Muito amedrontada, a moça correu e o bicho a seguia com a 
intenção de comê-la. 
Já exausta, na certeza de que o bicho a pegaria, rapidamente, subiu 
em uma enorme árvore. 
O bicho, muito satisfeito falou: 
— Agora te pego. 
Então, foi em sua casa buscar um machado para derrubar a árvore. 
O desespero era tão grande que a moça nem conseguia se mexer. 
Rapidamente, o bicho voltou, vibrando de alegria e começou a cortar 
a árvore, dizendo: 
— Ê caruru, pá! (barulho do machado). 
Quando a árvore balançou para cair, a moça, olhando para os lados, 
avistou o urubu que estava em outra árvore e começou a gritar: 
— Ei, meu amigo urubu, me tira daqui que eu caso contigo. 
Muito chateado com aqueles gritos, o urubu lhe respondeu: 
— Zingue, Zingue, tem catinga obá. 
Neste momento, vendo que a árvore estava caindo, voou felozmente 
salvando a moça pelos cabelos e levando-a para a sua casa. 
A felicidade do bicho da mata era tanta que nem percebeu a fuga da 
moça. 
 
Contada por Manoel Pinto (90 anos) 
Escrita por Alessandra, Cristina Oliveira, Leila e Margarida 

 

A seguir, procedemos à análise42. 
Nesse discurso, o dêitico temporal “Antigamente” marca a cronografia 

discursiva. A cenografia engendrada, comum em discursos literários, põe como 

personagem um urubu que protagoniza a história. Ao longo do discurso são 

retratados aspectos inerentes à conduta humana levando o co-enunciador a uma 

reflexão. Aqui a moça despreza o urubu por causa de seu mau cheiro, mas é ele 

que, ao final da história, a salva das mãos o bicho da mata, o que revela o tom 

moralizante do discurso.  

Verificamos nesse discurso a presença do discurso literário (o fato de um 

urubu se interessar por uma bela moça) e do discurso místico, atestado em: “De 

repente, um horrível bicho apareceu à sua frente. Era o bicho da mata. Muito 

amedrontada, a moça correu e o bicho a seguia com a intenção de comê-la”. Essa 

correspondência entre os discursos só é possível pela competência interdiscursiva 

que possibilita aos sujeitos identificarem enunciados não compatíveis com 

                                                 
42 Em discurso de extensão menor, faremos a análise considerando- o como um único recorte. 
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determinado sistema de restrições. A partir disso, esse discurso organiza as 

relações com os demais discursos com os quais é posto em relação. 

O tom discursivo que perpassa o discurso é o de desprezo, como atestamos em:  

 

Durante a festa, o urubu pediu-lhe a mão em casamento e a moça, 
que nem mais aguentava estar ao seu lado, lhe disse: 
— não quero casar com você devido ao seu mal cheiro.  
 

Essa prática discursiva apresenta poucas marcas linguísticas pertencentes 

ao  mundo ético indígena, comprovada pelas seguintes escolhas lexicais: “urubu”, 

“passear na mata”, “guati”, “o bicho da mata” e “árvore”.  

No enunciado “Rapidamente, o bicho voltou, vibrando de alegria e começou 

a cortar a árvore, dizendo: — Ê caruru, pá! (barulho do machado)”, temos o uso da 

modalização autonímica, com o uso dos parênteses, em que o enunciador explica 

ao co-enunciador sua fala enquanto ela está sendo produzida. O enunciador 

também faz uso do discurso direto para dar voz às personagens e garantir o 

engajamento do co-enunciador no discurso, como verificamos em: 

 

O bicho, muito satisfeito falou: 
— agora te pego. 
Rapidamente, o bicho voltou, vibrando de alegria e começou a cortar 
a árvore, dizendo: 
— Ê caruru, pá! (barulho do machado). 
Quando a árvore balançou para cair, a moça, olhando para os lados, 
avistou o urubu que estava em outra árvore e começou a gritar: 
— E, meu amigo urubu, me tira daqui que eu caso contigo. 
Muito chateado com aqueles gritos, o urubu lhe respondeu: 
— Zingue, Zingue, tem catinga obá. 

 

Quanto ao modo de coesão, esse discurso mostra uma maneira própria de 

construir seu tema, em que notamos a ocorrência de um tempo e espaço reduzidos, 

pouca extensão, poucos personagens, ação simples que transcorre de forma mais 

ou menos linear, uso de linguagem simples e direta, a qual não se utiliza de muitas 

figuras de linguagem. Ocorre, ainda, pouco envolvimento das personagens e as que 

existem se movimentam em torno de uma única ação. Todos esses aspectos 

contribuem para a construção do tema. 
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Discurso 09  

 

São Benedito e o pescador 
 
Antigamente todas as pessoas tinham grande preferência por São 
Benedito pois acreditavam que tudo o que pedissem, ele 
responderia. 
Conta-se que uma vez, houve uma grande festa na aldeia e todos 
tinham que se reunir para festejar. 
Mas havia um homem que não quis ir para a festa, pois ele não 
acreditava nesse tal Santo, e resolveu ir pescar como era seu 
costume. 
No meio do caminho, quando ele menos esperava, pulou na frente 
dele um menino bem pretinho que o cercou de todos os lados e não 
o deixou passar. 
Ele pensava que poderia ser São Benedito que ali apareceu para 
impedi-lo de pescar porque era necessário estar na festa. 
Então ele voltou para casa e foi para a festa. Ali, bastante pensativo, 
imaginava quem poderia ser aquele menino pretinho que pulou na 
sua frente, será que era São Benedito? 
No dia seguinte, logo de manhã ele foi à igreja e chegando lá 
encontrou São Benedito com os pés cheios de capim. Com isso ele 
teve a certeza de que o menino preto que aparecera no seu caminho 
no dia anterior era mesmo São Benedito. 
A partir desse dia ele passou a acreditar que verdadeiramente São 
Benedito existia. 

 
Contada por José Senado  
Escrita por Cristina Oliveira 
Revisada por Marciana, Patrícia e Lúcia 

 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01 

Antigamente todas as pessoas tinham grande preferência por São 
Benedito pois acreditavam que tudo o que pedissem, ele 
responderia. 
Conta-se que uma vez, houve uma grande festa na aldeia e todos 
tinham que se reunir para festejar. 
 

O discurso instaura a cronografia com o dêitico temporal “Antigamente” e a 

topografia com o dêitico espacial “na aldeia”, por meio dos quais é construída a 

cenografia discursiva. O indício textual “Conta-se que uma vez, houve uma grande 

festa na aldeia e todos tinham que se reunir para festejar” remete a uma cenografia 

de festa, mas a marca verbal “tinham” induz-nos a pensar em uma obrigação.  

Notamos que há a presença da intertextualidade interna, visto que as 

questões referentes à crença em São Benedito são explicitadas no discurso graças 
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à memória discursiva no interior desse campo discursivo. Temos, nesse excerto, a 

presença do discurso da religião, do cristianismo, da devoção que colaboram para o 

funcionamento do interdiscurso desse discurso, como já vimos no discurso 07 (O 

filho da Virgem). Além disso, o código linguageiro voltado para o mundo ético 

católico, atestado nas escolhas lexicais “São Benedito”, “santo”, “igreja”  reforçam 

essa rede interdiscursiva. 

O discurso constrói a cenografia de uma grande festa na aldeia, feita pelos 

indígenas, referente ao culto/festa a São Benedito. Expõe também uma 

representação colonizadora do indígena como sendo alguém que foi submetido à 

cultura europeia e ao cristianismo, como verificamos em: “Conta-se que uma vez, 

houve uma grande festa na aldeia e todos tinham que se reunir para festejar” [grifo 

nosso]. Ao mesmo tempo, confere ao discurso indígena uma polêmica, como já 

atestamos no discurso 07 (O filho da Virgem).  

A cenografia que legitima a cena sugere a adoração ao santo, que deve ser 

respeitado e reverenciado, aspecto não presente na cultura indígena antes da 

colonização.  Assim, a cenografia construída compõe uma representação do índio 

envolto em um processo de colonização. Nesse sentido, o indígena é apresentado 

como aquele que se vê praticando as crenças, a cultura de outro povo. 

O discurso suscita, portanto, algumas reflexões: a primeira diz respeito à 

devoção a São Benedito, santo católico de origem africana, como já relatamos no 

discurso 07 (O filho da Virgem) e uma segunda reflexão: a representação de um 

mundo ético voltado ao universo indígena, mas já envolto por outras religiões e 

crenças, o que traz a desvinculação das tradições mais antigas. 

Vejamos o segundo recorte: 

 

Recorte 02 
 
Mas havia um homem que não quis ir para a festa, pois ele não 
acreditava nesse tal Santo, e resolveu ir pescar como era seu 
costume. 
 

A cenografia instaurada discursivamente é a da resistência, da não 

aceitação dos valores impostos. O tom é o de descrédito, desdém, oposição, 

conforme está atestado em: “Mas havia um homem que não quis ir para a festa, pois 

ele não acreditava nesse tal Santo, e resolveu ir pescar como era seu costume” 
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[grifos nossos]. O operador argumentativo “mas” indica, na superfície linguística, 

essa oposição. 

O discurso produz efeitos de sentido diferentes, de acordo com a 

competência interdiscursiva do co-enunciador. Aquele co-enunciador que conhece 

como é a vida na aldeia, sua história, fará uma correspondência, pois muitos 

indígenas partiram de seu lugar por não aceitarem as mudanças que foram sendo 

submetidos. Instala-se a cenografia da partida, do abandono de seu lugar. Desse 

modo, a cenografia faz emergir um fiador, uma instância subjetiva que é voltada ao 

espaço discursivo indígena. 

 

Recorte 03 
 
No meio do caminho, quando ele menos esperava, pulou na frente 
dele um menino bem pretinho que o cercou de todos os lados e não 
o deixou passar. 

 

Esse excerto já inicia delimitado pela topografia “No meio do caminho” e pelo 

indício temporal, “quando ele menos esperava”, que estabelece a cronografia da 

cena de enunciação. De forma assertiva, o discurso explicita a presença do 

interdiscurso. Depreende-se do interdiscurso o preconceito racial, a presença do 

discurso racista, já identificado no discurso 07 (O filho da virgem) como podemos 

atestar em “[...] pulou na frente dele um menino bem pretinho que o cercou de todos 

os lados e não o deixou passar” [grifo nosso]. 

A escolha da marca linguística “bem pretinho” reforça as restrições 

semânticas do discurso e o ethos do enunciador, sinalizando a imagem discursiva 

de um indígena questionador.  

Vamos ao próximo excerto: 

 

Recorte 04 
 
Ele pensava que poderia ser São Benedito que ali apareceu para 
impedi-lo de pescar porque era necessário estar na festa. 

 

É nesse fragmento que o tom de dúvida é construído. A cenografia confirma 

que o menino poderia ser São Benedito, como é revelado em: “Ele pensava que 

poderia ser São Benedito que ali apareceu para impedi-lo de pescar porque era 

necessário estar na festa”.  Verificamos que até então não havia sido mencionado 
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nada sobre a pesca. Aliás, apenas o título e esse fragmento remetem à figura do 

homem como um pescador.  

Vejamos o último recorte. 
 

Recorte 05 
 
Então ele voltou para casa e foi para a festa. Ali, bastante pensativo, 
imaginava quem poderia ser aquele menino pretinho que pulou na 
sua frente, será que era São Benedito? 
No dia seguinte, logo de manhã ele foi à igreja e chegando lá 
encontrou São Benedito com os pés cheios de capim. Com isso ele 
teve a certeza de que o menino preto que aparecera no seu caminho 
no dia anterior era mesmo São Benedito. 
A partir desse dia ele passou a acreditar que verdadeiramente São 
Benedito existia. 
 

Nesse excerto, a cenografia construída é a do retorno: “Então ele voltou para 

casa e foi para a festa”. Com as devidas ressalvas, o recorte retoma a passagem 

bíblica da volta do filho pródigo. Além da presença do discurso bíblico também 

podemos mencionar a presença do interdiscurso do preconceito racial, como vemos 

na materialidade linguística em destaque: “Ali, bastante pensativo, imaginava quem 

poderia ser aquele menino pretinho que pulou na sua frente, será que era São 

Benedito?” [grifo nosso]. O discurso cria a possibilidade de identidade a partir dos 

embates entre os campos discursivos. 

O excerto inicia-se em tom de dúvida, mas ao final o tom é de 

convencimento: “A partir desse dia ele passou a acreditar que verdadeiramente São 

Benedito existia”. A relação interdiscursiva permite que o discurso construa temas e 

transmita efeitos de sentido. O fiador traz à tona um caráter e uma corporalidade do 

enunciador.  

Ocorre a corporificação do enunciador por meio da imagem construída no 

discurso: a do indígena, que acaba sendo induzido a acreditar em outra cultura 

religiosa, pois a devoção/crença em santos não pertence à tradição indígena. Isso 

só é possível graças à competência (inter)discursiva que permite ao enunciador 

articular coerções de ordem socio-histórica e linguísticas; além disso, o enunciador é 

capaz de reconhecer enunciados que pertencem à sua própria formação discursiva 

(ou a uma outra formação, como é o caso do discurso religioso).  

O enunciado “No dia seguinte, logo de manhã ele foi à igreja e chegando lá 

encontrou São Benedito com os pés cheios de capim. Com isso ele teve a certeza 
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de que o menino preto que aparecera no seu caminho no dia anterior era mesmo 

São Benedito” mostra a polêmica instalada no discurso, já acenada no discurso 07 

(O filho da Virgem), pois essa é uma cenografia comum na religião católica, 

portanto, não indígena, o que revela que campos discursivos distintos entram em 

concorrência, instalando a polêmica, a qual, por sua vez é legitimada para dar os 

efeitos de sentido que esse discurso se propõe a oferecer.  

Por fim, destacamos que o enunciador organiza o discurso indicando sinais 

místicos, enlaçando o co-enunciador, como atestamos em: “No meio do caminho, 

quando ele menos esperava, pulou na frente dele um menino bem pretinho que o 

cercou de todos os lados e não o deixou passar” e “No dia seguinte, logo de manhã 

ele foi à igreja e chegando lá encontrou São Benedito com os pés cheios de capim” 

[grifos nossos]. 

 

Discurso 10 

 
 

A história de João e Maria 
 
Há alguns anos atrás, existia um porto onde ancoravam vários 
navios e, lá perto, havia uma mulher que tinha somente um filho 
que se chamava João. A mulher lavava as roupas dos homens dos 
navios que ali chegavam e todos os dias seu filho a observava 
trabalhando. 
Certo dia, João pegou as roupas de um certo homem, colocou-as 
em sua cabeça, pegou um fósforo e colocou fogo nas roupas. Com 
as roupas na cabeça e as mesmas pegando fogo, ele saiu andando 
pela praia. 
O dono da roupa e do navio viu aquela cena e ficou furioso. 
Chamou a mãe de João, brigou com e ela e disse: 
— Vou levar esse menino comigo, quando eu partir. 
Sua mãe perguntou ao homem: 
— O que irá fazer com ele? E quando ele voltará? 
Ele respondeu: 
— Pelo que ele fez, ele terá o seguinte castigo: depois de sete 
anos, sete horas e sete minutos ele voltará, mas sozinho. 
Chegou o dia do navio partir e João foi com os tripulantes. 
Depois de ter passado o tempo determinado pelo homem, em alto 
mar, chegou o dia em que eles deveriam soltar o menino. Mesmo 
com muita pena do garoto o pegaram e o laçaram ao mar. João foi 
lançado junto a um bote que muito lhe serviu, apesar de não ter 
nenhum remo. 
João passou vários dias em alto mar, dentro do bote e era levado 
pelo vento, até que um dia ele chegou em um porto. Muito 
assustado, ele saiu do bote, olhando para todos os lados. Avistou 
uma casa e seguiu em direção à mesma. Chegando lá, bateu 
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palmas, mas ninguém atendeu. Ele foi chegando mais perto da 
casa. Olhou para dentro, pelo buraco da porta, e viu uma moça. 
Então ele perguntou: 
— O que você está fazendo aí? 
A moça respondeu: 
— Vá embora, menino. Estou presa e não posso sair. 
— Por que você está presa? O que aconteceu? 
— As pessoas deste lugar mataram toda minha família, deixando 
eu e meu barco, que está lá no porto. 
Com muita pena e vendo a aflição da moça, João disse: 
— Você quer ir embora comigo? 
Ela respondeu: 
—Não dá, a porta está trancada por dentro e estou amarrada. 
João pensou num jeito de abri a porta. Tentou e conseguiu abri-la, 
tirou a moça da casa e fugiram. Lembrou-se de que no momento 
em que os marinheiros o lançaram ao mar deram-lhe uma bebida 
que servia de proteção e que livraria de todos os perigos e esta 
bebida estava no bote. Pensou que eles poderiam tomar a bebida 
para se livrar dos perigos. 
Eles caminharam em direção do bote e chegando lá ele bebeu a 
bebida e ofereceu para a moça que se chamava Maria. 
Juntos embarcaram no bote e viajaram durante sete horas. 
Chegaram em um porto num lugar muito bonito, resolveram 
conhecer aquele lugar, mas antes beberam novamente da preciosa 
bebida. 
Havia ali várias pessoas que os invejavam, pois eles formavam um 
casal muito bonito. Ofereceram-lhes uma carona no barco deles e 
disseram que os levariam para um lugar onde eles encontrariam 
muitas pessoas. 
João e Maria aceitaram. Na viagem, sem menos esperar, eles 
pegaram João e lançaram ao mar juntamente com um bote e 
ficaram com Maria. 
João viajou sete horas e sete minutos sozinhos. Novamente chegou 
a um porto, e encontrou um violão e algumas pessoas. Ele pegou o 
violão e começou a tocar. 
No momento em que ele estava tocando violão, algumas pessoas 
chegavam mais perto e perguntavam: 
— O que você está fazendo aqui? 
Ele respondeu: 
— Estou pensando na minha vida. 
Então João começou a conversar com as pessoas e no meio da 
conversa alguém lhe disse: 
— Por aqui tem uma moça desconhecida, que chegou há poucos 
dias e está no palácio do rei. Só que ela não fala. O rei disse que 
paga uma grande quantia em dinheiro para quem conseguir fazer a 
moça falar. Dizem que é muito dinheiro e que dá para ficar 
milionário. 
Ouvindo isso João decidiu ir até o castelo do rei para faze a moça 
falar. Chegando lá, foi conversar com o rei e disse que ele faria a 
moça falar. Mas o rei advertiu-lhe que se não conseguisse fazer a 
moça falar teria uma pena de morte. 
João insistiu. Lembrando da bebida milagrosa que ganhara do 
homem do navio e que carregava sempre consigo, ele a bebeu 
para ter mais coragem. 
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Chegando no lugar onde estava a moça, João descobriu que se 
tratava de Maria e então ofereceu-lhe a bebida disse: 
— Vamos, Maria? 
— Vamos, João! 
E a partir desse dia voltou a falar. O rei ficou muito feliz, por ver que 
aquela linda moça que antes vivia triste e não falava, agora estava 
feliz e falante. 
O rei reconheceu que a felicidade de Maria era João. Ele deu muito 
dinheiro para João e com isso eles se casaram e viveram felizes 
para sempre. 
 
Contada por Alonso Pinto (88 anos) 
Escrita por Alzenira e Cristina Oliveira 
Revisada por Cristina Fraga Pajehú 

 
A seguir, procedemos à análise. 

  

Recorte 01 
 
Há alguns anos atrás, existia um porto onde ancoravam vários 
navios e, lá perto, havia uma mulher que tinha somente um filho 
que se chamava João. A mulher lavava as roupas dos homens dos 
navios que ali chegavam e todos os dias seu filho a observava 
trabalhando. 
Certo dia, João pegou as roupas de um certo homem, colocou-as 
em sua cabeça, pegou um fósforo e colocou fogo nas roupas. Com 
as roupas na cabeça e as mesmas pegando fogo, ele saiu andando 
pela praia. 
O dono da roupa e do navio viu aquela cena e ficou furioso. 
Chamou a mãe de João, brigou com e ela e disse: 
— Vou levar esse menino comigo, quando eu partir. 
Sua mãe perguntou ao homem: 
— O que irá fazer com ele? E quando ele voltará? 
Ele respondeu: 
— Pelo que ele fez, ele terá o seguinte castigo: depois de sete 
anos, sete horas e sete minutos ele voltará, mas sozinho. 
Chegou o dia do navio partir e João foi com os tripulantes. 
Depois de ter passado o tempo determinado pelo homem, em alto 
mar, chegou o dia em que eles deveriam soltar o menino. Mesmo 
com muita pena do garoto o pegaram e o laçaram ao mar. João foi 
lançado junto a um bote que muito lhe serviu, apesar de não ter 
nenhum remo. 
João passou vários dias em alto mar, dentro do bote e era levado 
pelo vento, até que um dia ele chegou em um porto. Muito 
assustado, ele saiu do bote, olhando para todos os lados. Avistou 
uma casa e seguiu em direção à mesma. Chegando lá, bateu 
palmas, mas ninguém atendeu. Ele foi chegando mais perto da 
casa. Olhou para dentro, pelo buraco da porta, e viu uma moça. 
Então ele perguntou: 
— O que você está fazendo aí? 
A moça respondeu: 
— Vá embora, menino. Estou presa e não posso sair. 
— Por que você está presa? O que aconteceu? 
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— As pessoas deste lugar mataram toda minha família, deixando 
eu e meu barco, que está lá no porto. 
Com muita pena e vendo a aflição da moça, João disse: 
— Você quer ir embora comigo? 
Ela respondeu: 
— Não dá, a porta está trancada por dentro e estou amarrada. 
João pensou num jeito de abri a porta. Tentou e conseguiu abri-la, 
tirou a moça da casa e fugiram. Lembrou-se de que no momento 
em que os marinheiros o lançaram ao mar deram-lhe uma bebida 
que servia de proteção e que livraria de todos os perigos e esta 
bebida estava no bote. Pensou que eles poderiam tomar a bebida 
para se livrar dos perigos. 
Eles caminharam em direção do bote e chegando lá ele bebeu a 
bebida e ofereceu para a moça que se chamava Maria. 
Juntos embarcaram no bote e viajaram durante sete horas. 
Chegaram em um porto num lugar muito bonito, resolveram 
conhecer aquele lugar, mas antes beberam novamente da preciosa 
bebida. 

 

A cenografia instituída inicialmente revela um espaço não indígena, distante 

das aldeias, como percebemos em: “Há alguns anos atrás, existia um porto onde 

ancoravam vários navios e, lá perto, havia uma mulher que tinha somente um filho 

que se chamava João)” [grifo nosso]. O enunciador vai apresentando, 

paulatinamente, os fatos com o uso do discurso direto, o que colabora para a 

construção do tema.   

Já no início, o próprio título remete, com as devidas ressalvas, à história 

clássica de João e Maria. Isso mostra a interferência cultural sofrida pelos 

tupiniquins e indica o atravessamento do discurso do dominador, o discurso do conto 

de fadas, tão presente na cultura europeia, como já acenamos no recorte 01 do 

discurso 01 (Maria Borralheira). Também percebemos o discurso da aculturação nos 

nomes das personagens João e Maria, os quais são de origem ocidental. No 

discurso 01 (Maria Borralheira) já sinalizamos a escolha lexical voltada para o 

discurso dos contos de fada, o que não é diferente nesse discurso. Nessa visão, os 

efeitos de sentido que o interdiscurso provoca configuram-se pela interação da 

memória discursiva e pela reatualização dos contos de fada. Não há nenhuma 

referência ao mundo ético indígena nesse discurso. Aliás, o código linguageiro 

remete ao mundo ético dos marinheiros, como atestamos em: “porto”, “navios”, 

“homens dos navios”, “tripulantes”, “alto mar”, “bote”, “vento”, “marinheiros”. 

No enunciado “— Pelo que ele fez, ele terá o seguinte castigo: depois de 

sete anos, sete horas e sete minutos ele voltará, mas sozinho”, o discurso engendra 

o tom de castigo, mostrando um enunciador vingativo. 
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Há nesse discurso a presença do misticismo, da superstição, como 

percebemos em “Lembrou-se de que no momento em que os marinheiros o 

lançaram ao mar deram-lhe uma bebida que servia de proteção e que livraria de 

todos os perigos e esta bebida estava no bote”, “Chegaram em um porto num lugar 

muito bonito, resolveram conhecer aquele lugar, mas antes beberam novamente da 

preciosa bebida” e em “Muito assustado, ele saiu do bote, olhando para todos os 

lados. Avistou uma casa e seguiu em direção à mesma. Chegando lá, bateu palmas, 

mas ninguém atendeu”. Verificamos que a rede interdiscursiva estabelecida no 

entrecruzamento de outros campos discursivos apoia-se na intertextualidade 

externa, uma vez que este discurso recupera o discurso literário “João e Maria”.   

 
Recorte 02 
 
Havia ali várias pessoas que os invejavam, pois eles formavam um 
casal muito bonito. Ofereceram-lhes uma carona no barco deles e 
disseram que os levariam para um lugar onde eles encontrariam 
muitas pessoas. 
João e Maria aceitaram. Na viagem, sem menos esperar, eles 
pegaram João e lançaram ao mar juntamente com um bote e 
ficaram com Maria. 
João viajou sete horas e sete minutos sozinhos. Novamente chegou 
a um porto, e encontrou um violão e algumas pessoas. Ele pegou o 
violão e começou a tocar. 
No momento em que ele estava tocando violão, algumas pessoas 
chegavam mais perto e perguntavam: 
— O que você está fazendo aqui? 
Ele respondeu: 
— Estou pensando na minha vida. 
Então João começou a conversar com as pessoas e no meio da 
conversa alguém lhe disse: 
— Por aqui tem uma moça desconhecida, que chegou há poucos 
dias e está no palácio do rei. Só que ela não fala. O rei disse que 
paga uma grande quantia em dinheiro para quem conseguir fazer a 
moça falar. Dizem que é muito dinheiro e que dá para ficar 
milionário. 
Ouvindo isso João decidiu ir até o castelo do rei para faze a moça 
falar. Chegando lá, foi conversar com o rei e disse que ele faria a 
moça falar. Mas o rei advertiu-lhe que se não conseguisse fazer a 
moça falar teria uma pena de morte. 
João insistiu. Lembrando da bebida milagrosa que ganhara do 
homem do navio e que carregava sempre consigo, ele a bebeu 
para ter mais coragem. 
Chegando no lugar onde estava a moça, João descobriu que se 
tratava de Maria e então ofereceu-lhe a bebida disse: 
— Vamos, Maria? 
— Vamos, João! 



 
 

154 
 

E a partir desse dia voltou a falar. O rei ficou muito feliz, por ver que 
aquela linda moça que antes vivia triste e não falava, agora estava 
feliz e falante. 
O rei reconheceu que a felicidade de Maria era João. Ele deu muito 
dinheiro para João e com isso eles se casaram e viveram felizes 
para sempre. 

 

Acenamos no discurso 01 (Maria Borralheira), recorte 03, questões que se 

mostram também neste excerto 02. Tais questões referem-se ao modo de 

enunciação, em que a incorporação do co-enunciador dá acesso ao mundo ético dos 

contos de fada, de histórias fantásticas, do qual o fiador participa; ao tom discursivo 

que é o do inacreditável, do maravilhoso, o qual está apoiado nas duas dimensões 

discursivas, a do enunciador e a do co-enunciador;  ao desvelamento de um ethos 

conhecedor do fantástico, do sobrenatural, como podemos verificar em: “João 

insistiu. Lembrando da bebida milagrosa que ganhara do homem do navio e que 

carregava sempre consigo, ele a bebeu para ter mais coragem”,  e ao modo de 

coesão em que há o encadeamento dos parágrafos e do próprio tema, com 

remissões internas com retomadas do discurso do conto de fadas, como podemos 

observar em: 

 

 — Por aqui tem uma moça desconhecida, que chegou há poucos 
dias e está no palácio do rei. Só que ela não fala. O rei disse que 
paga uma grande quantia em dinheiro para quem conseguir fazer a 
moça falar. Dizem que é muito dinheiro e que dá para ficar milionário. 
 
Ouvindo isso João decidiu ir até o castelo do rei para fazer a moça 
falar. Chegando lá, foi conversar com o rei e disse que ele faria a 
moça falar. Mas o rei advertiu-lhe que se não conseguisse fazer a 
moça falar teria uma pena de morte. 

 

Destacamos ainda que, a exemplo do que acontece no final dos contos de 

fadas, João e Maria ficam juntos e felizes depois de passarem por inúmeras 

adversidades. Atestamos isso no enunciado que segue: 

 

O rei reconheceu que a felicidade de Maria era João. Ele deu muito 
dinheiro para João e com isso eles se casaram e viveram felizes para 
sempre. 

 

Como já mostramos nos discursos 01 (Maria Borralheira) e 05 (O desafio do 

amarelo), percebemos a instalação da polêmica que torna a situação discursiva 

irreversível e, ao mesmo tempo, dá identidade a esse discurso. Temos aqui o 
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embate de dois campos, concebidos a princípio, como incompatíveis: o indígena e o 

do conto de fadas. É a interação polêmica que exerce papel determinante na 

produção da superfície discursiva desse discurso, o que define seu espaço de 

enunciação. 

 

Discurso 11 
 
A caipora 
 
Antigamente quando as pessoas iam caçar eles levaram pedaços de 
fumo dentro da bolsa. Quando entravam na mata, no caminho por 
onde passavam, em cima dos paus eles deixavam os pedaços de 
fumo, especialmente para a caipora. 
A caipora era a mãe do mangue e da mata, que fumava. E todas as 
vezes que alguém ia caçar na mata ou nas proximidades do mangue, 
os caçadores tinham que levar-lhe fumo, se não ela não os deixava 
caçar. 
Certo dia, alguns rapazes foram caçar, e não levaram o fumo para 
deixar no caminho para a Caipora. De repente alguma coisa 
começou a assustar os cachorros, eles corriam, olhando para cima 
das árvores, latindo e os rapazes não sabiam o que fazer pois não 
viam nenhum bicho. 
Antonio, um dos rapazes, ficou com muito medo e chamou os outros 
para ir embora. Mas só que eles não conseguiram achar o caminho 
de casa e não sabiam se continuariam caçando, mesmo perdidos, ou 
se procurariam o caminho de volta. 
E assim continuaram na mata sem saber o que fazer. Passaram a 
noite dentro da mata e quando já estava amanhecendo encontraram 
o caminho de volta. 
Chegando em casa, as pessoas viram que eles estavam assustados 
e perguntaram o que tinha acontecido. 
Eles contaram para os seus avós o acontecido. Os avós lembraram 
da Caipora e desvendaram o mistério da mata. Disseram-lhes que foi 
a Caipora que os atrapalhou porque eles não tinham deixado fumo 
para ela. Para que isso não acontecesse novamente, os seus avós 
disseram que todos as vezes que fossem caçar, era para levar fumo 
e deixar em cima de um pau, pois só assim eles caçariam 
sossegados. 
 
Contada por Alonso Pinto (88 anos) 
Escrita por Cristina Oliveira 
Revisada por Alessandra, Cristina Oliveira e Patrícia 
 

A seguir, procedemos à análise. 
Esse discurso acena para muitas questões apontadas no discurso 03 (A 

mula sem cabeça), por essa razão, vamos ser mais breves e reforçar as categorias 

que se repetem. 
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A exemplo do discurso 03 (A mula sem cabeça), o código linguageiro está 

voltado para o espaço discursivo indígena. Verificamos também a presença do 

discurso místico/folclórico ao se tratar de um tema tão comum para os tupiniquins: a 

caipora. Outra questão é a presença da intertextualidade interna, que resgata a 

memória discursiva no interior do discurso indígena sobre a caipora. Isso garante a 

manutenção desse discurso, conservando-o nesse espaço discursivo. 

Nesse excerto, destaca-se o tom de sabedoria, de manutenção das crenças 

tupiniquins, respeitando-se principalmente o saber dos mais velhos, como aqueles 

que carregam a memória viva e as transmitem para os mais jovens. Isso pode ser 

observado em: 

 

Certo dia, alguns rapazes foram caçar, e não levaram o fumo para 
deixar no caminho para a Caipora. 

 

Eles contaram para os seus avós o acontecido. Os avós lembraram 
da Caipora e desvendaram o mistério da mata. Disseram-lhes que foi 
a Caipora que os atrapalhou porque eles não tinham deixado fumo 
para ela. Para que isso não acontecesse novamente, os seus avós 
disseram que todos as vezes que fossem caçar, era para levar fumo 
e deixar em cima de um pau, pois só assim eles caçariam 
sossegados.  

O ethos do enunciador se apresenta como aquele que deseja conhecer as 

crenças e respeitá-las.  

 
Discurso 12 

 
João e Pedro  
 
Há muito tempo, num lugar muito longínquo havia uma família de três 
pessoas: Dona joaninha, João e Pedro. Dona joaninha era uma mãe 
muito trabalhadora e dedicada aos filhos, porém, sempre teve um 
cuidado especial por Pedro, o mais levado e encapetado. Conta-se 
que, quando ainda era pequeno, ele mordeu o rabo do porco 
Honório. 
João, o mais velho, apesar de sua pouca idade teve que ajudar a 
sustentar a pequena família, pois perdeu seu pai ainda muito cedo. 
Tinha um profundo e admirável respeito por sua mãe. 
Os anos se passaram. Um dia, os rapazes já haviam se deslocado 
para o trabalho, quando bateu um tremendo temporal, danificando 
quase por completo o telhado da humilde casinha.  
Dona Joaninha, em meio ao desespero, começou a subir a escada 
até o telhado para consertá-lo, sob o som de relâmpagos e 
trovoadas. Quando ela já estava quase terminando, como uma 
mágica, numa velocidade fenomenal caiu um raio sobre o casa e 
num segundo Dona Joaninha estava caída ao chão como morta. A 
caminho de casa, João e Pedro vinham em desespero, correndo, 
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preocupados com a mãe. No percurso, passaram por matas, 
córregos e valões. Como chovia muito, parecia que jamais chegariam 
ao destino. Na medida em que o tempo ia melhorando, percebiam a 
distância exata que ainda tinham que percorrer, cerca de dez 
minutos. 
Por fim, os dois avistaram a casa, assustados ao vê-la naquele 
estado e num silêncio que contava conta de todo o ambiente, 
começaram a gritar: 
— Mãe!  Ô mãe! Onde está você? 
— Por favor, responda, disse João, mas não ouviu voz nenhuma e as 
batidas de seu coração se intensificaram. A cada passo que davam 
em direção à porta da casa sentiam um calafrio que vinha dos pés 
até suas espinhas. Não tiveram  outra opção , senão entrar. E assim 
o fizeram, olharam canto por canto, mas não encontraram a mãe. 
Novamente, foram tomados pelo desespero ao ver que a casa estava 
vazia. João e Pedro saíram correndo de um lado para o outro. No 
momento em que o João rodeou a casa foi surpreendido ao ver Dona 
Joaninha desmaiada no chão. Deu um grito que ecoou nas matas. 
Em seguida seu irmão chega e fica perplexo com o reencontro com a 
mãe. Passado o choque, chegaram até pensaram que ela estaria 
morta mas, ao primeiro contato que João teve com ela, sentiu que, 
apesar de muito gelada, por um milagre inexplicável, seu coração 
ainda batia. 
Como o temporal foi forte, restaram poucas roupas secas e essas 
foram usadas para aquecer  a mãe que estava muito gelada. Esse 
dia ficou marcado para aquela família. 
Os dias se passaram. Porém Dona Joaninha, desde o dia em que 
houve o temporal ficou muito doente, tinha perdido a voz com o susto 
que tomou. Só aos poucos, começou a falar algumas palavras. Os 
dias iam e vinham e nada de melhorar. Tendo que trabalhar os dois 
filhos não podiam ficar o tempo todo com a mãe que, às vezes, 
apresentava alguma melhora, mais depois piorava. Num desses dias, 
teve uma crise e sem nenhum remédio, João teve que deixar a mãe 
sob os cuidados do irmão. 
Horas depois, vendo o sofrimento da mãe quase morta, Pedro teve 
uma ideia que acabaria logo com aquele sofrimento que dava dó. 
Pensou em matá-la, mas como? De que maneira poderia fazer isso? 
Já estava quase desistindo da espantosa idéia quando, olhou o 
fogão e viu uma panela com água fervendo. No início olhou a mãe e 
teve muita pena, mas diante do estado de saúde dela não teve mais 
dúvida, achando que estava fazendo o certo. Fez uma fogueira, pôs 
fogo e colocou um imenso panelão com bastante água. Quando 
estava fervendo, com a maior frieza, pegou a mãe e a mergulhou na 
água por cinco minutos. Quando a retirou de dentro do panelão, teve 
um profundo arrependimento, mas nada podia fazer, pois a mãe já 
estava morta, completamente dura. 
O que fazer diante desse problema? Pensou ele. Certamente teria 
que sepultar o corpo da mãe, mas se lembrou que, quando as 
pessoas morriam, um padre fazia o sepultamento e teve que amargar 
um profundo arrependimento. Mas já não podia voltar a trás, tinha 
que pagar um preço muito caro: achar um padre. Isso o incomodou 
muito pois não conhecia nenhum sacerdote. Quando mais tentava 
achar uma solução, mais o desespero aumentava. 
Perto de sua casa, havia um caminho por onde dificilmente 
passavam pessoas, pois, quem se aventurasse a enfrentá-lo, teria 
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que percorrer um dia para chegar a um lugarejo mais próximo. De 
repente, ouviu um som de pisadas de um animal, certamente de 
cavalo, pensou Pedro. Naquele momento, teve numa grande idéia, 
foi ao curral dos cavalos, pôs rapidamente a sela e, numa habilidade 
surpreendente, pegou a mãe, pôs sobre o cavalo e a amarrou. Como 
o corpo estava duro sentou-se sobre ele e disse: 
— Mãe, perdoe-me por tudo que lhe fiz. Como não poderei encontrar 
um padre para sepultá-la, a entregarei a este cavalheiro que, com 
certeza, fará esse serviço por mim. Mãe, nunca duvide do amor que 
sinto por você. Adeus. 
Apesar de tudo suas palavras foram de grande emoção, chegou até 
a chorar. No instante em que o estranho passou sobre uma égua, o 
cavalo deu um pulo e  saiu correndo atrás do outro animal. Foi um 
deus nos acuda. O homem, sem entender que o cavalo estava era 
atrás da égua, tentou conduzi-la o mais rápido que pode. Não 
suportando mais a maratona, o animal cansou-se e caiu, o cavalo se 
deu outro pulo e a corda que segurava Dona Joaninha arrebentou e 
o corpo caiu. O desconhecido viu que a mulher estava morta, deu um 
grito que parecia que ia morrer e disse: 
— Deus meu, por que me deste esta missão tão dolorida?! 
Na verdade, aquele homem era um padre e, diante desse problema, 
teve que amarrar novamente o corpo e levá-lo para sepultar no 
lugarejo para onde estava indo. Isso durou exatamente um dia.    
Enquanto isso, na casa de João, seu irmão Pedro tentava explicar a 
causa da morte da mãe, dizendo que, quando ele saiu para procurar 
o remédio, ela deu um grito e morreu, no início João não acreditou, 
vendo o panelão no fogo, não quis nem pensar por que lá estava 
justamente aquele panelão. Mas, antes que o irmão descobrisse, 
Pedro pegou o maior porco e o matou, para anular de vez a prova do 
crime que o condenava. Disse, também, que apareceu ali um padre e 
a levou para sepultá-la, mas ele esqueceu de perguntar onde. E 
assim João teve que se contentar com a  versão de seu irmão. 
Passou se, então, um mês e o que mais João queria saber era onde 
estava sua mãe. Um dia, João não foi no trabalho de tão pensativo 
que estava. Á noite, quando já estavam deitados, ouviram passos 
que vinham do quarto e iam ao local onde fora feito a fogueira que 
ajudara a matar Dona Joaninha. Quando os passos pararam ouviu-
se um grito muito doído. A partir de então, todos as noites acontecia 
as mesmas coisas. Naturalmente, Pedro sabia por que estava 
acontecendo isso mas, seu irmão já não agüentava mais aquele  
tormento e chamou o irmão para ir embora da daquela casa. Pedro, 
por sua vez, aceitou rapidamente. No fundo, estava com muito medo 
e cada noite que passava via-se cometendo o mesmo crime com a 
própria mãe. Sem paz e coma esperança de encontrar a sepultura da 
mulher os dois deixam o lar, levando apenas as roupas e as duas 
portas da casa. 
No caminho. Já exaustos, por volta das cinco horas, resolveram 
descansar, poucos metros de onde pararam e viram um enorme pé 
de molembá. Vieram até a árvore e acharam um ótimo lugar para 
passar a noite. Pegaram portas que encontraram na redondeza e 
puseram entre os galhos da arvore para que pudessem dormir em 
cima. Como estavam muito cansados, logo adormeceram. Sem ter a 
noção exata do tempo, acordaram muito assustados. 
Faltava pouco para meia noite. Lá de cima, podiam apenas ouvir o 
canto dos grilos e ver a quase inexistente luz vinda dos vaga-lumes, 
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que tentavam vencer a escuridão da noite. De repente, por alguns 
minutos, o silencio daquele lugar foi tomado e as luzinhas dos vaga-
lumes, que antes piscavam tentando mudar o tom que 
predominavam aquele lugar, se apagaram. Estranhando a mudança 
repentina, os dois gelaram de medo. Nesse momento, os últimos 
segundos se passaram e a meia noite chegou trazendo consigo uma 
multidão de demônios, alguns gritavam, outros davam gargalhadas, e 
alguns conversavam. Em meio a essa confusão, os líderes dos 
demônios dava ordem de atormentar as pessoas. João, ouviu 
atentamente a conversa. Nessa hora, apareceu um demônio 
retardatário e deu um grito horrível. Assustado, Pedro deu um grito 
muito mais assustador ainda. Mas ninguém percebeu que havia dois 
intrusos no meio. 
Vendo a reação do irmão, João tentou acalmá-lo, pois, 
permaneceram ouvindo a conversa dos bichos. Alguns deles diziam 
o mal que fizeram com os habitantes da terra; quando o último 
chegou começou a relatar o que fez, dizendo:  
— Mestre da escuridão, no início deste mês fiz uma grande ação ao 
meu senhor, trouxe comigo um temporal devastador, derrubei várias 
casas e consegui muitas almas, a última pus na mente do filho que 
matasse a mãe na água quente. 
Antes que contasse toda a história Pedro pegou a porta e jogou-a 
para baixo. Houve um grande alvoroço, os demônios se espalharam 
e fugiram daquele lugar. Novamente ouviram-se os cantos dos grilos 
e já podiam ser vistas as luzinhas dos vaga-lumes que timidamente 
piscavam. Os dois permaneceram ainda em cima da arvore por 
algumas horas, sentindo que não havia mais ninguém ali, resolveram 
então descer. 
Já era de manhã quando desceram, a porta estava lá, em baixo dela 
estava um ser muito estranho com os olhos bem arregalados. 
Quando viu os dois começou a falar palavras enroladas que ninguém 
entendia nada. Com muita raiva dos demônios Pedro descarregou 
toda sua ira nesse indefeso ser, arrancou o facão da cintura e cortou 
a língua do bicho. Depois desse ato anormal, retirou a porta de cima 
do demônio que sumiu pela mata a dentro. 
E o dia amanheceu, na noite anterior, durante a conversa do último 
ser diabólico, João teve a certeza que estavam se referindo à morte 
de sua mãe. Teve a confirmação quando Pedro deu fim à conversa, 
jogando a porta para baixo. Agora queria que seu irmão confessasse 
o crime. Sem conseguir provar o contrário, Pedro confessa que foi 
ele mesmo que matou a mãe. A partir desse momento, o laço de 
união que envolvia os dois se quebrou e tiveram que percorrer 
cominhos opostos. João, mais que nunca, quis encontrar a sepultura 
da mãe. Pedro, sem rumo, teve que andar de lugar em lugar e nunca 
conseguiu um ponto fixo. 
Um dia, quando passou perto de uma encruzilhada, apareceram 
muitos demônios e pegaram Pedro. Puseram-no num saco e o 
amarraram, dizendo que iriam jogá-lo dentro do rio. Entusiasmados 
com a captura do rival, foram chamar o líder deles e deixaram o saco 
ali. Quando todos já tinham saído, de longe Pedro podia escutar a 
voz alegre de uma pessoa cantarolando. De imediato, o rapaz teve 
uma idéia, quando a pessoa estava bem perto, o esperto começou a 
gritar em voz bem alta, dizendo: 
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— Socorro! Me tirem daqui, eu não quero casar com a filha do rei, ela 
é muito feia eu não quero ficar rico, prefiro ser pobre pelo resto da 
minha vida. 
Ouvindo isso, o moço sem perder tempo correu até o saco e retirou 
Pedro lá de dentro e disse que queria casar com a filha do rei, então 
Pedro o colocou no saco e o amarrou deixando-o no mesmo lugar. 
Pegou a carroça do moço e saiu. Minutos depois os demônios 
chegaram, pegaram o saco e o jogaram no mar. Sem perceber que 
haviam matado uma outra pessoa, foram embora. 
Alguns anos depois Pedro enriqueceu-se e, passando por um lugar 
muito estranho, encontrou novamente com os demônios. Sem 
entender, estes se assustaram ao ver aquele homem coberto de 
jóias. Espantados, um deles perguntou a Pedro: 
— Você não está morto?! 
— Não. Disse ele. 
— Mas, como não? Insistiu. 
Então Pedro começou a explicar o que tinha acontecido, dizendo que 
o mar que ele fora jogado, apareceu uma linda sereia que o tirou e 
lhe deu um pouco da sua riqueza. Atentos, esperaram o fim da 
conversa. Depois, pediram a Pedro que os amarrassem nos sacos e 
os jogassem no fundo do mar onde havia conseguido toda aquela 
riqueza. Preocupados com a quantidades imensa de demônios, 
Pedro disse que cada um deles teria que trazer um saco. Logo, todos 
obedeceram. 
Assim, a notícia foi espalhada nos quatro cantos da terra e todos os 
demônios procuraram Pedro com um saco. Havia milhares de 
demônios e todos queriam ser o primeiro, mas, diante de sua 
esperteza, Pedro mandou que todos entrassem nos sacos para que 
ele os amarrassem e os jogassem no fundo do mar. Todos 
obedeceram. Isso deu um trabalhão. Pedro ficou muito tempo 
amarrando-os e jogando-os no mar. Quando acabou o intenso 
serviço, notou que ainda havia restado dois demônios, mas nada 
pôde fazer porque, segundo eles, tinham procurado os sacos por 
toda a terra mas não encontraram mais. As sim, Pedro se vingou de 
milhões de demônios, enganando e matando-os afogados no mar. 
Mas não foi possível se vingar de todos pois ainda restava um casal, 
que conseguiu o seu próprio “caixão”. 
E a vida continuou, Pedro reencontrou o irmão que o perdoou pois já 
havia se passado muitos anos. João, também, tinha descoberto onde 
estava enterrada a Dona Joaninha. 
 
Contada por Jandira Coutinho (75 anos) 
Narrada e escrita por Josias Benedito Pereira  

 
 

A seguir, procedemos à análise. 

Esse discurso acena para muitas questões apontadas nos discursos 02 

(Uma grande amizade) e 06 (A mulher que virava pata), por essa razão, vamos ser 

mais breves e reforçar as categorias que se repetem. 
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Recorte 01 
 
Há muito tempo, num lugar muito longínquo havia uma família de três 
pessoas: Dona joaninha, João e Pedro. Dona joaninha era uma mãe 
muito trabalhadora e dedicada aos filhos, porém, sempre teve um 
cuidado especial por Pedro, o mais levado e encapetado. Conta-se 
que, quando ainda era pequeno, ele mordeu o rabo do porco 
Honório. 
João, o mais velho, apesar de sua pouca idade teve que ajudar a 
sustentar a pequena família, pois perdeu seu pai ainda muito cedo. 
Tinha um profundo e admirável respeito por sua mãe. 
Os anos se passaram. Um dia, os rapazes já haviam se deslocado 
para o trabalho, quando bateu um tremendo temporal, danificando 
quase por completo o telhado da humilde casinha.  
Dona Joaninha, em meio ao desespero, começou a subir a escada 
até o telhado para consertá-lo, sob o som de relâmpagos e 
trovoadas. Quando ela já estava quase terminando, como uma 
mágica, numa velocidade fenomenal caiu um raio sobre o casa e 
num segundo Dona Joaninha estava caída ao chão como morta. A 
caminho de casa, João e Pedro vinham em desespero, correndo, 
preocupados com a mãe. No percurso, passaram por matas, 
córregos e valões. Como chovia muito, parecia que jamais chegariam 
ao destino. Na medida em que o tempo ia melhorando, percebiam a 
distância exata que ainda tinham que percorrer, cerca de dez 
minutos. 
Por fim, os dois avistaram a casa, assustados ao vê-la naquele 
estado e num silêncio que contava conta de todo o ambiente, 
começaram a gritar: 
— Mãe!  Ô mãe! Onde está você? 
— Por favor, responda, disse João, mas não ouviu voz nenhuma e as 
batidas de seu coração se intensificaram. A cada passo que davam 
em direção à porta da casa sentiam um calafrio que vinha dos pés 
até suas espinhas. Não tiveram  outra opção , senão entrar. E assim 
o fizeram, olharam canto por canto, mas não encontraram a mãe. 
Novamente, foram tomados pelo desespero ao ver que a casa estava 
vazia. João e Pedro saíram correndo de um lado para o outro. No 
momento em que o João rodeou a casa foi surpreendido ao ver Dona 
Joaninha desmaiada no chão. Deu um grito que ecoou nas matas. 
Em seguida seu irmão chega e fica perplexo com o reencontro com a 
mãe. Passado o choque, chegaram até pensaram que ela estaria 
morta mas, ao primeiro contato que João teve com ela, sentiu que, 
apesar de muito gelada, por um milagre inexplicável, seu coração 
ainda batia. 
Como o temporal foi forte, restaram poucas roupas secas e essas 
foram usadas para aquecer a mãe que estava muito gelada. Esse dia 
ficou marcado para aquela família. 
 

Esse discurso institui a cena de enunciação com uma cenografia de uma 

família composta pela mãe e por dois filhos. O enunciador legitima a cena por meio 

da dêixis discursiva, a cronografia “num lugar muito longínquo” e a topografia “Há 
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muito tempo”, colaborando na instauração do estatuto de enunciador e do co-

enunciador.  

Quanto ao modo de coesão, há predomínio do discurso indireto com pouco 

uso do discurso direto. Já destacamos no discurso 02 (Uma grande amizade) que 

este recurso contribui para conduzir o co-enunciador para a cenografia e permite-lhe 

criar os efeitos de sentido que vão sendo construídos ao longo do discurso, como 

vemos a seguir: 

 

Por fim, os dois avistaram a casa, assustados ao vê-la naquele 
estado e num silêncio que contava conta de todo o ambiente, 
começaram a gritar: 
—Mãe!  Ô mãe! Onde está você? 
— Por favor, responda, disse João, mas não ouviu voz nenhuma e as 
batidas de seu coração se intensificaram [grifos nossos]. 
 

Recorte 02 
 
Os dias se passaram. Porém Dona Joaninha, desde o dia em que 
houve o temporal ficou muito doente, tinha perdido a voz com o susto 
que tomou. Só aos poucos, começou a falar algumas palavras. Os 
dias iam e vinham e nada de melhorar. Tendo que trabalhar os dois 
filhos não podiam ficar o tempo todo com a mãe que, às vezes, 
apresentava alguma melhora, mais depois piorava. Num desses dias, 
teve uma crise e sem nenhum remédio, João teve que deixar a mãe 
sob os cuidados do irmão. 
Horas depois, vendo o sofrimento da mãe quase morta, Pedro teve 
uma ideia que acabaria logo com aquele sofrimento que dava dó. 
Pensou em matá-la, mas como? De que maneira poderia fazer isso? 
Já estava quase desistindo da espantosa idéia quando, olhou o 
fogão e viu uma panela com água fervendo. No início olhou a mãe e 
teve muita pena, mas diante do estado de saúde dela não teve mais 
dúvida, achando que estava fazendo o certo. Fez uma fogueira, pôs 
fogo e colocou um imenso panelão com bastante água. Quando 
estava fervendo, com a maior frieza, pegou a mãe e a mergulhou na 
água por cinco minutos. Quando a retirou de dentro do panelão, teve 
um profundo arrependimento, mas nada podia fazer, pois a mãe já 
estava morta, completamente dura. 
O que fazer diante desse problema? Pensou ele. Certamente teria 
que sepultar o corpo da mãe, mas se lembrou que, quando as 
pessoas morriam, um padre fazia o sepultamento e teve que amargar 
um profundo arrependimento. Mas já não podia voltar a trás, tinha 
que pagar um preço muito caro: achar um padre. Isso o incomodou 
muito pois não conhecia nenhum sacerdote. Quando mais tentava 
achar uma solução, mais o desespero aumentava. 
Perto de sua casa, havia um caminho por onde dificilmente 
passavam pessoas, pois, quem se aventurasse a enfrentá-lo, teria 
que percorrer um dia para chegar a um lugarejo mais próximo. De 
repente, ouviu um som de pisadas de um animal, certamente de 
cavalo, pensou Pedro. Naquele momento, teve numa grande idéia, 
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foi ao curral dos cavalos, pôs rapidamente a sela e, numa habilidade 
surpreendente, pegou a mãe, pôs sobre o cavalo e a amarrou. Como 
o corpo estava duro sentou-se sobre ele e disse: 
— Mãe, perdoe-me por tudo que lhe fiz. Como não poderei encontrar 
um padre para sepultá-la, a entregarei a este cavalheiro que, com 
certeza, fará esse serviço por mim. Mãe, nunca duvide do amor que 
sinto por você. Adeus. 
Apesar de tudo suas palavras foram de grande emoção, chegou até 
a chorar. No instante em que o estranho passou sobre uma égua, o 
cavalo deu um pulo e saiu correndo atrás do outro animal. Foi um 
deus nos acuda. O homem, sem entender que o cavalo estava era 
atrás da égua, tentou conduzi-la o mais rápido que pode. Não 
suportando mais a maratona, o animal cansou-se e caiu, o cavalo se 
deu outro pulo e a corda que segurava Dona Joaninha arrebentou e 
o corpo caiu. O desconhecido viu que a mulher estava morta, deu um 
grito que parecia que ia morrer e disse: 
— Deus meu, por que me deste esta missão tão dolorida?! 
 

Os enunciados “Pensou em matá-la, mas como?”; “De que maneira poderia 

fazer isso?; “__ Deus meu, por que me deste esta missão tão dolorida?!” e “O que 

fazer diante desse problema?” enlaçam o co-enunciador na cena e o faz refletir 

sobre os acontecimentos. 

A instância enunciativa dá voz aos personagens, o que colabora também 

para a construção do tema, como atestamos em:  

 

— Mãe, perdoe-me por tudo que lhe fiz. Como não poderei encontrar 
um padre para sepultá-la, a entregarei a este cavalheiro que, com 
certeza, fará esse serviço por mim. Mãe, nunca duvide do amor que 
sinto por você. Adeus. 
 
 

Pelas ações, o enunciador desvela um sentimento contraditório, pois ao 

mesmo tempo em que Pedro intenta matar a própria mãe (matricídio) ele se sente 

arrependido, como podemos comprovar nos fragmentos a seguir:  

 

Horas depois, vendo o sofrimento da mãe quase morta, Pedro teve 
uma ideia que acabaria logo com aquele sofrimento que dava dó. 
Pensou em matá-la, mas como? De que maneira poderia fazer isso? 
Já estava quase desistindo da espantosa idéia quando, olhou o 
fogão e viu uma panela com água fervendo. 

 

No início olhou a mãe e teve muita pena, mas diante do estado de 
saúde dela não teve mais dúvida, achando que estava fazendo o 
certo. Fez uma fogueira, pôs fogo e colocou um imenso panelão com 
bastante água. Quando estava fervendo, com a maior frieza, pegou a 
mãe e a mergulhou na água por cinco minutos. Quando a retirou de 
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dentro do panelão, teve um profundo arrependimento, mas nada 
podia fazer, pois a mãe já estava morta, completamente dura [grifos 
nossos]. 

 
 

Desse modo, como acenamos no discurso 02 (Uma grande amizade), o 

enunciador dá pistas de sua imagem por meio das escolhas lexicais e do modo 

como vai realizando a coesão. Os efeitos de sentido provocados pelo interdiscurso, 

nesse caso, o discurso místico e o discurso religioso, estabelecem-se pela interação 

da memória discursiva e colaboram para legitimar a fala da voz enunciativa, como 

atestamos no fragmento que segue: 

 

Certamente teria que sepultar o corpo da mãe, mas se lembrou que, 
quando as pessoas morriam, um padre fazia o sepultamento e teve 
que amargar um profundo arrependimento. Mas já não podia voltar a 
trás, tinha que pagar um preço muito caro: achar um padre. 
 
Recorte 03 
 
Na verdade, aquele homem era um padre e, diante desse problema, 
teve que amarrar novamente o corpo e levá-lo para sepultar no 
lugarejo para onde estava indo. Isso durou exatamente um dia.    
Enquanto isso, na casa de João, seu irmão Pedro tentava explicar a 
causa da morte da mãe, dizendo que, quando ele saiu para procurar 
o remédio, ela deu um grito e morreu, no início João não acreditou, 
vendo o panelão no fogo, não quis nem pensar por que lá estava 
justamente aquele panelão. Mas, antes que o irmão descobrisse, 
Pedro pegou o maior porco e o matou, para anular de vez a prova do 
crime que o condenava. Disse, também, que apareceu ali um padre e 
a levou para sepultá-la, mas ele esqueceu de perguntar onde. E 
assim João teve que se contentar com a  versão de seu irmão. 
Passou se, então, um mês e o que mais João queria saber era onde 
estava sua mãe. Um dia, João não foi no trabalho de tão pensativo 
que estava. Á noite, quando já estavam deitados, ouviram passos 
que vinham do quarto e iam ao local onde fora feito a fogueira que 
ajudara a matar Dona Joaninha. Quando os passos pararam ouviu-
se um grito muito doído. A partir de então, todos as noites acontecia 
as mesmas coisas. Naturalmente, Pedro sabia por que estava 
acontecendo isso mas, seu irmão já não agüentava mais aquele  
tormento e chamou o irmão para ir embora da daquela casa. Pedro, 
por sua vez, aceitou rapidamente. No fundo, estava com muito medo 
e cada noite que passava via-se cometendo o mesmo crime com a 
própria mãe. Sem paz e coma esperança de encontrar a sepultura da 
mulher os dois deixam o lar, levando apenas as roupas e as duas 
portas da casa. 
No caminho. Já exaustos, por volta das cinco horas, resolveram 
descansar, poucos metros de onde pararam e viram um enorme pé 
de molembá. Vieram até a árvore e acharam um ótimo lugar para 
passar a noite. Pegaram portas que encontraram na redondeza e 
puseram entre os galhos da arvore para que pudessem dormir em 
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cima. Como estavam muito cansados, logo adormeceram. Sem ter a 
noção exata do tempo, acordaram muito assustados. 
Faltava pouco para meia noite. Lá de cima, podiam apenas ouvir o 
canto dos grilos e ver a quase inexistente luz vinda dos vaga-lumes, 
que tentavam vencer a escuridão da noite. De repente, por alguns 
minutos, o silencio daquele lugar foi tomado e as luzinhas dos vaga-
lumes, que antes piscavam tentando mudar o tom que 
predominavam aquele lugar, se apagaram. Estranhando a mudança 
repentina, os dois gelaram de medo. Nesse momento, os últimos 
segundos se passaram e a meia noite chegou trazendo consigo uma 
multidão de demônios, alguns gritavam, outros davam gargalhadas, e 
alguns conversavam. Em meio a essa confusão, os líderes dos 
demônios dava ordem de atormentar as pessoas. João, ouviu 
atentamente a conversa. Nessa hora, apareceu um demônio 
retardatário e deu um grito horrível. Assustado, Pedro deu um grito 
muito mais assustador ainda. Mas ninguém percebeu que havia dois 
intrusos no meio. 
Vendo a reação do irmão, João tentou acalmá-lo, pois, 
permaneceram ouvindo a conversa dos bichos. Alguns deles diziam 
o mal que fizeram com os habitantes da terra; quando o último 
chegou começou a relatar o que fez, dizendo:  
— Mestre da escuridão, no início deste mês fiz uma grande ação ao 
meu senhor, trouxe comigo um temporal devastador, derrubei várias 
casas e consegui muitas almas, a última pus na mente do filho que 
matasse a mãe na água quente. 
Antes que contasse toda a história Pedro pegou a porta e jogou-a 
para baixo. Houve um grande alvoroço, os demônios se espalharam 
e fugiram daquele lugar. Novamente ouviram-se os cantos dos grilos 
e já podiam ser vistas as luzinhas dos vaga-lumes que timidamente 
piscavam. Os dois permaneceram ainda em cima da arvore por 
algumas horas, sentindo que não havia mais ninguém ali, resolveram 
então descer. 
Já era de manhã quando desceram, a porta estava lá, em baixo dela 
estava um ser muito estranho com os olhos bem arregalados. 
Quando viu os dois começou a falar palavras enroladas que ninguém 
entendia nada. Com muita raiva dos demônios Pedro descarregou 
toda sua ira nesse indefeso ser, arrancou o facão da cintura e cortou 
a língua do bicho. Depois desse ato anormal, retirou a porta de cima 
do demônio que sumiu pela mata a dentro. 
E o dia amanheceu, na noite anterior, durante a conversa do último 
ser diabólico, João teve a certeza que estavam se referindo à morte 
de sua mãe. Teve a confirmação quando Pedro deu fim à conversa, 
jogando a porta para baixo. Agora queria que seu irmão confessasse 
o crime. Sem conseguir provar o contrário, Pedro confessa que foi 
ele mesmo que matou a mãe. A partir desse momento, o laço de 
união que envolvia os dois se quebrou e tiveram que percorrer 
caminhos opostos. João, mais que nunca, quis encontrar a sepultura 
da mãe. Pedro, sem rumo, teve que andar de lugar em lugar e nunca 
conseguiu um ponto fixo. 
Um dia, quando passou perto de uma encruzilhada, apareceram 
muitos demônios e pegaram Pedro. Puseram-no num saco e o 
amarraram, dizendo que iriam jogá-lo dentro do rio. Entusiasmados 
com a captura do rival, foram chamar o líder deles e deixaram o saco 
ali. Quando todos já tinham saído, de longe Pedro podia escutar a 
voz alegre de uma pessoa cantarolando. De imediato, o rapaz teve 



 
 

166 
 

uma idéia, quando a pessoa estava bem perto, o esperto começou a 
gritar em voz bem alta, dizendo: 
— Socorro! Me tirem daqui, eu não quero casar com a filha do rei, ela 
é muito feia eu não quero ficar rico, prefiro ser pobre pelo resto da 
minha vida. 
Ouvindo isso, o moço sem perder tempo correu até o saco e retirou 
Pedro lá de dentro e disse que queria casar com a filha do rei, então 
Pedro o colocou no saco e o amarrou deixando-o no mesmo lugar. 
Pegou a carroça do moço e saiu. Minutos depois os demônios 
chegaram, pegaram o saco e o jogaram no mar. Sem perceber que 
haviam matado uma outra pessoa, foram embora. 

 
É nesse excerto (03) que o enunciador apresenta pistas textuais para 

transmitir as ações que transcorrem após a morte da mãe, explicitando os 

acontecimentos e dando ao discurso um tom macabro, de aterrorização. Vejamos 

alguns exemplos abaixo: 

 
[...] Pedro tentava explicar a causa da morte da mãe, dizendo que, 
quando ele saiu para procurar o remédio, ela deu um grito e morreu.  
 
[...] Pedro pegou o maior porco e o matou, para anular de vez a 
prova do crime que o condenava. Disse, também, que apareceu ali 
um padre e a levou para sepultá-la, mas ele esqueceu de perguntar 
onde. 
  
[...] Sem paz e com a esperança de encontrar a sepultura da mulher 
os dois deixam o lar, levando apenas as roupas e as duas portas da 
casa. 
 
[...] Pedro deu um grito muito mais assustador ainda.  Antes que 
contasse toda a história Pedro pegou a porta e jogou-a para baixo. 
Com muita raiva dos demônios Pedro descarregou toda sua ira 
nesse indefeso ser, arrancou o facão da cintura e cortou a língua do 
bicho. Depois desse ato anormal, retirou a porta de cima do demônio 
que sumiu pela mata a dentro. 
 
[...] Pedro confessa que foi ele mesmo que matou a mãe.  
[...] Pedro, sem rumo, teve que andar de lugar em lugar e nunca 
conseguiu um ponto fixo. 
 
[...] apareceram muitos demônios e pegaram Pedro. Puseram-no 
num saco e o amarraram, dizendo que iriam jogá-lo dentro do rio.  
 
[...] o moço sem perder tempo correu até o saco e retirou Pedro lá de 
dentro. 

 

Da mesma forma como salientamos nos discursos 02 (Uma grande 

amizade) e 06 (A mulher que virava pata), o discurso místico, marcado pelo 



 
 

167 
 

macabro, passa a engendrar também este discurso 12 (João e Pedro), comprovado 

por diversos indícios marcados nos excertos que seguem: 

 

À noite, quando já estavam deitados, ouviram passos que vinham do 
quarto e iam ao local onde fora feito a fogueira que ajudara a matar 
Dona Joaninha. Quando os passos pararam ouviu-se um grito muito 
doído. A partir de então, todas as noites acontecia as mesmas 
coisas.  
Estranhando a mudança repentina, os dois gelaram de medo. Nesse 
momento, os últimos segundos se passaram e a meia noite chegou 
trazendo consigo uma multidão de demônios, alguns gritavam, outros 
davam gargalhadas, e alguns conversavam. Em meio a essa 
confusão, os líderes dos demônios dava ordem de atormentar as 
pessoas. 
Um dia, quando passou perto de uma encruzilhada, apareceram 
muitos demônios e pegaram Pedro. Puseram-no num saco e o 
amarraram, dizendo que iriam jogá-lo dentro do rio. Entusiasmados 
com a captura do rival, foram chamar o líder deles e deixaram o saco 
ali [grifos nossos]. 
 
 

Do mesmo modo, temos aqui a interação semântica entre esse discurso e o 

místico, permitindo a sua constituição. Acenamos aqui, para o recorte 04 do discurso 

02 (Uma grande amizade) e para o recorte 02 do discurso 06 (A mulher que virava 

pata), que destacam a polêmica discursiva.  

O desvelamento do tema faz com que se instale a polêmica, colocando em 

embate discursivo os discursos que se polemizam, como é o caso dos discursos 

místico e do religioso.  São as relações interdiscursivas que colaboram para a 

constituição desse discurso (João e Pedro) e garantem a construção do tema. 

 
 
Recorte 04 
 
Alguns anos depois Pedro enriqueceu-se e, passando por um lugar 
muito estranho, encontrou novamente com os demônios. Sem 
entender, estes se assustaram ao ver aquele homem coberto de 
jóias. Espantados, um deles perguntou a Pedro: 
— Você não está morto?! 
— Não. Disse ele. 
— Mas, como não? Insistiu. 
Então Pedro começou a explicar o que tinha acontecido, dizendo que 
o mar que ele fora jogado, apareceu uma linda sereia que o tirou e 
lhe deu um pouco da sua riqueza. Atentos, esperaram o fim da 
conversa. Depois, pediram a Pedro que os amarrassem nos sacos e 
os jogassem no fundo do mar onde havia conseguido toda aquela 
riqueza. Preocupados com a quantidades imensa de demônios, 
Pedro disse que cada um deles teria que trazer um saco. Logo, todos 
obedeceram. 
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Assim, a notícia foi espalhada nos quatro cantos da terra e todos os 
demônios procuraram Pedro com um saco. Havia milhares de 
demônios e todos queriam ser o primeiro, mas, diante de sua 
esperteza, Pedro mandou que todos entrassem nos sacos para que 
ele os amarrassem e os jogassem no fundo do mar. Todos 
obedeceram. Isso deu um trabalhão. Pedro ficou muito tempo 
amarrando-os e jogando-os no mar. Quando acabou o intenso 
serviço, notou que ainda havia restado dois demônios, mas nada 
pôde fazer porque, segundo eles, tinham procurado os sacos por 
toda a terra mas não encontraram mais. Assim, Pedro se vingou de 
milhões de demônios, enganando e matando-os afogados no mar. 
Mas não foi possível se vingar de todos pois ainda restava um casal, 
que conseguiu o seu próprio “caixão”. 
E a vida continuou, Pedro reencontrou o irmão que o perdoou pois já 
havia se passado muitos anos. João, também, tinha descoberto onde 
estava enterrada a Dona Joaninha. 

 

Ao longo desse discurso verificamos que pelas escolhas lexicais não há 

referência ao mundo ético indígena.  

Notamos que o enunciador, ao apresentar a cenografia desse último excerto, 

tem o propósito de cooperar para que o co-enunciador vá construindo a temática do 

discurso, como já acenamos nos discursos 02 (Uma grande amizade) e 06 (A mulher 

que virava pata).  

Destacamos a inserção da voz fictícia do mal (demônios), nesse excerto, o 

que insere o interdiscurso macabro, a fim de legitimar o posicionamento do 

enunciador e ao mesmo tempo enlaçar o co-enunciador na cena. Evidenciamos isso 

com o recorte apresentado a seguir, que recorre a esse discurso: 

 

Espantados, um deles perguntou a Pedro: 
— Você não está morto?! 
— Não. Disse ele. 
— Mas, como não? Insistiu. 

 

O tom que é tecido no discurso é o de esperteza e, ao mesmo tempo, de  

arrependimento. Para tanto, o fiador do discurso legitima o discurso a partir de 

indícios levantados pelo co-enunciador. O enunciador busca mostrar nesse último 

recorte uma imagem positiva, construindo um ethos do enunciador que se apresenta 

como corajoso, destemido, como podemos atestar em: 

 

Então Pedro começou a explicar o que tinha acontecido, dizendo que 
o mar que ele fora jogado, apareceu uma linda sereia que o tirou e 
lhe deu um pouco da sua riqueza. Atentos, esperaram o fim da 
conversa. Depois, pediram a Pedro que os amarrassem nos sacos e 
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os jogassem no fundo do mar onde havia conseguido toda aquela 
riqueza. Preocupados com a quantidades imensa de demônios, 
Pedro disse que cada um deles teria que trazer um saco. Logo, todos 
obedeceram. 

 
 

A cenografia final é engendrada instala uma cena de perdão e 

arrependimento por parte de Pedro e João, como atestamos no excerto que segue: 

 
E a vida continuou, Pedro reencontrou o irmão que o perdoou pois já 
havia se passado muitos anos. João, também, tinha descoberto onde 
estava enterrada a Dona Joaninha [grifo nosso]. 

 

Discurso 13 
 
O lobisomem 
 
Conta-se que quando uma mulher tiver sete filhos, o mais velho 
deverá batizar o mais novo, pois se não, o filho novo se tornará um 
lobisomem, ou seja, um imenso cão preto, com os olhos 
avermelhados e dentes pontiagudos. 
Certa noite, um homem encontrou um enorme cão á sua frente, este 
avançou ferozmente contra ele. O viajante correu pelo mato e o cão 
o perseguiu. Apavorado, o homem pegou um grande pedaço de pau 
e se escondeu entre alguns arbustos. Quando o animal se 
aproximou, o homem bateu nele com muita força até tirar o sangue. 
De repente, a fera se transformou em gente bem á frente do viajante 
atônito. 
O homem, que antes era lobisomem, ficou muito agradecido com o 
viajante por havê-lo desencantado. Em sinal de seu reconhecimento, 
pediu-lhe que esperasse, pois iria trazer-lhe um presente. Mas o 
viajante ficou desconfiado. Sem se demorar muito, pegou sua capa e 
seu chapéu e os colocou em um toco, se escondeu e ficou espiando 
de longe para ver qual seria o tal presente. De volta, o homem trouxe 
consigo uma espingarda e deu dois tiros no toco, pensando que era 
o viajante. 
O viajante saiu correndo Dali e só ouvia os gritos do ser que 
chamava por ele, para lhe dar um presente. 
Por isso que o lobisomem somente sai em noite de lua cheia, para 
ver se consegue encontrar o viajante que viu seu rosto e escapou. 
 
Contada por Manoel Pinto (90 anos) 
Escrita e revisada por Alessandra 

 

A seguir, procedemos à análise. 

A cenografia engendrada neste discurso recupera uma memória discursiva 

dos tupiniquins ao relatar sobre o lobisomem, ou melhor, ao explicar por que ele só 

aparece em noites de lua cheia. Podemos considerar esta cena validada, pois para 

os tupiniquins o lobisomem é algo presente. 
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Recuperamos do discurso 03 (A mula sem cabeça) as considerações feitas 

quanto à intertextualidade interna, à escolha do código linguageiro e à presença do 

interdiscurso místico/folclórico, sustentados pela memória discursiva, a qual 

recupera os interdiscursos que norteiam esse discurso. 

O tom que perpassa o discurso é o do saber acumulado ao longo dos 

tempos, da crendice e do respeito aos elementos místicos que fazem parte do 

espaço discursivo tupiniquim. Ademais, essa temática é muito pertinente para os 

tupiniquins por ser parte constituinte de sua memória, de suas práticas discursivas.  

Por fim, destacamos que a temática dessa prática discursiva permite manter 

as memórias das crenças dos tupiniquins, de modo a garantir sua circulação no 

próprio espaço discursivo e também em outros. 

 

Discurso 14  
 
A cobra encantada 
 
Há muito tempo, em uma certa aldeia, morava uma família muito 
pobre com muitos filhos. Nessa família tinha uma moça com o nome 
de Mayra que cuidava da casa e dos seus irmãos. 
Todos os dias, ao entardecer, Mayra ia buscar água na fonte. Um 
dia, no momento em que Mayra se abaixou para encher o pote, ouviu 
uma voz que vinha de uma gruta: 
— Mayra, quer se casar comigo? 
Ao ouvir essa voz, Mayra ficou perplexa, e não sabia o que fazer. De 
repente colocou o pote na cabeça subiu o morro trêmula e sem 
fôlego. 
Ao chegar em casa Mayra lhe contou tudo. A mãe a aconselhou a 
não dar ouvidos, só se a voz falasse pela terceira vez. 
No outro dia Mayra foi novamente à fonte. E ao encher o pote ouviu 
de novo a voz que vinha da gruta. 
— Mayra, quer casar comigo? 
Mayra nada respondeu. Mas não ficou tão assustada como da 
primeira vez, ela já havia sido alertada por sua mãe. Foi para casa 
pensando no que poderia ser, de quem era aquela voz? Será que 
falaria pela terceira vez? 
Chegando em casa, Mayra contou para mãe, e esta a preveniu: 
— Mayra, amanhã quando for à fonte, e ouvir a voz, aceite o seu 
convite, pois deve ser alguma riqueza à sua espera. 
No outro dia, ao entardecer, Mayra chegou na fonte e quando 
encheu seu pote, a voz soou de lá do fundo da gruta: 
— Mayra, quer casar comigo? 
Mayra aceitou. 
— Então, a partir de hoje, estamos noivos, acrescentou a voz. 
Passaram-se alguns dias. Mayra não mais ouviu a voz. Um certo dia 
a voz soou novamente e marcou a data do casamento. Pediu a 
Mayra que preparasse tudo, que chamasse o padre e os convidados. 
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Falou também que um dia antes do casamento chegariam três burros 
puxando três carroças contendo todo o enxoval de que precisariam. 
No dia marcado, chegaram os burros puxando as carroças mas não 
havia nenhum cocheiro. Os burros pararam em frente à casa. Mayra 
descarregou as carroças e os burros seguiram seu caminho. 
No outro dia, na hora marcada todos estavam na igreja esperando o 
noivo. O padre, os convidados e Mayra, mas nada do noivo chegar. 
Mayra estava preocupada, já havia passado algumas horas e o noivo 
não aparecia. Mais tarde viram surgir ao longe uma carroça, mas, em 
cima não havia ninguém. Quando a carroça parou dela saiu uma 
enorme cobra surucucu, entrou na igreja e encostou perto de Mayra 
em frente ao padre. Os convidados ficaram perplexos, não sabiam 
que o noivo era uma cobra. Mayra também não sabia mas já 
imaginava que poderia ser algo parecido. 
O padre fez o casamento, e os dois foram para casa, a moça e a 
cobra. 
À noite, no quarto, a cobra falou à Mayra: 
— Mayra, esquenta uma água bem quente, coloque-a em uma bacia 
virgem, pegue a roupa de príncipe e o capacete que veio no seu 
enxoval. Mayra assim fez. Quando a cobra entrou na bacia se 
transformou em um lindo príncipe. 
De madrugada o galo cantou e se ouviu o som do bumbo. Sua mãe 
então falou: 
— É, minha filha casou-se bem. A mãe fez aquele prognóstico 
porque naquele tempo quando as moças casavam-se bem cantava o 
galo e batia o bumbo. 
No outro dia o príncipe conheceu a sua sogra, todos estavam muito 
felizes pois Mayra havia se casado com um príncipe e estava rica, 
muito rica, ela se tornara uma princesa. 
Todos do povoado ficaram sabendo, muitas pessoas foram visitá-la 
para ver se era realmente verdade. 
Um dia Mayra recebeu a visita de uma mulher rica e muito invejosa. 
Ela pediu a Mayra que lhe explicasse tudo o que acontecera. 
Quando saiu da casa de Mayra, a invejosa pensou:--Nossa, Mayra 
casou-se bem, vou arrumar um príncipe para mim também. Saiu pela 
mata gritando: “surucucu, quero casar com você!”. Gritou várias 
vezes chamando pela cobra, e nada apareceu. Então a invejosa 
contratou um feiticeiro e o mandou pegar uma cobra para ela. O 
feiticeiro pegou uma e amansou-a antes de entregá-la a mulher. 
A invejosa marcou o casamento. No grande dia o feiticeiro levou a 
cobra amarrada e a colocou perto da moça. A cobra estava brava, 
tentava dar bote para todos os lados. O padre fingiu que casou os 
dois. O feiticeiro e a noiva pegaram a cobra e colocaram-na dentro 
do quarto. A surucucu começou a picar a moça e dar-lhe ferroadas. 
As horas se passaram e nada de cantar o galo e nem bater o bumbo. 
A mãe da moça estava preocupada, não sabia o que fazer. Então 
decidiram abrir a porta para ver o que acontecera. Ao abri-la, se 
depararam com a moça caída ao chão pretinha como um carvão e 
com a surucucu sobre ela. Tiveram que matar a cobra com tiros para 
conseguir tirar a moça do quarto. 
Mayra viveu feliz para sempre enquanto que a invejosa pagou caro 
pelo seu capricho. 
 
Contada por Alexandre (89 anos) 
Escrita por Marciana 
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Revisada por Marciana 
 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01 
 
Há muito tempo, em uma certa aldeia, morava uma família muito 
pobre com muitos filhos. Nessa família tinha uma moça com o nome 
de Mayra que cuidava da casa e dos seus irmãos. 
Todos os dias, ao entardecer, Mayra ia buscar água na fonte. Um 
dia, no momento em que Mayra se abaixou para encher o pote, ouviu 
uma voz que vinha de uma gruta: 
— Mayra, quer se casar comigo? 
Ao ouvir essa voz, Mayra ficou perplexa, e não sabia o que fazer. De 
repente colocou o pote na cabeça subiu o morro trêmula e sem 
fôlego. 
Ao chegar em casa Mayra lhe contou tudo. A mãe a aconselhou a 
não dar ouvidos, só se a voz falasse pela terceira vez. 
No outro dia Mayra foi novamente à fonte. E ao encher o pote ouviu 
de novo a voz que vinha da gruta. 
— Mayra, quer casar comigo? 
Mayra nada respondeu. Mas não ficou tão assustada como da 
primeira vez, ela já havia sido alertada por sua mãe. Foi para casa 
pensando no que poderia ser, de quem era aquela voz? Será que 
falaria pela terceira vez? 
Chegando em casa, Mayra contou para mãe, e esta a preveniu: 
— Mayra, amanhã quando for à fonte, e ouvir a voz, aceite o seu 
convite, pois deve ser alguma riqueza à sua espera. 
No outro dia, ao entardecer, Mayra chegou na fonte e quando 
encheu seu pote, a voz soou de lá do fundo da gruta: 
— Mayra, quer casar comigo? 
Mayra aceitou. 
 

Nesse primeiro excerto, a dêixis discursiva constrói a topografia discursiva 

indicada nos itens lexicais: “em uma certa aldeia”, “no momento em que Mayra se 

abaixou”, “Ao chegar em casa”, “Chegando em casa”, “chegou na fonte”. A 

cronografia é observada nos seguintes indícios textuais: “Há muito tempo”, “Todos 

os dias”, “ao entardecer”, “Um dia”, “no momento em que Mayra se abaixou”, “No 

outro dia”, “amanhã”. A instância enunciativa já demarca a topografia destacando 

que os fatos ocorrem “em uma certa aldeia”, mostrando ao co-enunciador que as 

ações se darão em um espaço indígena.  

A instância enunciativa dá voz e corporalidade a um enunciador conhecedor 

dessa realidade, como atestamos nos seguintes indícios textuais: “Nessa família 

tinha uma moça com o nome de Mayra que cuidava da casa e dos seus irmãos. 

Todos os dias, ao entardecer, Mayra ia buscar água na fonte” [grifo nosso]. 
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O enunciador insere no discurso uma outra voz, ainda misteriosa, como 

atestamos em: “Um dia, no momento em que Mayra se abaixou para encher o pote, 

ouviu uma voz que vinha de uma gruta:  — Mayra, quer se casar comigo?”. A 

inserção do discurso direto provoca o enlaçamento do co-enunciador, o que 

desperta a confiabilidade e constrói uma aproximação com o enunciador.   

Além disso, o discurso é marcado pelo tom de mistério e mística, como é 

atestado em: “Ao ouvir essa voz, Mayra ficou perplexa, e não sabia o que fazer. De 

repente colocou o pote na cabeça subiu o morro trêmula e sem fôlego”. Observa-se 

a representação de um mundo ético indígena, pelas ações que são realizadas, as 

quais são comuns em aldeias indígenas, como atestamos em: “No outro dia Mayra 

foi novamente à fonte. E ao encher o pote ouviu de novo a voz que vinha da gruta”; 

“— Mayra, amanhã quando for à fonte, e ouvir a voz, aceite o seu convite, pois deve 

ser alguma riqueza à sua espera”; “No outro dia, ao entardecer, Mayra chegou na 

fonte e quando encheu seu pote, a voz soou de lá do fundo da gruta”. 

Asseveramos que o próprio nome Mayra43, cuja origem é indígena, já 

explicita que esse discurso é marcado por elementos presentes na memória 

discursiva do indígena tupiniquim. Desse modo, é a competência interdiscursiva que 

colabora para o desvelamento dos efeitos de sentido presentificados nesse excerto, 

os quais vão sendo confirmados ao longo do discurso. 

 

Recorte 02 
 
— Então, a partir de hoje, estamos noivos, acrescentou a voz. 
Passaram-se alguns dias. Mayra não mais ouviu a voz. Um certo dia 
a voz soou novamente e marcou a data do casamento. Pediu a 
Mayra que preparasse tudo, que chamasse o padre e os convidados. 
Falou também que um dia antes do casamento chegariam três burros 
puxando três carroças contendo todo o enxoval de que precisariam. 
No dia marcado, chegaram os burros puxando as carroças mas não 
havia nenhum cocheiro. Os burros pararam em frente à casa. Mayra 
descarregou as carroças e os burros seguiram seu caminho. 
No outro dia, na hora marcada todos estavam na igreja esperando o 
noivo. O padre, os convidados e Mayra, mas nada do noivo chegar. 
Mayra estava preocupada, já havia passado algumas horas e o noivo 
não aparecia. Mais tarde viram surgir ao longe uma carroça, mas, em 
cima não havia ninguém. Quando a carroça parou dela saiu uma 
enorme cobra surucucu, entrou na igreja e encostou perto de Mayra 
em frente ao padre. Os convidados ficaram perplexos, não sabiam 

                                                 
43 Embora ocorram variações da forma ortográfica no nome Mayra, este significa ente sobrenatural, 
divindade entre os indígenas (CUNHA, 1999, p. 195). 
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que o noivo era uma cobra. Mayra também não sabia mas já 
imaginava que poderia ser algo parecido. 
O padre fez o casamento, e os dois foram para casa, a moça e a 
cobra. 

 

Notamos, nesse excerto, a presença do interdiscurso religioso, marcado em 

especial pela escolha das seguintes marcas linguísticas: “casamento”, “noivo”, 

“padre”, “igreja”, “convidados”. Temos também a presença do discurso místico, 

supersticioso:  

 

Um certo dia a voz soou novamente e marcou a data do casamento. 
Pediu a Mayra que preparasse tudo, que chamasse o padre e os 
convidados. Falou também que um dia antes do casamento 
chegariam três burros puxando três carroças contendo todo o 
enxoval de que precisariam. [...] Quando a carroça parou dela saiu 
uma enorme cobra surucucu, entrou na igreja e encostou perto de 
Mayra em frente ao padre. 

 

É exatamente esse atravessamento dos campos discursivos religioso, 

místico e folclórico que constitui esse discurso, que o torna peculiar.  Observamos 

nesse fragmento, principalmente pelo indício textual “O padre fez o casamento, e os 

dois foram para casa, a moça e a cobra” [grifo nosso], que o discurso do 

sobrenatural/surreal é presentificado nas práticas discursivas indígenas, pois como 

pode uma moça casar-se com uma cobra? São esses discursos que circulam no 

cotidiano dos tupiniquins, cujos atravessamentos são significativos e essenciais para 

a construção desses discursos.  

O tom que se constrói no discurso é o de suspense. Notamos isso por meios 

dos seguintes excertos: “No dia marcado, chegaram os burros puxando as carroças 

mas não havia nenhum cocheiro”; “Os convidados ficaram perplexos, não sabiam 

que o noivo era uma cobra. Mayra também não sabia mas já imaginava que poderia 

ser algo parecido”. 

O discurso é marcado por uma intertextualidade interna, pois para a 

construção desse discurso recupera-se a memória discursiva tupiniquim, visto que 

essa história, com as devidas ressalvas, é muito comum entre populações 

indígenas. 

O tema abordado no discurso, o da inveja, é comum entre os tupiniquins. 

Aliás, o tema desse discurso aparece com algumas variações em outra aldeia 
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tupiniquim, a de Comboios. Esse discurso permite construir uma temática mística 

que apela para uma subversão: o casamento entre uma moça e uma cobra. 

 

Recorte 03 
 
À noite, no quarto, a cobra falou à Mayra: 
— Mayra, esquenta uma água bem quente, coloque-a em uma bacia 
virgem, pegue a roupa de príncipe e o capacete que veio no seu 
enxoval. Mayra assim fez. Quando a cobra entrou na bacia se 
transformou em um lindo príncipe. 
De madrugada o galo cantou e se ouviu o som do bumbo. Sua mãe 
então falou: 
— É, minha filha casou-se bem. A mãe fez aquele prognóstico 
porque naquele tempo quando as moças casavam-se bem cantava o 
galo e batia o bumbo. 
No outro dia o príncipe conheceu a sua sogra, todos estavam muito 
felizes pois Mayra havia se casado com um príncipe e estava rica, 
muito rica, ela se tornara uma princesa. 
Todos do povoado ficaram sabendo, muitas pessoas foram visitá-la 
para ver se era realmente verdade. 

 

Nesse fragmento, marcado inicialmente pelo dêitico temporal “À noite” e pelo 

dêitico espacial “no quarto”, a instância enunciativa delimita a cena, a qual passa a 

remeter ao casamento da cobra e Mayra.  

O estatuto do enunciador aproxima o co-enunciador de um universo místico 

e de magia, como verificamos nos indícios textuais a seguir: “— Mayra, esquenta 

uma água bem quente, coloque-a em uma bacia virgem, pegue a roupa de príncipe 

e o capacete que veio no seu enxoval. Mayra assim fez. Quando a cobra entrou na 

bacia se transformou em um lindo príncipe. De madrugada o galo cantou e se ouviu 

o som do bumbo”. Desse modo, o enunciador confere a si próprio o estatuto de 

conhecedor dessa magia. Por intermédio da competência interdiscursiva, o estatuto 

atribuído ao co-enunciador faz com que ele construa, com base nessas referências, 

um ethos de místico: o enunciador conhece os passos para transformar uma cobra 

em príncipe. 

Há a presença do discurso do conto de fadas, como podemos atestar em: 

“Quando a cobra entrou na bacia se transformou em um lindo príncipe”. Além disso, 

temos também o discurso místico e supersticioso: “Mayra, esquenta uma água bem 

quente, coloque-a em uma bacia virgem, pegue a roupa de príncipe e o capacete 

que veio no seu enxoval. Mayra assim fez”; “De madrugada o galo cantou e se ouviu 

o som do bumbo; [...]  naquele tempo quando as moças casavam-se bem cantava o 
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galo e batia o bumbo”. Isso desvela um tipo de magia para realizar a metamorfose 

da cobra em príncipe [grifos nossos].  

A cenografia da metamorfose da cobra em príncipe embora repleta de 

misticismo dá sentido aos encadeamentos das ações, e, é delineada de modo 

objetivo e místico. Para explorar o tema, o enunciador utiliza o discurso direto com a 

inserção da voz da cobra e da mãe de Mayra. Em nenhum momento do discurso a 

voz de Mayra é inserida.  

 

Recorte 04 
 
Um dia Mayra recebeu a visita de uma mulher rica e muito invejosa. 
Ela pediu a Mayra que lhe explicasse tudo o que acontecera. 
Quando saiu da casa de Mayra, a invejosa pensou:--Nossa, Mayra 
casou-se bem, vou arrumar um príncipe para mim também. Saiu pela 
mata gritando: “surucucu, quero casar com você!”. Gritou várias 
vezes chamando pela cobra, e nada apareceu. Então a invejosa 
contratou um feiticeiro e o mandou pegar uma cobra para ela. O 
feiticeiro pegou uma e amansou-a antes de entregá-la a mulher. 
A invejosa marcou o casamento. No grande dia o feiticeiro levou a 
cobra amarrada e a colocou perto da moça. A cobra estava brava, 
tentava dar bote para todos os lados. O padre fingiu que casou os 
dois. O feiticeiro e a noiva pegaram a cobra e colocaram-na dentro 
do quarto. A surucucu começou a picar a moça e dar-lhe ferroadas. 
As horas se passaram e nada de cantar o galo e nem bater o bumbo. 
A mãe da moça estava preocupada, não sabia o que fazer. Então 
decidiram abrir a porta para ver o que acontecera. Ao abri-la, se 
depararam com a moça caída ao chão pretinha como um carvão e 
com a surucucu sobre ela. Tiveram que matar a cobra com tiros para 
conseguir tirar a moça do quarto. 

 

Nesse excerto, apresenta-se uma nova configuração da história em 

oposição aos demais fragmentos. O enunciador designado na constituição da 

cenografia, prepara o co-enunciador para entender o que acontece com uma pessoa 

invejosa. Notamos que o enunciador explora as ações da mulher invejosa:  

 
“Ela pediu a Mayra que lhe explicasse tudo o que acontecera”;  
 “Saiu pela mata gritando: “surucucu, quero casar com você!”; 
 “Gritou várias vezes chamando pela cobra, e nada apareceu”;  
 “Então a invejosa contratou um feiticeiro e o mandou pegar 
uma cobra para ela”;  
 “A invejosa marcou o casamento”; 
 “Tiveram que matar a cobra com tiros para conseguir tirar a 
moça do quarto”. 
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Verificamos que esse discurso mantém relação com o discurso religioso - “O 

padre fingiu que casou os dois” - e com o discurso místico - “O feiticeiro e a noiva 

pegaram a cobra e colocaram-na dentro do quarto” - sem perder sua identidade de 

discurso indígena.  

Esse discurso permite a criação de efeitos de sentido que talvez não seriam 

possíveis em outros tipos de discurso. O discurso é marcado por um tom 

moralizante, atestado em: “Mayra viveu feliz para sempre enquanto que a invejosa 

pagou caro pelo seu capricho”, o qual é bem característico do discurso presente em 

contos de fada. Aliás, esse discurso encontra apoio no interdiscurso dos contos. A 

gata borralheira e Cinderela. Constrói-se um ethos do enunciador que encara os 

fatos sobrenaturais como essenciais para a compreensão de determinados valores 

tupiniquins e que, ao mesmo tempo, exprime seu ponto de vista sobre a questão da 

inveja.  

O tom tecido no discurso é o de inveja, como atestamos em: “Quando saiu 

da casa de Mayra, a invejosa pensou: — Nossa, Mayra casou-se bem, vou arrumar 

um príncipe para mim também”. Temos, ainda, nesse excerto, a presença do 

discurso místico: “Então a invejosa contratou um feiticeiro e o mandou pegar uma 

cobra para ela. O feiticeiro pegou uma e amansou-a antes de entregá-la a mulher”, 

atestado e legitimado pela memória discursiva tupiniquim para a qual o misticismo é 

algo bem presente. 

Por fim, a corporalidade do enunciador está investida de valores 

compartilhados socialmente pelos tupiniquins.  Para o enunciador, o invejoso é 

aquele que não terá êxito em suas ações, sendo castigado pelos próprios 

propósitos. Destacamos, ainda, que o modo de coesão desse discurso é marcado 

por uma construção de parágrafos simples que auxilia nessa efetivação, pois 

apresenta de modo objetivo e direto os acontecimentos construídos no discurso.  

Mais adiante, comparamos essa versão com os discursos A História da 

cobra encantada (discurso 19) e A cobra encantada (discurso 30), ambos da aldeia 

de Comboios. 
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Discurso 15 
 
 

A existência do sapo 
 
Contam, os índios mais velhos, que no inicio da criação, São Pedro 
deu asas de cera para o sapo. 
O sapo ficou muito feliz, pois assim, poderia voar bem alto e 
acompanhar as andorinhas. O sol começou a esquentar, esquentar 
e, de repente, as asas do sapo começaram a derreter. 
Muito preocupado, o sapo olhou para baixo e avisou algumas 
mulheres lavando roupa em uma lagoa e começou a gritar: 
— Abra o lençol que lá vai o Menino Jesus. 
Desesperadas, as mulheres abriram o lençol e esperaram o tal 
Menino cair. 
O sapo caiu todo abertinho em cima do lençol. Iradas com o sapo, as 
mulheres combinaram de fazer uma fogueira para queimar o animal. 
Ouvindo o combinado, mais do que depressa, o esperto disse: 
— Se vocês me jogarem no fogo, me darão mais vida. 
Acreditando no sapo, decidiram jogá-lo na água. 
Muito satisfeito, o sapo saiu se esticando e dizendo: 
— Isso mesmo que eu queria! 
É por isso que o sapo existe e mora na lagoa. 
 
Contada por Pedro Carlos Bento (48 anos) e Flodarlice Barbosa 
Carlos (51 anos) 
Escrita por Leila Carlos Barbosa  

 

A seguir, procedemos à análise. 

No caso desse discurso, faremos uma breve análise, pois o discurso nos 

servirá de contraponto para reforçar as categorias levantadas nos discursos 08 

(Urubu) e 46 (Festa no céu).  

A cenografia construída discursivamente retoma um espaço discursivo 

indígena, como é comprovado pela materialidade linguística “Contam, os índios mais 

velhos”, mas mantém-se vinculada às características de um discurso literário, como 

já mostramos no discurso 08 (Urubu). Tal como verificamos no discurso 46, o 

discurso busca fazer circular uma explicação para algo relativo à natureza, como é o 

caso de explicar por que o sapo permanece em lagoas. 

Nesse discurso, destaca-se a presença do discurso de viés católico 

(religioso), apontado pelo uso dos vocábulos “São Pedro” e “menino Jesus”, como 

verificamos em: “Contam, os índios mais velhos, que no inicio da criação, São Pedro 

deu asas de cera para o sapo” e “— Abra o lençol que lá vai o Menino Jesus”. 

Constatamos também a presença do discurso literário, já verificado no discurso 08 

(Urubu), e do folclórico, identificado no discurso 46 (Festa no céu). Os efeitos de 
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sentido vão sendo produzidos de acordo com a competência interdiscursiva. Além 

disso, o modo de coesão encadeia os parágrafos e o próprio tema de modo simples. 

O tom discursivo que perpassa o discurso é o de esperteza, como atestamos 

em:  

 
Ouvindo o combinado, mais do que depressa, o esperto disse: 
— Se vocês me jogarem no fogo, me darão mais vida. 
Acreditando no sapo, decidiram jogá-lo na água. 
Muito satisfeito, o sapo saiu se esticando e dizendo: 
— Isso mesmo que eu queria! 
 

Devido ao discurso literário, verificamos que esse discurso apresenta poucas 

marcas linguísticas pertencentes ao mundo ético indígena. O enunciador também 

faz uso do discurso direto para dar voz às personagens e garantir o engajamento do 

co-enunciador no discurso, como verificamos em: 

 

— Se vocês me jogarem no fogo, me darão mais vida. 
Acreditando no sapo, decidiram jogá-lo na água. 
Muito satisfeito, o sapo saiu se esticando e dizendo: 
— Isso mesmo que eu queria. 

 

 

4.2 Análise dos discursos da aldeia Comboios 

 

Discurso16 
 

O menino amaldiçoado 
 
Antigamente, no litoral de Nova Almeida no pontal de Regência, 
morava uma família que só teve um filho. Este casal era muito 
trabalhador, todos os dias os dois acordavam cedo para ir à lavoura. 
Depois de muito tempo, a moça engravidou e teve um filho muito 
bonito e com saúde. 
O menino foi crescendo e os pais o colocaram na escola mais 
próxima da sua casa. Quando retornava da escola fazia as tarefas e 
ia brincar com os colegas de cavalo de pau. 
Quando estava bem crescido, a mãe não ia mais à roça porque já 
tinha um jovem que ia em seu lugar. 
Todos os dias pai e filho vinham almoçar em casa, mas estava 
ficando muito cansativo e resolveram almoçar na roça. A mãe fazia 
suas marmitas e levava até à roça para os dois. Mas estava, 
também, muito cansativo e achou melhor que o menino viesse 
buscar a comida em casa. Então, o menino vinha todos os dias 
buscar a marmita, mas aconteceria coisas estranhas; sua mãe fazia 
as marmitas e ele vinha buscar. No meio do caminho, ele comia toda 
a comida e só levava as espinhas e os ossos para o pai. O pai ficava 
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revoltado, chegava em casa e brigava com a esposa e ela não sabia 
o porquê.  
— Eu trabalho o dia inteiro na roça e minha comida é espinha e 
ossos? O pai falou. 
E ela disse: 
— Não marido, eu não faço isso. 
Continuando levar a comida, o menino fazia a mesma coisa, comia 
todos os alimentos e chegando à roça o menino falava para seu pai 
que sua mãe servia toda a comida para seu amante e para ele só 
mandava os ossos e espinha. 
Quando seu esposo voltou para casa, amarrou a mulher e começou 
a espancá-la tirando sangue. Foi preciso os vizinhos segurarem-no 
para não matá-la. 
A mãe do menino, muito triste e nervosa, sabendo que o menino era 
o culpado, amaldiçoou o filho, dizendo que ela ia vê-lo andar 20 
léguas por segundo sem encostar os pés no chão, e que tudo o que 
ele comesse não o sustentaria. 
Dentro de alguns dias, o menino começou se transformar, fazendo 
maldades com o povo daquele lugar. À noite, ele andava nas casas 
dos outros comendo as comidas. Acabava de comer e colocava cocô 
de cavalo e boi nas panelas, fazendo a maior bagunça nas casas das 
famílias. Algumas pessoas viam o menino passando pelo ar, voando, 
e todos descobriram sua maldição. E as pessoas passaram a rezar 
para espantá-lo. 
 
Contada por Antonio Carlos 

 

A seguir, procedemos à análise. 

Na análise desse discurso, vamos retomar questões já levantadas no 

discurso 02 (Uma grande amizade), 06 (A mulher que virava pata) e 12 (João e 

Pedro) como contraponto para reforçar as categorias que se repetem. 

Observamos que o enunciador cria inicialmente uma cenografia validada na 

memória discursiva, apresentando uma família trabalhadora que teve apenas um 

filho, como pode ser comprovado nos seguintes indícios textuais:  

 
Antigamente, no litoral de Nova Almeida no pontal de Regência, 
morava uma família que só teve um filho Este casal era muito 
trabalhador, todos os dias os dois acordavam cedo para ir à lavoura. 
Depois de muito tempo, a moça engravidou e teve um filho muito 
bonito e com saúde. 

 

Ao longo do discurso, o enunciador passa a descrever os fatos e a 

cenografia engendrada passa a ser a da perversidade de um filho contra o pai e a 

mãe, como verificamos em:  
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No meio do caminho, ele comia toda a comida e só levava as 
espinhas e os ossos para o pai. O pai ficava revoltado, chegava em 
casa e brigava com a esposa e ela não sabia o porquê.  

 

Passamos a verificar a presença de discursos diversos, explicitados adiante, 

os quais se entrecruzam e passam a ser inseridos pelo enunciador na cena, o que 

aprofunda seu dizer e auxilia na construção do tema. Como já dissemos, os 

discursos não se constituem independentemente um do outro, há a instauração de 

uma incompatibilidade que tem a função de permitir a constituição do discurso. É 

isso que ocorre nesse discurso. Vejamos pela seleção a seguir os discursos que se 

mostram explicitamente. 

Neste fragmento identificamos o discurso do mal/da perversidade: 
 

Continuando levar a comida, o menino fazia a mesma coisa, comia 
todos os alimentos e chegando à roça o menino falava para seu pai 
que sua mãe servia toda a comida para seu amante e para ele só 
mandava os ossos e espinha. 

 

Aqui verificamos o discurso da violência contra a mulher: 
 

Quando seu esposo voltou para casa, amarrou a mulher e começou 
a espancá-la tirando sangue. Foi preciso os vizinhos segurarem-no 
para não matá-la. 

 

No fragmento a seguir, temos ao mesmo tempo a presença do discurso 

místico, descrevendo a maldição lançada sobre o filho pela própria mãe, e do 

religioso, em que as pessoas rezam para espantar o menino, como verificamos no 

seguinte fragmento: 

 

Dentro de alguns dias, o menino começou se transformar, fazendo 
maldades com o povo daquele lugar. À noite, ele andava nas casas 
dos outros comendo as comidas. Acabava de comer e colocava cocô 
de cavalo e boi nas panelas, fazendo a maior bagunça nas casas das 
famílias. Algumas pessoas viam o menino passando pelo ar, voando, 
e todos descobriram sua maldição. E as pessoas passaram a rezar 
para espantá-lo [grifo nosso]. 

 
 

Já neste fragmento, identificamos o discurso de maldição:  
 

A mãe do menino, muito triste e nervosa, sabendo que o menino era 
o culpado, amaldiçoou o filho, dizendo que ela ia vê-lo andar 20 
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léguas por segundo sem encostar os pés no chão, e que tudo o que 
ele comesse não o sustentaria. 
 

Esses interdiscursos, de certa forma antagônicos, soam como uma reflexão 

sobre os valores familiares, pois o filho pratica perversidade com a mãe e com o pai. 

A mãe, por sua vez, amaldiçoa o filho por sua perversidade e o pai age 

violentamente contra a mãe. Tal como acenamos nos discursos 02 (Uma grande 

amizade), 06 (A mulher que virava pata) e 12 (João e Pedro), temos a polêmica 

instalada nesse discurso. Podemos dizer que o estatuto do enunciador constrói, por 

intermédio dessas cenografias, uma imagem cruel e perversa do menino. 

Evidenciamos, portanto, um ethos que influencia o co-enunciador no processo de 

interação discursiva.  

 

Discurso 17 
 
O comerciante pobre 
 
Certa vez, havia um homem que morava num comércio, juntamente 
com a família. Um dia, ele teve a idéia de fazer uma roça para plantar 
arroz, feijão, milho e batata. 
A mulher dele concordou e ele falou: 
— Vou arrumar um lugar onde tenha um rio para fazer minha roça à 
suas margens. 
Pediu à sua mulher que arrumasse uma foice com os vizinhos, para 
ele roçar. Ela conseguiu a ferramenta, ele afiou bem a foice e pediu a 
sua esposa que preparasse a marmita à noite para sair bem cedo no 
outro dia. 
No dia seguinte saiu cedo, entrou na mata, andou bastante até que 
encontrou uma lagoa bem no meio da mata. Ele pensou: 
— Aqui está bom. O lugar estava bom para roçar. Ele roçou 
bastante. No outro dia roçou novamente, e depois foi pescar; pensou 
bastante e mais tarde voltou para casa. 
Pediu à mulher que arrumasse um machado para fazer a derrubada. 
No outro dia pegou novamente a marmita e saiu. Chegando à roça, 
quando começou a derrubar a primeira árvore, sentiu duas mãos 
agarrando-o por trás. Tamparam seus olhos e amarram também 
seus pés. 
Eram os índios daquela terra, ou seja, os habitantes daquela região. 
Deixaram ele amarrado no mesmo lugar e foram chamar os outros 
da tribo. 
Enquanto eles saíram o homem branco se desamarrou, fugiu e 
nunca mais voltou lá. 
 
Contada por Nestor Soares 
Escrita por Rones 
Revisada por Jeanne 
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A seguir, procedemos à análise. 

A cenografia engendrada no fragmento que segue abaixo traz a cena de um 

homem comerciante que resolve fazer uma plantação de arroz, feijão, milho e 

batata. Na cenografia constituída, podemos notar a forma como o enunciador se 

preocupa em apresentar aos co-enunciadores a descrição detalhada de cada ação 

para realizar o seu trabalho. O enunciador legitima seu dizer ao inserir na cenografia 

aspectos referentes ao trabalho de fazer uma roça, comum ao homem do campo. 

 

Recorte 01 
 
Certa vez, havia um homem que morava num comércio, juntamente 
com a família. Um dia, ele teve a idéia de fazer uma roça para plantar 
arroz, feijão, milho e batata. 
A mulher dele concordou e ele falou: 
— Vou arrumar um lugar onde tenha um rio para fazer minha roça à 
suas margens. 
Pediu à sua mulher que arrumasse uma foice com os vizinhos, para 
ele roçar. Ela conseguiu a ferramenta, ele afiou bem a foice e pediu a 
sua esposa que preparasse a marmita à noite para sair bem cedo no 
outro dia. 

 

O mundo ético abordado nesse recorte é o de um trabalhador rural, 

comprovado pelos seguintes enunciados: “Um dia, ele teve a ideia de fazer uma 

roça para plantar arroz, feijão, milho e batata”; “— Vou arrumar um lugar onde tenha 

um rio para fazer minha roça à suas margens”; “Pediu à sua mulher que arrumasse 

uma foice com os vizinhos, para ele roçar”; “Ele afiou bem a foice e pediu a sua 

esposa que preparasse a marmita à noite para sair bem cedo no outro dia”. 

 

Recorte 02 
 
No dia seguinte saiu cedo, entrou na mata, andou bastante até que 
encontrou uma lagoa bem no meio da mata. Ele pensou: 
— Aqui está bom. O lugar estava bom para roçar. Ele roçou 
bastante. No outro dia roçou novamente, e depois foi pescar; pensou 
bastante e mais tarde voltou para casa. 
Pediu à mulher que arrumasse um machado para fazer a derrubada. 
No outro dia pegou novamente a marmita e saiu. Chegando à roça, 
quando começou a derrubar a primeira árvore, sentiu duas mãos 
agarrando-o por trás. Tamparam seus olhos e amarram também 
seus pés. 

 

Nesse fragmento, a cena é apoiada na construção da cenografia legitimada 

por uma dêixis espaço-temporal: “No dia seguinte”; “na mata”, “no meio da mata”, 
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“Aqui”; “No outro dia”. A fim de afiançar o que é dito e atrair o co-enunciador, há a 

utilização de um léxico simples, apropriado a essa comunidade discursiva, o que 

confere um tom simples e peculiar a esse discurso. 

É nesse recorte que a cenografia é modificada: o homem passa a derrubar 

árvores para fazer sua plantação. Temos aqui o discurso do desmatamento, como 

atestamos em: “Pediu à mulher que arrumasse um machado para fazer a 

derrubada”; “Chegando à roça, quando começou a derrubar a primeira árvore, sentiu 

duas mãos agarrando-o por trás”. Em oposição, temos o discurso da 

proteção/defesa ao meio ambiente, algo essencial para os tupiniquins tanto no que 

diz respeito à sua sobrevivência quanto em relação ao aspecto de sua cultura, como 

verificamos em: “[...] sentiu duas mãos agarrando-o por trás. Tamparam seus olhos e 

amarram também seus pés”. Assim, a instância subjetiva toma corpo graças à 

incorporação desses modos sociais pertencentes ao espaço discursivo indígena.   

A temática desse discurso privilegia os modos de vida e a luta pela terra, 

bem como questões referentes à preservação do lugar de origem, à mata, à aldeia, 

ao meio ambiente. O estatuto do enunciador está ligado às condições antropológicas 

de conhecimento desse sujeito/indivíduo sobre o universo indígena. 

 

Recorte 03 
 
Eram os índios daquela terra, ou seja, os habitantes daquela região. 
Deixaram ele amarrado no mesmo lugar e foram chamar os outros 
da tribo. 
Enquanto eles saíram o homem branco se desamarrou, fugiu e 
nunca mais voltou lá. 

 

O estatuto do enunciador situa o seu discurso em relação ao discurso do 

outro, não apenas o co-enunciador mais imediato, mas também outros discursos 

historicamente constituídos que o enunciador já ouviu e que emergem na sua fala. 

Em “Eram os índios daquela terra, ou seja, os habitantes daquela região”, 

percebemos a presença do discurso de reconhecimento étnico dos índios e de 

proteção a suas terras. 

O código linguageiro colabora para a construção do estatuto de enunciador, 

pois legitima o dizer e mostra a corporalidade desse enunciador. Nesse discurso, as 

escolhas feitas para marcar a posição do enunciador são visíveis no vocabulário, 

como podemos atestar nas seguintes marcas linguísticas, próprias do código 
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linguageiro pertencente ao indígena: “fazer uma roça para plantar arroz, feijão, milho 

e batata”; “roçar”, “foice”, “marmita”, “mata”, “lagoa”, “pescar”, “machado”, 

“derrubada”. 

A cenografia engendrada no final desse excerto mostra um homem que iria 

destruir a natureza, em oposição à primeira cena, em que ele desejava fazer apenas 

uma plantação. Temos, assim, instalado o discurso da preservação da natureza, das 

tradições indígenas em oposição ao discurso do progresso ou até mesmo do 

desmatamento. 

A intertextualidade interna do discurso aponta para o cuidado que os 

tupiniquins têm em relação à preservação das matas; a resistência à invasão de 

suas terras, a perda de território devido às derrubadas e à chegada de empresas, 

temas muito frequentes nas aldeias. 

O enunciado “Enquanto eles saíram o homem branco se desamarrou, fugiu 

e nunca mais voltou lá” remete ao interdiscurso da luta pela terra que os tupiniquins 

enfrentaram com os agricultores e empresas da região e da devolução de terras feita 

pelo Governo Federal aos povos tupiniquins, possível de ser acenado com o 

conhecimento socio-histórico e à competência interdiscursiva. 

Além disso, esse recorte é bastante interessante para ilustrar o processo de 

interincompreensão discursiva de que fala Maingueneau (2005b), pois o discurso 

indígena introduz o discurso do outro em seu fechamento, interpreta-o a partir de 

sua posição, traduzindo-o na forma de simulacro. Na verdade, constrói, com base 

nele, dois simulacros. Um simulacro em que atribui ao “homem branco” a invasão de 

seu espaço e outro que consiste na tradução da luta, resistência do sujeito indígena 

frente às adversidades que lhe são impostas, em especial a ocupação de seu 

espaço, como se pode atestar em: “Eram os índios daquela terra, ou seja, os 

habitantes daquela região”. Nesse sentido, a polêmica em torno da questão da 

resistência e preservação da cultura parece a mais representativa dos embates 

entre os indígenas e não indígenas. A “capacidade” de produzir um discurso e o 

simulacro do antagonista a partir das coerções do discurso de origem são explicados 

pelo princípio da competência interdiscursiva. 

Esse jogo de relações implica no fato de que a competência discursiva se 

realiza ao apagar os discursos de origem por meio de novos sentidos construídos. 

Por isso a encruzilhada de interdiscursos constrói cenografias distintas e 

representativas. Em outras palavras, o espaço discursivo funciona como uma rede 
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de interação semântica, que define um processo de interincompreensão 

generalizada, condição mesma de diversas posições enunciativas tecidas nesse 

discurso. 

Confirmamos que o co-enunciador compactua com o que está sendo dito, 

como é percebido na escolha do vocabulário, do tema, do estatuto de enunciador e 

de co-enunciador, da dêixis enunciativa, do modo de enunciação e do modo de 

coesão. Por fim, o co-enunciador constrói o ethos de um fiador defensor da etnia 

indígena, da cultura desse povo e da preservação de suas terras/matas.  

 

Discurso 18 
 

A moça misteriosa 
 
Em certo lugar, morava uma velha com sua neta que se chamava 
Poli, essa moça cresceu e começou a ajudá-la nos serviços da casa. 
Um dia, ela falou para avó que queria procurar um serviço. A moça 
montava a cavalo, laçava boi, cortava madeira de moto-serra. Além 
de possuir estas habilidades só usava roupas masculinas. 
Poli saiu para procurar serviços, arrumou sua bagagem e começou a 
viajar. Chegou em uma fazenda procurou o gerente e disse: 
— Estou procurando serviço. 
O gerente perguntou: 
— O que você faz? 
Poli respondeu: 
— Qualquer coisa. 
O gerente disse: 
— Mas você é muito novo, pensando que se tratava de um rapaz e 
não de uma moça. 
Enquanto ele falava, Poli testava as ferramentas. 
Ao pedir à Poli para montar num cavalo e prender os bezerros, ela o 
fez sem nenhuma dificuldade. O gerente a contratou, sempre 
pensando que ela era um homem. 
Após alguns meses, chegou à fazenda o filho do gerente e começou 
uma amizade entre Poli e ele, que também a tratava como a um 
homem. 
Um dia, desconfiando do sexo do amigo, o rapaz convidou Poli para 
tomar banho em um rio. Poli que se habitou a ser tratada como 
homem e não querendo revelar sua identidade, ficou pensando como 
ia fazer. De repente, os cavalos começaram a brigar e o rapaz foi 
desapartá-los. Aproveitando-se disso, Poli correu para a fazenda, 
pediu a conta e foi embora. 
No outro dia, Poli mandou uma carta ao rapaz confessando que era 
mulher e que gostara muito do rapaz. 
Começaram a namorar, se casaram e foram felizes para sempre. 
 
Contada por Vitória Porto Barbosa 
Escrita por Toninho Coboios 
Revisada por Denise 
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A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01 
 
Em certo lugar, morava uma velha com sua neta que se chamava 
Poli, essa moça cresceu e começou a ajudá-la nos serviços da casa. 
Um dia, ela falou para avó que queria procurar um serviço. A moça 
montava a cavalo, laçava boi, cortava madeira de moto-serra. Além 
de possuir estas habilidades só usava roupas masculinas. 
Poli saiu para procurar serviços, arrumou sua bagagem e começou a 
viajar. Chegou em uma fazenda procurou o gerente e disse: 
— Estou procurando serviço. 
O gerente perguntou: 
— O que você faz? 
Poli respondeu: 
— Qualquer coisa. 
O gerente disse: 
— Mas você é muito novo, pensando que se tratava de um rapaz e 
não de uma moça. 
Enquanto ele falava, Poli testava as ferramentas. 
Ao pedir à Poli para montar num cavalo e prender os bezerros, ela o 
fez sem nenhuma dificuldade. O gerente a contratou, sempre 
pensando que ela era um homem. 

 
 

No recorte (01) temos engendrada a cenografia de uma moça, chamada 

Poli, que auxilia nos trabalhos domésticos e apresenta habilidades realizadas, na 

maioria das vezes, pelo sexo masculino, tais como: montar a cavalo, laçar boi e 

cortar madeira de motosserra, o que pode ser comprovado no fragmento a seguir: 

 
Em certo lugar, morava uma velha com sua neta que se chamava 
Poli, essa moça cresceu e começou a ajudá-la nos serviços da casa. 
Um dia, ela falou para avó que queria procurar um serviço. A moça 
montava a cavalo, laçava boi, cortava madeira de moto-serra. Além 
de possuir estas habilidades só usava roupas masculinas. 
 

A dêixis discursiva marca a cenografia com a topografia discursiva “Em certo 

lugar”. Logo, notamos um distanciamento discursivo do espaço da aldeia e o 

discurso engendra, com as devidas ressalvas, um tom literário recuperado de 

discursos presentes em contos de fada, especialmente, A gata borralheira.  

A escolha do nome Poli já revela a interferência da cultura europeia, visto 

que não é comum na tradição indígena. A cena explicita que Poli tem habilidades 

masculinas, como atestamos em:  
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Além de possuir estas habilidades só usava roupas masculinas. 
O gerente disse: 
— Mas você é muito novo, pensando que se tratava de um rapaz e 
não de uma moça. 
Enquanto ele falava, Poli testava as ferramentas. 
Ao pedir à Poli para montar num cavalo e prender os bezerros, ela o 
fez sem nenhuma dificuldade. O gerente a contratou, sempre 
pensando que ela era um homem. 

 

Os efeitos de sentido que se cristalizam no excerto apresentado nos fazem 

observar a valorização do masculino, um tema pouco comum nos discursos 

indígenas. 

Evidenciamos que nos enunciados supracitados o enunciador recorre a itens 

lexicais relacionados ao mundo ético do trabalho rural masculino, ressaltando as 

habilidades masculinas encontradas na jovem, o que, por vezes, traz à tona o 

discurso machista. 

Acenamos no discurso A moça misteriosa para categorias já identificadas no 

discurso 01 (Maria Borralheira).  

Dessa forma, os efeitos de sentido que o interdiscurso provoca se 

configuram pela interação da memória discursiva e pela reatualização dos contos de 

fada, em específico, A gata borralheira, com as devidas adaptações. Aliás, o próprio 

título, A moça misteriosa, já aponta para uma materialidade discursiva que a 

princípio descaracteriza o discurso indígena e, ao mesmo tempo, indica como esse 

discurso é atravessado pela cultura europeia, como atestamos no discurso 01 (Maria 

Borralheira). Desse modo, para a legitimação desse discurso o co-enunciador faz 

uso da competência interdiscursiva, pois essa prática discursiva remete claramente 

às interferências culturais do mundo dos não índios. Assim, temos presente uma 

intertextualidade externa. 

Aliás, da mesma forma que no discurso 01 (Maria Borralheira), a forma de 

dizer e o apelo do enunciador remete ao conto de fadas, o que funciona como um 

espaço representativo, construído com o propósito de alcançar a adesão dos co-

enunciadores na cenografia que é instaurada.  

 
Recorte 02 
 
Após alguns meses, chegou à fazenda o filho do gerente e começou 
uma amizade entre Poli e ele, que também a tratava como a um 
homem. 



 
 

189 
 

Um dia, desconfiando do sexo do amigo, o rapaz convidou Poli para 
tomar banho em um rio. Poli que se habitou a ser tratada como 
homem e não querendo revelar sua identidade, ficou pensando como 
ia fazer. De repente, os cavalos começaram a brigar e o rapaz foi 
desapartá-los. Aproveitando-se disso, Poli correu para a fazenda, 
pediu a conta e foi embora. 
No outro dia, Poli mandou uma carta ao rapaz confessando que era 
mulher e que gostara muito do rapaz. 
Começaram a namorar, se casaram e foram felizes para sempre. 
 

No fragmento apresentado, o modo de enunciação vai sendo construído pelo 

enunciador, que vai dando pistas materializadas discursivamente de que a moça 

tinha algo diferente, como atestamos em:  

Após alguns meses, chegou à fazenda o filho do gerente e começou 
uma amizade entre Poli e ele, que também a tratava como a um 
homem. 
Um dia, desconfiando do sexo do amigo, o rapaz convidou Poli para 
tomar banho em um rio. 
Poli que se habitou a ser tratada como homem e não querendo 
revelar sua identidade, ficou pensando como ia fazer. 
 

A incorporação desse co-enunciador no discurso vai além da identificação 

com o fiador. É o mundo ético dos contos de fada, de histórias fantásticas, do qual o 

fiador participa que dá acesso a essa incorporação: o co-enunciador constrói a 

representação social do fiador a partir dos indícios textuais que sinalizam um caráter 

e uma corporalidade. Aliás, as escolha lexicais não acenam para um mundo ético 

indígena. 

O tom que vai construindo o tema desse discurso é o do inimaginável, como 

podemos atestar em “No outro dia, Poli mandou uma carta ao rapaz confessando 

que era mulher e que gostara muito do rapaz”, o qual está apoiado no estatuto do 

enunciador e do co-enunciador, o que desvela um ethos conhecedor do 

surpreendente. Temos a incorporação do enunciador como aquele que possui 

habilidades masculinas.  

Ao final do discurso, temos a cenografia do “foram felizes para sempre”, 

comum nos contos de fada, atestada nos seguintes indícios textuais:  

 

No outro dia, Poli mandou uma carta ao rapaz confessando que era 
mulher e que gostara muito do rapaz. 
Começaram a namorar, se casaram e foram felizes para sempre. 
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Discurso 19  
 

A história da cobra encantada 
 
Era uma vez uma moça chamada Maria e sua irmã Mariana. Elas 
eram pobres, viviam do trabalho da roça. Mariana era muito 
ambiciosa e tudo que seu pai comprava para Maria, pegava para si. 
Certo dia, houve uma discussão de quem iria para a roça. Mariana 
não queria de jeito nenhum trabalhar na roça, então Maria foi. 
Toda vez que Maria passava por uma matinha ouvia uma voz assim: 
— Maria, Maria, me tira daqui. Mas Maria não ligava. 
Passados alguns dias, ela resolveu contar para seu pai e eles foram 
ver o que era. Quando chegou no mesmo lugar de sempre, a voz se 
repetiu: 
— Maria, Maria venha aqui, eles foram seguindo a voz por um 
caminho estreito. Quando chegaram, encontraram uma cobra 
enorme e velha. 
A cobra disse:  
— Não tenha medo, não vou fazer mal nenhum para vocês, só quero 
que vocês me tirem daqui, e também quero casar com Maria. 
Eles tiraram a cobra do oco e começaram os preparativos para a 
festa de casamento. A cobra disse ao pai da moça para ir à melhor 
fazenda e comprar o touro mais gordo e bonito. Mandou-lhe comprar 
também as melhores bebidas. 
Quando chegou a hora da festa, a cobra pediu que deixassem Maria 
e ela a sós no quarto. Maria jogou a chave do quarto por baixo da 
porta, dizendo aos convidados que eles podiam ficar na festa o 
quanto quisessem. 
Maria estava com muito medo da cobra, mas esta lhe disse que não 
iria fazer mal algum. A cobra pediu um beijo e Maria com muito medo 
a beijou. De repente, a cobra se transformou em príncipe, um 
príncipe lindo! 
Quando deu seis horas da manhã, os convidados se lembraram de 
Maria e seus pais foram vê-la. Encontrara a moça nos braços 
daquele príncipe lindo. 
Mariana teve inveja da irmã e quis também casar com uma cobra. 
Ela ficou louca. Depois de andar por todas as partes das matas, 
encontrou uma cobra enorme dentro de um oco. Avisou seus pais e 
pediu a alguns homens para levarem a cobra até à igreja. Foi uma 
luta. Mas assim mesmo conseguiram tirar a cobra do oco e chegar 
até à igreja. 
O padre tomou um susto e não queria casar Mariana com a cobra, 
pois a cobra ia acabar matando-a. Mas Mariana, mesmo assim, quis 
e o padre os casou na porta da igreja porque não queria que 
entrassem na igreja com a cobra. 
Então Mariana mandou fazer a mesma coisa que fizeram no 
casamento de Maria: matou um touro dos melhores fazendeiros e 
comprou as melhores bebidas. 
Os homens pegaram a cobra e amarraram na cama de Mariana. 
Depois a festa começou e Mariana entrou no quarto e jogou a chave 
por baixo da porta para que ela ficasse sozinha com a cobra. Ela 
desamarrou a cobra e foi dar-lhe um beijo, mas a cobra começou a 
mordê-la. Mordeu-a tanto, que tirou todo o seu veneno e Mariana 
ficou toda inchada, toda roxa e azul. 
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Às seis horas amanhã, os pais da moça lembraram-se de Mariana e 
foram vê-la. Quando chegaram ao quarto, encontraram a cobra 
debaixo da cama e Mariana, de tanto inchaço, tomava conta da cama 
toda. 
Os homens atiraram na cobra. Aí foi uma tristeza para seus pais 
encontrarem a filha morta. 
Quanto à Maria, foi feliz para o resto de sua vida.  
 
Contada por Miguel Silveira (55 anos) 
Escrita por Elizabeth 
Revisada por Tainá e Elizabeth 
 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01 
 
Era uma vez uma moça chamada Maria e sua irmã Mariana. Elas 
eram pobres, viviam do trabalho da roça. Mariana era muito 
ambiciosa e tudo que seu pai comprava para Maria, pegava para si. 
Certo dia, houve uma discussão de quem iria para a roça. Mariana 
não queria de jeito nenhum trabalhar na roça, então Maria foi. 
Toda vez que Maria passava por uma matinha ouvia uma voz assim: 
— Maria, Maria, me tira daqui. Mas Maria não ligava. 
Passados alguns dias, ela resolveu contar para seu pai e eles foram 
ver o que era. Quando chegou no mesmo lugar de sempre, a voz se 
repetiu: 
— Maria, Maria venha aqui, eles foram seguindo a voz por um 
caminho estreito. Quando chegaram, encontraram uma cobra 
enorme e velha. 
A cobra disse:  
— Não tenha medo, não vou fazer mal nenhum para vocês, só quero 
que vocês me tirem daqui, e também quero casar com Maria. 
Eles tiraram a cobra do oco e começaram os preparativos para a 
festa de casamento. A cobra disse ao pai da moça para ir à melhor 
fazenda e comprar o touro mais gordo e bonito. Mandou-lhe comprar 
também as melhores bebidas. 
Quando chegou a hora da festa, a cobra pediu que deixassem Maria 
e ela a sós no quarto. Maria jogou a chave do quarto por baixo da 
porta, dizendo aos convidados que eles podiam ficar na festa o 
quanto quisessem. 
Maria estava com muito medo da cobra, mas esta lhe disse que não 
iria fazer mal algum. A cobra pediu um beijo e Maria com muito medo 
a beijou. De repente, a cobra se transformou em príncipe, um 
príncipe lindo! 
Quando deu seis horas da manhã, os convidados se lembraram de 
Maria e seus pais foram vê-la. Encontrara a moça nos braços 
daquele príncipe lindo. 
 

Esse recorte já instaura, desde o início, um tempo e espaço muito presentes 

em discursos referentes aos contos de fadas, legitimados especialmente pela marca 

linguística “Era uma vez” (cronografia). A cenografia construída é a da relação de 
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convivência entre duas irmãs, Maria e Mariana, em um ambiente simples, como 

percebemos em “Elas eram pobres, viviam do trabalho da roça. Mariana era muito 

ambiciosa e tudo que seu pai comprava para Maria, pegava para si”.  

Ressaltamos que a escolha dos nomes Maria e Mariana indica a aculturação 

a que o índio foi submetido, pois não são de origem indígena. Esse excerto, salvo as 

devidas proporções, apoia-se no interdiscurso do conto maravilho da Gata 

Borralheira ou da Cinderela, como atestamos em: 

 

Quando deu seis horas da manhã, os convidados se lembraram de 
Maria e seus pais foram vê-la. Encontraram a moça nos braços 
daquele príncipe lindo [grifo nosso]. 
 

Instaura-se o discurso da inveja “Mariana era muito ambiciosa e tudo que 

seu pai comprava para Maria, pegava para si”. O tema aqui é o mesmo tratado no 

discurso 14, o das relações entre as pessoas, o comportamento, nesse caso, o 

sentimento de inveja.  

Identificamos o uso de vocabulário referente ao universo do casamento, 

atestado com a escolha das seguintes marcas linguísticas: “casar”, “festa de 

casamento”, “comprar o touro mais gordo e bonito”, “bebidas”, “convidados”, “igreja”.  

Vale ressaltar que a presença desse vocabulário remete ao discurso religioso 

católico, o que é possibilitado pela mobilização da competência interdiscursiva do 

co-enunciador, que desvela a presença do outro.  

O uso da linguagem simples delineia um modo de coesão próprio desse 

discurso, em que o desenrolar dos fatos é feito de forma breve e com pouca 

descrição. Destacamos o uso do discurso direto, em que a voz enunciativa dá voz à 

cobra, apelando para que o co-enunciador seja envolvido na cenografia, 

especialmente, com o uso da marca linguística “vocês”. Podemos verificar essas 

afirmações nos enunciados que seguem:  

 

— Maria, Maria, me tira daqui. 
Quando chegou no mesmo lugar de sempre, a voz se repetiu: 
— Maria, Maria venha aqui, eles foram seguindo a voz por um 
caminho estreito. 
A cobra disse:  
— Não tenha medo, não vou fazer mal nenhum para vocês, só quero 
que vocês me tirem daqui, e também quero casar com Maria [grifos 
nossos].  
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Nos enunciados a seguir, deparamo-nos com o enunciador incorporando um 

tom discursivo de expectativa/suspense que assinala o discurso, como podemos 

atestar em:  

 

— Não tenha medo, não vou fazer mal nenhum para vocês, só quero 
que vocês me tirem daqui, e também quero casar com Maria. 
Eles tiraram a cobra do oco e começaram os preparativos para a 
festa de casamento.  
Quando chegou a hora da festa, a cobra pediu que deixassem Maria 
e ela a sós no quarto. 
Maria estava com muito medo da cobra, mas esta lhe disse que não 
iria fazer mal algum. 

 

Verificamos também nesse excerto a presença do discurso místico, do 

sobrenatural, o qual legitima o discurso. Afinal, como pode uma cobra casar-se com 

uma moça e transformar-se em príncipe? O enunciador revela uma aproximação 

com essa realidade mística e constrói discursivamente um ethos conhecedor desses 

mistérios. Atestamos a presença desse interdiscurso em:   

 

Eles tiraram a cobra do oco e começaram os preparativos para a 
festa de casamento.  
Quando chegou a hora da festa, a cobra pediu que deixassem Maria 
e ela a sós no quarto.  
Quando deu seis horas da manhã, os convidados se lembraram de 
Maria e seus pais foram vê-la. Encontrara a moça nos braços 
daquele príncipe lindo. 

 
Notamos que em nenhum momento a instância enunciativa dá voz à 

personagem Maria. Outro aspecto é o aparecimento da figura do pai, que não 

aparece no discurso 14 (A cobra encantada). 

 
Recorte 02 
 
Mariana teve inveja da irmã e quis também casar com uma cobra. 
Ela ficou louca. Depois de andar por todas as partes das matas, 
encontrou uma cobra enorme dentro de um oco. Avisou seus pais e 
pediu a alguns homens para levarem a cobra até à igreja. Foi uma 
luta. Mas assim mesmo conseguiram tirar a cobra do oco e chegar 
até à igreja. 
O padre tomou um susto e não queria casar Mariana com a cobra, 
pois a cobra ia acabar matando-a. Mas Mariana, mesmo assim, quis 
e o padre os casou na porta da igreja porque não queria que 
entrassem na igreja com a cobra. 
Então Mariana mandou fazer a mesma coisa que fizeram no 
casamento de Maria: matou um touro dos melhores fazendeiros e 
comprou as melhores bebidas. 
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Os homens pegaram a cobra e amarraram na cama de Mariana. 
Depois a festa começou e Mariana entrou no quarto e jogou a chave 
por baixo da porta para que ela ficasse sozinha com a cobra. Ela 
desamarrou a cobra e foi dar-lhe um beijo, mas a cobra começou a 
mordê-la. Mordeu-a tanto, que tirou todo o seu veneno e Mariana 
ficou toda inchada, toda roxa e azul. 
Às seis horas amanhã, os pais da moça lembraram-se de Mariana e 
foram vê-la. Quando chegaram ao quarto, encontraram a cobra 
debaixo da cama e Mariana, de tanto inchaço, tomava conta da cama 
toda. 
Os homens atiraram na cobra. Aí foi uma tristeza para seus pais 
encontrarem a filha morta. 
Quanto à Maria, foi feliz para o resto de sua vida.  

 

Nesse recorte, o enunciador apresenta na cenografia as próximas ações que 

serão essenciais para a construção do tema. As cenografias validadas ao longo do 

discurso indicam as pistas que o co-enunciador necessitará para construir a temática 

do discurso. O tom produzido no discurso é o de inveja, vingança. Pelas pistas 

textuais, observamos que os sentimentos de inveja estavam enraizados na irmã, 

como atestamos em:  

 

Mariana teve inveja da irmã e quis também casar com uma cobra. 
Ela ficou louca. Depois de andar por todas as partes das matas, 
encontrou uma cobra enorme dentro de um oco. Avisou seus pais e 
pediu a alguns homens para levarem a cobra até à igreja. Foi uma 
luta. Mas assim mesmo conseguiram tirar a cobra do oco e chegar 
até à igreja [grifos nossos].  
 
Então Mariana mandou fazer a mesma coisa que fizeram no 
casamento de Maria: matou um touro dos melhores fazendeiros e 
comprou as melhores bebidas. 

 

Dessa forma, esse excerto tenta mostrar aos co-enunciadores que Mariana 

foi sucumbida pelo próprio sentimento de cobiça à vista da felicidade alheia. Nesse 

quadro cênico, é possível perceber pelo tom um ethos vingativo.  

A voz enunciativa que permeia o discurso apresenta-se também com uma 

voz de teimosia, atestada em: “O padre tomou um susto e não queria casar Mariana 

com a cobra, pois a cobra ia acabar matando-a. Mas Mariana, mesmo assim, quis e 

o padre os casou na porta da igreja porque não queria que entrassem na igreja com 

a cobra” [grifos nossos]. 

O excerto destaca-se pela descrição de diversas ações, o que leva os co-

enunciadores a se sentirem atraídos para observar como se dará o casamento de 

Mariana com a cobra. Vejamos: 
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Então Mariana mandou fazer a mesma coisa que fizeram no 
casamento de Maria: matou um touro dos melhores fazendeiros e 
comprou as melhores bebidas. 
Os homens pegaram a cobra e amarraram na cama de Mariana. 
Depois a festa começou e Mariana entrou no quarto e jogou a chave 
por baixo da porta para que ela ficasse sozinha com a cobra. Ela 
desamarrou a cobra e foi dar-lhe um beijo, mas a cobra começou a 
mordê-la [grifos nossos]. 

 

Observa-se que há, nesse discurso, a oposição entre a inocência, 

representada por Maria, e a inveja, representada por Mariana. Esse discurso 

apresenta um amplo espaço para se mostrar os efeitos de sentido que são 

construídos e tematizados. O tema convoca a um pensamento moralizante, 

enfatizando que o indivíduo que possui o sentimento de inveja não alcança o 

objetivo desejado.  

Podemos dizer que a moral representada nesse discurso serve de elemento 

reforçador dos preceitos éticos da comunidade tupiniquim, devido à identificação 

com o que está sendo enunciado. Assim, as possibilidades de dizer dessa 

comunidade discursiva são reguladas por restrições semânticas. Isso significa que 

aos sentidos são imprimidos certos efeitos de sentido. 

O tom moralizante ao final do discurso, expresso no enunciado “Quanto à 

Maria, foi feliz para o resto de sua vida” desvela de certo modo o resultado de 

vivências e pretende a manutenção de relações sociais.   

Observamos, ainda, a presença do interdiscurso místico/sobrenatural, 

considerado um lugar propício para a construção de temas que trabalham com a 

dualidade (mal x bem, entre outros), como podemos atestar em:  

 

Ela desamarrou a cobra e foi dar-lhe um beijo, mas a cobra começou 
a mordê-la. Mordeu-a tanto, que tirou todo o seu veneno e Mariana 
ficou toda inchada, toda roxa e azul. Às seis horas amanhã, os pais 
da moça lembraram-se de Mariana e foram vê-la. Quando chegaram 
ao quarto, encontraram a cobra debaixo da cama e Mariana, de tanto 
inchaço, tomava conta da cama toda [grifos nossos]. 

 

Assim, os efeitos de sentido que o interdiscurso mobiliza se estabelecem 

com o auxílio da competência interdiscursiva do co-enunciador.  A questão de que 

trata esse discurso é essencialmente humana, por dizer respeito à própria condição 

dos sujeitos no mundo e por ultrapassar as particularidades culturais dos tupiniquins 

ou de qualquer sociedade específica. 
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Discurso 20 
 

Pai Felipe 
 
No mês de dezembro de 1925, em Comboios, apareceu um velho 
que tinha cabelos brancos compridos, barba em cima da barriga e 
olhos castanhos. Seu nome era Pai Felipe, filho de Josefa Ponte e 
Velho Ponte. 
A primeira casa que ele entrou foi a de um senhor chamada 
Laudelino, onde havia duas pessoas doentes. Pai Felipe as curou. 
Pai Felipe não demorou muito ali, ele partiu para outra casa onde 
morava um senhor chamado Aristide Barbosa. Neste dia o senhor 
Aristide e sua família estavam fazendo farinha. Eram 12 horas e o sol 
estava bastante quente. De repente, Pai Felipe chegou, se 
apresentou e pediu uma esteira. O senhor Aristide a emprestou para 
ele. Pai Felipe colocou-a do lado de fora, deitou de barriga para cima, 
fazendo gestos como se estivesse abraçando alguma coisa. 
Quando a família de seu Aristide terminou de fazer farinha, foram 
para casa e o Pai Felipe os acompanhou. Lá, ele ficou uma semana. 
A comida dele era apenas ovos, pois considerava que um ovo era o 
bastante para se alimentar. 
Passados alguns dias que o Pai Felipe estava na casa do senhor 
Aristide, os boatos se espalharam que aquele velho curava doentes. 
Começou a chegar gente e mais gente. Pai Felipe não falou nada, 
benzeu todos e os doentes ficaram curados. 
E para agradar o Pai Felipe o povo trazia-lhe presentes, mas ele não 
queria recebê-los, pediu que uma senhora com o nome de Vitória os 
recebessem. 
— Vá, Vitória, receba os presentes, porque não quero presente, só 
quero fazer benzimento. 
Quando havia pessoas sem fé, logo o Pai Felipe adivinhava e dizia: 
— Vitória, vêm grande quantidade de gente, vou embora. 
E depois que todos saíram, Pai Felipe voltou para casa do senhor 
Aristide. 
No fim de dezembro, o rio estava enchendo sem chover e o povo de 
Comboios estava preocupado porque o rio enchia muito rápido. De 
repente, apareceu Pai Felipe dizendo: 
— Não chorem, meus filhos, que esta água o Oriente vai puxar. 
E disse também: 
— Eu vou para o Norte, quando eu voltar ninguém vai me conhecer 
porque irão cortar meus cabelos. 
E mais: 
— Há um comércio que não vai crescer, do jeito que está, não vai 
passar, o nome deste lugar é Santa Cruz. 
E disse, também, à Dona Vitória, tirando um fio de seus  cabelos: 
— Vitória, pegue este fio de cabelo para você, quando alguém de 
sua família estiver com problema de doença, faça um chá e dê para 
tomar que ficará curado, depois, guarde o cabelo. 
Em seguida, acrescentou: 
— Essa gente é muito inocente, pensa que sou santo. Vou para o 
Norte. Quando virem um clarão, sou eu, chegando à minha terra. 
 
 
Contada por Edilson Barbosa (82 anos) 
Escrita por Maria da Penha 
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A seguir, procedemos à análise. 

Neste primeiro excerto, a cenografia é engendrada pela cena do 

aparecimento de um homem, que pelos indícios textuais “[...] um velho que tinha 

cabelos brancos compridos, barba em cima da barriga e olhos castanhos. Seu nome 

era Pai Felipe [...]”, aparenta ser alguém místico, possivelmente um adivinho ou um 

benzedeiro. O próprio título remete a essa ideia mística devido ao uso da palavra 

“pai”. A dêixis discursiva estabelece a cenografia, marcada pela cronografia, “No 

mês de dezembro de 1925”, e pela topografia, “em Comboios”, como podemos 

atestar em: 

 

No mês de dezembro de 1925, em Comboios, apareceu um velho 
que tinha cabelos brancos compridos, barba em cima da barriga e 
olhos castanhos. Seu nome era Pai Felipe, filho de Josefa Ponte e 
Velho Ponte. 

 

Ao longo do discurso, o enunciador continua a construir a cenografia e 

apresenta as ações místicas realizadas, o que contribui para a construção do tema 

pelo enunciador. Verificamos que o enunciador consolida a temática apresentando 

fatos místicos. 

O código linguageiro é peculiar ao universo indígena tupiniquim, como 

verificamos nos seguintes enunciados: 

 

Neste dia o senhor Aristide e sua família estavam fazendo farinha. 
Eram 12 horas e o sol estava bastante quente. De repente, Pai 
Felipe chegou, se apresentou e pediu uma esteira. 
Começou a chegar gente e mais gente. Pai Felipe não falou nada, 
benzeu todos e os doentes ficaram curados”. 
— Vá, Vitória, receba os presentes, porque não quero presente, só 
quero fazer benzimento [grifos nossos]. 

 

Quanto ao modo de coesão, esse discurso se apresenta com linguagem 

simples e direta. O enunciador faz uso do discurso indireto dando voz enunciativa ao 

Pai Felipe, evidenciando a forma como o enunciador se insere na cenografia, como 

aquele que conhece o poder da cura, do benzimento.  O enunciador revela a 

constituição do ethos na medida em que mostra o caráter místico do Pai Felipe na 

cenografia. 

A própria cenografia engendra um discurso de adivinhação/místico 

desvelando a imagem de Pai Felipe como uma pessoa que se supõe dotada da 
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faculdade sobrenatural de descobrir segredos, de predizer o futuro, como atestamos 

nos enunciados a seguir: 

 
De repente, apareceu Pai Felipe dizendo: 
— Não chorem, meus filhos, que esta água o Oriente vai puxar. 
E disse também: 
— Eu vou para o Norte, quando eu voltar ninguém vai me conhecer 
porque irão cortar meus cabelos. 
E mais: 
— Há um comércio que não vai crescer, do jeito que está, não vai 
passar, o nome deste lugar é Santa Cruz. 
E disse, também, à Dona Vitória, tirando um fio de seus44  cabelos: 
— Vitória, pegue este fio de cabelo para você, quando alguém de 
sua família estiver com problema de doença, faça um chá e dê para 
tomar que ficará curado, depois, guarde o cabelo. 

 

Nos enunciados “Quando havia pessoas sem fé, logo o Pai Felipe 

adivinhava e dizia” e “— Essa gente é muito inocente, pensa que sou santo. Vou 

para o Norte. Quando virem um clarão, sou eu, chegando à minha terra” [grifos 

nossos] temos, ao mesmo tempo, instalada discursivamente a presença do discurso 

religioso e do discurso místico. 

Temos ainda a presença do discurso de cura, como atestamos em: 
 

A primeira casa que ele entrou foi a de um senhor chamada 
Laudelino, onde havia duas pessoas doentes. Pai Felipe as curou. 
Passados alguns dias que o Pai Felipe estava na casa do senhor 
Aristide, os boatos se espalharam que aquele velho curava doentes. 
Começou a chegar gente e mais gente. Pai Felipe não falou nada, 
benzeu todos e os doentes ficaram curados. 
_Vá, Vitória, receba os presentes, porque não quero presente, só 
quero fazer benzimento [grifos nossos]. 

 

Por fim, recordamos que os discursos estão subordinados por sua prática 

discursiva a determinadas condições (tema, condições socio-históricas de produção 

etc.) que definem sua legitimidade. Por esse motivo, ao se proceder à análise, o 

formato, o tema, o léxico, entre outros elementos, são afetados “[...] porque isso se 

inscreve nas próprias condições do funcionamento da prática discursiva” 

(MAINGUENEAU, 2005b, p. 149).  

 

 

                                                 
44 Destacamos a ambiguidade em “E disse, também, à Dona Vitória, tirando um fio de seus  cabelos”, 
pois não podemos afirmar se o fio do cabelo era de Pai Felipe ou de Vitória. 
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Discurso 21 
 
A mulher rica e a pobre 

 
Numa grande fazenda, morava uma mulher muita rica, que tinha um 
filho rapaz. Ele tinha uma roça onde gostava muito de trabalhar. 
Num dia em que ele saiu para a roça, chegou uma mulher toda suja, 
com roupas velhas e rasgadas na casa de sua mãe: 
— Minha senhora, estou com muita fome, dá-me um prato de 
comida, por favor. 
Em seus braços carregava um recém-nascido. 
A mulher rica não teve piedade, agrediu a pobre mulher e a tocou de 
sua casa. 
— Vá embora, sua vagabunda, sem vergonha, se quiser comida vá 
trabalhar. 
A mulher saiu desesperada e se sentiu muito fraca. Quando ela 
andou uma boa distância da fazenda não agüentou, caiu no meio do 
caminho e morreu.  
O filho da mulher rica, quando voltou da roça, encontrou a mulher 
morta e seu bebê estava se amamentando. Ao chegar em casa, o 
filho perguntou: 
— Mamãe, chegou alguma mulher aqui em casa? 
A mulher respondeu: 
— Sim, meu filho, chegou uma vagabunda, descarada em minha 
casa pedindo comida e eu falei com ela que se quisesse comer que 
trabalhasse. 
O filho lhe respondeu: 
— Mas, mamãe, por que fez isso? Podia ter-lhe dado um prato de 
comida. Encontrei uma mulher morta no caminho e o bebê eu trouxe 
para a gente cuidar. 
A mulher rica disse: 
— Ah! Meu filho, vá buscar a morta, chame alguns homens e traga-a 
para cá. 
Eles foram e trouxeram a mulher. Em seguida fizeram um caixão e a 
mulher rica falou: 
— Vou forrar o caixão com um de meus lençóis. Depois, colocou-o 
no caixão e a enterraram. 
No dia seguinte, os panos que a mulher havia colocado no caixão 
apareceram em cima do balcão do seu bar. Um de seus empregados 
encontrou os panos e os levou para sua patroa. 
Quando ela viu, ficou assustada e disse: 
— Me dê esses panos agora e vá para o trabalho. 
A mulher rica pensou como os panos vieram parar em seu bar e 
começou a ficar com muito medo. 
Quando chegou a noite a mulher rica sonhou com a mulher pobre 
que tinha morrido e esta lhe falava assim: 
— Eu precisava de um prato de comida e não de seus panos para 
forrar meu caixão. 
A mulher rica estava ficando atormentada. Depois de oito dias, ela 
morreu e se transformou-se em uma porca feia e russa. 
Ao amanhecer, a empregada foi colocar comida para os porcos e 
num instante apareceu, batendo nos outros. Muito gulosa e faminta, 
não deixava os outros comerem. 
À noite, a empregada sonhou com a mulher rica dizendo: 
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— Olha, você que tem dois lugares no céu, dê um para mim, porque 
eu quero ir embora e estou perdida, não tenho lugar... 
A empregada respondeu: 
— Eu tenho sim, dois lugares, fique com um lugar para você. 
A mulher rica disse: 
— Obrigada! Obrigada! Feliz és tu, que tem um coração puro e 
sincero. 
No mesmo instante, a mulher rica foi embora e não apareceu mais. 
 
 
Contada por Nestor Soares (81 anos) 
Escrita por Denise P. Coutinho 
Revisada por Rones Coutinho 

 

A seguir, procedemos à análise: 

 
Recorte 01 
 
Numa grande fazenda, morava uma mulher muita rica, que tinha um 
filho rapaz. Ele tinha uma roça onde gostava muito de trabalhar. 
Num dia em que ele saiu para a roça, chegou uma mulher toda suja, 
com roupas velhas e rasgadas na casa de sua mãe: 
— Minha senhora, estou com muita fome, dá-me um prato de 
comida, por favor. 
Em seus braços carregava um recém-nascido. 
A mulher rica não teve piedade, agrediu a pobre mulher e a tocou de 
sua casa. 
— Vá embora, sua vagabunda, sem vergonha, se quiser comida vá 
trabalhar. 
A mulher saiu desesperada e se sentiu muito fraca. Quando ela 
andou uma boa distância da fazenda não agüentou, caiu no meio do 
caminho e morreu.  
O filho da mulher rica, quando voltou da roça, encontrou a mulher 
morta e seu bebê estava se amamentando. Ao chegar em casa, o 
filho perguntou: 
— Mamãe, chegou alguma mulher aqui em casa? 
A mulher respondeu: 
— Sim, meu filho, chegou uma vagabunda, descarada em minha 
casa pedindo comida e eu falei com ela que se quisesse comer que 
trabalhasse. 
O filho lhe respondeu: 
— Mas, mamãe, por que fez isso? Podia ter-lhe dado um prato de 
comida. Encontrei uma mulher morta no caminho e o bebê eu trouxe 
para a gente cuidar. 
A mulher rica disse: 
— Ah! Meu filho, vá buscar a morta, chame alguns homens e traga-a 
para cá. 
Eles foram e trouxeram a mulher. Em seguida fizeram um caixão e a 
mulher rica falou: 
— Vou forrar o caixão com um de meus lençóis. Depois, colocou-o 
no caixão e a enterraram. 
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Nesse excerto, a cenografia é marcada pela topografia discursiva “Numa 

grande fazenda” e engendra a cena de uma mulher rica que não teve compaixão 

para com o próximo, negando o que comer a uma mulher pobre  com um bebê. O 

enunciador dá pistas discursivas ao longo do discurso para que o co-enunciador se 

insira na cena e ocupe um lugar na cenografia engendrada. Vejamos: 

 

Numa grande fazenda, morava uma mulher muita rica, que tinha um 
filho rapaz. Ele tinha uma roça onde gostava muito de trabalhar. 

 

O discurso direto presente em todo o discurso colabora para enlaçar o co-

enunciador e construir o tema, como verificamos em: 

 
— Mamãe, chegou alguma mulher aqui em casa? 
A mulher respondeu: 
— Sim, meu filho, chegou uma vagabunda, descarada em minha 
casa pedindo comida e eu falei com ela que se quisesse comer que 
trabalhasse. 
O filho lhe respondeu: 
— Mas, mamãe, por que fez isso? Podia ter-lhe dado um prato de 
comida. Encontrei uma mulher morta no caminho e o bebê eu trouxe 
para a gente cuidar. 

 

A figura da mãe, uma mulher rica, mas avarenta, do filho piedoso, da mulher 

pobre e da emprega colaboram para a construção da cenografia e auxiliam na 

construção do tema, de forma motivar a reflexão sobre a falta de compaixão para 

com o próximo. Ao longo do primeiro excerto, a cenografia apoia-se em cenas de 

fala validadas, já instaladas na memória coletiva, como percebemos no enunciado a 

seguir:  

 

A mulher rica não teve piedade, agrediu a pobre mulher e a tocou de 
sua casa. 
— Vá embora, sua vagabunda, sem vergonha, se quiser comida vá 
trabalhar. 
 

Notamos um tom de arrogância na voz enunciativa da mulher rica, atestado 

em “Vá embora, sua vagabunda, sem vergonha, se quiser comida vá trabalhar”, e, 

ao mesmo tempo, um tom de piedade na voz enunciativa do filho, como verificamos 

em:  
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O filho lhe respondeu: 
— Mas, mamãe, por que fez isso? Podia ter-lhe dado um prato de 
comida. Encontrei uma mulher morta no caminho e o bebê eu trouxe 
para a gente cuidar. 

 

O fiador confere a si mesmo uma identidade compatível com o mundo que 

ele constrói em seu enunciado, incorporando o lugar daquele que tem compaixão.  A 

incorporação do co-enunciador no discurso vai além da identificação com o fiador, 

pois é o mundo ético dos que fazem o bem, do qual o fiador participa, que dá acesso 

a essa incorporação. Constrói-se um ethos discursivo de alguém que possui 

compaixão. 

 
Recorte 02 
 
No dia seguinte, os panos que a mulher havia colocado no caixão 
apareceram em cima do balcão do seu bar. Um de seus empregados 
encontrou os panos e os levou para sua patroa. 
Quando ela viu, ficou assustada e disse: 
— Me dê esses panos agora e vá para o trabalho. 
A mulher rica pensou como os panos vieram parar em seu bar e 
começou a ficar com muito medo. 
Quando chegou a noite a mulher rica sonhou com a mulher pobre 
que tinha morrido e esta lhe falava assim: 
— Eu precisava de um prato de comida e não de seus panos para 
forrar meu caixão. 
A mulher rica estava ficando atormentada. Depois de oito dias, ela 
morreu e se transformou-se em uma porca feia e russa. 
Ao amanhecer, a empregada foi colocar comida para os porcos e 
num instante apareceu, batendo nos outros. Muito gulosa e faminta, 
não deixava os outros comerem. 
À noite, a empregada sonhou com a mulher rica dizendo: 
— Olha, você que tem dois lugares no céu, dê um para mim, porque 
eu quero ir embora e estou perdida, não tenho lugar... 
A empregada respondeu: 
— Eu tenho sim, dois lugares, fique com um lugar para você. 
A mulher rica disse: 
— Obrigada! Obrigada! Feliz és tu, que tem um coração puro e 
sincero. 
No mesmo instante, a mulher rica foi embora e não apareceu mais. 

 

Nesse excerto (02), salientamos o entrecruzamento de diversos discursos 

que são construídos por um sistema de restrições semânticas que direciona o que 

pode e o que não ser materializado discursivamente. Sabemos que sem a presença 

da relação interdiscursiva, não há identidade discursiva. Sendo assim, é preciso 

colocar o interdiscurso como um espaço de regularidade pertinente, do qual diversos 

discursos são apenas componentes.  
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Desse modo, destacamos a presença do discurso místico, como verificamos 

nestes fragmentos: 

 

No dia seguinte, os panos que a mulher havia colocado no caixão 
apareceram em cima do balcão do seu bar. Um de seus empregados 
encontrou os panos e os levou para sua patroa. 
Quando chegou a noite a mulher rica sonhou com a mulher pobre 
que tinha morrido e esta lhe falava assim: 
— Eu precisava de um prato de comida e não de seus panos para 
forrar meu caixão. 
A mulher rica estava ficando atormentada. Depois de oito dias, ela 
morreu e se transformou-se em uma porca feia e russa. Ao 
amanhecer, a empregada foi colocar comida para os porcos e num 
instante apareceu, batendo nos outros. Muito gulosa e faminta, não 
deixava os outros comerem. 

 

Acenamos, com as devidas ressalvas, para a presença do discurso bíblico 

ao tratar da compaixão para com o próximo, da avareza, da riqueza, dos pobres 

(puros e sinceros de coração), que serão recompensados com um lugar no céu. 

Como exemplo, temos os seguintes fragmentos:  

 
À noite, a empregada sonhou com a mulher rica dizendo: 
— Olha, você que tem dois lugares no céu, dê um para mim, porque 
eu quero ir embora e estou perdida, não tenho lugar... 
A empregada respondeu: 
— Eu tenho sim, dois lugares, fique com um lugar para você. 
A mulher rica disse: 
— Obrigada! Obrigada! Feliz és tu, que tem um coração puro e 
sincero. 
No mesmo instante, a mulher rica foi embora e não apareceu mais. 

 

Ao final do discurso, torna-se presentificado o tom moralizante a respeito da 
compaixão. 
 

Discurso 22 

 
O diabo dançarino 

 

Antigamente, em Comboios, as pessoas gostavam de festas com 
samba de viola. Numa dessas festas, tinha muito rapaz e muita 
moça, esperando o violeiro. Apareceu um rapaz moreno, alto, bem 
vestido, e disse: 
— Cadê a festa? 
O dono da casa disse: 
— Até agora não apareceu nem o diabo para tocar para nós. 
Então o rapaz disse: 



 
 

204 
 

— Eu não sei tocar, mas tomo conta da festa. 
Logo começou o samba. As pessoas formaram uma roda. O rapaz, 
então, chamou uma moça para dançar. A mesma estava com um 
crucifixo no pescoço. Quando dançavam o crucifixo batia no rapaz e 
este se esquivava. Num determinado momento um menino viu que o 
rapaz tinha o pé redondo. Desconfiados, todos reuniram, fizeram 
uma reza e o diabo sumiu. 
 
Contada por José Barbosa (82 anos) 
Escrita por Jeanie 
Revisada por Tainá 

 

A seguir, procedemos à análise. 

Nesse discurso, a cenografia é marcada pelo dêitico temporal “Antigamente” 

e pelo dêitico espacial “em Comboios”, marcando a cronografia e a topografia 

discursiva. A cena, a de uma festa com samba de viola, dá indícios das mudanças 

culturais pelas quais os tupiniquins passaram, pois samba de viola não é de origem 

indígena.  

Esse discurso retoma alguns aspectos observados no discurso 03 (A mula 

sem cabeça), a saber: a presença do interdiscurso folclórico/místico com o auxílio da 

intertextualidade interna e da competência discursiva que são mobilizada na 

materialidade linguística. Aliás, os efeitos de sentido que se constroem nesse 

discurso, por intermédio dos interdiscursos, tornam-se produtores de histórias 

divulgadas pelo indígena tupiniquim.  

Temos, ainda, a presença do campo discursivo religioso atestado nos 

seguintes fragmentos: “O rapaz, então, chamou uma moça para dançar. A mesma 

estava com um crucifixo no pescoço. Quando dançavam o crucifixo batia no rapaz e 

este se esquivava” e “Desconfiados, todos reuniram, fizeram uma reza e o diabo 

sumiu”. 

Esse discurso é muito recorrente nas práticas cotidianas dos tupiniquins por 

ser parte da memória discursiva dessa etnia. 

 

Discurso 23  
 
A enchente 
 
Na aldeia de Comboios, no mês de setembro de 1979, numa manhã 
de segunda-feira, começou a chover sem parar. A semana passava e 
o rio enchia cada vez mais. Os moradores foram obrigados a saírem 
de suas casas, levando apenas suas roupas. Conseguiram passar na 
estrada porque ainda não tinha água. 
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Para ir até a vila do Riacho, precisaram ir de carro, mas antes 
andaram quatro quilômetros para alcançar o carro. 
Chegando à Vila do Riacho, dormiram uma noite, pois não puderam 
ficar e, em seguida, foram para Aracruz, onde ficaram até o rio secar 
um pouco. Dividiram-se em grupos: dois grupos ficaram em uma 
igreja em Aracruz e os outros três foram para uma escola na Barra 
do Riacho. As mulheres se organizavam para preparar a comida. 
Quando passou um mês e meio, os moradores voltaram para a casa 
as estradas estavam secas, mas o rio ainda continuava cheio. 
Chegando em suas casas, alguns moradores precisaram consertá-
las, outros fizeram novas construções. Todos os animais foram 
mortos e carregados pela água, plantas, também, foram mortas 
porque ficaram muito tempo na água. 
Foi muito triste o que aconteceu, principalmente para quem foi vítima 
deste terrível acontecimento. 
Lembrando que choveu do mês de setembro até o mês de 
dezembro. O desespero foi muito grande, mas o importante é que 
todos conseguiram superar tudo que aconteceu. 
 
Relato de Nilton Soares (81 anos) 
Escrito por Denise 

 

A seguir, procedemos à análise. 

Neste discurso vamos retomar questões já levantadas nos discursos 20 (Pai 

Felipe), 27 (Como surgiu o nome Comboios), 29 (O resgate do índio fugitivo), 31 

(Um menino desconhecido) como contraponto para reforçar as categorias que se 

repetem. 

Neste discurso (discurso 23), o enunciador por meio da dêixis enunciativa 

estabelece um lugar “Na aldeia de Comboios” e um tempo discursivo, “numa manhã 

de segunda-feira; no mês de setembro de 1979”. A cenografia é a da memória de 

um acontecimento que marcou a aldeia, a enchente de 1979. Este fato é retomado 

pela ativação da memória discursiva, com o auxílio da intertextualidade interna, que 

faz parte da prática discursiva desse povo. Essa compreensão ocorre em razão da 

competência (inter)discursiva. 

As escolhas lexicais auxiliam na construção do espaço discursivo real da 

aldeia de Comboios e ao mesmo apresentam-no ao co-enunciador, como 

verificamos em:    

 

 Chegando à Vila do Riacho, dormiram uma noite, pois não puderam 
ficar e, em seguida, foram para Aracruz, onde ficaram até o rio secar 
um pouco. Dividiram-se em grupos: dois grupos ficaram em uma 
igreja em Aracruz e os outros três foram para uma escola na Barra 
do Riacho. As mulheres se organizavam para preparar a comida. 
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O enunciador segue restrições semânticas que desvelam um fiador mais 

próximo das questões do povo da aldeia de Comboios. O enunciador incorpora o 

tom discursivo de contador de história, recordando lembranças e fazendo o  resgate 

de uma memória, como podemos atestar em:  

 

A semana passava e o rio enchia cada vez mais. Os moradores 
foram obrigados a saírem de suas casas, levando apenas suas 
roupas. Conseguiram passar na estrada porque ainda não tinha 
água. 
Para ir até a vila do Riacho, precisaram ir de carro, mas antes 
andaram quatro quilômetros para alcançar o carro. 
Foi muito triste o que aconteceu, principalmente para quem foi vítima 
deste terrível acontecimento. 
Lembrando que choveu do mês de setembro até o mês de 
dezembro. O desespero foi muito grande, mas o importante é que 
todos conseguiram superar tudo que aconteceu. 

 

Esses excertos levam-nos a depreender a imagem de índio como de 

conhecedor de seu espaço e como aquele que se preocupa com as questões de seu 

povo. Constrói-se, desse modo, um ethos de alguém que retoma as memórias de 

sua aldeia.   

O enunciador, por sua vez, produz e interpreta enunciados advindos de sua 

própria formação discursiva ao mesmo tempo que identifica como compatível com 

ela os enunciados de outra formação discursiva, como vimos nos excertos 

anteriores.   

Ao final do discurso fica evidente a construção da cenografia do retorno, 

como verificamos em:  

 

Quando passou um mês e meio, os moradores voltaram para a casa 
as estradas estavam secas, mas o rio ainda continuava cheio. 
Chegando em suas casas, alguns moradores precisaram consertá-
las, outros fizeram novas construções. Todos os animais foram 
mortos e carregados pela água, plantas, também, foram mortas 
porque ficaram muito tempo na água.  

 

O modo de enunciação desse discurso vai confirmando que quem afiança a 

cena é um fiador conhecedor dos acontecimentos, voz que diz do mundo o que esse 

mesmo mundo lhe permite e lhe propõe dizer.  
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Quanto ao modo de enunciação, verificamos um modo simples de contar, de 

descrever os fatos e a própria memória. Isso é possível pela memória discursiva 

presente nas práticas desse povo. 

Por fim, verificamos que o acesso aos processos discursivos característicos 

de cada discurso só é possível de fato se identificarmos o conjunto de regras que 

especifica as possibilidades/os modos de dizer desse discurso por meio de indícios 

que a materialidade linguística nos permite observar. 

 

Discurso 24 
 
O bicho homem 
 
Antigamente, na aldeia dos Comboios, muitas famílias abandonavam 
a tribo e iam morar no comércio. 
Uma vez, um casal, passando dificuldades, resolveu sair da aldeia 
para morar num comércio, pensando que a cidade era um paraíso. 
Depois de algum tempo a situação ficou ainda mais difícil. Então, a 
mulher falou ao marido para arrumar um lugar, fazer uma roça e 
plantar melancias, aipim e mandioca de várias qualidades. 
Com muita disposição, o homem pediu à sua linda esposa que 
arrumasse uma foice para ele fazer uma roça. Ela arrumou a 
ferramenta e ele foi procurar um lugar.  
Mas, na verdade, ele já sabia onde tinha uma lagoa de água azul no 
meio da mata virgem. Essa lagoa ficava na aldeia Tupinikim, porém, 
a tribo não tinha conhecimento dela, porque ficava muito distante. 
Era uma nascente que ia crescendo aos poucos, parecia ser 
encantada. Então ele começou a roçar na beira da lagoa. 
No primeiro dia, ele roçou um pouco e depois almoçou, tirou minhoca 
e foi pescar. Iscou o anzol, pegou a linha, jogou e pegou uma traíra. 
A pescaria estava muito boa, num minuto ele pescou dez traíras. 
Recolheu a linha e começou a roçar novamente até às três horas da 
tarde. Daí pegou os peixes, a ferramenta e foi embora, porque 
morava muito longe. 
Quando chegou em casa, a mulher tratou os peixes e preparou o 
jantar. 
No outro dia, bem cedinho, ele retornou à roça, lá roçou até a hora 
do almoço e descansou. Em seguida tirou minhoca para pescar 
novamente, iscou o anzol e jogou. Imediatamente pegou dez traíras. 
Ele disse: 
— Puxa!  Essa lagoa é boa mesmo. Depois foi roçar de novo até às 
três horas da tarde e retornou, porque já estava tarde. 
Chegou em casa cansado e deu os peixes para a mulher tratar, ela 
os limpou e preparou o jantar. Os dois, saborearam o peixe e o 
restante, salgaram.  
No dia seguinte, antes do sol nascer, a mulher preparou a marmita 
para o homem e ele partiu para a roça. Trabalhou muito até que 
terminou a roçada. 
Voltou para casa satisfeito e contou para a esposa que tinha 
terminado de roçar. A mulher ficou muito contente e ele lhe pediu 
para arrumar um machado para fazer a derrubada.  
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No outro dia, derrubou enormes árvores até na hora do almoço, 
descansou um pouco e depois tirou minhoca para pescar. Iscou o 
anzol e rapidamente pegou uma baita traíra. Muito animado, 
endireitou a isca no anzol, jogou-o de novo e pegou muitos peixes. 
Ele parou de pescar e continuou a derrubar árvores até às três horas 
da tarde. 
Retornou à sua casa com muitos peixes.  
Ele continuou trabalhando, gastou mais dois dias para terminar a 
derrubada. 
Depois, esperou secar a derrubada. Quando esta estava sequinha, 
tocou fogo. Em seguida ele fez uma casa de estuque e trouxe a 
mulher com todas as coisas. Trabalharam uma semana. Por azar, 
acabou o açúcar e o café. 
O homem sempre buscava soluções para não deixar sua mulher 
passar necessidades. Logo pegou um machado e fez lenha para 
vender e comprar açúcar e o pó de café. Antes dele sair, ela lhe 
pediu que não demorasse e ficou na roça trabalhando, e ficou 
esperando ele voltar. 
Quando ele chegou no comércio vendeu a lenha, comprou o açúcar, 
café e uma garrafa de pinga. Ele começou a beber desde lá, veio 
para casa bebendo, mas não agüentou e caiu muito bêbedo, passou 
a noite toda dormindo. A mulher, muito pensativa, o esperava 
trancada em sua casa. Já estava ficando tarde e nada dele chegar. 
Quando deu dez horas da noite um bicho gritou: 
— Ei! não sei se vou lá, não sei se vou, mas sempre vou, mas 
sempre vou. 
Ele ainda estava muito longe. Depois, passaram uns dez minutos o 
bicho gritou de novo:  
— Ei! não sei se vou lá, não sei se vou, mas sempre vou. Ele já 
estava mais perto. Demorou um bom tempo e repetiu o mesmo grito. 
Daí ele já estava se aproximando da lagoa. E a mulher rezava muito, 
pedindo a Tupã para ajudá-la. 
De repente, o bicho gritou na beira da lagoa do lado oposto: 
— Ei! não sei se caio na água, não sei se não caio, mas sempre vou 
cair. Ele caiu na água, nadando de braçada, vapo, vapo, vapo, vapo, 
até atravessar. 
Do lado de cá ele gritou: 
— Ei! não sei se vou lá, não sei se vou, mas sempre vou. 
Enquanto isso, a mulher já estava morrendo de medo, tremia mais 
que vara verde. 
Quando ele chegou à porta da casa gritou: 
— Ei! não sei se entro, não sei se não entro, mas sempre vou entrar. 
Jogando-se para dentro entrou na cozinha e perguntou: 
— Tem comida para mim? Destapou as panelas e comeu o arroz, o 
feijão e a carne. Em seguida, ele saiu da casa e gritou: 
— Ei! não sei se vou embora, não sei se não vou, mas sempre vou. 
E desceu para a beira d’água,  
Gritou novamente: 
— Ei! não sei se caio na água, não sei se não caio, mas sempre vou 
cair. Pulou na água: 
— Ei! não sei se vou embora, não sei se não vou, mas sempre vou. 
Vapo, vapo, vapo, vapo. Dava cada braçada enorme e, assim, 
rapidamente, atravessou. Tornou a gritar mais longe: 
— Ei! não sei se vou embora, não sei se não vou, mas sempre vou. 
E foi gritando até sua voz desaparecer completamente. 
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Quando o bicho foi embora a mulher ficou aliviada, mas o marido 
dela ainda não tinha chegado. 
Quando ele chegou, a mulher lhe disse que o bicho comera o jantar 
que ela tinha deixado. Mas o marido dela não acreditou e disse que 
era alma perdida. A mulher dele avisou: 
— O bicho vai voltar, você vai ver. 
Ele, não acreditando, falou: 
— Eu tenho uma espingarda boa de dois canos, eu vou matar o 
bicho. 
No entardecer do dia seguinte, mulher foi ficando preocupada mas o 
marido não estava nem um pouco preocupado, já tinha até 
esquecido. Quando anoiteceu a mulher foi ficando cada vez mais 
incomodada. Quando deu nove horas da noite. Os dois foram se 
deitar. O marido, de vez em quando, cochilava, mas a mulher não o 
deixava dormir. 
Quando já eram umas dez horas, a mulher escutou o bicho gritar a 
primeira vez. Perguntou ao marido se ouvira o grito. Ele respondeu 
que não ouvira nada. A mulher disse: 
— Vamos ficar atentos porque o bicho vai gritar de novo. 
Os dois ficaram na expectativa e logo o bicho gritou mais perto: 
— Ei! Não sei se vou lá, não sei se vou mas sempre vou. 
A mulher perguntou para o marido: 
— Você acredita em mim agora? 
O homem com a espingarda na cabeceira da cama falou: 
— Deixa ele vir. 
De vez em quando o bicho gritava. Gritou mais de dez vezes, até 
chegar do outro lado da lagoa. 
— Ei! Não sei se caio na água, não sei se não caio, mas sempre vou 
cair.  
Ele caiu na água,  vapo, vapo, vapo, vapo, até que atravessou. 
Quando o bicho ainda vinha atravessando, o homem pediu a esposa 
para passar para o canto, e o medo foi tanto que adormeceu e não 
viu mais nada. 
Muito próximo da casa, o bicho gritou novamente. Quando chegou lá 
meteu o pé na porta e entrou muito faminto: 
— Ei!  Tem comida para mim? A mulher estava acordada, mas o 
homem não dava nem sinal de vida. Ela lutou chamando-o para 
matar o bicho mas, vendo que não podia contar  com o marido, pediu 
a Tupã para ajudá-la. O bicho destapou as panelas e encontrou 
comida. Também pegou o bule e tomou todo o café. Depois que 
comeu e bebeu ele gritou: 
— Ei! Não sei se entro nesse quarto, não sei se não entro, mas 
sempre vou entrar. 
Daí saiu e desceu para a beira da lagoa e gritou: 
— Ei! Não sei se vou embora, não sei se não vou, mas sempre vou. 
Ele foi embora gritando até sua voz desaparecer completamente. 
Depois que o bicho foi embora, o homem acordou, sentiu uma 
catinga ruim e disse: 
— Mulher, você cagou na cama? 
A mulher disse que fora ele e os dois ficaram discutindo. A mulher 
mandou que ele se levantasse, mas o marido não quis. Ela levantou 
para mostrar que com ela não tinha acontecido nada, ele levantou-se 
e viu que estava todo cagado. 
— Mulher, arruma as coisas e vamos embora, se não quando o bicho 
voltar, ele vai nos comer. 
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Daí, eles partiram e nunca mais voltaram lá. Abandonaram a roça e a 
lagoa de água azul que crescia a cada dia que se passava. 
Depois de muito tempo, essa lagoa cresceu tanto que se transformou 
no rio da aldeia de Comboios e passou a fazer parte da vida e da 
cultura do povo Tupinikim. 
 
Contada por Nestor Soares (81 anos) 
Escrita e revisada por Rones Coutinho Passos 

 
A seguir, procedemos à análise. 

 
Recorte 01 
 
Antigamente, na aldeia dos Comboios, muitas famílias abandonavam 
a tribo e iam morar no comércio. 
Uma vez, um casal, passando dificuldades, resolveu sair da aldeia 
para morar num comércio, pensando que a cidade era um paraíso. 
Depois de algum tempo a situação ficou ainda mais difícil. Então, a 
mulher falou ao marido para arrumar um lugar, fazer uma roça e 
plantar melancias, aipim e mandioca de várias qualidades. 
Com muita disposição, o homem pediu à sua linda esposa que 
arrumasse uma foice para ele fazer uma roça. Ela arrumou a 
ferramenta e ele foi procurar um lugar.  
Mas, na verdade, ele já sabia onde tinha uma lagoa de água azul no 
meio da mata virgem. Essa lagoa ficava na aldeia Tupinikim, porém, 
a tribo não tinha conhecimento dela, porque ficava muito distante. 
Era uma nascente que ia crescendo aos poucos, parecia ser 
encantada. Então ele começou a roçar na beira da lagoa. 
No primeiro dia, ele roçou um pouco e depois almoçou, tirou minhoca 
e foi pescar. Iscou o anzol, pegou a linha, jogou e pegou uma traíra. 
A pescaria estava muito boa, num minuto ele pescou dez traíras. 
Recolheu a linha e começou a roçar novamente até às três horas da 
tarde. Daí pegou os peixes, a ferramenta e foi embora, porque 
morava muito longe. 
Quando chegou em casa, a mulher tratou os peixes e preparou o 
jantar. 
No outro dia, bem cedinho, ele retornou à roça, lá roçou até a hora 
do almoço e descansou. Em seguida tirou minhoca para pescar 
novamente, iscou o anzol e jogou. Imediatamente pegou dez traíras. 
Ele disse: 
— Puxa!  Essa lagoa é boa mesmo. Depois foi roçar de novo até às 
três horas da tarde e retornou, porque já estava tarde. 
Chegou em casa cansado e deu os peixes para a mulher tratar, ela 
os limpou e preparou o jantar. Os dois, saborearam o peixe e o 
restante, salgaram.  
No dia seguinte, antes do sol nascer, a mulher preparou a marmita 
para o homem e ele partiu para a roça. Trabalhou muito até que 
terminou a roçada. 
Voltou para casa satisfeito e contou para a esposa que tinha 
terminado de roçar. A mulher ficou muito contente e ele lhe pediu 
para arrumar um machado para fazer a derrubada.  
No outro dia, derrubou enormes árvores até a hora do almoço, 
descansou um pouco e depois tirou minhoca para pescar. Iscou o 
anzol e rapidamente pegou uma baita traíra. Muito animado, 
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endireitou a isca no anzol, jogou-o de novo e pegou muitos peixes. 
Ele parou de pescar e continuou a derrubar árvores até às três horas 
da tarde. 
Retornou à sua casa com muitos peixes.  
Ele continuou trabalhando, gastou mais dois dias para terminar a 
derrubada. 
Depois, esperou secar a derrubada. Quando esta estava sequinha, 
tocou fogo. Em seguida ele fez uma casa de estuque e trouxe a 
mulher com todas as coisas. Trabalharam uma semana. Por azar, 
acabou o açúcar e o café. 

 
 

É na cenografia que a vivência indígena aparece como tema. Nesse primeiro 

excerto, por exemplo, temos a cena de uma família indígena que ao passar por 

dificuldades abandona seu espaço e vai morar no comércio, como verificamos nos 

fragmentos a seguir:  

 
Antigamente, na aldeia dos Comboios, muitas famílias abandonavam 
a tribo e iam morar no comércio. Uma vez, um casal, passando 
dificuldades, resolveu sair da aldeia para morar num comércio, 
pensando que a cidade era um paraíso.  
 

A dêixis discursiva legitima esse discurso na medida em que é possível 

determinar um momento (cronografia) e um lugar (topografia), legitimados em: 

“Antigamente, na aldeia dos Comboios, muitas famílias abandonavam a tribo e iam 

morar no comércio”. Desse modo, tanto o estatuto do enunciador, como o fiador e o 

estatuto do co-enunciador são associados à cronografia e à topografia, das quais 

supostamente o discurso surge. Por essa razão, na cenografia pode-se observar 

como o enunciador mostra as cenas e ao mesmo tempo como ele próprio se 

apresenta. Essa vivência é confirmada pela operação do ethos no interior desse 

discurso. 

Percebemos que enunciador e co-enunciador estão unidos por intermédio da 

enunciação, o que nos leva a considerar que eles compartilham o mesmo código 

linguageiro: “fazer uma roça”, “plantar melancias”, “aipim”, “mandioca”, “foice”, “fazer 

uma roça”, “lagoa”, “nascente”, “mata virgem”, “aldeia Tupinikim”, “tribo”, “roçar na 

beira da lagoa”, “minhoca”, “pescar”, “anzol”, “traíra”, “pescaria”, “peixes”, “roçada”, 

“derrubada”, “árvores”, “fogo” e “casa de estuque”. É o sistema de coerções que 

solidifica o estatuto atribuído a esse código linguageiro que legitima um mundo ético 

indígena. 

O enunciador insere ao longo da cenografia aspectos referentes ao trabalho 

de fazer uma roça e à pescaria, como verificamos nestes fragmentos:  
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No primeiro dia, ele roçou um pouco e depois almoçou, tirou minhoca 
e foi pescar. Iscou o anzol, pegou a linha, jogou e pegou uma traíra. 
A pescaria estava muito boa, num minuto ele pescou dez traíras. 
Recolheu a linha e começou a roçar novamente até às três horas da 
tarde. Daí pegou os peixes, a ferramenta e foi embora, porque 
morava muito longe. 
No outro dia, bem cedinho, ele retornou à roça, lá roçou até a hora 
do almoço e descansou. Em seguida tirou minhoca para pescar 
novamente, iscou o anzol e jogou. Imediatamente pegou dez traíras.  
No dia seguinte, antes do sol nascer, a mulher preparou a marmita 
para o homem e ele partiu para a roça. Trabalhou muito até que 
terminou a roçada. 
No outro dia, derrubou enormes árvores até a hora do almoço, 
descansou um pouco e depois tirou minhoca para pescar. Iscou o 
anzol e rapidamente pegou uma baita traíra. Muito animado, 
endireitou a isca no anzol, jogou-o de novo e pegou muitos peixes. 
Ele parou de pescar e continuou a derrubar árvores até às três horas 
da tarde. 
Ele continuou trabalhando, gastou mais dois dias para terminar a 
derrubada. 
Depois, esperou secar a derrubada. Quando esta estava sequinha, 
tocou fogo. 
 

Tal como verificamos no discurso 17 (O comerciante pobre), esse discurso 

também se organiza em função de outro. É nesse recorte que a cenografia é 

modificada: o homem passa a derrubar árvores para fazer sua plantação. Temos 

aqui o discurso do desmatamento, muito presente no discurso do colonizador, como 

atestamos em: 

  

No outro dia, derrubou enormes árvores até a hora do almoço, 
descansou um pouco e depois tirou minhoca para pescar.  
Ele parou de pescar e continuou a derrubar árvores até às três horas 
da tarde. 
Ele continuou trabalhando, gastou mais dois dias para terminar a 
derrubada. 
Depois, esperou secar a derrubada. Quando esta estava sequinha, 
tocou fogo. 
 

Como acenamos também no discurso 17 (O comerciante pobre), o discurso 

indígena introduz o discurso do outro em seu fechamento, interpreta-o a partir de 

sua posição, traduzindo-o na forma de simulacro. Na verdade, instala-se uma 

polêmica, pois temos o discurso da necessidade de sobrevivência e o discurso da 

preservação da cultura indígena. 

Destacamos que o discurso O bicho homem dialoga com o discurso 17 (O 

comerciante pobre) e com o discurso 27 (Como surgiu o nome Comboios), pois a 
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temática desenvolvida, principalmente a valorização de um lugar para fazer as 

plantações, do plantio dos alimentos e a questão do comércio estão presentes em 

ambos. 

 

Recorte 02 
 
O homem sempre buscava soluções para não deixar sua mulher 
passar necessidades. Logo pegou um machado e fez lenha para 
vender e comprar açúcar e o pó de café. Antes dele sair, ela lhe 
pediu que não demorasse e ficou na roça trabalhando, e ficou 
esperando ele voltar. 
Quando ele chegou no comércio vendeu a lenha, comprou o açúcar, 
café e uma garrafa de pinga. Ele começou a beber desde lá, veio 
para casa bebendo, mas não agüentou e caiu muito bêbedo, passou 
a noite toda dormindo.  
A mulher, muito pensativa, o esperava trancada em sua casa. Já 
estava ficando tarde e nada dele chegar. Quando deu dez horas da 
noite um bicho gritou: 
— Ei! não sei se vou lá, não sei se vou, mas sempre vou, mas 
sempre vou. 
Ele ainda estava muito longe. Depois, passaram uns dez minutos o 
bicho gritou de novo:  
— Ei! não sei se vou lá, não sei se vou, mas sempre vou. Ele já 
estava mais perto. Demorou um bom tempo e repetiu o mesmo grito. 
Daí ele já estava se aproximando da lagoa. E a mulher rezava muito, 
pedindo a Tupã para ajudá-la. 
De repente, o bicho gritou na beira da lagoa do lado oposto: 
— Ei! não sei se caio na água, não sei se não caio, mas sempre vou 
cair. Ele caiu na água nadando de braçada, vapo, vapo, vapo, vapo, 
até atravessar. 
Do lado de cá ele gritou: 
— Ei! não sei se vou lá, não sei se vou, mas sempre vou. 
Enquanto isso, a mulher já estava morrendo de medo, tremia mais 
que vara verde. 
Quando ele chegou à porta da casa gritou: 
— Ei! não sei se entro, não sei se não entro, mas sempre vou entrar. 
Jogando-se para dentro entrou na cozinha e perguntou: 
— Tem comida para mim? Destapou as panelas e comeu o arroz, o 
feijão e a carne. Em seguida, ele saiu da casa e gritou: 
— Ei! não sei se vou embora, não sei se não vou, mas sempre vou. 
E desceu para a beira d’água,  
Gritou novamente: 
— Ei! não sei se caio na água, não sei se não caio, mas sempre vou 
cair. Pulou na água: 
— Ei! não sei se vou embora, não sei se não vou, mas sempre vou. 
Vapo, vapo, vapo, vapo. Dava cada braçada enorme e, assim, 
rapidamente, atravessou. Tornou a gritar mais longe: 
— Ei! não sei se vou embora, não sei se não vou, mas sempre vou. 
E foi gritando até sua voz desaparecer completamente. 
Quando o bicho foi embora a mulher ficou aliviada, mas o marido 
dela ainda não tinha chegado. 
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Quando ele chegou, a mulher lhe disse que o bicho comera o jantar 
que ela tinha deixado. Mas o marido dela não acreditou e disse que 
era alma perdida. A mulher dele avisou: 
— O bicho vai voltar, você vai ver. 
Ele, não acreditando, falou: 
— Eu tenho uma espingarda boa de dois canos, eu vou matar o 
bicho. 
No entardecer do dia seguinte, mulher foi ficando preocupada mas o 
marido não estava nem um pouco preocupado, já tinha até 
esquecido. Quando anoiteceu a mulher foi ficando cada vez mais 
incomodada. Quando deu nove horas da noite. Os dois foram se 
deitar. O marido, de vez em quando, cochilava, mas a mulher não o 
deixava dormir. 
Quando já eram umas dez horas, a mulher escutou o bicho gritar a 
primeira vez. Perguntou ao marido se ouvira o grito. Ele respondeu 
que não ouvira nada. A mulher disse: 
— Vamos ficar atentos porque o bicho vai gritar de novo. 
Os dois ficaram na expectativa e logo o bicho gritou mais perto: 
— Ei! Não sei se vou lá, não sei se vou mas sempre vou. 
A mulher perguntou para o marido: 
—Você acredita em mim agora? 
O homem com a espingarda na cabeceira da cama falou: 
— Deixa ele vir. 
De vez em quando o bicho gritava. Gritou mais de dez vezes, até 
chegar do outro lado da lagoa. 
— Ei! Não sei se caio na água, não sei se não caio, mas sempre vou 
cair.  
Ele caiu na água,  vapo, vapo, vapo, vapo, até que atravessou. 
Quando o bicho ainda vinha atravessando, o homem pediu a esposa 
para passar para o canto, e o medo foi tanto que adormeceu e não 
viu mais nada. 
Muito próximo da casa, o bicho gritou novamente. Quando chegou lá 
meteu o pé na porta e entrou muito faminto: 
— Ei!  Tem comida para mim? A mulher estava acordada, mas o 
homem não dava nem sinal de vida. Ela lutou chamando-o para 
matar o bicho mas, vendo que não podia contar  com o marido, pediu 
a Tupã para ajudá-la. O bicho destapou as panelas e encontrou 
comida. Também pegou o bule e tomou todo o café. Depois que 
comeu e bebeu ele gritou: 
— Ei! Não sei se entro nesse quarto, não sei se não entro, mas 
sempre vou entrar. 
Daí saiu e desceu para a beira da lagoa e gritou: 
— Ei! Não sei se vou embora, não sei se não vou, mas sempre vou. 
Ele foi embora gritando até sua voz desaparecer completamente. 
Depois que o bicho foi embora, o homem acordou, sentiu uma 
catinga ruim e disse: 
— Mulher, você cagou na cama? 
A mulher disse que fora ele e os dois ficaram discutindo. A mulher 
mandou que ele se levantasse, mas o marido não quis. Ela levantou 
para mostrar que com ela não tinha acontecido nada, ele levantou-se 
e viu que estava todo cagado. 
— Mulher, arruma as coisas e vamos embora, se não quando o bicho 
voltar, ele vai nos comer. 
Daí, eles partiram e nunca mais voltaram lá. Abandonaram a roça e a 
lagoa de água azul que crescia a cada dia que se passava. 
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Depois de muito tempo, essa lagoa cresceu tanto que se transformou 
no rio da aldeia de Comboios e passou a fazer parte da vida e da 
cultura do povo Tupinikim. 
 

 
Neste excerto (02), a cenografia passa a engendrar uma cena a que muitos 

indígenas tupiniquins foram submetidos na vida real: a necessidade de se 

desvincular da cultura de preservação da natureza e passar a desmatar a vegetação 

para ter o sustento com a venda de madeira (carvão), como verificamos nos 

enunciados que seguem:  

 
O homem sempre buscava soluções para não deixar sua mulher 
passar necessidades. Logo pegou um machado e fez lenha para 
vender e comprar açúcar e o pó de café [grifos nossos]. 

 

Outra cenografia é a do indígena que passa a consumir bebida alcoólica, 

algo muito presente na realidade desse povo e, que até hoje, interfere no cotidiano 

dos tupiniquins, afetando sua vida social e cultural. Isso porque as bebidas 

alcoólicas também foram utilizadas como instrumento de dominação em relação às 

populações indígenas. Vejamos os enunciados a seguir:  

 
Quando ele chegou no comércio vendeu a lenha, comprou o açúcar, 
café e uma garrafa de pinga. Ele começou a beber desde lá, veio 
para casa bebendo, mas não agüentou e caiu muito bêbedo, passou 
a noite toda dormindo  [grifo nosso]. 
 

O enunciador introduz na cenografia o co-enunciador e, por intermédio 

dessa memória discursiva, é possível acenar para o interdiscurso presente nos 

enunciados. Temos marcado, discursivamente, o discurso da colonização, do 

dominador. Isso provoca os efeitos de sentido engendrados pelo tema do discurso.  

Para essa compreensão são exigidas do co-enunciador competências 

discursivas que, por sua vez, levam estabelecer relações interdiscursivas com outros 

discursos, permitindo que o ethos seja elaborado e apresentado no enunciado.  

Nesse excerto (02), o discurso direto é inserido, como forma de aproximar e 

enlaçar o co-enunciador na cena. Além disso, traz à tona a voz enunciativa da 

mulher, do esposo e do bicho, como podemos verificar em: 

 

A mulher dele avisou: 
— O bicho vai voltar, você vai ver. 
Ele, não acreditando, falou: 
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— Eu tenho uma espingarda boa de dois canos, eu vou matar o 
bicho. 
A mulher perguntou para o marido: 
—Você acredita em mim agora? 
O homem com a espingarda na cabeceira da cama falou: 
— Deixa ele vir. 
Quando deu dez horas da noite um bicho gritou: 
— Ei! não sei se vou lá, não sei se vou, mas sempre vou, mas 
sempre vou. 
 

Notamos a presença do interdiscurso religioso, comprovado pelos seguintes 

indícios linguísticos:  

 
E a mulher rezava muito, pedindo a Tupã para ajudá-la. 
 
Ela lutou chamando-o para matar o bicho mas, vendo que não podia 
contar  com o marido, pediu a Tupã para ajudá-la. 

 
O discurso vai sendo entrelaçado também pelo discurso místico, como 

podemos verificar em:  
 
 
Quando deu dez horas da noite um bicho gritou: 
— Ei! não sei se vou lá, não sei se vou, mas sempre vou, mas 
sempre vou. 
Mas o marido dela não acreditou e disse que era alma perdida. 

 
Muito próximo da casa, o bicho gritou novamente. Quando chegou lá 
meteu o pé na porta e entrou muito faminto: 
— Ei!  Tem comida para mim?  
— Tem comida para mim? Destapou as panelas e comeu o arroz, o 
feijão e a carne. Em seguida, ele saiu da casa e gritou: 
— Ei! não sei se vou embora, não sei se não vou, mas sempre vou. 
E desceu para a beira d’água. 

 

É esse jogo interdiscursivo regido por um sistema de coerções que vai 

construindo o tema desse discurso. Aliás, a presença de diferentes interdiscursos é 

possibilitada pela intertextualidade interna que retoma a memória discursiva no 

interior do próprio campo (crenças em seres sobrenaturais) e também pela 

competência discursiva. Dessa forma, os efeitos de sentido que se constroem nesse 

discurso, por intermédio dos interdiscursos e demais elementos discursivos, tornam-

se produtores de histórias divulgadas pelo indígena tupiniquim.  

Ao final, instala-se a cenografia da partida e uma explicação folclórica e 

mística para o surgimento do rio da aldeia Comboios, como podemos atestar em: 
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Daí, eles partiram e nunca mais voltaram lá. Abandonaram a roça e a 
lagoa de água azul que crescia a cada dia que se passava. 
Depois de muito tempo, essa lagoa cresceu tanto que se transformou 
no rio da aldeia de Comboios e passou a fazer parte da vida e da 
cultura do povo Tupinikim. 

 

Por fim, verificamos discursos em concorrência, no caso, o discurso indígena 

e o discurso do colonizador, como já atestamos no discurso 17 (O comerciante 

pobre) e no discurso 29 (O resgate do índio fugitivo). Temos uma 

interincompreensão regrada, a polêmica.  

 

Discurso 25 
 

O coelho vaidoso 
 
O coelho queria ser um animal grande, e para realizar seu sonho foi 
pedir ajuda ao senhor. 
O senhor respondeu: 
— Eu só transformo você em um animal grande se você trouxer um 
dente de jacaré para mim. 
O coelho, com sua vaidade, começou a pensar no que ele poderia 
fazer para conseguir o dente de jacaré. Resolveu fazer um baile e 
convidar todos os animais da floresta, o jacaré foi seu convidado de 
honra. 
Durante a preparação da festa, o coelho foi no mato, cortou um 
pedaço de pau e colocou atrás da porta principal de sua casa. 
Todos os animais da floresta foram à grande festa do mestre coelho. 
Certa hora da noite, começou uma briga com o jacaré. O coelho 
doido para matar o jacaré, foi atrás da porta, pegou o pedaço de pau 
e começou a bater no jacaré. O jacaré correu para dentro d’água e 
ficou com o corpo todo machucado. 
Passado muito tempo, o maldoso coelho resolveu fazer outro baile e 
foi convidar o jacaré outra vez. Este lhe disse: 
— Ah, eu não vou mais, porque naquele dia me bateram muito. Já 
pensou se eles tivessem batido nas minhas cadeiras? Teriam me 
matado. 
O coelho muito animado respondeu: 
— Não, pode ir que não vai acontecer mais nada com você. 
Chegando ao baile, o jacaré começou a dançar de novo. Numa certa 
hora da noite, começou outra briga com o jacaré. O coelho 
aproveitou da ocasião para bater no jacaré de novo. O coelho bateu 
tanto no pobre animal que conseguiu matá-lo. Tirou-lhe um dente e o 
levou para o Senhor. 
Aterrorizado com a ação do coelho, o Senhor lhe disse: 
— Para que você fez isso? Para que você matou o jacaré? Você tão 
pequeno já está fazendo isso tudo, quanto você fará se eu o 
transformar em um animal grande. Vou fazer crescer só suas 
orelhas. 
Pegou o coelho e puxou-lhe as duas orelhas. 
É por isso que os coelhos tem as orelhas grandes até hoje. 
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Contada por Manoel Eliziario (69 anos) 
Escrita e revisada por Alair Eliziario Severo 
 

A seguir, procedemos à análise. 

Em relação a esse discurso, fazemos uma breve análise, pois o discurso 

retoma questões já abordadas nos discursos 08 (Urubu) e 15 (A existência do sapo), 

o que nos servirá de contraponto para reforçar as categorias que se repetem.  

Notamos, mais uma vez, que a cenografia engendrada é própria de 

discursos literários, colocando como personagens animais e dando-lhes voz própria. 

O tema tratado reflete aspectos inerentes ao comportamento humano, o que 

proporciona a reflexão. Ao final, podemos depreender uma explicação para algo 

relativo à natureza, como é o caso de explicar por que o coelho tem orelhas tão 

grandes.  

Verificamos que o uso do discurso direto dá um tom de oralidade, 

construindo efeitos de sentido que provocam reflexão no co-enunciador, mesmo que 

seja em impressões fictícias materializadas no discurso. Observamos, ainda, que o 

discurso direto nos possibilita o acesso à competência discursiva. Podemos atestar 

isso nos enunciados que seguem abaixo: 

 

Passado muito tempo, o maldoso coelho resolveu fazer outro baile e 
foi convidar o jacaré outra vez. Este lhe disse: 
— Ah, eu não vou mais, porque naquele dia me bateram muito. Já 
pensou se eles tivessem batido nas minhas cadeiras? Teriam me 
matado. 
O coelho muito animado respondeu: 
— Não, pode ir que não vai acontecer mais nada com você. 
 

Notamos também que esse discurso mantém relação com o discurso literário 

e o discurso folclórico, atestado no fato de se explicar o motivo pelo qual o coelho 

tem orelhas grandes, e com o discurso religioso, como pode ser comprovado pela 

escolha lexical “Senhor” em “O coelho queria ser um animal grande, e para realizar 

seu sonho foi pedir ajuda ao Senhor”. Para a identificação dos enunciados de um 

determinado sistema de restrições, notamos que a competência interdiscursiva 

auxilia nesse reconhecimento, como sinalizamos nos discursos 08 (Urubu) e 15 (A 

existência do sapo). 
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Ressaltamos mais uma vez que não há marcas linguísticas pertencentes ao  

mundo ético indígena e o tom discursivo que perpassa o discurso é o de esperteza, 

vaidade (com ênfase na maldade), como atestamos em:  

 

O coelho, com sua vaidade, começou a pensar no que ele poderia 
fazer para conseguir o dente de jacaré. Resolveu fazer um baile e 
convidar todos os animais da floresta, o jacaré foi seu convidado de 
honra. 
Durante a preparação da festa, o coelho foi no mato, cortou um 
pedaço de pau e colocou atrás da porta principal de sua casa. 
Todos os animais da floresta foram à grande festa do mestre coelho. 

 

Quanto ao modo de coesão, esse discurso apresenta as mesmas 

características apresentadas nos discursos 08 (Urubu) e 15 (A existência do sapo). 

Chamamos atenção para o título “O coelho vaidoso”. Na verdade, não se trata de 

ser preocupado com a aparência, mas de ser maldoso para tentar alcançar o que 

deseja, como verificamos em: “O coelho, com sua vaidade, começou a pensar no 

que ele poderia fazer para conseguir o dente de jacaré. Resolveu fazer um baile e 

convidar todos os animais da floresta, o jacaré foi seu convidado de honra”. A voz 

enunciativa dá corpo e voz a um coelho que intenta e pratica o mal, no caso desse 

discurso, o resultado é a morte de outro animal, o jacaré.  

 

Discurso 26  
 
Casamento da filha da preguiça 
 
Numa floresta distante, havia uma preguiça e sua filha. 
Certo dia, a filha da preguiça resolveu se casar e convidou todos os 
seus amigos para seu casamento. Pediu para que sua mãe fosse 
comprar bebida para sua festa. 
Sua mãe aceitou o pedido e foi comprar a bebida. Ela estava muito 
tranquila, resolveu pesquisar no comércio o preço da bebida e não 
ficou satisfeita, decidiu pesquisar em outras cidades vizinhas. 
Foi aí que a preguiça encontrou um comércio com preço mais baixo 
e resolveu comprar as bebidas, mas já tinha passado muito tempo 
quando ela decidiu voltar para casa. 
Ao chegar em casa teve uma grande surpresa, sua filha já estava 
casada e também já possuía filhos. Ela ficou muito triste ao saber 
que sua filha já havia se casado. 
Entrou de cabeça baixa, tropeçou, caiu e quebrou todas as bebidas, 
e falou: 
— Acontece isso com quem anda às pressas. 
 
Contada por Manoel Eliziario (69 anos) 
Escrita e revisada por Alair Eliziario Severo 
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A seguir, procedemos à análise. 

Este discurso nos servirá de contraponto para reforçar as categorias que se 

repetem nos discursos 08 (Urubu), 15 (A existência do sapo) 25 (O coelho vaidoso), 

44 (O gavião e o caborê), 45 (O cachorro e o macaco) e 46 (Festa no céu). 

Já no início do discurso, temos o dêitico espacial “numa floresta distante” 

marcando a topografia discursiva. A cenografia instala uma cena comum em 

discursos literários, cujos personagens são animais que ganham voz enunciativa. Ao 

final do discurso, podemos depreender uma explicação para algo relativo à conduta 

humana. 

Aqui, da mesma forma como ocorre nos discursos supracitados, o 

enunciador faz uso do discurso direto, embora em menor proporção, dando voz à 

personagem e enlaçando o co-enunciador na cena de forma intricada, como 

verificamos em: 

 

Entrou de cabeça baixa, tropeçou, caiu e quebrou todas as bebidas, 
e falou: 
— Acontece isso com quem anda às pressas. 

 

Destacamos a presença do discurso literário e do discurso folclórico, como 

verificamos nos discursos 08 (Urubu), 15 (A existência do sapo) 25 (O coelho 

vaidoso), 44 (O gavião e o caborê), 45 (O cachorro e o macaco) e 46 (Festa no céu). 

Identificamos que nesse discurso não há marcas linguísticas pertencentes ao mundo 

ético indígena.  

A linguagem simples e direta, com uma maneira peculiar de construir o 

tema, mostra que o modo de coesão se apresenta com um tempo e espaço 

reduzidos, assim como o número de personagens e a extensão. Ocorre, ainda, ação 

simples que transcorre de forma mais ou menos linear com pouco envolvimento das 

personagens, estas se movimentam em torno de uma única ação. Esses aspectos 

contribuem para a construção do tema, da mesma forma como já destacamos nos 

discursos 08 (Urubu), 15 (A existência do sapo) e 25 (O coelho vaidoso). 

Asseveramos, mais uma vez, a relevância da competência interdiscursiva para a 

identificação dos enunciados de um determinado sistema de restrições, como 

sinalizamos nos discursos supracitados, o que também ocorre nesse discurso.  
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Discurso 27 

 
Como surgiu o nome Comboios 

 

Na região que hoje chamamos Comboios, moravam índios Tupinikim 
que viviam da pesca e, principalmente, do plantio de mandioca, 
abóbora, melancia, cana, batata e milho. 
Era muito difícil transportar estes alimentos da roça para casa, por 
isso os moradores utilizavam tropas de cavalo, colocavam os 
produtos em balaios e os transportava em muitas canoas até uma 
cabana de sapé que ficava do outro lado do rio. 
Chegando lá, arrumavam os animais para continuar as tropas de 
cargas até o comércio da Vila do Riacho. 
Em virtude das muitas viagens realizadas desta maneira, surgiu o 
nome Comboios. 

 
Contada por alguns velhos de Comboios  
(com idades entre 75, 82 e 91 anos) 
Escrita por Toninho Comboios 
Revisada por Joselda 

 

A seguir, procedemos à análise. 

Para a construção desse discurso, o enunciador recorre a uma cenografia 

marcada no próprio espaço indígena: “Na região que hoje chamamos Comboios, 

moravam índios Tupinikim que viviam da pesca e, principalmente, do plantio de 

mandioca, abóbora, melancia, cana, batata e milho”. A topografia discursiva “Na 

região que hoje chamamos Comboios” destaca a aldeia como o lugar da pesca, do 

plantio, enfim, da sobrevivência indígena tupiniquim. Essa cenografia revela um 

ethos discursivo com estereótipos de alguém que fala de um lugar legitimado. 

A construção da imagem do fiador relaciona-se, portanto, com as escolhas 

lexicais feitas pelo enunciador, o que confere ao enunciado um tom de experiência, 

fazendo emergir, portanto, a imagem de um fiador conhecedor da realidade 

tupiniquim. No recorte é possível observar um código linguageiro próprio do discurso 

indígena: “Comboios”, “índios Tupinikim”, “pesca”, “plantio de mandioca”, “abóbora”, 

“melancia”, “cana”, “batata”, “milho”, “roça, “balaios”, “canoas”, “cabana de sapé”, os 

quais o estatuto do enunciador vai paulatinamente incorporando. Tais itens atribuem 

ao enunciador um ethos conhecedor dos afazeres e modos de viver dos indígenas 

de Comboios. É assim que revela, por exemplo, que o discurso e suas formas de 

coesão são “determinados” pela semântica de uma formação discursiva. 
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Nesse discurso, graças ao modo de enunciação, o enunciador e o co-

enunciador são integrados na própria enunciação. O discurso indígena define um 

certo tipo de tom: uma elocução de saber da história dos indígenas de Comboios. 

Para que o co-enunciador possa construir o seu papel na cenografia, o 

enunciador o enlaça com elementos discursivos. Desse modo, o co-enunciador 

assume o posicionamento do enunciador. Esse discurso dialoga com o discurso 17 

(O comerciante pobre), pois a temática desenvolvida, principalmente a valorização 

de um lugar para fazer as plantações, a questão do plantio dos alimentos e a 

comercialização de produtos estão presentes em ambos. Notamos uma 

intertextualidade interna, pois são recuperados discursos próprios da aldeia graças à 

memória discursiva presente no interior do campo discursivo indígena. 

Entendemos que existe um ethos construído no âmbito da atividade 

discursiva, desdobrando-se discursivamente, sendo que sua eficácia decorre do fato 

de envolver de alguma forma a enunciação sem ser o ethos explicitado no 

enunciado. Há uma interação na cena que constrói uma imagem para o enunciador. 

Com a construção da cenografia e dos demais planos da semântica global, agrega-

se ao ethos uma imagem de conhecer da história indígena de Comboios. 

 

Discurso 28 

 
Maria e sua madrasta 
 
Maria morava com seu pai, sua madrasta e com a filha da madrasta. 
Maria acordava todos os dias cedo para tirar leite das vacas, andava 
suja, descalça e com roupas rasgadas. Comia resto de comida, às 
vezes não comia nada, ficava com fome. 
Um certo dia, uma vaquinha muito magra e preta falou para Maria 
que tirasse o lenço de sua boca. Maria tirou e apareceram vários 
tipos de alimentos. Com eles, Maria fez a comida e se alimentou. 
Todos os dias ela fazia o mesmo até que a madrasta desconfiou e 
mandou sua filha vigiar Maria. A filha foi ao curral e descobriu. Voltou 
para casa e contou à sua mãe o que tinha visto. 
Um dia, a madrasta anunciou que iria matar a vaca 
A vaca disse à Maria que iria ser morta e que, neste caso, era para 
ela pedir a barrigada para lavar. Preveniu também que a bacia iria 
ser carregada pela água e que era para Maria ir atrás. Ao andar, iria 
encontrar várias pessoas necessitadas. Primeiro, um velhinho com 
os pés cheios de tum-um (bicho), mais à frente, um boi atolado, mais 
à frente ainda uma casa suja. 
A vaquinha disse à Maria que naquela casa havia um cachorro que 
latia e falava. 
— Maria, abra a boca do cachorro e dela sairá muito ouro. Você será 
muito rica. 
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Chegou o dia da morte da vaquinha. Depois de ter seguido os 
conselhos do animal, Maria voltou para casa e todos se espantaram 
com sua nova aparência. A madrasta queria saber como Maria fez, 
mas ela contou tudo às avessas: ao invés de tirar os bichos dos pés 
do velho, jogou-o na água; o boi atolado, atolou mais ainda; a casa 
suja, sujou cada vez mais e, no instante em que o cachorro latiu, 
colocou cocô em sua boca. 
A madrasta, então, fez o que Maria contou, pensando em ficar rica. 
Ao chegar em casa, estava pobre e horrível como um monstro. 
 
Contada por Vitória Porto Barbosa (76 anos) 
Escrita por Toninho 
Revisada por Denise 

 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01 
 
Maria morava com seu pai, sua madrasta e com a filha da madrasta. 
Maria acordava todos os dias cedo para tirar leite das vacas, andava 
suja, descalça e com roupas rasgadas. Comia resto de comida, às 
vezes não comia nada, ficava com fome. 
Um certo dia, uma vaquinha muito magra e preta falou para Maria 
que tirasse o lenço de sua boca. Maria tirou e apareceram vários 
tipos de alimentos. Com eles, Maria fez a comida e se alimentou. 
Todos os dias ela fazia o mesmo até que a madrasta desconfiou e 
mandou sua filha vigiar Maria. A filha foi ao curral e descobriu. Voltou 
para casa e contou à sua mãe o que tinha visto. 
 

Nesse discurso, retomamos questões já levantadas nos discursos 01 (Maria 

Borralheira), 05 (O desafio do amarelo) e 10 (A história de João e Maria) como 

contraponto para reforçar as categorias que se repetem.  

Já no início, a cenografia remete ao conto de fadas A gata borralheira ou 

Cinderela, em que a moça feia e pobre é explorada pela madrasta. Da mesma forma 

que nos discursos 01 (Maria Borralheira) e 10 (A história de João e Maria), a escolha 

do nome Maria revela o apagamento da identidade do índio, uma vez que se trata de 

um nome de origem portuguesa. O próprio título A história de João e Maria e as 

escolhas do vocabulário reforçam o discurso de aculturação, pois direcionam para 

as histórias dos contos de fadas, distanciando-se das peculiaridades de um discurso 

indígena. Como já salientamos nos discursos 01 (Maria Borralheira), 05 (O desafio 

do amarelo) e 10 (A história de João e Maria), essa prática discursiva remete às 

interferências culturais, históricas e sociais a que os tupiniquins foram submetidos. 

Temos, assim, presente uma intertextualidade externa mobilizada memória 

discursiva. 
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Também ressaltamos a questão da reatualização dos contos de fada, em 

específico, A gata borralheira ou Cinderela, com às devidas ressalvas. Para tecer as 

correspondências entre os interdiscursos, nesse caso, o discurso do conto de fadas, 

do fantástico, do sobrenatural, temos em jogo a competência (inter)discursiva, 

fundamental para a constituição desse discurso. Nessa visão, os efeitos de sentido, 

que o interdiscurso provoca configuram-se pela interação da memória discursiva. 

Tal como ocorre no discurso 01 (Maria Borralheira), o enunciador dispõe de 

uma competência discursiva que lhe permite reconhecer enunciados contrários à 

sua competência. Para isso, os enunciados são submetidos a coerções específicas, 

que fazem com que tais enunciados pertençam a um ou outro discurso. Temos, 

nesse caso, uma intercompreensão regrada, a polêmica. 

 

Recorte 02 
 
Um dia, a madrasta anunciou que iria matar a vaca. 
A vaca disse à Maria que iria ser morta e que, neste caso, era para 
ela pedir a barrigada para lavar. Preveniu também que a bacia iria 
ser carregada pela água e que era para Maria ir atrás. Ao andar, iria 
encontrar várias pessoas necessitadas. Primeiro, um velhinho com 
os pés cheios de tum-um (bicho), mais à frente, um boi atolado, mais 
à frente ainda uma casa suja. 
A vaquinha disse à Maria que naquela casa havia um cachorro que 
latia e falava. 
— Maria, abra a boca do cachorro e dela sairá muito ouro. Você será 
muito rica. 
Chegou o dia da morte da vaquinha. Depois de ter seguido os 
conselhos do animal, Maria voltou para casa e todos se espantaram 
com sua nova aparência. A madrasta queria saber como Maria fez, 
mas ela contou tudo às avessas: ao invés de tirar os bichos dos pés 
do velho, jogou-o na água; o boi atolado, atolou mais ainda; a casa 
suja, sujou cada vez mais e, no instante em que o cachorro latiu, 
colocou cocô em sua boca. 
A madrasta, então, fez o que Maria contou, pensando em ficar rica. 
Ao chegar em casa, estava pobre e horrível como um monstro. 
 

A cenografia criada nesse excerto remete mais uma vez aos contos de fada 

ou maravilhosos, como verificamos em: 

 

Maria acordava todos os dias cedo para tirar leite das vacas, andava 
suja, descalça e com roupas rasgadas. Comia resto de comida, às 
vezes não comia nada, ficava com fome. 
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A cenografia engendrada ao longo desse recorte mostra a maldade 

empreendida pela madrasta contra Maria e o retorno desse mal, como atestamos ao 

final do discurso: “A madrasta, então, fez o que Maria contou, pensando em ficar 

rica. Ao chegar em casa, estava pobre e horrível como um monstro”. 

No recorte 04 do discurso 01 (Maria Borralheira), já havíamos identificado 

que o enunciador marca o tom do fantástico, sinalizando temas tratados comumente 

em contos de fada. As características apontadas na análise da cenografia fazem 

emergir, na enunciação, um ethos discursivo conhecedor do fantástico, do 

maravilhoso. 

Identificamos nesse discurso, assim como nos discursos 01 (Maria 

Borralheira), 05 (O desafio do amarelo) e 10 (A história de João e Maria), que o 

enunciador é caracterizado pelo tom do conhecimento do universo fantástico, como 

observamos neste fragmento: 

 

A vaca disse à Maria que iria ser morta e que, neste caso, era para 
ela pedir a barrigada para lavar. Preveniu também que a bacia iria 
ser carregada pela água e que era para Maria ir atrás. Ao andar, iria 
encontrar várias pessoas necessitadas. 

 

O modo de enunciação confirma um discurso voltado para o fantástico, para 

o conto de fadas. O mundo ético acionado é o dos contos maravilhosos, o que nos 

permite afirmar que não se fala no indígena em nenhum momento do discurso. 

 

Discurso 29 

 

O resgate do índio fugitivo 

 

Antigamente, na Aldeia de Comboios, havia muitos índios selvagens 
que moravam em “Comboios de cima”, numa região conhecida como 
“quartel”, local onde os soldados acampavam. 
Um dia, o governo mandou buscar os índios para levá-los à 
Amazônia. Naquele momento, uma criança fugiu mato a dentro. 
Naquela época, em Comboios, havia muitos caçadores. Um dia, 
quatro caçadores – Elisiário, Luiz Santana, Antônio Soares e Odécio 
Ribeiro – foram caçar na mata conhecida como mata assombração. 
Havia chovido na noite anterior. Perto de uma cerca, viram um 
rastrinho pequeno de uma criança e falaram: 
— É de gente ou de caipora? 
Lembraram da criança que tinha sumido e foram trilhando o rastro, 
mas nada de encontrá-la. 
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Subiram em uma árvore bem grande e viram a criança bem longe, 
perto da lagoa tomando água. Eles combinaram de ir bem devagar. 
Quando chegaram perto agarraram a criança, amarram-na e a 
trouxeram para casa. Ensinaram-lhe a falar português, comer comida 
doméstica e brincar com outras crianças. 
A criança foi crescendo, levaram-na ao cartório para registrá-la. Ela 
foi batizada com o nome de Tiburcio. Tiburcio começou a gostar de 
uma pessoa chamada Sezarina Sampaio e teve uma filha com nome 
de Eva, que casou com Benjamim e passou a viver em Regência 
onde habita até hoje. 
 
Contada por Alexandre Passos (76 anos) 
Escrita por Toninho 
Revisada por Joselda e Alair 

 

A seguir, procedemos à análise. 

No primeiro excerto desse discurso, como ilustramos a seguir, o enunciador 

apresenta a cenografia. É a dêixis enunciativa que estabelece a topografia “na 

Aldeia de Comboios” e cronografia “Antigamente”, “Um dia”, “Naquele momento”, 

construídas pelo discurso para autorizar a própria enunciação. O discurso 

desenvolve-se como uma narrativa que vai resgatando, na cena de enunciação, a 

história desse povo. A cenografia construída resgata a imagem do indígena que é 

retirado de sua terra e levado para outro espaço. 

 

Recorte 01 
 
Antigamente, na Aldeia de Comboios, havia muitos índios selvagens 
que moravam em “Comboios de cima”, numa região conhecida como 
“quartel”, local onde os soldados acampavam. 
Um dia, o governo mandou buscar os índios para levá-los à 
Amazônia. Naquele momento, uma criança fugiu mato a dentro. 

 

O enunciador segue restrições semânticas que desvelam um fiador mais 

próximo das questões de sobrevivência dos indígenas. É o modo de enunciação que 

legitima o modo de dizer e que, por sua vez, delinea o ethos do enunciador. O tom 

do discurso leva-nos a pensar na imagem de índio que é retirado de seu espaço. 

 

Recorte 02 
 
Naquela época, em Comboios, havia muitos caçadores. Um dia, 
quatro caçadores – Elisiário, Luiz Santana, Antônio Soares e Odécio 
Ribeiro – foram caçar na mata conhecida como mata assombração. 
Havia chovido na noite anterior. Perto de uma cerca, viram um 
rastrinho pequeno de uma criança e falaram: 
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— É de gente ou de caipora? 
Lembraram da criança que tinha sumido e foram trilhando o rastro, 
mas nada de encontrá-la. 

 

Nesse fragmento, os elementos dêiticos “Naquela época” e “Um dia” 

assinalam a cronografia e o dêitico espacial “em Comboios” marca a topografia, 

auxiliando na construção da cenografia: o encontro com uma criança indígena. 

Evidenciamos o uso do vocabulário indígena: “caçar na mata”, “caçadores”, 

“caipora”. Além disso, notamos a inserção dos nomes dos caçadores – Elisiário, Luiz 

Santana, Antônio Soares e Odécio Ribeiro –, o que indica a presença de indivíduos 

não índios.  

 

Recorte 03 
 
Subiram em uma árvore bem grande e viram a criança bem longe, 
perto da lagoa tomando água. Eles combinaram de ir bem devagar. 
Quando chegaram perto agarraram a criança, amarram-na e a 
trouxeram para casa. Ensinaram-lhe a falar português, comer comida 
doméstica e brincar com outras crianças. 
 
A criança foi crescendo, levaram-na ao cartório para registrá-la. Ela 
foi batizada com o nome de Tiburcio. Tiburcio começou a gostar de 
uma pessoa chamada Sezarina Sampaio e teve uma filha com nome 
de Eva, que casou com Benjamim e passou a viver em Regência 
onde habita até hoje. 
 

A cenografia engendrada, nesse fragmento, é a da descoberta de uma 

criança indígena por um grupo de homens não indígenas. O enunciador incorpora o 

tom discursivo da colonização, como podemos atestar em: “Quando chegaram perto 

agarraram a criança, amarram-na e a trouxeram para casa. Ensinaram-lhe a falar 

português, comer comida doméstica e brincar com outras crianças”. O enunciador 

produz e interpreta enunciados advindos de sua própria formação discursiva, ao 

mesmo tempo em que identifica como incompatíveis com ela os enunciados de outra 

formação discursiva, como vemos no excerto acima.   

As marcas verbais “chegaram”, “agarraram”, “amarram-na”, “a trouxeram”, 

“Ensinaram-lhe”, “comer comida doméstica” “levaram-na”, “registrá-la”, “batizada” 

desvelam o discurso da colonização, da ação do homem branco sobre o indígena, 

além de apresentar o índio como selvagem. Essa compreensão ocorre por 

intermédio da competência (inter)discursiva. Além disso, é o sistema de coerções 

que dá conta dessa produção textual, dessa formação discursiva. 
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Depreendem-se, assim, subconjuntos de discursos em concorrência, no 

caso o discurso indígena versus o discurso colonizador. Temos, assim, a 

possibilidade de construção de hipóteses acerca desse espaço discursivo, o que é 

pertinente para nossa análise. 

No último fragmento fica evidente a construção de uma cenografia muito 

comum na sociedade ocidental: o casamento, como verificamos em: “Tiburcio 

começou a gostar de uma pessoa chamada Sezarina Sampaio e teve uma filha com 

nome de Eva, que casou com Benjamim e passou a viver em Regência onde habita 

até hoje”. Destaque para os nomes Eva e Benjamim, muito comuns na cultura 

ocidental e que desvelam a influência da colonização. 

O modo de enunciação desse discurso vai confirmando que quem afiança a 

cena é o fiador, voz que diz do mundo o que esse mesmo mundo lhe permite e lhe 

propõe dizer. Esse fiador assume um tom e assim constrói o mundo do qual 

participa. Isso nada mais é do que um “paradoxo constitutivo: é por meio de seu 

próprio enunciado que o fiador deve legitimar sua maneira de dizer”, incorporando 

um ethos (MAINGUENEAU, 2005a, p. 73). E essa incorporação supõe que “o texto 

não é para ser contemplado, ele é enunciação voltada para um co-enunciador que é 

necessário mobilizar para fazê-lo aderir ‘fisicamente’ a um certo universo de sentido” 

(MAINGUENEAU, 2005a, p. 73).  

Por fim, verificamos que o acesso aos processos discursivos característicos 

de cada discurso só é possível de fato se identificarmos o conjunto de regras que 

especifica as possibilidades/os modos de dizer desse discurso, verificados nos 

indícios que a materialidade linguística permite observar.  

 

Discurso 30  

 

A cobra encantada 
 
Antigamente, na Aldeia de Comboios, tinha uma moça chamada 
Maria que era boa de coração e, por isso mesmo todos gostavam 
dela. 
Um dia ela foi até à beira do rio para lavar suas roupas, quando de 
repente, ouviu uma voz estranha dizendo assim: 
— Maria, você quer casar comigo? 
Ela perguntou muito assustada: 
— Quem é você? Apareça! 
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Tratava-se de uma cobra que não apareceu, pois tinha muito medo 
que Maria visse a sua horrível aparência e não quisesse casar-se 
com ela. 
No outro dia, Maria voltou ao rio e ouviu novamente o canto, só que, 
desta vez, a cobra resolveu aparecer. 
Maria tomou um susto tão grande que ficou sem voz e quase 
desmaiou. Aquela enorme cobra continuou insistindo: 
— Maria, case-se comigo e eu prometo lhe fazer muito feliz. 
Maria, muito assustada, resolveu aceitar o convite de casamento, 
mesmo sabendo que sua família não iria aceitar que sua linda filha 
se casasse com aquela terrível cobra. 
No dia seguinte, o casamento foi realizado e todos festejaram. 
Depois de festejar, cansados, entraram no quarto, e a cobra pediu 
que Maria fechasse a porta. Com muito medo Maria obedeceu. A 
cobra pediu-lhe para deitar ao seu lado e lhe pediu um beijo. Maria 
ficou com muito medo, mas resolveu beijar aquela cobra horrível. De 
repente, a cobra se transformou em um lindo príncipe e Maria ficou 
muito feliz. 
A notícia se espalhou naquela região. Maria tinha uma irmã muito 
invejosa e esta, quando soube da notícia, resolveu perguntar como 
foi que tudo aconteceu. Maria lhe contou. Sua irmã, cheia de 
ambição, saiu para procurar uma cobra para se casar. 
— Vejam só! Se Maria pode ficar rica, eu também posso. 
Procurou, procurou e, quando já estava quase desistindo, encontrou 
uma cobra enorme e horrível. Capturou a cobra e a levou até à 
igreja. 
Convidou muitas pessoas para assistir ao seu casamento. Depois da 
festa, a irmã de Maria foi para o quarto com a cobra fechou a porta 
deitando-se ao lado da cobra. Ela teve uma enorme surpresa quando 
a cobra mordeu todo seu corpo. 
A família ouviu os gritos e entrou imediatamente no quarto, mas a 
moça estava morta. 
A cobra sumiu e foi assim que o povo Tupinikim aprendeu uma lição: 
nunca devemos ter inveja dos nossos próximos, temos que lutar 
pelas coisas que queremos e nunca repetir o mesmo ato de nossos 
semelhantes. 
 
Contada por Laura dos Santos (42 anos) 
Escrita por Jeannie dos S. Matheus 
Revisada por Rones Coutinho Passos 

 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01 
 
Antigamente, na Aldeia de Comboios, tinha uma moça chamada 
Maria que era boa de coração e, por isso mesmo todos gostavam 
dela. 
Um dia ela foi até à beira do rio para lavar suas roupas, quando de 
repente, ouviu uma voz estranha dizendo assim: 
— Maria, você quer casar comigo? 
Ela perguntou muito assustada: 
— Quem é você? Apareça! 
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Tratava-se de uma cobra que não apareceu, pois tinha muito medo 
que Maria visse a sua horrível aparência e não quisesse casar-se 
com ela. 
No outro dia, Maria voltou ao rio e ouviu novamente o canto, só que, 
desta vez, a cobra resolveu aparecer. 
Maria tomou um susto tão grande que ficou sem voz e quase 
desmaiou. Aquela enorme cobra continuou insistindo: 
— Maria, case-se comigo e eu prometo lhe fazer muito feliz. 
Maria, muito assustada, resolveu aceitar o convite de casamento, 
mesmo sabendo que sua família não iria aceitar que sua linda filha 
se casasse com aquela terrível cobra. 
No dia seguinte, o casamento foi realizado e todos festejaram. 
Depois de festejar, cansados, entraram no quarto, e a cobra pediu 
que Maria fechasse a porta. Com muito medo Maria obedeceu. A 
cobra pediu-lhe para deitar ao seu lado e lhe pediu um beijo. Maria 
ficou com muito medo, mas resolveu beijar aquela cobra horrível. De 
repente, a cobra se transformou em um lindo príncipe e Maria ficou 
muito feliz. 

 

Já no início, esse excerto é marcado pela dêixis discursiva que, por sua vez, 

marca  uma cronografia, legitimada na marca linguística “Antigamente”, e uma 

topografia, legitimada em “na Aldeia de Comboios”.  A cenografia apresenta uma 

moça da qual todos gostavam (não há referência no discurso se ela era indígena) e 

que ficou importunada com o aparecimento de uma cobra que lhe pede em 

casamento. 

Para enlaçar o co-enunciador, a voz enunciativa insere com o uso do 

discurso direto a voz de Maria, atestada em “Ela perguntou muito assustada: — 

Quem é você? Apareça!”, e a voz da cobra, como verificamos em:  “— Maria, você 

quer casar comigo?” e  “— Maria, case-se comigo e eu prometo lhe fazer muito 

feliz”. 

O discurso é engendrado por um tom de medo, como podemos observar em: 

 

Maria tomou um susto tão grande que ficou sem voz e quase 
desmaiou.  
Maria, muito assustada, resolveu aceitar o convite de casamento, 
mesmo sabendo que sua família não iria aceitar que sua linda filha 
se casasse com aquela terrível cobra. 
Com muito medo Maria obedeceu.  
Maria ficou com muito medo, mas resolveu beijar aquela cobra 
horrível [grifos nossos].  
 

Nos enunciados apresentados, temos uma intertextualidade externa que 

retoma o interdiscurso dos contos de fada, ativada pela memória discursiva e à 

competência interdiscursiva do co-enunciador, em que ocorre a metamorfose de 
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algo em um lindo príncipe, como atestamos em “De repente, a cobra se transformou 

em um lindo príncipe e Maria ficou muito feliz”.  Essa cenografia da transformação da 

cobra em príncipe, embora repleta de misticismo, dá sentido aos encadeamentos 

das ações e é delineada de modo objetivo e místico, como já atestamos nos 

discursos 14 (A cobra encantada) e 19 (A história da cobra encantada). Temos, 

portanto, como já atestamos nos dois discursos que tratam dessa mesma temática, 

a presença do discurso místico/sobrenatural em que duelam o mal e o bem.  

Para explorar o tema da inveja, o enunciador integra-o semanticamente de 

acordo com o sistema de coerções do discurso indígena, possibilitando ao 

enunciador definir seu estatuto de conhecedor desse misticismo. Tudo isso depende 

da competência discursiva, pois cada discurso, de acordo com a competência 

interdiscursiva, estabelece qual estatuto o enunciador deve se conferir e, ao mesmo 

tempo, qual estatuto ele deve conferir ao co-enunciador, no intuito de legitimar esse 

discurso.  

 
Recorte 02 
 
A notícia se espalhou naquela região. Maria tinha uma irmã muito 
invejosa e esta, quando soube da notícia, resolveu perguntar como 
foi que tudo aconteceu. Maria lhe contou. Sua irmã, cheia de 
ambição, saiu para procurar uma cobra para se casar. 
— Vejam só! Se Maria pode ficar rica, eu também posso. 
Procurou, procurou e, quando já estava quase desistindo, encontrou 
uma cobra enorme e horrível. Capturou a cobra e a levou até à 
igreja. 
Convidou muitas pessoas para assistir ao seu casamento. Depois da 
festa, a irmã de Maria foi para o quarto com a cobra fechou a porta 
deitando-se ao lado da cobra. Ela teve uma enorme surpresa quando 
a cobra mordeu todo seu corpo. 
A família ouviu os gritos e entrou imediatamente no quarto, mas a 
moça estava morta. 
A cobra sumiu e foi assim que o povo Tupinikim aprendeu uma lição: 
nunca devemos ter inveja dos nossos próximos, temos que lutar 
pelas coisas que queremos e nunca repetir o mesmo ato de nossos 
semelhantes. 
 

Neste excerto, a cenografia engendrada é a de uma irmã que passa a 

invejar a sorte da outra.  O tom discursivo sobre o qual o discurso vai sendo 

legitimado é o da inveja, como podemos atestar em:  

 

Maria tinha uma irmã muito invejosa e esta, quando soube da notícia, 
resolveu perguntar como foi que tudo aconteceu; 
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Sua irmã, cheia de ambição, saiu para procurar uma cobra para se 
casar; 
— Vejam só! Se Maria pode ficar rica, eu também posso [grifos 
nossos]. 

 

Assim como nos discursos 14 (A cobra encantada) e 19 (A história da cobra 

encantada), o enunciador faz uso de um tom moralizante ao final do discurso, como 

verificamos em: “A cobra sumiu e foi assim que o povo Tupinikim aprendeu uma 

lição: nunca devemos ter inveja dos nossos próximos, temos que lutar pelas coisas 

que queremos e nunca repetir o mesmo ato de nossos semelhantes”. 

É graças às pistas que o enunciador deixa na cena que o co-enunciador  

recupera o interdiscurso. A imagem do outro, no caso, a irmã de Maria, construída 

no discurso, desvela a preocupação em mostrar que o invejoso não tem seu plano 

bem-sucedido, sendo ao final sucumbido pelo próprio sentimento.  

Verificamos, mais uma vez, que o uso do léxico colabora para a construção 

do tema. Notamos a presença de vocabulário referente ao discurso do casamento 

(“igreja”, “casar”, “convidados”, “festa”, “casamento”) e ao discurso indígena (“rio”, 

“povo Tupinikim”, “cobra”). O cruzamento que este discurso faz com outros discursos 

(religioso, místico, folclórico) exige um posicionamento do enunciador ao mostrar 

fatos/ações, inserindo o discurso em um universo místico.  

A incorporação do co-enunciador nesse espaço discursivo está 

estreitamente ligada ao modo de enunciação desse discurso, o qual se apresenta 

com uma maneira de dizer simples, direta, o que assegura a incorporação de toda a 

comunidade imaginária dos que aderem ao mesmo discurso, no caso, os 

tupiniquins. O ethos que observamos nesse recorte revela um enunciador que 

assume a posição de conhecedor dos fatos. Quanto ao modo de coesão, é notório 

que a forma como o discurso é construído, seus argumentos, o tema, os parágrafos, 

desvelam um modo de encadeamento próprio desse discurso.   

 
Discurso 31 

 
Um menino desconhecido 
 
Antigamente, existia um rico fazendeiro muito teimoso, que sempre ia 
ao comércio que ficava muito distante de sua casa. 
Um dia, chegou um menino preto perto dele, todo sujo. Como não 
tinha filho, resolveu levá-lo para casa. Este senhor fazendeiro já 
estava velho e cansado sua esposa também. O menino preto não 
tinha mãe nem pai e estava muito sujo. 
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O menino foi crescendo junto com o velho fazendeiro. Já estava 
quase um rapaz, mas não saía de casa, não conhecia comércio nem 
igreja... O fazendeiro o criou como se fosse seu próprio filho, tratava-
o bem, dava-lhe roupas, como gasimiro, que tratava com álcool e 
escova, e o menino considerava os velhos como pai e mãe. Havia 
uma preocupação de sua mãe: o menino não era batizado, mesmo 
assim deixou passar. 
Um dia o fazendeiro chegou perto do menino e lhe disse: 
— Filho, você não conhece comércio nem padre, então, vou fazer 
uma festa e preparar você. A festa será perto de um comércio. 
O fazendeiro comprou calça e gravata para o menino, e disse: 
— Amanhã, de manhã, você toma banho. A festa será do sábado 
para o domingo e, lembre-se, tudo o que os outros fizerem, faça o 
mesmo. 
Chegou a hora da festa, ele foi levado em uma charrete. O pai 
lembrou-lhe: 
— Você tem que se confessar no pé do padre. 
Na festa havia muita gente que entrava e saia sem parar. Foram 
todos à igreja. Quando o menino chegou, estavam todos ajoelhados, 
mas o negrinho não sabia rezar, só olhava e achava bonito. 
Naquele tempo, as pessoas usavam um chale. Ele lembrou que seu 
pai havia dito para fazer tudo que os outros fizessem. O menino viu 
todos de chale e como ele não tinha um, tirou sua calça, colocou-a 
em volta do pescoço como se fosse um chale. A mulher que estava 
atrás bateu em sua bunda. 
Chegou a hora de confessar, ele, sem saber o que fazer, foi. Ao 
chegar no confessionário ajoelhou no pé do padre e este perguntou: 
— Filho, qual é a Santíssima Trindade? 
O menino respondeu: 
— Mãe Maria, Pai Zaqueu e o moleque André. 
O padre não o corrigiu e fez outra pergunta: 
— Quem morreu na cruz? 
O menino respondeu: 
— Foi finado Damião que morreu no mato. 
Muito triste, o padre o repreendeu, dizendo: 
— Filho, quem morreu na cruz foi Jesus. 
— Ah! Reverendo, acho que isso fica no morro da Cabeceira, onde 
nunca andei, nunca vi e nem vou andar. 
O menino negro continuou: 
— Seu reverendo, qual o torto que puxa o direito? 
O padre, com raiva respondeu: 
— Levante-se, burro! Vá embora! 
O negrinho não ficou para trás e lhe disse: 
— Reverendo, o burro é o senhor, torto que puxa o direito é o anzol 
que puxa o peixe. 
 
Contada por José Barbosa 
Escrita por Tainá 
Revisada por Tainá e Elizabeth 
 

A seguir, procedemos à análise. 
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Recorte 01 
 
Antigamente, existia um rico fazendeiro muito teimoso, que sempre ia 
ao comércio que ficava muito distante de sua casa. 
Um dia, chegou um menino preto perto dele, todo sujo. Como não 
tinha filho, resolveu levá-lo para casa. Este senhor fazendeiro já 
estava velho e cansado sua esposa também. O menino preto não 
tinha mãe nem pai e estava muito sujo. 

 

Já no primeiro fragmento temos os dêiticos temporais “Antigamente” e “Um 

dia” marcando a cronografia discursiva. A escolha de vocábulos como “fazendeiro”, 

“comércio”, “casa”, “menino preto” sugerem uma cenografia distante da realidade 

indígena. Nesse excerto, encontramos a presença do discurso do preconceito racial, 

o qual pode ser atestado em: “Um dia, chegou um menino preto perto dele, todo 

sujo” e em “O menino preto não tinha mãe nem pai e estava muito sujo” [grifos 

nossos]. Verifica-se uma ênfase em dizer que o menino além de se negro, era sujo. 

O interdiscurso que atravessa o enunciado coloca a criança negra em uma condição 

inferior, inclusive a de abandono.  

O discurso construído pela cenografia engendra um ethos que sugere uma 

imagem discursiva do negro como aquele desprovido de condições financeiras. 

Expõe, ainda, uma representação histórica do negro como sendo alguém cuja 

condição financeira é menos favorável. Não há, no excerto, referência ao universo 

indígena, em especial, pela construção da cenografia e escolha das personagens. 

Desse modo, a escolha de uma criança negra e de um fazendeiro como 

personagens compõe uma representação do processo de desigualdade tão comum 

no nosso país. Nesse sentido, o enunciador interpela o co-enunciador a querer 

retirar a criança daquela situação, com a ajuda de alguém que tenha mais posses, 

recursos financeiros, além de estrutura familiar. 

 

Recorte 02 
 
O menino foi crescendo junto com o velho fazendeiro. Já estava 
quase um rapaz, mas não saía de casa, não conhecia comércio nem 
igreja... O fazendeiro o criou como se fosse seu próprio filho, tratava-
o bem, dava-lhe roupas, como gasimiro, que tratava com álcool e 
escova, e o menino considerava os velhos como pai e mãe. Havia 
uma preocupação de sua mãe: o menino não era batizado, mesmo 
assim deixou passar. 
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Nesse segundo fragmento, temos construída a cena do menino crescendo 

com os pais que o adotaram, como verificamos em: “O fazendeiro o criou como se 

fosse seu próprio filho, tratava-o bem, dava-lhe roupas, como gasimiro, que tratava 

com álcool e escova, e o menino considerava os velhos como pai e mãe”. As marcas 

linguísticas “igreja” e “batizado” remetem ao discurso religioso, presente neste 

discurso. Notamos que o estatuto do enunciador coloca-se como aquele que se 

preocupa com a doutrina da igreja, como observamos no enunciado: “Havia uma 

preocupação de sua mãe: o menino não era batizado, mesmo assim deixou passar”.  

Vamos ao próximo fragmento. 

 

Recorte 03 
 
Um dia o fazendeiro chegou perto do menino e lhe disse: 
— Filho, você não conhece comércio nem padre, então, vou fazer 
uma festa e preparar você. A festa será perto de um comércio. 
O fazendeiro comprou calça e gravata para o menino, e disse: 
— Amanhã, de manhã, você toma banho. A festa será do sábado 
para o domingo e, lembre-se, tudo o que os outros fizerem, faça o 
mesmo. 
Chegou a hora da festa, ele foi levado em uma charrete. O pai 
lembrou-lhe: 
— Você tem que se confessar no pé do padre. 
Na festa havia muita gente que entrava e saia sem parar. Foram 
todos à igreja. Quando o menino chegou, estavam todos ajoelhados, 
mas o negrinho não sabia rezar, só olhava e achava bonito. 

 

A maneira de o enunciador construir uma imagem de pai preocupado, como 

atestamos em “Filho, você não conhece comércio nem padre, então, vou fazer uma 

festa e preparar você. A festa será perto de um comércio”, dá autoridade a seu 

discurso. No momento em que ele chama o menino de “filho”, espera que os co-

enunciadores percebam isso no discurso.  

A utilização do discurso direto, com a fala do pai, permite-nos inferir um pai 

que orienta, como verificamos pelas marcas verbais do enunciado a seguir: 

“Amanhã, de manhã, você toma banho. A festa será do sábado para o domingo e, 

lembre-se, tudo o que os outros fizerem, faça o mesmo”.  

Isso leva o co-enunciador a corporalizar o discurso pela encenação 

produzida na cenografia. Contemplamos isso nos recortes que recorrem ao discurso 

direto, os quais estão articulados a uma competência discursiva a fim de sustentar o 

posicionamento do enunciador em relação ao tema que se pretende construir. 
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Embora o fazendeiro dirija-se ao menino como filho, em nenhum momento 

do discurso o garoto o chama de pai. A cena marcada no enunciado “O fazendeiro 

comprou calça e gravata para o menino” aponta para o desejo do enunciador de 

colocar o menino em um espaço social, visto que “vestir calça e gravata” simbolizam 

alguém importante.  O enunciador marca a fala do fazendeiro como aquele que 

orienta, determina o que deve e como deve ser feito. Diante das escolhas dos 

enunciados a seguir transcritos, o menino negro é colocado como alguém 

deslocado, que precisa de orientação por não saber das coisas: 

 

— Filho, você não conhece comércio nem padre, então, vou fazer 
uma festa e preparar você;  
— Amanhã, de manhã, você toma banho. A festa será do sábado 
para o domingo e, lembre-se, tudo o que os outros fizerem, faça o 
mesmo;  
— Você tem que se confessar no pé do padre [grifos nossos].  

 

No fragmento “Na festa havia muita gente que entrava e saia sem parar. 

Foram todos à igreja. Quando o menino chegou, estavam todos ajoelhados, mas o 

negrinho não sabia rezar, só olhava e achava bonito” [grifo nosso], o enunciador, a 

partir dos traços de um fiador estrategicamente apagado, traz o interdiscurso do 

preconceito racial, com a imagem do menino negro exposto a uma tradição religiosa 

que não é de sua origem. 

Vamos ao próximo excerto: 

 

Recorte 04 
 
Naquele tempo, as pessoas usavam um chale. Ele lembrou que seu 
pai havia dito para fazer tudo que os outros fizessem. O menino viu 
todos de chale e como ele não tinha um, tirou sua calça, colocou-a 
em volta do pescoço como se fosse um chale. A mulher que estava 
atrás bateu em sua bunda. 
Chegou a hora de confessar, ele, sem saber o que fazer, foi. 

 

Nesse recorte, o enunciador assume um posicionamento discursivo marcado 

pelo tom de deboche. O enunciado traz o discurso de ridicularização: “O menino viu 

todos de chale e como ele não tinha um, tirou sua calça, colocou-a em volta do 

pescoço como se fosse um chale”. Essa capacidade de o co-enunciador tecer 

correspondências entre múltiplos discursos depende da competência 
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(inter)discursiva. Ademais, o enunciador enaltece a imagem de um menino negro 

que não conhece certos hábitos do catolicismo, como é o caso de se confessar.  

No excerto a seguir é possível desvelar mais detalhes desse discurso: 

 

Recorte 05 
 
Ao chegar no confessionário ajoelhou no pé do padre e este 
perguntou: 
— Filho, qual é a Santíssima Trindade? 
O menino respondeu: 
— Mãe Maria, Pai Zaqueu e o moleque André. 
O padre não o corrigiu e fez outra pergunta: 
— Quem morreu na cruz? 
O menino respondeu: 
— Foi finado Damião que morreu no mato. 
Muito triste, o padre o repreendeu, dizendo: 
— Filho, quem morreu na cruz foi Jesus. 
— Ah! Reverendo, acho que isso fica no morro da Cabeceira, onde 
nunca andei, nunca vi e nem vou andar. 
O menino negro continuou: 
— Seu reverendo, qual o torto que puxa o direito? 
O padre, com raiva respondeu: 
— Levante-se, burro! Vá embora! 
O negrinho não ficou para trás e lhe disse: 
— Reverendo, o burro é o senhor, torto que puxa o direito é o anzol 
que puxa o peixe. 
 

A cenografia engendrada neste excerto é diferente da cenografia inicial. O 

menino se coloca com atitude, reage às opressões a que foi submetido. O turno 

conversacional é alterado entre o padre e o menino, o que permite aproximar o co-

enunciador. O discurso do não saber é posto para o menino, como se verifica nas 

respostas erradas que dá ao padre. É apenas quando o enunciador constrói a 

imagem do menino como aquele que também pode questionar, como verificamos 

em “— Seu reverendo, qual o torto que puxa o direito?”, que o menino é colocado 

como aquele que também pode perguntar, que sabe coisas que os demais não 

sabem. 

Destacamos a materialidade linguística “— Levante-se, burro! Vá embora! O 

negrinho não ficou para trás e lhe disse: — Reverendo, o burro é o senhor, torto que 

puxa o direito é o anzol que puxa o peixe” em que fica evidente discursivamente 

como o enunciador refere-se à imagem do negro para o co-enunciador: aquele que 

precisa reagir diante das opressões e desigualdades. As escolhas lexicais “burro” e 

“negrinho” desvelam o discurso do preconceito racial. É somente nesse fragmento 
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que temos a reação do menino contra toda a opressão “— Reverendo, o burro é o 

senhor, torto que puxa o direito é o anzol que puxa o peixe”.  

A organização dos elementos coercitivos desse discurso origina-se, sem 

dúvida, de uma semântica global. Além disso, é o sistema de coerções que solidifica 

o estatuto atribuído ao código linguageiro, como percebemos no uso de termos 

ligados ao campo da religiosidade ao longo de todo o discurso: “igreja”, “rezar”, 

“confessar”, “padre”, “confessionário”, “Santíssima Trindade”, “Mãe Maria”, “Zaqueu”, 

“cruz”, “Jesus”, “Reverendo”. 

Por fim, notamos a presença do interdiscurso religioso, da colonização 

atestada na voz do padre, como em “— Filho, quem morreu na cruz foi Jesus”. Os 

elementos coercitivos revelam a soberania da representação do discurso religioso, 

de viés católico. A cenografia criada é a da obediência. 

É interessante destacar que em nenhum momento as cenografias 

construídas remetem ao universo indígena, salvo quanto à questão da doutrinação 

da igreja católica e da imposição de sua forma de conceber a religião.  

 

Discurso 32 
 

Gravidez de janaúba  

Era uma vez, um casal que tinha uma filha muito bonita. Onde eles 
moravam, não tinha rapazes para ela namorar. Passado um certo 
tempo, essa moça estava ficando cada vez mais diferente: vivia com 
enjôo, estava emagrecendo e só vivia deitada. 
Os pais dessa moça começaram a ficar preocupados com seu 
estado. 
Um dia, conversando eles se perguntaram: 
— Por que será que nossa filha está tão triste e muito pálida? 
Perguntaram à ela o que estava acontecendo, mas a moça não 
soube responder. 
Num domingo, sua mãe fez muitas comidas gostosas e a convidou 
para almoçar, mas a moça disse: 
— Eu não estou com fome, vocês podem almoçar. 
Então, seus pais lhe perguntaram: 
— Minha filha, você esta doente? 
— Não sei o que está acontecendo comigo, respondeu ela. 
Os pais continuaram preocupados por não encontrar uma solução 
para aquele problema. 
Passaram alguns meses, a barriga da moça começou a crescer. 
Seu pai perguntou: 
— Minha filha, você está grávida? 
A moça respondeu: 
— Como posso estar grávida, se não tenho namorado? 
Meses depois a barriga da moça estava cada vez maior. 
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Certo dia, ela amanheceu com muita dor e não tinha remédio que 
fizesse passar. 
Os pais estavam preocupados vendo sua filha sofrer. Resolveram 
chamar uma velha que era benzedeira e, ao mesmo tempo, parteira. 
Quando essa velha chegou seus pais disseram: “Nossa filha está 
quase morta de tanta dor”. 
Então a velha perguntou: 
— Onde está a moça? 
O pai respondeu: 
— Está no quarto. 
A velha entrou no quarto viu a situação da moça e perguntou: 
— Você tem certeza que não está grávida? 
Chorando a moça disse: 
— Não estou, mas tem algo se mexendo dentro de minha barriga, e 
mexe demais. 
A velha suspirou e disse: 
— Vou te benzer e te dar uma esfreguição para ver o que irá 
acontecer. 
A dor não passou, muito pelo contrário, aumentou mais. 
Disse a velha: 
— Você já tomou muitos remédios e ainda não melhorou, agora vou 
lhe deitar em uma tarimba, por que terá uma criança. 
Assustada a moça teimou com a velha dizendo que não era uma 
criança. 
Os pais aproximaram-se da velha e perguntaram: 
— A senhora sabe o que está acontecendo com a nossa filha? 
A velha respondeu: 
— Ela vai ter uma criança. 
— Uma criança?! Como vai ter uma criança se ela não tinha 
namorado?! 
A velha tornou a falar: 
— Vocês vão ver, agora mesmo vai nascer uma criança. 
Conversando com a velha, muito abismados, os pais disseram: 
— Como isso aconteceu? Nós ainda não entendemos por que não 
tem como uma pessoa se engravidar sem ter um parceiro. 
De repente, ouviram um grito no quarto e correram para ver o que 
tinha acontecido. Naquele momento a criança já estava nascendo. A 
velha fez o parto, e mostrou a criança aos pais dizendo: 
— Vocês já são avós! 
Era uma criança linda e fisicamente perfeita. Era branca, tinha olhos 
azuis e cabelo loiros. Os avós ficaram muito contentes ao ver aquela 
linda criança, mas continuavam pensando como aquilo havia 
acontecido. 
Ao passar do tempo a criança foi crescendo e ficando cada vez mais 
bonita, porém a mãe da criança foi definhando, ficando cada vez 
mais pálida e sem ânimo. O pai da moça vendo a situação de sua 
filha ficou preocupado e perguntou para sua esposa: 
— Por que ela está dessa maneira, tão diferente do que era? A mãe 
da moça respondeu: 
— É porque ela está dando mama. 
De repente o pai da moça teve uma idéia: 
— Hoje à noite vou ao quarto dela, na hora que ela estiver dormindo 
vou ver o que acontece quando ela dorme com uma criança. 
Assim ele fez, mas teve uma surpresa muito desagradável. Ao abrir a 
porta do quarto, em cima da filha. 
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Havia muitas janaúbas chupando seu sangue. Era sua criança que 
tinha se transformado naquelas terríveis lagartas. 
Ele correu em direção a sua esposa e contou-lhe o que vira, mas sua 
esposa não acreditou. 
A moça vivia feliz ao lado de sua linda criança porém seu pai não era 
o mesmo desde que vira aquela cena horripilante. 
Certa noite os três estavam sentados na sala conversando, e a moça 
com sua criança no colo. De repente a criança ficou muito quieta, a 
moça disse: 
— Vou deitar e fazê-la dormir. 
Ambas caíram num sono profundo. O pai da moça vendo tudo quieto 
chamou sua esposa e disse-lhe: 
— Venha agora mesmo ver com seus próprios olhos! 
Ainda não convencida a esposa seguiu o marido. Chegando no 
quarto abriram a porta e olharam. A mãe quase desmaiou vendo 
aquela coisa assustadora. Aí, o pai da moça falou para sua esposa: 
— Agora você acreditou? Pois é isso que está acabando com nossa 
filha. 
Muito preocupados, começaram a conversar para achar uma solução 
para aquele grande problema, porque aquela criança acabaria 
matando a filha. 
No dia seguinte o pai teve uma idéia, fez uma fogueira bem grande 
com a intenção de matar a criança. Quando viu aquela fogueira, a 
filha perguntou: 
— Para que esta fogueira tão grande se não é tempo de fazer 
fogueira. 
O pai respondeu: 
— Vou matar o seu filho porque esta criança bonita é só janaúba. 
Você está doente porque elas estão lhe sugando o sangue. 
O pai colocou fogo na fogueira e pediu que trouxesse a criança para 
queimá-la. Sua filha não quis dar a criança. 
Muito nervoso, ele entrou em casa, pegou a criança e chamou sua 
esposa e a filha: 
— Venham ver o que vai acontecer, é muito triste. 
Aproximaram-se e ficaram olhando. 
Quando jogou a criança dentro da fogueira esta se transformou em 
janaúbas. 
Ao ver aquilo, sua filha chorou muito, mas se conformou. 
Depois de algumas semanas, ela voltou a ficar forte e corada. E os 
pais falaram-lhe: 
— Minha filha, aquela criança estava chupando todo seu sangue, o 
que fizemos foi a melhor coisa para nós e, principalmente, para você. 
E aquela família voltou a levar uma vida normal. 
É por isso que as mães Tupinikim falam para suas filhas fazerem xixi 
pelos matos na época de janaúbas (outubro e novembro). 

 
Contada e escrita por Aleida (37 anos) 
Revisada por Ana Cristina, Aleida e Gilmar 
 

A seguir, procedemos à análise. 
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Recorte 01 
 
Era uma vez, um casal que tinha uma filha muito bonita. Onde eles 
moravam, não tinha rapazes para ela namorar. Passado um certo 
tempo, essa moça estava ficando cada vez mais diferente: vivia com 
enjôo, estava emagrecendo e só vivia deitada. 
Os pais dessa moça começaram a ficar preocupados com seu 
estado. 
Um dia, conversando eles se perguntaram: 
— Por que será que nossa filha está tão triste e muito pálida? 
Perguntaram à ela o que estava acontecendo, mas a moça não 
soube responder. 
Num domingo, sua mãe fez muitas comidas gostosas e a convidou 
para almoçar, mas a moça disse: 
— Eu não estou com fome, vocês podem almoçar. 
Então, seus pais lhe perguntaram: 
— Minha filha, você esta doente? 
— Não sei o que está acontecendo comigo, respondeu ela. 
Os pais continuaram preocupados por não encontrar uma solução 
para aquele problema. 
Passaram alguns meses, a barriga da moça começou a crescer. 
Seu pai perguntou: 
— Minha filha, você está grávida? 
A moça respondeu: 
— Como posso estar grávida, se não tenho namorado? 
Meses depois a barriga da moça estava cada vez maior. 
 

A cenografia inicial apresenta uma família constituída de pai zeloso, uma 

mãe e uma bela filha. A dêixis discursiva marcada por “Era uma vez” (cronografia) 

funciona para mostrar que o enunciador vai construir uma lição de vida. O próprio 

título já remete ao tema (gravidez), embora seja uma gravidez de janaúba, que para 

os tupiniquins é uma espécie de sanguessuga que vive na água doce e absorve o 

sangue dos vertebrados. 

Já no início do excerto, observamos o enunciador dando ao discurso um tom 

de desconfiança, medo, preocupação em razão da misteriosa situação da moça, 

como podemos atestar nos seguintes enunciados:  “Por que será que nossa filha 

está tão triste e muito pálida?”; “Perguntaram à ela o que estava acontecendo, mas 

a moça não soube responder”; “Os pais continuaram preocupados por não encontrar 

uma solução para aquele problema”. 

Desse modo, o enunciador pretende apresentar ao co-enunciador as 

dúvidas e os medos gerados pela situação obscura em que a moça estava, pois 

apresentava sinais nítidos de gravidez, mas não tinha namorado. É esse fato que dá 

novos rumos à história.  



 
 

242 
 

Com o desenrolar das ações, o enunciador vai paulatinamente apresentando 

os “estranhos sintomas” da moça, como atestamos em: “Passado um certo tempo, 

essa moça estava ficando cada vez mais diferente: vivia com enjôo, estava 

emagrecendo e só vivia deitada”; “Num domingo, sua mãe fez muitas comidas 

gostosas e a convidou para almoçar, mas a moça disse: — Eu não estou com fome, 

vocês podem almoçar”; “Passaram alguns meses, a barriga da moça começou a 

crescer”; “Seu pai perguntou: — Minha filha, você está grávida?” ; “— Como posso 

estar grávida, se não tenho namorado? Meses depois a barriga da moça estava 

cada vez maior”. 

Temos aqui explicitada uma intertextualidade interna com a recuperação de 

dados da própria memória discursiva, pois essa história circula no cotidiano dos 

tupiniquins. 

 

Recorte 02 
 
Certo dia, ela amanheceu com muita dor e não tinha remédio que 
fizesse passar. 
Os pais estavam preocupados vendo sua filha sofrer. Resolveram 
chamar uma velha que era benzedeira e, ao mesmo tempo, parteira. 
Quando essa velha chegou seus pais disseram: “Nossa filha está 
quase morta de tanta dor”. 
Então a velha perguntou: 
— Onde está a moça? 
O pai respondeu: 
— Está no quarto. 
A velha entrou no quarto viu a situação da moça e perguntou: 
— Você tem certeza que não está grávida? 
Chorando a moça disse: 
— Não estou, mas tem algo se mexendo dentro de minha barriga, e 
mexe demais. 
A velha suspirou e disse: 
— Vou te benzer e te dar uma esfreguição para ver o que irá 
acontecer. 
A dor não passou, muito pelo contrário, aumentou mais. 
Disse a velha: 
— Você já tomou muitos remédios e ainda não melhorou, agora vou 
lhe deitar em uma tarimba, por que terá uma criança. 
Assustada a moça teimou com a velha dizendo que não era uma 
criança. 
Os pais aproximaram-se da velha e perguntaram: 
— A senhora sabe o que está acontecendo com a nossa filha? 
A velha respondeu: 
— Ela vai ter uma criança. 
— Uma criança?! Como vai ter uma criança se ela não tinha 
namorado?! 
A velha tornou a falar: 
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— Vocês vão ver, agora mesmo vai nascer uma criança. 
Conversando com a velha, muito abismados, os pais disseram: 
— Como isso aconteceu? Nós ainda não entendemos por que não 
tem como uma pessoa se engravidar sem ter um parceiro. 
De repente, ouviram um grito no quarto e correram para ver o que 
tinha acontecido. Naquele momento a criança já estava nascendo. A 
velha fez o parto, e mostrou a criança aos pais dizendo: 
— Vocês já são avós! 

 

O dêitico temporal “Certo dia” marca a cronografia discursiva em que o 

enunciador apresenta o momento em que os pais, vendo o sofrimento da moça, não 

resistem mais e chamam uma benzedeira, que por sua vez também era parteira. 

Essa é uma cena validada na comunidade tupiniquim para a qual as benzedeiras 

e/ou parteiras são personalidades muito comuns por auxiliarem a comunidade em 

momentos como os descritos anteriormente. 

Neste fragmento (02), temos a presença de um código linguageiro indígena, 

atestado em: 

 

Resolveram chamar uma velha que era benzedeira e, ao mesmo 
tempo, parteira.  
Vou te benzer e te dar uma esfreguição para ver o que irá acontecer. 
Você já tomou muitos remédios e ainda não melhorou, agora vou lhe 
deitar em uma tarimba, por que terá uma criança. 

 
O discurso ativa um mundo ético conhecido dos tupiniquins, pois mostra 

elementos e tradições comuns aos tupiniquins. Além disso, vários tons discursivos 

vão sendo desvelados nesse fragmento, como o tom de surpresa, de desconfiança e 

de medo,  verificados nos enunciados a seguir:   

 

Assustada a moça teimou com a velha dizendo que não era uma 
criança. (medo)  
— Uma criança?! Como vai ter uma criança se ela não tinha 
namorado?! (surpresa) 
Conversando com a velha, muito abismados, os pais disseram:  
— Como isso aconteceu? Nós ainda não entendemos por que não 
tem como uma pessoa se engravidar sem ter um parceiro. 
(surpresa/desconfiança) [grifos nossos] 

 

Nesse excerto é que de fato se confirma a gravidez, como atestamos nestes 

fragmentos “— Vocês vão ver, agora mesmo vai nascer uma criança”, e ocorre o 

nascimento da criança, como verificamos em “Naquele momento a criança já estava 



 
 

244 
 

nascendo. A velha fez o parto, e mostrou a criança aos pais dizendo: — Vocês já 

são avós!”.  

O estatuto do enunciador mostra-se como alguém que conhece casos 

místicos como o da gravidez da moça. É com o uso do discurso direto que o 

enunciador enlaça o co-enunciador, a fim de que este seja inserido na cena, criando 

uma transfiguração da realidade por apresentar os fatos como aconteceram.  

O enunciador por sua forma de dizer e por seu estatuto, faz uma 

convocação ao discurso místico, que funciona como um espaço construído com o 

intuito de obter a adesão do co-enunciador.  

 

Recorte 03 
 
Era uma criança linda e fisicamente perfeita. Era branca, tinha olhos 
azuis e cabelo loiros. Os avós ficaram muito contentes ao ver aquela 
linda criança, mas continuavam pensando como aquilo havia 
acontecido. 
Ao passar do tempo a criança foi crescendo e ficando cada vez mais 
bonita, porém a mãe da criança foi definhando, ficando cada vez 
mais pálida e sem ânimo. O pai da moça vendo a situação de sua 
filha ficou preocupado e perguntou para sua esposa: 
— Por que ela está dessa maneira, tão diferente do que era? A mãe 
da moça respondeu: 
— É porque ela está dando mama. 
De repente o pai da moça teve uma idéia: 
— Hoje à noite vou ao quarto dela, na hora que ela estiver dormindo 
vou ver o que acontece quando ela dorme com uma criança. 
Assim ele fez, mas teve uma surpresa muito desagradável. Ao abrir a 
porta do quarto, em cima da filha. 
Havia muitas janaúbas chupando seu sangue. Era sua criança que 
tinha se transformado naquelas terríveis lagartas. 
Ele correu em direção a sua esposa e contou-lhe o que vira, mas sua 
esposa não acreditou. 
A moça vivia feliz ao lado de sua linda criança porém seu pai não era 
o mesmo desde que vira aquela cena horripilante. 
 

 
As escolhas lexicais para descrever a criança já desvelam a aculturação a 

que os índios foram submetidos, pois temos uma criança com características 

europeias, e não indígenas. Há, desse modo, a presença do discurso colonizador. 

Vejamos:  

 

Era uma criança linda e fisicamente perfeita. Era branca, tinha olhos 
azuis e cabelo loiros. Os avós ficaram muito contentes ao ver aquela 
linda criança, mas continuavam pensando como aquilo havia 
acontecido. 
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Tal qual ocorre no discurso O filho da virgem (discurso 07), salvo às devidas 

ressalvas, temos aqui uma gravidez coberta de misticismo, envolta de mistério. Essa 

temática é muito comum para os indígenas e é sempre coberta de mitos, de 

determinados complexos individuais ou de determinadas estruturas subjacentes das 

relações familiares. Temos, ainda, de forma bem marcada discursivamente, a 

preocupação do pai em relação à filha ao longo de todo o discurso (ascensão 

patriarcal/valores familiares), presente também no recorte 03 do discurso 07 (O filho 

da virgem), e a não referência se a filha é indígena, acenada no recorte 04 também 

do discurso 07. 

O enunciador continua a construir a cena e desvela o que estava 

acontecendo de estranho com a mãe e com a criança, antecipando ao co-

enunciador seu posicionamento. Observemos, no próprio discurso, como o 

enunciador constrói a temática dos acontecimentos: 

 

Ao passar do tempo a criança foi crescendo e ficando cada vez mais 
bonita, porém a mãe da criança foi definhando, ficando cada vez 
mais pálida e sem ânimo. O pai da moça vendo a situação de sua 
filha ficou preocupado e perguntou para sua esposa: 
— Por que ela está dessa maneira, tão diferente do que era? A mãe 
da moça respondeu: 
— É porque ela está dando mama. 
De repente o pai da moça teve uma idéia: 
— Hoje à noite vou ao quarto dela, na hora que ela estiver dormindo 
vou ver o que acontece quando ela dorme com uma criança. 

 
No fragmento a seguir, o enunciador apresenta o que de fato estava 

acontecendo com a moça:  

 

Assim ele fez, mas teve uma surpresa muito desagradável. Ao abrir a 
porta do quarto, em cima da filha. 
Havia muitas janaúbas chupando seu sangue. Era sua criança que 
tinha se transformado naquelas terríveis lagartas.  
 

Instala-se uma cenografia mística conhecida dos tupiniquins: o nascimento 

de uma criança que se transforma em janaúba. O tom de espanto/susto prevalece 

no discurso, como verificamos em:  

 

Ele correu em direção a sua esposa e contou-lhe o que vira, mas sua 
esposa não acreditou. A moça vivia feliz ao lado de sua linda criança, 
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porém seu pai não era o mesmo desde que vira aquela cena 
horripilante. 
 

O ethos discursivo é o de um enunciador preocupado que busca mostrar que 

algo estranho estava acontecendo com a moça.  O enunciador continua a revelar o 

ethos de preocupado e intrigado, na medida em que apresenta os fatos e tenta 

desvelar o mistério do nascimento da criança.  

 

Recorte 04 
 
Certa noite os três estavam sentados na sala conversando, e a moça 
com sua criança no colo. De repente a criança ficou muito quieta, a 
moça disse: 
— Vou deitar e fazê-la dormir. 
Ambas caíram num sono profundo. O pai da moça vendo tudo quieto 
chamou sua esposa e disse-lhe: 
— venha agora mesmo ver com seus próprios olhos! 
Ainda não convencida a esposa seguiu o marido. Chegando no 
quarto abriram a porta e olharam. A mãe quase desmaiou vendo 
aquela coisa assustadora. Aí, o pai da moça falou para sua esposa: 
— Agora você acreditou? Pois é isso que está acabando com nossa 
filha. 
Muito preocupados, começaram a conversar para achar uma solução 
para aquele grande problema, porque aquela criança acabaria 
matando a filha. 
No dia seguinte o pai teve uma idéia, fez uma fogueira bem grande 
com a intenção de matar a criança. Quando viu aquela fogueira, a 
filha perguntou: 
— Para que esta fogueira tão grande se não é tempo de fazer 
fogueira. 
O pai respondeu: 
— Vou matar o seu filho porque esta criança bonita é só janaúba. 
Você está doente porque elas estão lhe sugando o sangue. 
O pai colocou fogo na fogueira e pediu que trouxesse a criança para 
queimá-la. Sua filha não quis dar a criança. 
Muito nervoso, ele entrou em casa, pegou a criança e chamou sua 
esposa e a filha: 
— Venham ver o que vai acontecer, é muito triste. 
Aproximaram-se e ficaram olhando. 
Quando jogou a criança dentro da fogueira esta se transformou em 
janaúbas. 
Ao ver aquilo, sua filha chorou muito, mas se conformou. 
Depois de algumas semanas, ela voltou a ficar forte e corada. E os 
pais falaram-lhe: 
— Minha filha, aquela criança estava chupando todo seu sangue, o 
que fizemos foi a melhor coisa para nós e, principalmente, para você. 
E aquela família voltou a levar uma vida normal. 
É por isso que as mães Tupinikim falam para suas filhas fazerem xixi 
pelos matos na época de janaúbas (outubro e novembro). 
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É nesse último excerto, na cenografia engendrada, que o mistério sobre a 

criança é revelado de fato. O pai da moça mostra para a esposa o que estava 

acontecendo. Contudo, notamos, a princípio, um tom incrédulo, cético, como 

atestamos em: 

 
Certa noite os três estavam sentados na sala conversando, e a moça 
com sua criança no colo. De repente a criança ficou muito quieta, a 
moça disse: 
— Vou deitar e fazê-la dormir. 
Ambas caíram num sono profundo. O pai da moça vendo tudo quieto 
chamou sua esposa e disse-lhe: 
— venha agora mesmo ver com seus próprios olhos! 
Ainda não convencida a esposa seguiu o marido. Chegando no 
quarto abriram a porta e olharam. A mãe quase desmaiou vendo 
aquela coisa assustadora. Aí, o pai da moça falou para sua esposa: 
— Agora você acreditou? Pois é isso que está acabando com nossa 
filha [grifos nossos]. 

 

A cenografia passa a encenar a resolução da situação: o planejamento da 

morte da criança que se transformava em janaúbas e sugava o sangue da moça. 

Uma cena mística coberta de rituais. Vejamos os principais recortes: 

 

No dia seguinte o pai teve uma idéia, fez uma fogueira bem grande 
com a intenção de matar a criança.  
— Vou matar o seu filho porque esta criança bonita é só janaúba. 
Você está doente porque elas estão lhe sugando o sangue. 
O pai colocou fogo na fogueira e pediu que trouxesse a criança para 
queima-la. Sua filha não quis dar a criança. 
Muito nervoso, ele entrou em casa, pegou a criança e chamou sua 
esposa e a filha: 
— Venham ver o que vai acontecer, é muito triste. 
Aproximaram-se e ficaram olhando. 
Quando jogou a criança dentro da fogueira esta se transformou em 
janaúbas” [grifos nossos]. 

 

A cenografia ao final engendra um tom moralizante, como atestamos em “É 

por isso que as mães Tupinikim falam para suas filhas fazerem xixi pelos matos na 

época de janaúbas (outubro e novembro)”.  

A construção do tema e os efeitos de sentido presentificados nesse discurso 

são possíveis devido à relação interdiscursiva com o discurso místico e folclórico, o 

que só é facilitado pela capacidade de tecer correspondências entre múltiplos 

discursos, o que, por sua vez, depende da competência (inter)discursiva. Quanto ao 

modo de coesão, a simplicidade da elaboração textual mostra especificidades do 
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discurso indígena e revela um enunciador conhecedor das restrições semânticas 

que regem este discurso. 

 

 

4.3 Análise dos discursos da aldeia Irajá 

 

Discurso 33 

 
A mãe d'água 
 
Próximo a um rio, havia uma casa onde moravam um casal e dois 
filhos: uma menina e um menino. A senhora se chamava Maria, o 
senhor se chama João, e os filhos Nete e Tião. 
O rio, próximo a casa, era onde Maria lavava as roupas e as 
vasilhas. 
Um dia, pela manhã, Maria falou para Tião: 
— Meu filho, vá no rio lavar o canecão e o coador de café. 
Tião, muito obediente, foi cumprir o pedido da mãe. Ao chegar no rio, 
lavou o canecão e o coador de café e ao andar alguns metros à beira 
do rio, em direção à sua casa, ouviu um barulho, parecia batidas de 
um tambor. 
Então virou-se e viu uma linda mulher. Ela estava com a parte da 
cintura para baixo dentro d’água e sua beleza era encantadora. 
A moça falou: 
— Vem menino, vem comigo, vem conhecer a minha casa. 
E Tião, encantado com sua beleza, foi em sua direção. Quando 
chegou próximo à mulher, ela agarrou a mão do menino e juntos 
mergulharam para o fundo do rio. 
Preocupada com o filho, Dona Maria foi para o rio chamá-lo. 
Chegando lá não viu o menino e começou a gritar: 
— Tião, Tião, onde você está? 
Depois de muito tempo que estava procurando seu filho, chegou 
próximo do lugar onde lavava as vasilhas, olhou para o chão e viu o 
canecão e o coador de café. Ela desesperada, voltou para casa 
chorando e falando: 
— Meu filho sumiu! Meu filho sumiu! 
E todos ficaram desesperados, procuraram o dia todo e não o 
encontraram. Aquele dia foi passando, chegou a noite e nada do 
menino aparecer. Todos pensavam que ele tivesse entrado no rio 
para tomar banho morrera afogado. 
Passados três dias, em uma manhã, quando Dona Maria, seu João e 
a filha Nete tomavam café, ouviram uma voz dizendo: 
— Mãe, Pai, Nete, estou chegando! 
E todos foram olhar e viram Tião correndo em direção à sua casa. 
Eles correram ao seu encontro e o abraçaram perguntando: 
— Onde você estava? 
O menino respondeu: 
— Vamos para casa que eu vou falar. 
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Chegando em casa se sentaram e ele falou que quando foi no rio viu 
uma mulher muito bonita e que o lugar era maravilhoso, onde nunca 
tinha visto tanta beleza. 
Até hoje, contam que o menino foi seduzido pela Mãe d’água.  
 
 
Contada, escrita e revisada por Gilmar Loyola dos Santos 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01  
 
Próximo a um rio, havia uma casa onde moravam um casal e dois 
filhos: uma menina e um menino. A senhora se chamava Maria, o 
senhor se chama João, e os filhos Nete e Tião. 

 

Esse discurso inicia-se com a topografia discursiva marcada em “Próximo a 

um rio”. A cenografia tecida é a de uma típica família: um casal e dois filhos. Nota-se 

pela escolha dos nomes próprios das personagens, Maria, João, Nete e Tião, a 

presença da influência europeia, com seus nomes típicos.  A cenografia é apoiada 

em uma cena estereotipada: a de uma casinha com uma família reunida. Não há 

referência ao universo do indígena. 

 
Recorte 02 
 
O rio, próximo a casa, era onde Maria lavava as roupas e as 
vasilhas. 
Um dia, pela manhã, Maria falou para Tião: 
— Meu filho, vá no rio lavar o canecão e o coador de café. 
Tião, muito obediente, foi cumprir o pedido da mãe. Ao chegar no rio, 
lavou o canecão e o coador de café e ao andar alguns metros à beira 
do rio, em direção à sua casa, ouviu um barulho, parecia batidas de 
um tambor. 

 
Cada discurso constrói, em sua dupla modalidade, uma dêixis enunciativa. 

As marcas “próximo a casa” e “no rio” sugerem uma delimitação mais clara do 

espaço discursivo no qual os sentidos propostos pela cenografia vão circular. A 

cenografia criada, nesse excerto, é a de uma mulher que ao lavar as roupas no rio 

solicita ao filho que atenda a um pedido seu.  

 

Recorte 03 
 
Então virou-se e viu uma linda mulher. Ela estava com a parte da 
cintura para baixo dentro d’água e sua beleza era encantadora. 
A moça falou: 
— Vem menino, vem comigo, vem conhecer a minha casa. 
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E Tião, encantado com sua beleza, foi em sua direção. Quando 
chegou próximo à mulher, ela agarrou a mão do menino e juntos 
mergulharam para o fundo do rio. 
Preocupada com o filho, Dona Maria foi para o rio chamá-lo. 
Chegando lá não viu o menino e começou a gritar: 

 

É nesse fragmento que se constrói a cenografia da aparição de uma linda 

mulher, a mãe d’água, como é legitimado em “Então virou-se e viu uma linda mulher. 

Ela estava com a parte da cintura para baixo dentro d’água e sua beleza era 

encantadora”. O ethos que se constitui nesse recorte revela um enunciador que 

assume uma posição de conhecimento desse fato místico, ao integrar na cenografia 

não somente o interdiscurso místico, folclórico, mas interdiscursos retirados de 

outros campos, o que reforça o tema. Esse conhecimento valida o dizer do 

enunciador, confere-lhe credibilidade, afiançada por um indígena conhecedor desses 

fatos, que possui o estereótipo social confirmado na sociedade indígena. 

Ao inserir a fala da linda mulher, “— Vem menino, vem comigo, vem 

conhecer a minha casa”, notamos a presença do interdiscurso da conquista, da 

sedução.  A cenografia evoca a imagem da mulher, com estereótipo de sedutora, 

linda, encantadora, como vemos em “E Tião, encantado com sua beleza, foi em sua 

direção. Quando chegou próximo à mulher, ela agarrou a mão do menino e juntos 

mergulharam para o fundo do rio”. 

O enunciado “Preocupada com o filho, Dona Maria foi para o rio chamá-lo. 

Chegando lá não viu o menino e começou a gritar” [grifo nosso]  mostra a cenografia 

de uma mãe preocupada com o filho. Diante da expressividade dessa cenografia, 

marcada por um tom preocupado, como está legitimado em “Preocupada com o 

filho, começou a gritar”, o co-enunciador está preparado para entender o que aflige a 

mãe. Essa cena validada aproxima o enunciador do co-enunciador legitimando a 

rede de sentidos. Contudo, esse lugar passa a ser o cenário da angústia da mãe. 

Depreende-se da materialidade linguística um discurso contraditório, pois embora 

exista o discurso de preocupação, há a presença do discurso da sedução. 

 

Recorte 04 
 
— Tião, Tião, onde você está? 
Depois de muito tempo que estava procurando seu filho, chegou 
próximo do lugar onde lavava as vasilhas, olhou para o chão e viu o 
canecão e o coador de café. Ela desesperada, voltou para casa 
chorando e falando: 
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— Meu filho sumiu! Meu filho sumiu! 
 

O uso do discurso direto, inserindo a voz da mãe, como está inscrito em “— 

Tião, Tião, onde você está?” e em “Ela desesperada, voltou para casa chorando e 

falando: — Meu filho sumiu! Meu filho sumiu!”, assume a função de criar 

autenticidade, indicando que as palavras relatadas no discurso são aquelas 

realmente proferidas, o que desperta nos co-enunciadores o sentido de realidade.  

O tom de desespero apoia-se sobre a dupla figura do enunciador: seu 

caráter (conjunto de traços psicológicos) e sua corporalidade (maneira de vestir, 

movimentar-se dentro do espaço social) que se materializam em uma maneira de 

dizer. Cabe ao co-enunciador incorporar ou não esse corpo criado na e pela 

enunciação, da qual emerge um ethos.  

 
Recorte 05 
 
E todos ficaram desesperados, procuraram o dia todo e não o 
encontraram. Aquele dia foi passando, chegou a noite e nada do 
menino aparecer. Todos pensavam que ele tivesse entrado no rio 
para tomar banho morrera afogado. 
Passados três dias, em uma manhã, quando Dona Maria, seu João e 
a filha Nete tomavam café, ouviram uma voz dizendo: 
— Mãe, Pai, Nete, estou chegando! 
E todos foram olhar e viram Tião correndo em direção à sua casa. 
Eles correram ao seu encontro e o abraçaram perguntando: 
— Onde você estava? 
O menino respondeu: 
— Vamos para casa que eu vou falar. 
Chegando em casa se sentaram e ele falou que quando foi no rio viu 
uma mulher muito bonita e que o lugar era maravilhoso, onde nunca 
tinha visto tanta beleza. 
Até hoje, contam que o menino foi seduzido pela Mãe d’água.  

 

O uso de indicadores espaciais e temporais, como “passados três dias” “em 

uma manhã”, “quando Dona Maria, seu João e a filha Nete tomavam café”, 

“Chegando em casa”, “Até hoje”, legitimam o dizer do enunciador, ao trazer o co-

enunciador para a cena. Os modos de enunciação manifestam uma cenografia que 

se alterna: a princípio só se apresenta a mãe e o filho e, ao final, a cenografia é a de 

uma família reunida ao redor da mesa para o café, cena validada na memória 

coletiva, mas não comum na comunidade tupiniquim.  

Além dessa cenografia, temos a do retorno do filho que estava 

desaparecido. Os dois fragmentos que seguem, “Chegando em casa se sentaram e 
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ele falou que quando foi no rio viu uma mulher muito bonita e que o lugar era 

maravilhoso, onde nunca tinha visto tanta beleza” e “Até hoje, contam que o menino 

foi seduzido pela Mãe d’água” confirmam o interdiscurso do inusitado, do 

sobrenatural, do místico que atravessa a construção do discurso indígena. Confirma-

se, sobretudo, o discurso da sedução no final do discurso. Mais uma vez, 

confirmamos que é graças à competência interdiscursiva que as relações 

interdiscursivas são sustentadas. 

Por fim, destacamos que o modo de coesão traz a construção da sintaxe de 

modo simples, o que auxilia na representação da simplicidade desse discurso, 

colaborando na construção do tema. 

 

Discurso 34 
 
O velho e o rapaz 
 
Em um lugar distante, havia uma casa onde moravam um velho com 
sua esposa e suas três filhas. Uma dessas filhas queria se casar, 
mas decidiu que só se casaria com um rapaz que tivesse o mesmo 
pensamento dela. 
Certo dia, o velho saiu para fazer uma pequena compra. Chegando 
na quitanda, entrou um rapaz que levava consigo um guarda-chuva e 
um par de sapato.  
Ambos começaram a conversar. 
Conversa vai, conversa vem, após fazer a compra, o velho seguiu 
caminho de volta à casa e o rapaz o acompanhou. Ao andarem uma 
certa distância, encontraram um rio sem ponte. O rapaz então pegou 
seu par de sapato que carregava nas costas e o calçou. Depois de 
terem atravessado o rio, os tirou novamente. O velho, por sua vez, 
ficou pensando: 
— Este rapaz deve ser louco! 
Os dois continuaram a caminhada conversando e, mais adiante, 
passando embaixo de uma mata, o rapaz armou o guarda-chuva. 
Encabulando, o velho continuou pensando:  
— Este rapaz é um louco! 
Depois de terem atravessado a mata, o rapaz desarmou o guarda-
chuva e continuou o caminho conversando com o velho. 
Após uma longa caminhada, finalmente avistaram a plantação e a 
casa do velho. 
Passando pela plantação, o velho disse: 
— Essa aqui é minha plantação de arroz. 
O rapaz respondeu: 
— Sua plantação está comida. 
O velho, todo pensativo, chegando em casa disse: 
— E essa aqui é minha casa! 
E o rapaz, cheio de suas idéias, respondeu: 
— O esteio de sua casa está quebrado.  
Mesmo encabulado com as reações do rapaz, o velho convidou para 
entrar e jantar com a família, pois já era tarde. 
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O rapaz aceitou o convite. Acomodou–se num canto e continuou a 
conversa com o velho.  
O velho pediu à sua esposa que preparasse uma galinha para o 
jantar. Tomando a liberdade, o rapaz pediu à senhora que 
preparasse a galinha inteira, sem cortá-la em pedaços. E assim fez 
senhora. 
Depois de pronto o jantar, ao se sentarem à mesa e antes mesmo de 
começaram a comer, o rapaz repartiu a galinha, dando a cabeça 
para a velha, as asas para as filhas, os pés para o velho e comeu 
todo o resto. 
Após o jantar, confuso com tais atitudes do rapaz, o velho chamou a 
família num canto e falou: 
Esse rapaz deve ser louco. Ele veio me acompanhando e quando 
chegamos ao rio, ele calçou os sapatos. 
A filha que queria se casar, fez o seguinte comentário: 
— Ele tem razão, papai, porque dentro do rio pode ter um pedaço de 
vidro ou outras coisas e pode cortar o pé. Já na estrada, ele está 
vendo o que tem à sua frente.  
—Nesse ponto o velho concordou a com a filha, mais continuou a 
contar: 
_ Quando passamos na mata ele armou o guarda-chuva. 
A filha, novamente, interferiu: 
— Ao armar o guarda-chuva, papai, ele estava pensando que 
poderia cair um galho ou pedaço de pau na sua cabeça e fazendo 
isso se protegeu. 
O velho concordou novamente com sua filha e continuou sua 
conversa: 
— Ao passarmos pela plantação e chegarmos em casa, ele disse 
que a plantação já está comida e o esteio da nossa casa está 
quebrado. Não consegui entender. 
Mais uma vez, a filha falou: 
— Papai, faz sentindo, porque plantação, mesmo sem esta colhida, é 
o que vai pagar a nossa dívida na venda, pois não temos dinheiro. E 
o esteio é o senhor que já está velho, próximo a morrer. 
O velho continuou falando: 
— E agora, no jantar ao repartir a galinha, deu a cabeça para sua 
mãe, as asas para vocês, os pés para mim e comeu todo o resto. 
A filha de novo, respondeu-lhe: 
— Veja, papai, ele deu a cabeça para mamãe porque ela é a cabeça 
da casa, os pés para o chefe que é o senhor e asas para nós, porque 
um dia nós vamos nos casar e ir embora. 
Encabulado com as considerações da filha, o velho ficou com o ar 
pensativo durante um longo momento, depois acabou concordando. 
Realmente o rapaz tinha razão.  
Por ter adivinhado seu pensamento, o rapaz pediu a moça em 
casamento e a mesma aceitou.  
 
Contada por Américo Gomes 
Escrita por Marli da Penha Vieira Gomes dos Santos 

 

A seguir, procedemos à análise. 
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Recorte 01 
 

Em um lugar distante, havia uma casa onde moravam um velho com 
sua esposa e suas três filhas. Uma dessas filhas queria se casar, 
mas decidiu que só se casaria com um rapaz que tivesse o mesmo 
pensamento dela. 
Certo dia, o velho saiu para fazer uma pequena compra. Chegando 
na quitanda, entrou um rapaz que levava consigo um guarda-chuva e 
um par de sapato.  
Ambos começaram a conversar. 
Conversa vai, conversa vem, após fazer a compra, o velho seguiu 
caminho de volta à casa e o rapaz o acompanhou. Ao andarem uma 
certa distância, encontraram um rio sem ponte. O rapaz então pegou 
seu par de sapato que carregava nas costas e o calçou. Depois de 
terem atravessado o rio, os tirou novamente. O velho, por sua vez, 
ficou pensando: 
— Este rapaz deve ser louco! 
Os dois continuaram a caminhada conversando e, mais adiante, 
passando embaixo de uma mata, o rapaz armou o guarda-chuva. 
Encabulando, o velho continuou pensando:  
— Este rapaz é um louco! 
Depois de terem atravessado a mata, o rapaz desarmou o guarda-
chuva e continuou o caminho conversando com o velho. 
Após uma longa caminhada, finalmente avistaram a plantação e a 
casa do velho. 
Passando pela plantação, o velho disse: 
— Essa aqui é minha plantação de arroz. 
O rapaz respondeu: 
— Sua plantação está comida. 
O velho, todo pensativo, chegando em casa disse: 
— E essa aqui é minha casa! 
E o rapaz, cheio de suas idéias, respondeu: 
— O esteio de sua casa está quebrado.  
Mesmo encabulado com as reações do rapaz, o velho convidou para 
entrar e jantar com a família, pois já era tarde. 
O rapaz aceitou o convite. Acomodou–se num canto e continuou a 
conversa com o velho.  
O velho pediu à sua esposa que preparasse uma galinha para o 
jantar. Tomando a liberdade, o rapaz pediu à senhora que 
preparasse a galinha inteira, sem cortá-la em pedaços. E assim fez 
senhora. 
 

Nesse discurso, acenamos para categorias já levantadas nos discursos 18 

(A moça misteriosa) e 21 (A mulher rica e a pobre) como contraponto para reforçar 

as que se repetem. 

A cenografia desse excerto apresenta, já no início, a topografia discursiva 

que delimita a cena e dá lugar ao enunciador e co-enunciador, como atestamos em: 

 

 Em um lugar distante, havia uma casa onde moravam um velho com 
sua esposa e suas três filhas. Uma dessas filhas queria se casar, 
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mas decidiu que só se casaria com um rapaz que tivesse o mesmo 
pensamento dela. 
 

O enunciador dá pistas discursivas ao longo do discurso para que o co-

enunciador se insira na cena e ocupe um lugar na cenografia engendrada. O 

discurso direto, por sua vez, presente em todo o discurso, colabora para enlaçar o 

co-enunciador a construir o tema, pois a cenografia construída sinaliza a imagem 

discursiva do rapaz como alguém que tem comportamentos aparentemente de 

alguém que é “louco”. Vejamos nos fragmentos que seguem: 

 
O rapaz então pegou seu par de sapato que carregava nas costas e 
o calçou. Depois de terem atravessado o rio, os tirou novamente. O 
velho, por sua vez, ficou pensando: 
— Este rapaz deve ser louco! 
Os dois continuaram a caminhada conversando e, mais adiante, 
passando embaixo de uma mata, o rapaz armou o guarda-chuva. 
Encabulando, o velho continuou pensando:  
— Este rapaz é um louco! 
Depois de terem atravessado a mata, o rapaz desarmou o guarda-
chuva e continuou o caminho conversando com o velho. 

 

Tal como acenamos no discurso 21 (A mulher rica e a pobre), o fiador 

confere a si mesmo uma identidade compatível com o mundo que ele constrói em 

seu enunciado, incorporando o lugar daquele que tem saber. A incorporação do co-

enunciador no discurso vai além da identificação com o fiador, pois é o mundo ético 

dos que fazem o bem, do qual o fiador participa, que dá acesso a essa incorporação. 

Constrói-se um ethos discursivo de alguém que possui saber. 

 
Recorte 02 
 
Depois de pronto o jantar, ao se sentarem à mesa e antes mesmo de 
começaram a comer, o rapaz repartiu a galinha, dando a cabeça 
para a velha, as asas para as filhas, os pés para o velho e comeu 
todo o resto. 
Após o jantar, confuso com tais atitudes do rapaz, o velho chamou a 
família num canto e falou: 
Esse rapaz deve ser louco. Ele veio me acompanhando e quando 
chegamos ao rio, ele calçou os sapatos. 
A filha que queria se casar, fez o seguinte comentário: 
— Ele tem razão, papai, porque dentro do rio pode ter um pedaço de 
vidro ou outras coisas e pode cortar o pé. Já na estrada, ele está 
vendo o que tem à sua frente.  
— Nesse ponto o velho concordou a com a filha, mais continuou a 
contar: 
— Quando passamos na mata ele armou o guarda-chuva. 
A filha, novamente, interferiu: 
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— Ao armar o guarda-chuva, papai, ele estava pensando que 
poderia cair um galho ou pedaço de pau na sua cabeça e fazendo 
isso se protegeu. 
O velho concordou novamente com sua filha e continuou sua 
conversa: 
— Ao passarmos pela plantação e chegarmos em casa, ele disse 
que a plantação já está comida e o esteio da nossa casa está 
quebrado. Não consegui entender. 
Mais uma vez, a filha falou: 
— Papai, faz sentindo, porque plantação, mesmo sem esta colhida, é 
o que vai pagar a nossa dívida na venda, pois não temos dinheiro. E 
o esteio é o senhor que já está velho, próximo a morrer. 
O velho continuou falando: 
— E agora, no jantar ao repartir a galinha, deu a cabeça para sua 
mãe, as asas para vocês, os pés para mim e comeu todo o resto. 
A filha de novo, respondeu-lhe: 
— Veja, papai, ele deu a cabeça para mamãe porque ela é a cabeça 
da casa, os pés para o chefe que é o senhor e asas para nós, porque 
um dia nós vamos nos casar e ir embora. 
Encabulado com as considerações da filha, o velho ficou com o ar 
pensativo durante um longo momento, depois acabou concordando. 
Realmente o rapaz tinha razão.  
Por ter adivinhado seu pensamento, o rapaz pediu a moça em 
casamento e a mesma aceitou.  

 

Tal como acenamos no discurso 21 (A mulher rica e a pobre) identificamos 

neste excerto (02) o entrecruzamento de diversos discursos que são regidos por um 

sistema de restrições semânticas que direcionam as relações interdiscursivas 

materializadas discursivamente. Desse modo, destacamos a presença de um 

discurso de conhecimento/sabedoria, como verificamos nos fragmentos a seguir:  

“Encabulado com as considerações da filha, o velho ficou com o ar pensativo 

durante um longo momento, depois acabou concordando. Realmente o rapaz tinha 

razão”.  

É a voz enunciativa da moça que apresenta para o pai a compreensão das 

ações que o rapaz foi realizando ao longo do caminho, como verificamos em: 

 

A filha que queria se casar, fez o seguinte comentário: 
— Ele tem razão, papai, porque dentro do rio pode ter um pedaço de 
vidro ou outras coisas e pode cortar o pé. Já na estrada, ele está 
vendo o que tem à sua frente.  
A filha, novamente, interferiu: 
— Ao armar o guarda-chuva, papai, ele estava pensando que 
poderia cair um galho ou pedaço de pau na sua cabeça e fazendo 
isso se protegeu. 
Mais uma vez, a filha falou: 
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— Papai, faz sentindo, porque plantação, mesmo sem esta colhida, é 
o que vai pagar a nossa dívida na venda, pois não temos dinheiro. E 
o esteio é o senhor que já está velho, próximo a morrer. 
A filha de novo, respondeu-lhe: 
— Veja, papai, ele deu a cabeça para mamãe porque ela é a cabeça 
da casa, os pés para o chefe que é o senhor e asas para nós, porque 
um dia nós vamos nos casar e ir embora. 

 
Nesse excerto, torna-se presentificado o tom moralizante a respeito da 

sabedoria, pois o jovem e a moça, mesmo sem tanta idade, tinham muitos 

conhecimentos, como observamos em:  

 

Encabulado com as considerações da filha, o velho ficou com o ar 
pensativo durante um longo momento, depois acabou concordando. 
Realmente o rapaz tinha razão.  

 

Ao término do discurso, temos um final que nos remete ao discurso do conto 

de fadas, como podemos verificar em: 

 
Por ter adivinhado seu pensamento, o rapaz pediu a moça em 
casamento e a mesma aceitou.  

 

Discurso 35 

 

São Benedito 

 
Em uma cidadezinha, morava uma mulher chamada Tereza. Ela era 
fielmente devota de São Benedito, a ponto de se prostrar diante de 
uma imagem e perder horas e horas de sono para atender tal 
devoção. 
Certa noite, estando Dona Tereza em sua casa, toda cuidadosa na 
preparação do jantar, fazendo galinha frita com arroz e feijão, 
aparece um homem pretinho, com a aparência idêntica à de São 
Benedito. Muito entusiasmada e glorificada, pensando ser o santo, 
Dona Tereza diz: 
— Vamos entrar! Que honra e benção ter a presença de tão 
importante pessoa na minha casa! 
E, assim, Dona Tereza recebe o homem, com muita delicadeza, 
reunindo toda a família para jantar e, depois, dedicando alguns 
minutos para a oração do terço. 
Toda confiante no tal homem, Dona Tereza, depois de toda 
cerimônia de recepção, o convida para dormir em sua casa. 
Com isso, prepara um lugar aconchegante para que o homem possa 
dormir confortavelmente. 
Mas, não sabe Dona Tereza o que a espera... 
Dona Tereza lhe mostra o lugar para dormir, o deixa a vontade e 
segue seu caminho até o seu quarto. 
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No outro dia, ainda muito feliz pela presença de São Benedito em 
sua casa e, preocupada em preparar um bom café para o santo, 
Dona Tereza vai ao lugar onde o deixou dormindo para chamá-lo. E 
ai? Cadê São Benedito? 
Olhou, então, pela porta e, lá se vai São Benedito carregando a única 
botija de gás que Dona Tereza tinha. 

 
Contada e escrita por Marli. 

 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01 
 
Em uma cidadezinha, morava uma mulher chamada Tereza. Ela era 
fielmente devota de São Benedito, a ponto de se prostrar diante de 
uma imagem e perder horas e horas de sono para atender tal 
devoção. 

 

O dêitico espacial “Em uma cidadezinha” marca a topografia discursiva já 

instalando a cenografia de uma mulher religiosa devota de São Benedito. 

Verificamos que o nome Tereza remete à tradição ocidental, pois é muito comum de 

pessoas não índias. O tom discursivo mostra um certo desdém, como atestamos em 

“[...] perder horas e horas de sono para atender tal devoção”. 

A enunciação se apoia em outros discursos, mesmo que não sejam 

explicitados (heterogeneidade constitutiva). Aqui é o caso, por exemplo, do discurso 

da submissão, do discurso da devoção, tecido no discurso, como vemos em: “Ela 

era fielmente devota de São Benedito, a ponto de se prostrar diante de uma imagem 

e perder horas e horas de sono para atender tal devoção” [grifos nossos]. Aqui, a 

competência interdiscursiva é essencial para que o enunciador produza e interprete 

esses enunciados, os quais advêm de outra formação discursiva. 

Temos presente, nesse excerto, uma intertextualidade interna, pois a 

questão do discurso religioso está muito presente no discurso indígena devido à 

colonização dos europeus, que ensinaram os princípios cristãos a esse povo. O 

tema “devoção a São Benedito” é imposto, pois ele foi obrigado a ser integrado ao 

discurso indígena. Essa temática aparece em mais dois discursos indígenas, 

discurso 07 (O filho da virgem) e discurso 09 (São Benedito e o pescador). 

O enunciador, ao utilizar a materialidade linguística “tal devoção” e “perder 

horas e horas de sono”, dá corpo a um enunciador que desdenha daquele que é 

fielmente devoto de São Benedito. A escolha do código linguageiro “São Benedito”, 
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“imagem”, “devoção”, “o santo”, “benção”, “a oração do terço” faz com que o 

enunciador marque seu posicionamento no campo discursivo religioso de viés 

católico, como também já identificamos no discurso 07 (O filho da virgem) e 09 (São 

Benedito e o pescador). 

 

Recorte 02 
 
Certa noite, estando Dona Tereza em sua casa, toda cuidadosa na 
preparação do jantar, fazendo galinha frita com arroz e feijão, 
aparece um homem pretinho, com a aparência idêntica à de São 
Benedito. Muito entusiasmada e glorificada, pensando ser o santo, 
Dona Tereza diz: 
— Vamos entrar! Que honra e benção ter a presença de tão 
importante pessoa na minha casa! 
E, assim, Dona Tereza recebe o homem, com muita delicadeza, 
reunindo toda a família para jantar e, depois, dedicando alguns 
minutos para a oração do terço. 

 

Já no início desse excerto temos a marca temporal “Certa noite”, delimitando 

a cena. Na cenografia engendrada, a de uma senhora zelosa que prepara o jantar 

para a família, há a chegada de um homem pretinho cuja aparência era idêntica ao 

santo de devoção da senhora, como atestamos em: “Certa noite, estando Dona 

Tereza em sua casa, toda cuidadosa na preparação do jantar, fazendo galinha frita 

com arroz e feijão, aparece um homem pretinho, com a aparência idêntica à de São 

Benedito”. É nessa materialidade linguística que percebemos, na voz da instância 

enunciativa, um tom de desdém em “um homem pretinho”, especialmente pela 

escolha do adjetivo no diminutivo. Notamos também, como já identificamos no 

discurso 07 e no discurso 09, a presença do discurso do preconceito racial. 

O homem, que não é São Benedito, é tratado como tal, devido à 

ingenuidade da mulher, como é legitimado em “Muito entusiasmada e glorificada, 

pensando ser o santo, Dona Tereza diz: — Vamos entrar! Que honra e benção ter a 

presença de tão importante pessoa na minha casa!”. Com a inserção da fala da 

mulher, - uso do discurso direto -, o enunciador aproxima o co-enunciador da cena. 

Este, então, passa a ser enlaçado nessa cenografia. 

 

Recorte 03 
 
Toda confiante no tal homem, Dona Tereza, depois de toda 
cerimônia de recepção, o convida para dormir em sua casa. 
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Com isso, prepara um lugar aconchegante para que o homem possa 
dormir confortavelmente. 
Mas, não sabe Dona Tereza o que a espera... 
 
Dona Tereza lhe mostra o lugar para dormir, o deixa a vontade e 
segue seu caminho até o seu quarto. 
No outro dia, ainda muito feliz pela presença de São Benedito em 
sua casa e, preocupada em preparar um bom café para o santo, 
Dona Tereza vai ao lugar onde o deixou dormindo para chamá-lo. E 
ai? Cadê São Benedito? 
Olhou, então, pela porta e, lá se vai São Benedito carregando a única 
botija de gás que Dona Tereza tinha. 

 

Há, nesses últimos excertos, o tom de desconfiança, expresso 

principalmente pela marca linguística “Toda confiante no tal homem” [grifo nosso]. A 

cenografia construída é a do acolhimento, da confiança. Contudo, no último 

fragmento o enunciador desvela um tom de ingenuidade, desvelando a inocência da 

mulher, como está materializado em “No outro dia, ainda muito feliz pela presença 

de São Benedito em sua casa e, preocupada em preparar um bom café para o 

santo, Dona Tereza vai ao lugar onde o deixou dormindo para chamá-lo. E aí? Cadê 

São Benedito? 

É apenas em “[...] lá se vai São Benedito carregando a única botija de gás 

que Dona Tereza tinha” que o enunciador revela expressamente que o tal homem 

não é São Benedito, mas sim um ladrão. Observamos o discurso “nem tudo o que 

parece é” e o da devoção cega de alguns fiéis. Essa incompatibilidade permite um 

mecanismo necessário e regular capaz de construir o discurso que analisamos, o 

qual apreende o discurso do Outro e o interpela no interior de seu fechamento 

discursivo por intermédio de uma rede de interação semântica na qual se instala a 

polêmica.  

Assim, com base nesses indícios textuais, o co-enunciador vai construindo 

um ethos discursivo conhecedor das crenças que assinalam o modo de viver atual 

dos tupiniquins. O enunciador não procura somente desvelar o discurso, mas 

também construir significados abrangentes, apresentando um caráter e uma 

corporalidade que se tornam presentificados no funcionamento discursivo.  
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Discurso 36  
 
O valente caçador 
 
Há muitos anos em Jundiaquara, uma pequena cidade morava, 
Maneco, um grande contador de vantagens que era considerado um 
grande medroso. Nesta mesma cidade havia uma onça assustando a 
população. 
Certo dia, Maneco resolveu reunir seus amigos e fazer-lhes um 
desafio: 
— Para mostrar-lhes que não sou nenhum medroso, vou pegar essa 
onça que vive assustando a comunidade. 
Então, à noite, Maneco vestiu sua roupa, pegou a espingarda e saiu. 
Chegando à mata, ele começou a tremer e sentiu calafrios. Pensou 
até em desistir, mas depois repensou e disse: 
— Não sou medroso, eu vou pegar essa onça, tenho que mostrar 
para todos que sou muito valente! 
Entrou então pela mata à procura da onça. 
Depois de já ter andado várias horas mata a dentro, Maneco ouviu 
um barulho e ficou desesperado. 
Procurando um lugar para se esconder, avistou a tão assustadora 
onça e, ao invés de matá-la ele subiu numa árvore. 
A onça foi chegando devagarinho e parou embaixo da árvore, ficando 
ali por algumas horas. 
Maneco, morrendo de medo, ficou imaginando como sair dali. Depois 
de um certo tempo, a onça resolveu sair e Maneco, logo em seguida, 
desceu da árvore. Mas ele era tão idiota e medroso que nem esperou 
a onça se afastar. 
A onça ouviu os barulhos, e vendo Maneco saiu correndo atrás dele.  
Ele, desesperado, saiu correndo e gritando por socorro. Correu 
várias horas até que avistou sua casa. Todos o aguardavam 
anciosos, pois estavam preocupados com sua demora. Foi aí que 
não agüentando mais, entrou de casa adentro, subiu o esteio e gritou 
para todos que ali estavam: 
— Mate essa daí que eu vou buscar a outra.  
Coitado do Maneco, não teve tempo nem para se limpar... 
 
Contada por Américo Gomes 
Escrita por Marli da Penha V. dos Santos 
 

A seguir, procedemos à análise. 

Neste primeiro excerto, a cenografia é engendrada pela cena do 

aparecimento de um homem chamado Maneco que, pelos indícios textuais, aparenta 

ser um contador de vantagens, quando, na verdade, é um grande medroso. A 

escolha de um nome cuja origem é europeia já desvela, de certa forma, o 

apagamento da identidade do indígena. A dêixis discursiva estabelece a cenografia, 

marcada pela cronografia “Há muitos anos” e pela topografia “em Jundiaquara”, 

como podemos atestar no excerto a seguir: 
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Há muitos anos em Jundiaquara, uma pequena cidade morava, 
Maneco, um grande contador de vantagens que era considerado um 
grande medroso. Nesta mesma cidade havia uma onça assustando a 
população. 

 

Ao longo do discurso, o enunciador continua a construir a cenografia e 

apresenta as atitudes que comprovam o fato de que não era medroso, o que 

contribui para a construção do tema pelo enunciador. O enunciador dá pistas 

materializadas discursivamente sobre o comportamento de Maneco, o que consolida 

a temática, como vemos em: 

 

— Para mostrar-lhes que não sou nenhum medroso, vou pegar essa 
onça que vive assustando a comunidade. 
Então, à noite, Maneco vestiu sua roupa, pegou a espingarda e saiu. 
Chegando à mata, ele começou a tremer e sentiu calafrios. Pensou 
até em desistir, mas depois repensou e disse: 
— Não sou medroso, eu vou pegar essa onça, tenho que mostrar 
para todos que sou muito valente! 
Entrou então pela mata à procura da onça. 
Procurando um lugar para se esconder, avistou a tão assustadora 
onça e, ao invés de matá-la ele subiu numa árvore. 
Mas ele era tão idiota e medroso que nem esperou a onça se afastar. 
Todos o aguardavam anciosos, pois estavam preocupados com sua 
demora. Foi aí que não agüentando mais, entrou de casa adentro, 
subiu o esteio e gritou para todos que ali estavam: 
— Mate essa daí que eu vou buscar a outra.  

 
O enunciador faz uso do discurso indireto dando voz enunciativa a Maneco, 

evidenciando a forma como o enunciador se insere na cenografia, como aquele que 

diz ser, mas não é.  O enunciador revela o seu ethos na medida em que mostra o 

caráter e a corporalidade de Maneco na cenografia. 

A cenografia, destacada no excerto abaixo, engendra um discurso jocoso 

desvelando a imagem de Maneco como uma pessoa que se supõe dotada de 

coragem, mas que de fato não passa de um medroso, como atestamos nos 

enunciados que seguem: 

 

Ele, desesperado, saiu correndo e gritando por socorro. Correu 
várias horas até que avistou sua casa. Todos o aguardavam 
anciosos, pois estavam preocupados com sua demora. Foi aí que 
não agüentando mais, entrou de casa adentro, subiu o esteio e gritou 
para todos que ali estavam: 
— Mate essa daí que eu vou buscar a outra.  
Coitado do Maneco, não teve tempo nem para se limpar... 
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Por fim, podemos dizer que o discurso indígena trata o medo de forma 

engraçada.  

 

 

4.4 Análise dos discursos da aldeia Pau-Brasil 

 

Discurso 37 
 
 
O caracará45 e o urubu 
 
No meio da mata, a caminho de sua casa, um cachorro encontrou 
um animal morto pensou: 
— Ôba! Vou ter muita comida! 
No dia seguinte, no mesmo local, um urubu estava querendo comer 
aquela carniça insuportável. Com fome, o urubu tentava pousar em 
cima da carniça para alimentar-se, mas o cachorro não deixava 
porque queria que a carne se decompusesse para aproveitar-se 
somente do osso. 
O urubu tentou se apoderar da carniça por vários dias, mas não 
obteve sucesso. Na mesma árvore que estava o urubu faminto, 
pousou um caracará que também passou a observar a carniça e 
esperar por uma oportunidade para comê-la. 
Então, começou a disputa. 
O caracará fingindo não ser muito esperto, virou para o urubu e 
disse: 
— Cachorro não tem inteligência. 
O urubu quase caindo de fome de cima da árvore respondeu: 
— Cachorro não tem inteligência, mas quero que me diga que 
inteligência tem você. 
O caracará afirmou: 
— É verdade que não tenho inteligência, se você concorda comigo, 
duas cabeças pensam melhor que uma. 
O caracará e o urubu pensaram num plano que lhes parecia infalível: 
atacar o cachorro com unhas e bicos. Mas a primeira tentativa deles, 
o cachorro abocanhou o caracará e lhe tirou as penas da parte 
traseira. Assustado o caracará disse: 
— Urubu, distraia o cachorro que eu pego a comida, e depois nós 
repartimos. 
Dito e feito. O urubu distraiu o cachorro e o caracará pegou a carniça 
e escapou tanto do cachorro como do urubu. 
É assim que até hoje o coitado do urubu fica sobrevoando à procura 
da carniça que o caracará levou consigo. Toda vez que, lá do alto, 
ele sente um cheiro de carne, desce para ver se o caracará está por 
perto. 
 
 

                                                 
45 O caracará assemelha-se a um urubu. Alimenta-se de insetos, anfíbios, roedores e quaisquer 
outras presas fáceis, pois não é um predador nato. Acompanha os urubus em busca de carniça. 
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Contada por Joaquim da Silva (57 anos) 
Escrita por Valdemir Almeida Silva 
Revisada por educadores indígenas 
 

A seguir, procedemos à análise. 
Para a análise desse discurso, remetemo-nos aos discursos 08 (Urubu), 15 

(A existência do sapo) e 25 (O coelho vaidoso) no intuito de reforçarmos categorias 

que se repetem.  

Quanto à cenografia, temos instalada a dêixis discursiva com a topografia 

“No meio da mata”. Novamente a cena é peculiar ao discurso literário em que os 

personagens são animais que ganham voz enunciativa. Nesse caso, como nos 

demais discursos analisados, o discurso busca fazer circular uma explicação para 

algo relativo à natureza, busca explicar por que o urubu quando está à procura de 

alimento/carniça encontra o caracará. Aquele que conhece este pássaro logo infere 

que ele poderá fazer alguma trapaça, pois na natureza ele se aproveita das 

situações para ir aonde o urubu está. 

A presença do discurso literário e do discurso folclórico é nítida nesse 

discurso. É por intermédio da competência interdiscursiva que conseguimos 

relacionar os diferentes campos discursivos, bem como verificar os sistemas de 

restrições de cada um e dar identidade a esse discurso. Notamos, ainda, que não há 

referência a um código linguageiro indígena.  

O tom que perpassa o discurso é o de esperteza, como pode ser validado 

em:  

 

Assustado o caracará disse: 
— Urubu, distraia o cachorro que eu pego a comida, e depois nós 
repartimos. 
Dito e feito. O urubu distraiu o cachorro e o caracará pegou a carniça 
e escapou tanto do cachorro como do urubu. 
 

Também identificamos nesse discurso o emprego do discurso direto para 

inserir a voz enunciativa das personagens e tornar a cena mais próxima do co-

enunciador, como verificamos em:   

 
Então, começou a disputa. 
O caracará fingindo não ser muito esperto, virou para o urubu e 
disse: 
— Cachorro não tem inteligência. 
O urubu quase caindo de fome de cima da árvore respondeu: 
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— Cachorro não tem inteligência, mas quero que me diga que 
inteligência tem você. 
 

Essa prática discursiva é construída com o auxílio da intertextualidade 

externa, que busca nos discursos outros uma relação de compatibilidade citável ou 

não. Ademais, o co-enunciador precisa depreender certos conhecimentos que 

circulam socialmente, presentes no interdiscurso e na memória discursiva.  

Destacamos, ainda, que a temática nesse discurso se constitui vinculada ao 

interdiscurso e ao modo de coesão, que garantem a manutenção desse discurso. 

 

Discurso 38 
 

A mulher e a cobra 
 
Na aldeia de Pau-Brasil, próximo ao rio Guaxindiba morava um casal: 
Mané Guinelo e Graça. Graça se encontrava próximo aos dias de dar 
à luz. 
Certo dia, ela amanheceu sentindo muitas dores e pediu ao marido 
para chamar a parteira porque havia chegado o grande momento. 
Graça deu à luz a um forte menino.  
Passados alguns dias, Graça e o seu filho começaram a ficar com 
uma aparência amarelada. Então, Mané Guinelo, preocupado com o 
que estava acontecendo, passava a noite muito pensativo a olhar 
para a sua esposa e seu filho. 
Um dia, Mané Guinelo percebeu algo muito estranho embaixo da 
cama. Cuidadosamente, abaixou-se e viu que era uma cobra em 
forma de rudia. Desconfiado com aquela cobra, Mané resolveu 
passar a noite acordado para vigiar o que iria acontecer. No meio da 
noite, Graça sempre amamentava seu filho ao mesmo tempo em que 
dormia. Naquela noite, o que viu Mané Guinelo foi aterrador. Uma 
cobra que se encontrava embaixo da cama da Graça, atraída pelo 
cheiro do leite, rastejava ligeiramente até Graça e seu filho, retirava a 
criança do seio da mãe, colocava a extremidade de sua calda na 
boca da criança e ela se amamentava no seio da mulher. 
Foi assim que Mané Guinelo descobriu que era a cobra que estava 
deixando sua esposa e seu filho com aquela aparência amarelada. 
Ele pensou que a única solução seria matar a cobra. Não podendo 
matá-la naquele instante, esperou a cobra se retirar. 
Amanheceu, a cobra voltou para o mesmo local onde costumava 
ficar para dormir. 
Aproveitando o momento certo, Mané Guinelo matou a cobra com 
várias pauladas, e de suas feridas jorrava leite. 
Após ter matado a cobra, nada mais aconteceu. Graça e seu filho 
tomaram remédio para se fortalecerem, não chegando assim a 
morrerem. Mas Graça e Mané Guinelo se desgostaram do lugar por 
aquelas lembranças e então resolveram partir. 
 
Contada por Genira Pinto dos Santos (60 anos)  
Escrita por Keila e Marideia 
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Revisada por educadores da aldeia Pau-Brasil. 
 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Nesse discurso, retomamos questões já levantadas nos textos 07 (O filho da 

virgem) e 32 (Gravidez de Janaúba) como contraponto para reforçar as categorias 

que se repetem. 

Instala-se no discurso uma cenografia que apresenta uma família indígena à 

espera do primeiro filho, cena validada na memória coletiva tupiniquim. Os dêiticos 

espaciais em “Na aldeia de Pau-Brasil, próximo ao rio Guaxindiba” situam a 

topografia na cena enunciativa. A cena enunciativa constrói-se em torno do 

nascimento e do papel paterno: a mulher é apresentada como esposa que necessita 

de cuidados em decorrência da gravidez, e o filho, como forte, possivelmente em 

referência ao indígena tupiniquim. 

Recuperamos o recorte 05 do discurso 07 (O filho da virgem) para mostrar 

que quanto ao modo de coesão, a simplicidade e o detalhe da descrição revelam a 

habilidade do enunciador em construir um discurso cujas restrições semânticas 

revelam as especificidades do discurso indígena.  

Da mesma forma que no recorte 01 do discurso 07 (O filho da virgem), 

observamos o enunciador dando ao discurso um tom de desconfiança, medo, 

preocupação. Temos aqui, em razão da misteriosa situação em torno da mãe e da 

criança, o mesmo tom, como podemos atestar em:  

 

Passados alguns dias, Graça e o seu filho começaram a ficar com 
uma aparência amarelada. Então, Mané Guinelo, preocupado com o 
que estava acontecendo, passava a noite muito pensativo a olhar 
para a sua esposa e seu filho.  

 

É esse fato que vai dando novos rumos à história. A instância enunciativa 

que dá voz e corporalidade ao enunciador pretende apresentar ao co-enunciador as 

dúvidas e os medos gerados pela situação obscura em que mãe e filho estavam. 

Nesse discurso, temos explicitada uma intertextualidade interna com a 

recuperação de dados da própria memória discursiva, pois essa história circula no 

cotidiano dos tupiniquins, como já destacamos nos discursos 07 (O filho da virgem) 

e 32 (Gravidez de Janaúba). 
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A escolha dos nomes Mané e Graça mostra a interferência da cultura 

europeia/aculturação, visto que tais nomes não são comuns na tradição indígena, 

característica que também já assinalamos em análises anteriores. 

Ressaltamos o recorte 02 do discurso 32 (Gravidez de Janaúba), pois ele 

também mostra a presença de um código linguageiro indígena. Nesse discurso, o 

código linguageiro pode ser atestado pelas seguintes escolhas: “aldeia de Pau-

Brasil”, “rio Guaxindiba”, “parteira” e “cobra em forma de rudia”.  

Nesse discurso (38), tal como ocorre no discurso 32 (Gravidez de Janaúba), 

o discurso ativa um mundo ético conhecido dos tupiniquins, pois mostra elementos e 

crenças presentes no cotidiano desse povo. Além disso, vários tons discursivos vão 

sendo desvelados nesse fragmento, como o tom de preocupação, de desconfiança e 

de medo,  verificados nos enunciados a seguir:   

 

Então, Mané Guinelo, preocupado com o que estava acontecendo, 
passava a noite muito pensativo a olhar para a sua esposa e seu 
filho. 
Desconfiado com aquela cobra, Mané resolveu passar a noite 
acordado para vigiar o que iria acontecer.  
Naquela noite, o que viu Mané Guinelo foi aterrador.  

 

À medida que a voz do enunciador explicita as atitudes de Mané, delineia-se 

no discurso um tom cuidadoso e desconfiado, reforçado pelas marcas linguísticas 

“percebeu algo muito estranho”, “cuidadosamente”, “desconfiado” e “vigiar”. 

O ethos discursivo é o de alguém preocupado, que busca mostrar que algo 

estranho estava acontecendo com a mãe e com a criança.  O estatuto do enunciador 

continua a revelar o ethos de preocupado e intrigado, na medida em que apresenta 

os fatos e tenta desvelar o mistério. A constituição do ethos discursivo dá-se em 

função do caráter — esposo fiel e marido preocupado — e da corporalidade que 

corresponde não só a uma compleição corporal de Mané, mas também a sua 

maneira de se movimentar no espaço apresentado.  

Tal qual ocorre no discurso 32 (Gravidez de Janaúba), salvo às devidas 

ressalvas, temos aqui um fato envolto em mistério.  

Ao encontrar a solução para a situação l matar a cobra – Mané restabelece 

sua posição de esposo, embora tenha cometido um ato de vingança, dada a 

descoberta de que era a cobra que deixava esposa e filho com aparência amarela. 



 
 

268 
 

O discurso também se desvela pelo tom de violência, de punição, de 

vingança, de compensação da ofensa em virtude da situação vivenciada por Mané. 

São acrescentadas a esse tom uma corporalidade, uma postura de quem está se 

vingando, o que pode ser observado nas marcas linguísticas “Aproveitando o 

momento certo, Mané Guinelo matou a cobra com várias pauladas”. O indígena 

mostra-se como um sujeito que se apraz em vingar-se, que reage às adversidades. 

Destacamos, nesse discurso, a presença do interdiscurso bíblico, com as 

devidas ressalvas. Referimo-nos à história sobre Eva e a serpente, narrada na 

Gênesis, pois existe o conhecimento, por parte do enunciador, da simbologia da 

serpente, utilizada na tradição indígena. É possível aproximar tal simbologia ao 

discurso bíblico, cujo conhecimento por parte dos indígenas decorre da influência 

dos religiosos que adentraram nas aldeias com o intuito de catequização. 

Percebemos também nesse discurso a presença de outros discursos, o 

discurso místico, o folclórico e o sobrenatural, o que se dá por meio da 

intertextualidade externa. É a relação interdiscursiva entre os discursos que colabora 

para a construção do tema. Por sua vez, os efeitos de sentido se tornam possíveis e 

passam a ser materializados, como já destacamos em recortes dos discursos 07 (O 

filho da virgem) e 32 (Gravidez de Janaúba). 

A cenografia final é a de um casal indígena que deixa a aldeia. Instaura-se a 

cenografia da partida, confirmada pelas marcas linguísticas “Mas Graça e Mané 

Guinelo se desgostaram do lugar por aquelas lembranças e então resolveram partir”. 

 

Discurso 39 

 
O saci 
 
Na aldeia de Pau Brasil, moravam pai filho, os dois sempre 
gostavam de tomar banho em uma gamela. Sempre que acabavam 
o banho, não jogavam a água fora. No verão, fazia muito calor, 
principalmente, à noite. Os dois, como de costume, tomavam banho 
na gamela e dormiam em uma esteira. 
Certo dia, o filho olhou em direção à gamela e viu uma coisa muito 
estranha, fora do normal, com um lenço vermelho na cabeça. O 
filho, assustado, chamou seu pai dizendo: 
— Papai, papai, acorda, olha ali aquela coisa feia. 
— Que foi meu filho? 
O filho, desesperado, quase sem voz apontou em direção à 
gamela. O pai disse: 
— Tem certeza, meu filho, que está vendo alguma coisa? Eu não 
estou vendo nada. 
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O filho respondeu: 
— Tenho, papai, não estou sonhando! 
O pai disse: 
— Você está delirando meu filho, deite e durma pois estou muito 
cansado.  
O pai dormiu, mas seu filho continuou acordado, olhando para a 
cumeeira. E mais uma vez percebeu outra coisa estranha, um vulto 
em torno da casa com forte cheiro de cigarro. 
Assustado abraça forte seu pai, mesmo assim se enche de força e 
coragem e diz: 
— Desta vez esta coisa não escapa. Levantou-se e foi à beira do 
jirau, tirou um galho de tarinha, molhou na água e começou a 
balançar o galho em volta da casa. 
— Agora, companheiro, vá, siga seu caminho, fique sossegado e 
trate seu amigo bem. 
Após estas palavras, o vulto desapareceu e a criança pôde dormir 
tranqüilamente. 

 
Contada por Alzima dos Santos  e Alexandre (30 anos) 
Escrita por Valdemir 
Revisada por Andrea e Marília 

 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01 
 
Na aldeia de Pau Brasil, moravam pai filho, os dois sempre 
gostavam de tomar banho em uma gamela. Sempre que acabavam 
o banho, não jogavam a água fora. No verão, fazia muito calor, 
principalmente, à noite. Os dois, como de costume, tomavam banho 
na gamela e dormiam em uma esteira. 

 

A enunciação construída nesse primeiro fragmento já confere certa realidade 

às cenas: descrevem-se as ações rotineiras/cotidianas, como atestamos em “Os 

dois, como de costume, tomavam banho na gamela e dormiam em uma esteira”. O 

enunciador assume o estatuto de conhecedor dessa realidade e apresenta ao co-

enunciador costumes da aldeia, além de elementos do artesanato, tais como gamela 

e esteira. A dêixis enunciativa situa o espaço dos acontecimentos na cena: “Na 

aldeia de Pau-Brasil”. 

Quanto ao modo de coesão, verificamos que há predominância do tempo 

verbal pretérito imperfeito do indicativo, o que enfatiza a noção de continuidade ou 

até mesmo de duratividade das ações, atestado nas seguintes marcas: “moravam”, 

“gostavam”, “acabavam”, “jogavam”, “tomavam”, “dormiam”. 

A cena validada pelo modo de viver do tupiniquim retrata as tradições em 

que esse povo vivia. O estatuto do enunciador aproxima o co-enunciador ao 
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apresentar um lugar: a aldeia. É a cenografia que desvela, portanto, um mundo ético 

bem peculiar: o do indígena. Ao retratar que os indígenas ainda dormem em uma 

cama com esteira, procura-se estabelecer uma associação entre a vida do sujeito 

indígena e os seus modos de ser, o que permite que o discurso produza efeitos de 

sentido, validados de acordo com a competência interdiscursiva do co-enunciador. 

Desse modo, a cenografia faz emergir um fiador conhecedor das tradições 

indígenas, uma instância subjetiva que é voltada para o universo do indígena. 

A escolha do código linguageiro reforça as restrições semânticas do discurso 

indígena e o ethos do enunciador, sinalizando a imagem do indígena como aquele 

que vive em contato com a própria cultura. Para o mundo ético do enunciador, a vida 

na aldeia não é um mero passatempo, como atestamos em “Os dois, como de 

costume, tomavam banho na gamela e dormiam em uma esteira” [grifo nosso]. O 

enunciador implicitamente convoca o co-enunciador para se inserir nesse universo 

peculiar. Maingueneau (2005b, p. 148) assevera que “todo discurso, seja ele de 

natureza textual ou visual, está submetido a um discurso que de certa forma o 

legitima”.  

 
Recorte 02 
 
Certo dia, o filho olhou em direção à gamela e viu uma coisa muito 
estranha, fora do normal, com um lenço vermelho na cabeça. O 
filho, assustado, chamou seu pai dizendo: 
— Papai, papai, acorda, olha ali aquela coisa feia. 
— Que foi meu filho? 
O filho, desesperado, quase sem voz apontou em direção à 
gamela. O pai disse: 
— Tem certeza, meu filho, que está vendo alguma coisa? Eu não 
estou vendo nada. 

 

Nesse excerto, o enunciador materializa como o saci é visto, materializado 

no enunciado “o filho olhou em direção à gamela e viu uma coisa muito estranha, 

fora do normal”.  

A marca de tempo “Certo dia” e o embreante espacial “ali” constituído pela 

situação de enunciação ancoram a enunciação e instalam a cenografia. Quanto ao 

modo de coesão, há a predominância do pretérito perfeito do indicativo (“olhou”, 

“viu”, “chamou”) que indica a ação momentânea, definida no tempo.  

A construção da cenografia que valida esse discurso traz o tema da aparição 

do saci a um pequeno índio ainda criança. O próprio título já remete à crença 
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indígena na figura do saci, o que auxilia na construção da cenografia. Nessa 

perspectiva, o enunciador lança mão do discurso direto, mostrando a autenticidade 

da fala do pai e do filho. Temos, por exemplo, a introdução da voz do filho em “— 

Papai, papai, acorda, olha ali aquela coisa feia”, explicitando a característica física 

do saci. 

O tom que perpassa o discurso é de insegurança e medo. A voz enunciativa 

confere um ethos de fiador assustado, dando-lhe uma corporalidade identificada 

pela comunidade imaginária dos que aderem a esse mesmo discurso.  O discurso 

fornece indícios que possibilitam depreender uma cenografia cuja topografia (a 

aldeia) remete à crença nessa figura mística, mas real para o povo tupiniquim.  

Esta  cenografia tem uma cena validada para a cultura tupiniquim, pois a 

figura do saci é muito presente no cotidiano das práticas sociais indígenas. Essa 

cenografia só é possível porque o fiador enlaça o co-enunciador nesse lugar, nessa 

cena. Nesse sentido, a aldeia é um lugar que cria a possibilidade de se ver o saci. 

 
Recorte 03 
 
O filho respondeu: 
— Tenho, papai, não estou sonhando! 
O pai disse: 
— Você está delirando meu filho, deite e durma pois estou muito 
cansado.  
O pai dormiu, mas seu filho continuou acordado, olhando para a 
cumeeira. E mais uma vez percebeu outra coisa estranha, um vulto 
em torno da casa com forte cheiro de cigarro. 

 

O enunciado “Você está delirando meu filho, deite e durma pois estou muito 

cansado” confere ao discurso um tom duvidoso que se confirma no discurso. Isso 

mostra, possivelmente, que os índios dão mais credibilidade aos adultos, aos mais 

velhos, do que às crianças que, muitas vezes, misturam realidade e fantasia em 

razão dos medos comuns na infância. 

A voz que enuncia não atribui ao pai e ao filho nomes próprios, o que 

possibilita a identificação do co-enunciador com a posição de cada um deles no 

discurso. Os efeitos de sentido são possíveis porque o filho e o pai alternam o turno 

conversacional que se desenrola com a criação da cenografia. 
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Recorte 04 
 
Assustado abraça forte seu pai, mesmo assim se enche de força e 
coragem e diz: 
— Desta vez esta coisa não escapa. Levantou-se e foi à beira do 
jirau, tirou um galho de tarinha, molhou na água e começou a 
balançar o galho em volta da casa. 
— Agora, companheiro, vá, siga seu caminho, fique sossegado e 
trate seu amigo bem. 
Após estas palavras, o vulto desapareceu e a criança pôde dormir 
tranqüilamente. 

 
Aqui o estatuto do enunciador enlaça o co-enunciador com um tom corajoso, 

dando corporalidade à instância enunciativa. O ethos constituído é o de enunciador 

corajoso, que enfrenta o medo da presença do saci. O tema específico para essa 

comunidade discursiva materializa a crença indígena na figura do saci e como 

proceder quanto de sua aparição. Além disso, a imagem de um fiador com caráter 

corajoso, disposto a superar a situação de medo, é revelada no enunciado “Desta 

vez esta coisa não escapa”.  

A marca linguística “Levantou-se” indica a atitude do enunciador que, 

simbolicamente, anuncia a superação do medo. Também o uso dos verbos no 

imperativo l “vá”, “siga”, “fique”, “trate” l indica a posição discursiva desse fiador, 

agora não mais com tom inseguro, mas com tom de firmeza. O estatuto do 

enunciador se autodenomina amigo do saci, incorporando um ethos de enunciador 

amigo, companheiro, não agressivo, verificado no enunciado “Agora, companheiro, 

vá, siga seu caminho, fique sossegado e trate seu amigo bem”. 

O dêitico temporal “Agora” ancora a situação de enunciação e indica que o 

enunciado é verdadeiro. Observamos que a maioria dos enunciados, com exceção 

do último, dão voz ao filho, colocando-o em dupla situação: a de medo e a de 

coragem, elementos contrários/antagônicos. Temos aqui instalada a polêmica na 

medida em que um discurso mantém relação inextricável entre o Mesmo e o Outro 

de forma constitutiva.  

O estatuto do enunciador indica e explica discursivamente os procedimentos 

da cultura indígena usados para o desaparecimento do saci. O enunciador lança 

mão de um plano de ações l “tirou um galho de tarinha; molhou na água começou a 

balançar o galho em volta da casa” l que integram a tradição tupiniquim. A princípio, 

a atitude do jovem índio é de temor, mas com o desenrolar dos fatos, ele enfrenta a 

situação e consegue fazer com que o saci siga o seu caminho. Os indícios textuais 
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em “e a criança pôde dormir tranquilamente” confirmam que os procedimentos 

culturais dão certo. É, pois, desse modo que o co-enunciador é enlaçado na cena.  

Verificamos a intertextualidade interna nesse discurso, pois para o estatuto 

do co-enunciador se legitimar se faz necessário o uso da memória discursiva no 

interior desse campo pelo estatuto do co-enunciador. Como todo discurso tem 

relação com outros discursos, temos a presença do interdiscurso do místico, do 

folclórico, do supersticioso, trazendo à tona outras vozes que não aparecem 

explícitas no discurso.  

Sem dúvida, a memória discursiva remete a mitos, rituais e crenças devido 

ao fenômeno da aparição do saci, com situações e sequências de fatos muitas 

vezes considerados inverossímeis pela cultura não indígena. Mesmo assim, 

verificamos as relações entre o índio e sua compreensão de mundo; entre ele e a 

natureza; entre ele e seus iguais. 

Nesse discurso, podemos observar que a construção dos parágrafos, o tema 

e o desenvolvimento dos argumentos estão estritamente relacionados ao espaço 

discursivo indígena. A escolha do código linguageiro é bem peculiar, como podemos 

atestar com a escolha dos seguintes termos “saci”, “aldeia”, “gamela”, “esteira”, 

“cumeeira”, “jirau”, “tarinha”. Assim, o vocabulário empregado no corpus colabora 

para delimitar a posição do enunciador nesse espaço discursivo. 

 

Discurso 40 
 
O índio na cidade 
 
No meio de uma vasta mata verdejante, havia uma aldeia, onde 
morava um homem que se chamava João, que cresceu com os 
saberes indígenas passados pelos seus pais e avós. Por ser 
possuidor de grandes saberes, ele passou a ser muito respeitado 
pela sua família. 
João gostava de cuidar, proteger e ensinar os costumes indígenas 
para os curumins. Em seus ensinamentos sempre dizia: 
—  Temos que preservar o nosso costume da caça, da pesca, da 
dança, do artesanato e contar histórias. 
A aldeia não aceitava muito o trabalho de João, por considerá-lo um 
jovem sonhador e por acreditar mais nos velhos benzedores da 
aldeia. 
João se sentiu muito constrangido e desprezado pelo seu povo, 
então resolveu encontrar uma solução para resolver tal situação. 
Ele pensou por vários dias, até que decidiu sair da aldeia e enfrentar 
uma nova vida na cidade. 
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Chegando na cidade, João se deslumbrou com tanta beleza que 
havia lá. Ele conviveu por muito tempo com as pessoas que tinham 
costumes diferentes do seu, os costumes dos não-índios. 
Durante esse tempo João foi conhecendo a verdadeira realidade da 
vida na cidade, sentindo na alma o preconceito. As pessoas daquela 
cidade consideravam o índio simplesmente como bugre. Foi assim 
que João percebeu que os não-índios eram preconceituosos e 
principalmente egoístas. Não agüentando mais com tanto desprezo, 
João resolveu voltar para a aldeia, de onde nunca deveria ter saído. 
Na viagem de volta para a aldeia, João disse com desprezo às 
pessoas daquela cidade: 
— Vocês não passam de invasores. 
O índio voltou para a aldeia cheio de orgulho de ser índio da nação 
Tupinikim. 
 
Contada por alunos jovens e adultos do educador Valdemir 
Revisada por educadores índios da aldeia Pau-Brasil 

 

A seguir, procedemos à análise. 
 

Recorte 01 
 

No meio de uma vasta mata verdejante, havia uma aldeia, onde 
morava um homem que se chamava João, que cresceu com os 
saberes indígenas passados pelos seus pais e avós. Por ser 
possuidor de grandes saberes, ele passou a ser muito respeitado 
pela sua família. 
João gostava de cuidar, proteger e ensinar os costumes indígenas 
para os curumins. Em seus ensinamentos sempre dizia: 
—  Temos que preservar o nosso costume da caça, da pesca, da 
dança, do artesanato e contar histórias. 
A aldeia não aceitava muito o trabalho de João, por considerá-lo um 
jovem sonhador e por acreditar mais nos velhos benzedores da 
aldeia. 
João se sentiu muito constrangido e desprezado pelo seu povo, 
então resolveu encontrar uma solução para resolver tal situação. 
Ele pensou por vários dias, até que decidiu sair da aldeia e enfrentar 
uma nova vida na cidade. 
Chegando na cidade, João se deslumbrou com tanta beleza que 
havia lá. Ele conviveu por muito tempo com as pessoas que tinham 
costumes diferentes do seu, os costumes dos não-índios. 

 

Nesse primeiro excerto, a cenografia descreve o espaço discursivo, uma 

aldeia onde reside João, índio marcado pela tradição indígena. Nessa cenografia, 

percebemos a presença do interdiscurso literário, o que pode ser comprovado em: 

“No meio de uma vasta mata verdejante, havia uma aldeia, onde morava um homem 

que se chamava João”.  A escolha de um nome cuja origem é europeia já desvela, 

de certa forma, o apagamento da identidade do indígena.   
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O estatuto do enunciador passa a ser associado ao do índio tupiniquim, 

retratando o próprio índio, suas preferências, atividades principais, além da 

preocupação com a preservação dos costumes indígenas. Nesse sentido, o estatuto 

do enunciador constrói uma imagem positiva do tupiniquim, como atestamos no 

excerto a seguir:  

 
João gostava de cuidar, proteger e ensinar os costumes indígenas 
para os curumins. Em seus ensinamentos sempre dizia: 
— Temos que preservar o nosso costume da caça, da pesca, da 
dança, do artesanato e contar histórias. 
 

 
Nesse recorte, evidenciamos a presença do discurso de preservação da 

cultura indígena na voz do enunciador inscrito em um tempo e em um espaço. O 

estatuto do enunciador é colocado como possuidor de grandes saberes, além de 

defensor e guardião dos costumes da aldeia, assumindo o lugar de tupiniquim. O 

tom discursivo é o de consciente, preocupado com a cultura indígena, o que por 

vezes caracteriza um ethos que marca a identidade do indígena e que pode ser 

afiançado por seus pares e compartilhado com seu co-enunciador.  

Temos também a marca de pessoa nós, em “Temos que preservar o nosso 

costume da caça, da pesca, da dança, do artesanato e contar histórias”, visando a 

inscrever o grupo indígena no discurso.  

A voz enunciativa passa a explicitar a reação do índio João diante do seu 

próprio povo, o que permite construir uma imagem diferente da encontrada no início 

do discurso, como atestamos em: 

 
A aldeia não aceitava muito o trabalho de João, por considerá-lo um 
jovem sonhador e por acreditar mais nos velhos benzedores da 
aldeia. 
João se sentiu muito constrangido e desprezado pelo seu povo, 
então resolveu encontrar uma solução para resolver tal situação. 

 

Assim, de um lado, temos o ethos afiançado pela coletividade; por outro, um 

ethos de alguém em conflito com seu grupo social, pois o enunciador desvela a 

imagem de um jovem sonhador.  

O estatuto do enunciador marca seu posicionamento com a escolhas de um 

código linguageiro ligado ao mundo ético indígena, como verificamos em: “mata”, 

“aldeia”, “saberes indígenas”, “costumes indígenas”, “curumins”, “caça”, “pesca”, 

“artesanato” e “benzedores”.  
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No enunciado “Ele pensou por vários dias, até que decidiu sair da aldeia e 

enfrentar uma nova vida na cidade”, o enunciador coloca em cena a partida do índio 

João da aldeia. A construção da cena remete à decisão do indígena tupiniquim 

quando, por circunstâncias maiores, deixa sua aldeia para vivenciar outra cultura. 

Contudo, a identidade indígena interfere nessa trajetória, porque ele, na maioria das 

vezes, não se adapta aos costumes dos não índios. O episódio marca dois espaços 

em contraposição: a vida na aldeia e a vida na cidade. Observamos que já no título 

“O índio na cidade” o enunciador apresenta uma dupla cenografia: uma da aldeia e 

outra da cidade. Há, portanto, o embate entre o discurso do dominador e o do 

indígena. Temos aqui a polêmica. 

É na cenografia da chegada à cidade que o estatuto do enunciador 

materializa a imagem de um índio deslumbrado, encantado, “enfeitiçado” pelos 

costumes de outro povo, como comprovamos neste fragmento: 

 

Chegando na cidade, João se deslumbrou com tanta beleza que 
havia lá. Ele conviveu por muito tempo com as pessoas que tinham 
costumes diferentes do seu, os costumes dos não-índios.  
 

Aliás, a marca linguística “não-índios” assinala a diferença entre o povo da 

cidade e o da aldeia e contribui para a construção de um sentido negativo em 

relação às pessoas da cidade. Ao nomear as pessoas da cidade de “não-índios”, o 

enunciador indica o lugar legítimo de onde fala. 

 
Recorte 02 

 
Durante esse tempo João foi conhecendo a verdadeira realidade da 
vida na cidade, sentindo na alma o preconceito. As pessoas daquela 
cidade consideravam o índio simplesmente como bugre. Foi assim 
que João percebeu que os não-índios eram preconceituosos e 
principalmente egoístas. Não agüentando mais com tanto desprezo, 
João resolveu voltar para a aldeia, de onde nunca deveria ter saído. 
Na viagem de volta para a aldeia, João disse com desprezo às 
pessoas daquela cidade: 
— Vocês não passam de invasores. 
O índio voltou para a aldeia cheio de orgulho de ser índio da nação 
Tupinikim. 
 
Durante esse tempo João foi conhecendo a verdadeira realidade da 
vida na cidade, sentindo na alma o preconceito. As pessoas daquela 
cidade consideravam o índio simplesmente como bugre. Foi assim 
que João percebeu que os não-índios eram preconceituosos e 
principalmente egoístas. Não agüentando mais com tanto desprezo, 
João resolveu voltar para a aldeia, de onde nunca deveria ter saído. 
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Nesse recorte, o enunciador desvela que os não índios consideravam o índio 

como um bugre, como comprovamos nos seguintes indícios linguísticos: “As 

pessoas daquela cidade consideravam o índio simplesmente como bugre”. Dá-se, 

então, a descoberta da identidade dos não índios, os quais aparentavam ter respeito 

para com o índio, quando, na verdade, eram preconceituosos. 

O fiador apresenta um tom de defesa no discurso dos costumes da aldeia. 

Enfatizam-se as qualidades do índio, opostas às já apresentadas, com as quais os 

indígenas da aldeia podem se identificar. 

Em “Vocês não passam de invasores”, temos a presença do discurso da 

colonização, mobilizado pela memória discursiva. Passa o enunciador a espelhar a 

imagem de um índio fiel, orgulhoso do costume de seu povo. Assim, sua maneira de 

falar associa o co-enunciador ao mundo ético do sujeito indígena.  

A voz do enunciador apresenta a cenografia da volta do índio com o 

interdiscurso, guardadas as devidas proporções, do retorno do filho pródigo, 

atestada em: “O índio voltou para a aldeia cheio de orgulho de ser índio da nação 

Tupinikim”.  

Quanto ao modo de coesão, verificamos que os enunciados se apresentam 

curtos, com uma enunciação clara, direta e sem rodeios. 

 

Discurso 41 

 
Mãe d'água 
 
Na aldeia de Pau Brasil, havia uma família muito feliz que vivia da 
caça e da pesca. Certo dia, a menina mais nova foi ao rio pegar 
água. Próximo ao rio, ela ouviu uma linda cantiga, não hesitou, 
aproximou-se da água e ajoelhou-se para encher a moringa. Quando 
a menina ergueu a cabeça deparou-se com uma moça que era linda 
e formosa como um lírio. 
Assustada com o que estava vendo, a menina pegou a moringa e 
saiu desesperada pela mata. Chegou em casa cansada e gritando 
pela mãe. 
— Mãe, lá o rio tem uma linda moça cantando. 
A mãe disse: 
— Não é nada, filha, você está vendo coisa demais.  
A menina insistiu: 
— É verdade, vamos lá ver. 
Sua mãe nem deu assunto. 
No dia seguinte a menina foi novamente ao rio. Chegando lá 
abaixou-se e encheu a moringa de água. Ao se levantar ouviu 
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novamente uma linda voz chamando-a. Com os olhos entreabertos e 
atentos, ela procurou o lugar de onde saia voz tão suave, e 
perguntou: 
— Quem está aí? Que queres de mim? 
Não obteve resposta, mas percebeu que aquela melodia saía 
debaixo de uma pedra que havia no meio do rio. 
As horas passaram e a menina não retornava a sua casa. Sua mãe, 
muito preocupada, avisou a todos da aldeia para irem à sua procura. 
O cacique e outros líderes da aldeia foram ao rio, mas nada 
encontram, a não ser a moringa levada pela menina. Pesarosos 
voltam à aldeia e dão a triste notícia a sua mãe. A busca continuou 
durante seis dias pelas redondezas do rio à procura de um sinal que 
levasse até à menina, mas nada foi encontrado. 
Desesperada e muito ansiosa para encontrar a filha, a mãe resolveu 
ir até a margem do rio. Chegando lá começou a chorar e a lembrar-
se de sua filha. De repente, ouviu um gemido e, ao olhar, reconheceu 
a filha abatida e quase morta. Surpresa e ao mesmo tempo triste ao 
revê-la naquele estado lastimável pegou-a em seus braços e levou-a 
ao pajé. 
O pajé, com toda sua sabedoria em ervas medicinais e 
conhecimentos espirituais, cuidou da menina, que se encontrava em 
estado febril. Delirando, contou sobre a bela moça do rio e da sua 
fascinante melodia. 
Dizem até hoje que a menina estava sob o encanto da Mãe d’água. 

 
Contada por Otacila França (57 anos) 
Escrita por Valdemir Almeida Silva 
Revisada por educadores indígenas 

 

A seguir, procedemos à análise. 
 
Recorte 01 
 
Na aldeia de Pau Brasil, havia uma família muito feliz que vivia da 
caça e da pesca. Certo dia, a menina mais nova foi ao rio pegar 
água. Próximo ao rio, ela ouviu uma linda cantiga, não hesitou, 
aproximou-se da água e ajoelhou-se para encher a moringa. Quando 
a menina ergueu a cabeça deparou-se com uma moça que era tão 
linda e formosa como um lírio. 
 

Já no primeiro excerto, o enunciador, em terceira pessoa, apresenta o 

espaço dos acontecimentos, a aldeia Pau-Brasil, marcando a topografia discursiva. 

Nesse recorte temos os protagonistas, que constituem uma “família”, e suas 

respectivas atividades – “vivia da caça e da pesca”. O discurso começa levando o 

co-enunciador a determinado lugar, materializado nos dêiticos espaciais “Na aldeia 

de Pau-Brasil”, “Próximo ao rio”, situando a topografia na cena enunciativa e criando 

uma cenografia que se constrói em um espaço indígena, em que a família feliz vive 

da caça e da pesca, cena validada na memória coletiva indígena. As cenas 
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validadas estabelecem a efetivação da cenografia, guardadas na memória 

discursiva. Esta temática é comum entre os tupiniquins como já verificamos no 

discurso 33 (A mãe D’Água). 

O discurso chega ao co-enunciador por meio da cenografia e é a instância 

enunciativa que dá voz e corporalidade ao enunciador tece uma imagem discursiva 

desse enunciador, a de conhecedor dos mistérios da mãe d’água. O enunciador 

encerra o parágrafo com a informação explícita e capital: o aparecimento de uma 

moça linda e formosa como um lírio.  

Ainda nesse recorte encontramos a marca de tempo “Certo dia”, que insinua 

a inexatidão da data. Aqui a cena enunciativa é construída em torno do 

aparecimento de uma moça, apresentada como linda e formosa como um lírio. A 

comparação usada no enunciado “uma moça que era tão linda e formosa como um 

lírio” ressalta as características da mulher. 

 

Recorte 02  
 
 Assustada com o que estava vendo, a menina pegou a moringa e 
saiu desesperada pela mata. Chegou em casa cansada e gritando 
pela mãe. 

 

A cenografia desse excerto marca a sequência das ações que envolvem a 

menina. É nesse recorte que se estabelece um novo rumo para a história. As 

marcas linguísticas – “assustada”, “desesperada”, “cansada”, “gritando” l apontam 

para outro comportamento da menina. Observamos, ainda, uma inadequação no uso 

da preposição “em” no recorte “Chegou em casa cansada”, uso muito comum em 

discursos indígenas.   

A constituição do ethos discursivo do enunciador dá-se em função do caráter 

e da corporalidade que corresponde não só a à compleição corporal da menina, mas 

também à sua maneira de se movimentar no espaço apresentado. Isso ocorre em 

virtude das representações sociais valorizadas, do estereótipo da proteção materna 

em relação à família, em especial em relação à filha, instalado na memória 

discursiva.  

Vejamos o próximo excerto: 
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Recorte 03 
 
— Mãe, lá no rio tem uma linda moça cantando. 
A mãe disse: 
— Não é nada, filha, você está vendo coisa demais. 
A menina insistiu: 
— É verdade, vamos lá ver. 
Sua mãe nem deu assunto. 
 

Aqui tem início o diálogo entre mãe e filha, inserindo no discurso direto a voz 

da menina. Não deixa de ser curioso destacar que a filha procura a mãe, e não o 

pai. O uso do discurso direto traz um tom de oralidade a esse recorte, o que é 

comprovado pelos seguintes enunciados: “Mãe, lá no rio tem uma linda moça 

cantando”; “Não é nada, filha, você está vendo coisa demais” e “É verdade, vamos lá 

ver”. 

Com base nos excertos, notamos que o enunciador apresenta a percepção 

de que algo diferente estava acontecendo. A seguir, apresenta a desconfiança em 

relação ao fato. À medida que a voz do enunciador explicita as atitudes da mãe, 

delineia-se no discurso um tom de descrédito reforçado pelas marcas linguísticas 

“Não é nada, filha, você está vendo coisa demais” e “Sua mãe nem deu assunto”. 

A cenografia criada é atestada pelo tom discursivo de insistência, 

comprovado no enunciado “É verdade, vamos lá ver”, auxiliando na compreensão do 

modo como se dá a constituição do ethos discursivo nesse discurso. 

 
Recorte 04 
 
No dia seguinte a menina foi novamente ao rio. Chegando lá 
abaixou-se e encheu a moringa de água. Ao se levantar ouviu 
novamente uma linda voz chamando-a. Com os olhos entreabertos e 
atentos, ela procurou o lugar de onde saía aquela voz tão suave, e 
perguntou: 
— Quem está aí? Que queres de mim? 
Não obteve resposta, mas percebeu que aquela melodia saía 
debaixo de uma pedra que havia no meio do rio. 
As horas passaram e a menina não retornava a sua casa. Sua mãe, 
muito preocupada, avisou a todos da aldeia para irem à sua procura. 
O cacique e outros líderes da aldeia foram ao rio, mas nada 
encontraram, a não ser a moringa levada pela menina. Pesarosos 
voltam à aldeia e dão a triste notícia a sua mãe. A busca continuou 
durante seis dias pelas redondezas do rio à procura de um sinal que 
levasse até à menina, mas nada foi encontrado. 
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No recorte apresentado, a cenografia constrói um fato inusitado, 

sobrenatural, atestado pelos tupiniquins: o aparecimento da mãe d’água. O encanto 

da mãe d’água põe o índio como indivíduo envolto pelas forças sobrenaturais, não 

visíveis. 

O recorte também abre caminho para pôr a mãe em ação, tirando-a da 

acomodação, como se verifica em “Sua mãe, muito preocupada, avisou a todos da 

aldeia para irem à sua procura”. A propósito, uma observação: no primeiro excerto 

se diz que “era uma família muito feliz”. Se era uma família, a ausência do pai, nas 

circunstâncias a que chegou a história, não deixa de ser algo inusitado. Para 

confirmar, a sequência do discurso “desmonta” a ideia de que era uma família muito 

feliz, pois não se vê o pai em ação, mas “O cacique e outros líderes46 da aldeia”. 

No recorte “As horas passaram e a menina não retornava a sua casa”, há 

uma inadequação verbal no uso de “passaram” e “retornava”; por coesão, seria 

recomendável o uso de passavam e retornava, ou de passaram e retornou. Esse 

modo de coesão é muito comum em discursos indígenas.  

Esse excerto também deixa bem claro o momento adverso vivenciado pela 

“família” sustentado no enunciado “O cacique e outros líderes da aldeia foram ao rio, 

mas nada encontraram, a não ser a moringa levada pela menina”. Aliás, o operador 

“mas” estabelece a ideia adversa de que nada havia sido solucionado. 

 

Recorte 05 
 
Desesperada e muito ansiosa para encontrar a filha, a mãe resolveu 
ir até a margem do rio. Chegando lá começou a chorar e a lembrar-
se de sua filha. De repente, ouviu um gemido e, ao olhar, reconheceu 
a filha abatida e quase morta. Surpresa e ao mesmo tempo triste ao 
revê-la naquele estado lastimável pegou-a em seus braços e levou-a 
ao pajé. 
O pajé, com toda sua sabedoria em ervas medicinais e 
conhecimentos espirituais, cuidou da menina, que se encontrava em 
estado febril. Delirando, contou sobre a bela moça do rio e da sua 
fascinante melodia. 
Dizem até hoje que a menina estava sob o encanto da mãe d’água. 

 

Nesse recorte, a cenografia criada pelo discurso é a da busca desesperada 

de uma mãe pela filha perdida. O discurso é tecido agora pelo tom de preocupação 

devido à situação vivenciada pelo desaparecimento da menina. O desespero leva a 

                                                 
46 Nesse recorte, percebemos a presença de personagens comuns no cotidiano da aldeia (o cacique 
e outros líderes), os quais representam uma segurança para os tupiniquins. 
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mãe a tomar uma decisão l “resolveu ir até a margem do rio” l, o que significa 

restabelecer sua posição de mãe. Mais uma vez a iniciativa de procurar a filha 

compete à mãe; em nenhum momento se faz referência à figura paterna. 

A cenografia nesse recorte (05) é a do reencontro da filha perdida. Dada a 

descoberta de que a filha estava viva, o enunciador materializa a imagem de uma 

mãe que reencontra o filho. Instaura-se no discurso o tom de surpresa e, por 

conseguinte, o lugar atestado pela enunciação para a mãe tupiniquim é a de 

persistente, correspondente à imagem do índio tupiniquim.  

Apesar de a instância enunciativa ser um enunciador em terceira pessoa, a 

voz do indígena é tecida no discurso. Em relação ao tempo criado discursivamente, 

a cronografia instaura um tempo discursivo do retorno, do encontro e a cenografia 

criada, nesse recorte (05), mostra outro ethos discursivo antagônico ao apresentado 

inicialmente.  

Nota-se, ainda, a presença de códigos linguageiros tradicionais de uma 

aldeia, como o pajé, as ervas medicinais. Nesse recorte (05) o ponto após o adjetivo 

“febril”, e o não uso de “ela” antes de “contou”, suscita uma ambiguidade – não se 

sabe se é a menina ou se é o pajé quem conta, pois o sujeito na abertura do 

parágrafo é “O pajé”. 

O indígena se desvela como um sujeito que reage às adversidades, que é 

capaz de reagir e buscar o que estava perdido. É possível mostrar isso para o co-

enunciador na passagem “Surpresa e ao mesmo tempo triste ao revê-la naquele 

estado lastimável pegou-a em seus braços e levou-a ao pajé”. 

Materializa-se no discurso, pelas escolhas linguísticas, um ethos de 

preocupação do enunciador. No último parágrafo, a afirmação “Dizem até hoje que a 

menina estava sob o encanto da Mãe d’água” “indetermina” o sujeito com o uso da 

forma verbal “dizem” (presente do indicativo) na terceira pessoa do plural e 

apresenta a “Mãe d’água”. Notamos que o modo de coesão determina a construção 

textual apresentando-o de modo simples, com uma linguagem direta e objetiva. 

Instaura-se a cenografia do reencontro, confirmada pelas marcas linguísticas 

“De repente, ouviu um gemido e, ao olhar, reconheceu a filha abatida e quase 

morta”. Observa-se também que não há referência a nenhum nome, em especial, ao 

da menina. Não é à toa que essa não referência encontra apoio no título “A mãe 

d’água”.  
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Ademais, há a presença do interdiscurso nesse episódio, com as devidas 

ressalvas, pois se assemelha ao discurso folclórico, místico, ao remeter a figura da 

mãe d’água à Iara, uma sereia que encanta os homens com sua beleza e canto. 

Nesse recorte, não percebemos explicitamente a presença de outro discurso, pois 

esse se dá por meio da heterogeneidade constitutiva.  

Com a exposição dos fatos, temos instalada no discurso uma cenografia que 

apresenta, a princípio, uma família indígena feliz e, ao final, explora a cenografia de 

uma mãe índia encontrando a filha desaparecida. 

 

Discurso 42  
 

Mal (sic) espírito 
 
A caçada sempre foi muito importante para as famílias Tupinikim, 
principalmente da aldeia Pau-Brasil. Às vezes, numa dessas 
caçadas, acontecem coisas estranhas que nos deixam assustados. 
Um fato desse aconteceu comigo e é isso que eu vou contar para 
vocês. 
Certa noite de lua escura, saímos em três pessoas para caçar num 
lugar distante da aldeia. Já passava da meia noite e os cachorros 
que nos acompanhavam não haviam escovado (quando o cachorro 
toca a caça para o buraco) nenhuma caça. 
De repente, os cachorros começaram a latir no meio do mato. Nós 
pensávamos que eles estavam tocando alguma caça. Passaram-se 
alguns minutos e os cachorros encovaram algo. Seguimos até o local 
e com as lanternas, iluminamos o buraco. Não vimos nada sair dele, 
mas os cachorros correram latindo, desesperadamente, como se 
fossem pegar alguma coisa e logo encovaram em outro buraco. 
Meus companheiros de caçada, que são mais experientes do que eu, 
logo me disseram que deveríamos sair daquele lugar. Não hesitei, 
pois sabia que coisa boa não era. Então, chamamos os cachorros 
para sair dali. 
Depois que os cachorros se afastaram do buraco, nós escutamos um 
grito fino e forte, dizendo: 
—  Siiiiit. 
Sentimos um calafrio no corpo e, assustados, saímos daquele lugar 
com os cachorros. 
Antes era só desconfiança, mas depois com o grito, tínhamos certeza 
de que quem nos perturbava era o saci. 
Chegamos a esta certeza porque há dezenas de anos, neste mesmo 
lugar onde estávamos caçando, morou um senhor ruim e quando 
uma pessoa ruim morre num determinado lugar, o saci aproveita o 
local para habitá-lo. Mas a casa do saci é diferente da nossa, ele 
geralmente faz sua moradia em um cipoeiro ou sapezal. 
Sempre que saímos para caçar e somos os “privilegiados” de 
encontrar um saci no caminho, voltamos para casa, porque 
encontrando com ele, é sinal de azar. 

 
Contada e escrita por Jefferson  
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Francisco Felício (24 anos) 
Revisada por Ana Cristina e Jefferson 

 
A seguir, procedemos à análise. 

Este discurso traz questões já levantadas nos discursos 04 (O Saci Pererê), 

39 (O saci) e 43 (Amigos para sempre). Assim, retomamos algumas dessas 

questões de forma mais pontual: 

 

Recorte 01 
 
A caçada sempre foi muito importante para as famílias Tupinikim, 
principalmente da aldeia Pau-Brasil. Às vezes, numa dessas 
caçadas, acontecem coisas estranhas que nos deixam assustados. 
Um fato desse aconteceu comigo e é isso que eu vou contar para 
vocês. Certa noite de lua escura, saímos em três pessoas para caçar 
num lugar distante da aldeia. Já passava da meia noite e os 
cachorros que nos acompanhavam não haviam escovado (quando o 
cachorro toca a caça para o buraco) nenhuma caça. De repente, os 
cachorros começaram a latir no meio do mato. Nós pensávamos que 
eles estavam tocando alguma caça. Passaram-se alguns minutos e 
os cachorros encovaram algo. Seguimos até o local e com as 
lanternas, iluminamos o buraco. Não vimos nada sair dele, mas os 
cachorros correram latindo, desesperadamente, como se fossem 
pegar alguma coisa e logo encovaram em outro buraco. 

 

Nesse recorte, temos a cenografia de um caçador que mostra o costume 

indígena de caçar em grupo, uma atividade por eles muito praticada. A cenografia 

criada no e pelo discurso apoia-se em cenas validadas, instaladas na cultura 

indígena. A descrição do indígena caçador ativa no co-enunciador estereótipos 

sobre o indígena tupiniquim, o que remete ao mundo ético desse grupo.  

O enunciador em primeira pessoa marca a cronografia com o dêitico 

espacial “a aldeia Pau-Brasil”. O estatuto do enunciador apresenta-se pela marca de 

pessoa “eu”, o que pode ser atestado em: “Um fato desse aconteceu comigo e é isso 

que eu vou contar para vocês”. Chamamos a atenção para a marca de pessoa 

“vocês”, que estabelece uma relação de aproximação com o co-enunciador, 

levando-o a assumir o estatuto de integrante da cena de enunciação, e da marca de 

pessoa “nós”, em “Certa noite de lua escura, saímos em três pessoas para caçar 

num lugar distante da aldeia [grifo nosso]”, em que o enunciador inscreve a si e aos 

seus pares no discurso. Aliás, a marca de pessoa nós predomina no discurso, 
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indicando mais uma vez a voz que desvela a coletividade, tal como ocorre no recorte 

03 do discurso 04 (O Saci Pererê). 

A exemplo do recorte 01 do discurso 04 (O Saci Pererê), temos o estatuto do 

enunciador como aquele que conhece as ações de uma caçada, uma vez que as  

descreve. O discurso, por sua vez, engendra um tom de aventura. Verificamos 

nesse discurso que o código linguageiro está voltado para o mundo ético indígena e 

colabora para a construção do estatuto do enunciador. A enunciação se apoia em 

outros discursos, o interdiscurso místico, o folclórico e o supersticioso, mesmo que 

não sejam explicitados (intertextualidade interna). Notamos também a construção de 

temas peculiares: a caçada, o aparecimento do saci, o respeito ao saci. Destacamos 

isso também no recorte 08 do discurso 04 (O Saci Pererê).e no recorte 03 do 

discurso 39 (O Saci). 

O discurso sugere uma nova cenografia para a história – “num lugar distante 

da aldeia”. Temos aqui, quanto à topografia, a oposição entre a aldeia (lugar seguro) 

e “num lugar distante da aldeia” (lugar desconhecido, diferente).  

O enunciador produz um enlaçamento do co-enunciador na enunciação  com 

o uso da modalização autonímica, como verificamos em “quando o cachorro toca a 

caça para o buraco”, explicando ao co-enunciador um termo que pertence ao 

universo do indígena. Acabamos depreendendo que os mecanismos linguísticos e 

as marcas utilizadas para caracterizar a cena revelam e identificam o espaço e as 

ações que vão se desenvolvendo.  

 

Recorte 02 
 
Meus companheiros de caçada, que são mais experientes do que eu, 
logo me disseram que deveríamos sair daquele lugar. Não hesitei, 
pois sabia que coisa boa não era. Então, chamamos os cachorros 
para sair dali. 
Depois que os cachorros se afastaram do buraco, nós escutamos um 
grito fino e forte, dizendo: 
—  Siiiiit. 
Sentimos um calafrio no corpo e, assustados, saímos daquele lugar 
com os cachorros. 
Antes era só desconfiança, mas depois com o grito, tínhamos certeza 
de que quem nos perturbava era o saci. 
Chegamos a esta certeza porque há dezenas de anos, neste mesmo 
lugar onde estávamos caçando, morou um senhor ruim e quando 
uma pessoa ruim morre num determinado lugar, o saci aproveita o 
local para habitá-lo. Mas a casa do saci é diferente da nossa, ele 
geralmente faz sua moradia em um cipoeiro ou sapezal. 
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Sempre que saímos para caçar e somos os “privilegiados” de 
encontrar um saci no caminho, voltamos para casa, porque 
encontrando com ele, é sinal de azar. 

 

O estatuto do enunciador recorre aos estereótipos partilhados na e pela 

coletividade indígena, como o respeito ao mais idoso, a fidelidade aos membros da 

aldeia, a própria crença no saci, como verificamos em “Meus companheiros; mais 

experientes do que eu”. A maneira de dizer do enunciador constrói uma imagem de 

si positiva e partilha com o co-enunciador o mesmo mundo ético. 

Assim, o enunciador, por meio da voz de um caçador, enuncia 

discursivamente com tom de esperteza, levando o co-enunciador a realizar a 

incorporação de um ethos de enunciador nobre, altivo, que respeita as regras da 

comunidade.  

O tom no discurso é constituído pelo caráter e pela corporalidade do 

enunciador que está ancorado em estereótipos culturais que circulam naquela 

sociedade. O estatuto do co-enunciador incorpora a maneira de se inscrever no 

cotidiano indígena, dando um corpo ao fiador. Nesse excerto, o ethos resulta da 

construção da imagem discursiva de altivez do indígena, que pode ser afiançado 

pelo co-enunciador e por seus pares.  

A voz enunciativa do próprio saci, marcada pelo indício linguístico, a 

onomatopeia “— Siiiiit” dá credibilidade ao discurso. Em relação ao espaço 

construído discursivamente, temos o espaço da partilha de experiências em relação 

à atividade de caçar.  

O enunciado “Sempre que saímos para caçar e somos os ‘privilegiados’ de 

encontrar um saci no caminho, voltamos para casa” apresenta uma modalização 

autonímica em “privilegiados”, o que sugere ao estatuto do co-enunciador a tarefa de 

compreender que encontrar o saci, na verdade, é sinal de azar.  

Recorrendo às condições de produção, observamos que essa cenografia 

acena para o espaço cultural do indígena com o propósito de manter as tradições e 

crenças desse povo.  
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Discurso 43 

 

Amigos para sempre 
 
No meio da mata, a caminho de sua choupana, lá ia João. De 
repente, ele ouviu um assobio forte, mas não ficou com medo, pois 
sabia que era o saci que o acompanhava. Então ele disse: 
— Vamos companheiro. 
E o saci respondeu: 
— Vamos, amigo. 
Os dois foram juntos e ao chegarem na choupana João ia entrando 
quando foi interrompido pelo saci  que lhe perguntou: 
— João, você não vai me dar nada? 
João respondeu: 
— O que eu posso dar para você, amigo? 
O saci disse: 
— Quero fumar. 
João, que ainda era tão garoto respondeu: 
— Aqui em casa ninguém fuma. 
Ao ouvir o que o João disse, o saci foi embora. 
O tempo foi passando e João tornou-se um rapaz que começou a 
fumar cigarro de palha. Foi assim que o saci passou a ser o seu 
melhor amigo. O dois viviam a maior parte do tempo juntos. Mas a 
idade do saci era muito avançada e ele se sentia muito fraco. 
Como o saci gostava de andar, resolveu fazer um passeio e não 
voltou. 
Dois dias se passaram e João começou a ficar preocupado, pois ele 
acreditava que algo de errado acontecera. Então, João saiu à 
procura do saci. De repente, ele avistou um vulto encostado em uma 
árvore e foi ver quem era. Ao chegar perto, João percebeu que seu 
melhor amigo estava morto e logo entrou em desespero. 
Assim que conseguiu se acalmar, João disse: 
— Vou enterrá-lo em meu terreiro, pois lá estará bem próximo de 
mim e mesmo ele estando morto será meu grande amigo. 
 
Contada por Dejanira Joventina dos Santos (23 anos) 
Escrita por Valdemir Almeida Silva 
Revisada por Jefferson Francisco e Ana Cristina Francisco 

 

A seguir, procedemos à análise. 

A construção da cenografia que valida esse discurso traz o tema da amizade 

de um jovem com o saci. Desde o princípio, a atitude do jovem índio é de amizade, o 

que é corroborado pelo desenrolar dos fatos. O próprio título remete à amizade entre 

João e o saci, o que auxilia na construção da cenografia. Os efeitos de sentido são 

possíveis na cena enunciativa porque o jovem João e o saci alternam o turno 

conversacional que se desenrola na cenografia. O enunciador, por sua vez, faz uso 

do discurso direto, mostrando a seriedade, a autenticidade do discurso citado fala do 

jovem e do saci. Vejamos o primeiro recorte: 
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Recorte 01 
 
No meio da mata, a caminho de sua choupana, lá ia João. De 
repente, ele ouviu um assobio forte, mas não ficou com medo, pois 
sabia que era o saci que o acompanhava. Então ele disse: 
— Vamos companheiro. 
E o saci respondeu: 
— Vamos, amigo. 

 

Nesse recorte, o enunciador, em terceira pessoa, insere-se no espaço 

discursivo e apresenta-se ao co-enunciador. Já na “apresentação”, identifica de 

imediato o espaço do acontecimento, “No meio da mata”,  e as personagens 

principais − o jovem João e o saci − destacando, discursivamente, a coragem de 

João em se relacionar com o saci. O enunciador marca o tom de coragem logo 

quando inicia o discurso, como vemos em: “De repente, ele ouviu um assobio forte, 

mas não ficou com medo, pois sabia que era o saci que o acompanhava”. 

Ainda nesse recorte, percebemos o uso do discurso direto atestado em 

“Vamos companheiro” e “Vamos, amigo”, o que colabora para aproximar o 

enunciador do co-enunciador. Há também a marca de pessoa nós, determinada pela 

desinência número-pessoal da forma verbal “Vamos”. Trata-se de um nós em que há 

um eu expandido para além da pessoa que enuncia, um sujeito coletivo. 

A voz que enuncia atribui ao jovem rapaz o nome próprio João, oriundo da 

cultura europeia, o que nos faz perceber a interferência desta cultura na vida do 

indígena.  

 
Recorte 02 
 
Os dois foram juntos e ao chegarem na choupana João ia entrando 
quando foi interrompido pelo saci  que lhe perguntou: 
— João, você não vai me dar nada? 
João respondeu: 
— O que eu posso dar para você, amigo? 
O saci disse: 
— Quero fumar. 
João, que ainda era tão garoto respondeu: 
— Aqui em casa ninguém fuma. 
Ao ouvir o que o João disse, o saci foi embora. 

 

A cenografia engendrada nesse excerto aponta para a construção de um 

ethos destemido que sugere a imagem discursiva de um indígena enraizado em sua 
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cultura. Nota-se que isso não aparece explicitamente no enunciado, o enunciador 

não diz eu sou isto, eu sou aquilo, sua imagem é construída na e pela enunciação. 

Recorrendo às condições de produção, observamos que a cenografia revela 

o espaço cultural do indígena. Esse discurso apresenta o espaço e o tempo que são 

fundamentais para situar o co-enunciador na encenação que será construída. A 

simplicidade da materialidade linguística e o uso do código linguageiro próprio 

revelam a habilidade do enunciador em construir um discurso cujas restrições 

semânticas desvelam as especificidades do discurso indígena, mostrando um modo 

de coesão próprio. O tom visa a introduzir os co-enunciadores na história, condição 

essencial para a construção dos efeitos de sentido que serão depreendidos. 

Pelo recorte, notamos que o enunciador cria uma cenografia utilizando o 

discurso direto, e mostra-se objetivo e comprometido com o dizer, como podemos 

observar nos seguintes enunciados: “João, você não vai me dar nada?”, “O que eu 

posso dar para você, amigo?”, “Quero fumar” e “Aqui em casa ninguém fuma”. Já o 

enunciador é enlaçado na cena, convidado a participar. 

 
Recorte 03 
 
O tempo foi passando e João tornou-se um rapaz que começou a 
fumar cigarro de palha. Foi assim que o saci passou a ser o seu 
melhor amigo. Os dois viviam a maior parte do tempo juntos. Mas a 
idade do saci era muito avançada e ele se sentia muito fraco. 
Como o saci gostava de andar, resolveu fazer um passeio e não 
voltou. 
Dois dias se passaram e João começou a ficar preocupado, pois ele 
acreditava que algo de errado acontecera. Então, João saiu à 
procura do saci. De repente, ele avistou um vulto encostado em uma 
árvore e foi ver quem era. Ao chegar perto, João percebeu que seu 
melhor amigo estava morto e logo entrou em desespero. 
Assim que conseguiu se acalmar, João disse: 
— Vou enterrá-lo em meu terreiro, pois lá estará bem próximo de 
mim e mesmo ele estando morto será meu grande amigo. 

 

Nesses últimos excertos (02, 03) fica explícito que o tema da presença do 

saci é recorrente na aldeia tupiniquim, uma vez que para esse povo o saci é uma 

figura autêntica e real. O interdiscurso que atravessa o discurso revela que o 

indígena é alguém que mantém contato com elementos da natureza, como é o caso 

do saci. 

Ao final do discurso, o tom que se estabelece no discurso é o de fidelidade, 

amizade, como observamos em “Vou enterrá-lo em meu terreiro, pois lá estará bem 
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próximo de mim e mesmo ele estando morto será meu grande amigo”. A 

modalização em 1ª pessoa reforça o vestígio do enunciador deixado no discurso. 

O enunciador insere o co-enunciador no mundo ético do indígena, 

suscitando o sobrenatural, o místico. O próprio modo de enunciação remete a um 

tom de amizade, comprovado pelos itens lexicais “Foi assim que o saci passou a ser 

o seu melhor amigo. Os dois viviam a maior parte do tempo juntos”. A construção 

dos sentidos, produzida pela materialidade linguística, vai ao encontro das restrições 

semânticas do discurso indígena. O tom do discurso constrói uma cenografia de 

acolhida, companheirismo e amizade verdadeira. 

Neste recorte “Dois dias se passaram e João começou a ficar preocupado, 

pois ele acreditava que algo de errado acontecera. Então, João saiu à procura do 

saci” constrói-se um efeito de sentido que aponta para o ethos do enunciador como 

companheiro e preocupado. 

O modo de enunciação aponta para um discurso que revela o universo 

indígena, o que é conferido pelo estatuto do enunciador que interage com uma 

personagem sobrenatural, o saci. 

Nesse excerto, o estereótipo criado em torno do saci é quebrado, pois ele 

não faz travessuras. Ao contrário, comporta-se como amigo e companheiro de um 

jovem indígena. Do mesmo modo, o estereótipo de indígena que tem receio e 

cuidados em relação ao aparecimento do saci é modificado, como observamos na 

superfície linguística “Ao chegar perto, João percebeu que seu melhor amigo estava 

morto e logo entrou em desespero”. Vemos o indígena preocupado com o saci, até 

mesmo quando ele morre.  

Depreende-se da materialidade linguística desse discurso outro discurso, o 

místico, utilizado na tradição indígena e que podemos aproximar do discurso 

folclórico, cujo conhecimento por parte dos indígenas decorre do contato com outros 

povos. 

 

Discurso 44  
 
O gavião e o caborê 
 
No centro de uma mata densa e sombria, havia várias árvores muito 
altas. A mais exuberante de todas abrigava pássaros que cantavam 
alegremente ao pararem ali para se alimentar de frutas e sementes. 
Em uma alegre manhã de verão, num galho dessa frondosa árvore, 
um caborê canta uma linda canção. No galho mais alto desta árvore, 
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um gavião com suas garras extremamente afiadas apreciava aquele 
maravilhoso canto. 
Num determinado momento, o gavião interrompeu a canção e disse 
num tom provocador: 
— Compadre, você canta tão bem esta cantiga, mas para você voar 
e cantar melhor ainda, terá que cantar de olhos fechados. 
O caborê cheio de desprezo levantou a cabeça e disse ao gavião 
— Você é esperto, gavião, quando os animais são espertos, deixam 
um olho fechado e outro aberto. 
 
Contada por Demar Joaquim da Silva (57 anos) 
Escrita por Valdemir Almeida Silva 
Revisada por Jefferson Francisco e Ana Cristina Francisco 
 

A seguir, procedemos à análise. 

Esse discurso nos serve de contraponto para reforçar as categorias que se 

repetem nos discursos 08 (Urubu), 15 (A existência do sapo), 25 (O coelho vaidoso), 

26 (Casamento da filha da preguiça) 45 (O cachorro e o macaco) e 46 (Festa no 

céu).  

Já no início, o dêitico espacial “No centro de uma mata densa e sombria” 

instala a cenografia e demarca o espaço discursivo. Mais uma vez temos como 

personagens animais que ganham voz enunciativa no discurso direto, muito 

presente em discursos como esse.  

Além disso, notamos o não uso de um código linguageiro voltado para o 

mundo ético indígena. Esse discurso mantém relação com o discurso folclórico e 

literário, como já atestamos nos discursos analisados supracitados.  

O modo de coesão simples, com uma a linguagem direta e objetiva, própria 

composição do discurso, já revelam como o tema vai sendo tratado. O tom que 

engendra o discurso é o de esperteza, como podemos confirmar em:  

 

Num determinado momento, o gavião interrompeu a canção e disse 
num tom provocador: 
— Compadre, você canta tão bem esta cantiga, mas para você voar 
e cantar melhor ainda, terá que cantar de olhos fechados. 

 

Ao final do discurso, como já identificados nos discursos citados, temos um 

caráter moralizante com base em aspectos inerentes à conduta humana, levando o 

co-enunciador a uma reflexão. 
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Discurso 45 
 

O cachorro e o macaco 
 
Antigamente o cachorro era cantador. Com sua boca pequena 
cantava as mais belas canções. 
Certo dia, apareceu um macaco que lhe disse: 
— Puxa, seu cachorro, você canta tão bem. Se você tivesse a boca 
maior cantaria melhor ainda. 
Sem pensar duas vezes, o macaco rasgou a boca do cachorro. 
Desde esse dia o cachorro parou de cantar. Ele apenas passou a 
dizer 
— Au, au. 

 
Contada por Atílio da Silva (58 anos) 
Escrita e revisada por Jefferson Francisco Felício 

 

A seguir, procedemos à análise. 

Em relação a esse discurso, realizamos uma breve análise, pois ele nos 

servirá de contraponto para reforçar as categorias que se repetem nos discursos 08 

(Urubu), 15 (A existência do sapo), 25 (O coelho vaidoso), 26 (Casamento da filha 

da preguiça) e 46 (Festa no céu). 

A cenografia construída discursivamente está vinculada às características de 

um discurso literário, como já mostramos nos discursos 08 (Urubu), 15 (A existência 

do sapo), 25 (O coelho vaidoso) e 26 (Casamento da filha da preguiça). Tal como 

verificamos, o discurso busca fazer circular uma explicação para algo relativo à 

natureza, como é o caso de explicar por que o cachorro ao latir produz “au, au”. 

Do mesmo modo como ocorre nos discursos supracitados, verificamos que o 

enunciador  utiliza o discurso direto para dar voz às personagens e produzir o 

enlaçamento do co-enunciador no discurso, como atestamos em: 

 

Certo dia, apareceu um macaco que lhe disse: 
— Puxa, seu cachorro, você canta tão bem. Se você tivesse a boca 
maior cantaria melhor ainda. 
Sem pensar duas vezes, o macaco rasgou a boca do cachorro. 
Desde esse dia o cachorro parou de cantar. Ele apenas passou a 
dizer 
— Au, au. 

 

Destacamos a presença do discurso literário, já tratado no discurso 08 

(Urubu) e do folclórico, identificado nos discursos 15 (A existência do sapo), 25 (O 

coelho vaidoso) e 46 (Festa no céu). 
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Verificamos que esse discurso (45) apresenta poucas marcas linguísticas 

pertencentes ao mundo ético indígena. Nesse discurso, constatamos também que o 

modo de coesão desvela uma maneira própria de construir o tema, apresentando 

um discurso breve, com poucas personagens e linguagem direta. 

 
Discurso 46 
 
Festa no céu 
 
Numa floresta cheia de vida, com muitas árvores robustas e 
frutíferas, os animais resolveram fazer uma grande festa, mas 
queriam realizar esta festa em um lugar muito especial. 
O Urubu convocou todos os animais para discutir o local da festa. 
Foram propostos vários lugares, mas, o lugar escolhido foi o céu. 
O Urubu disse: 
— Quem puder ir, vá. 
O jabuti protestou contra a idéia, dizendo: 
— Como que vou? Não tenho asas para voar. 
O Urubu respondeu: 
— Quem não possuir asas não poderá ir, o único jeito é ficar na 
floresta. 
O jabuti não queria perder a festa de maneira alguma, mas não sabia 
como chegar ao céu. 
No dia da festa, todos os animais se reuniram para ir ao céu com 
seus instrumentos musicais. O urubu iria encantar a festa com o som 
exuberante de sua magnífica viola, mas com muita ansiedade 
acabou esquecendo o seu instrumento. 
 O jabuti, muito esperto, nem pensou duas vezes, se enfiou dentro da 
viola e ficou quietinho até que o urubu viesse pegá-la. 
O urubu retornou para a floresta na busca da sua viola. De volta ao 
céu percebeu que ela estava muito pesada, mas nada fez. 
Chegando no céu, encostou sua viola na porta e encontrou com seus 
amigos que já estavam animando a festa. O jabuti aproveitou da 
ocasião, saiu de dentro da viola e ficou escondido atrás da porta. Por 
sua infelicidade deu de cara com o urubu. 
— Como você chegou até aqui, jabuti? Não precisa responder. Você 
veio dentro da minha viola, por isso ela estava tão pesada. 
O jabuti respondeu bem alegre: 
— Foi isto mesmo, aproveitei a sua falta de atenção e resolvi pegar 
uma carona.  
Todos se divertiram e aproveitaram bastante a festa. No raiar da 
aurora retornaram à floresta satisfeitos. 
O único que ficou no céu foi o jabuti, pois não tinha como voltar à 
floresta. De repente, ouviu uma voz muito estranha, dizendo: 
— Jabuti, quer voltar à floresta? 
O jabuti assustado respondeu: 
— Quero, mas como? Não tenho asas para voar. 
Disse a voz: 
— Espere aqui, já estou voltando. 
Passados alguns minutos, o jabuti se surpreendeu ao ver um senhor. 
O moço trouxe bolo de cera e disse: 
— Aqui está a sua casa. 
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No mesmo momento, o senhor transformou o bolo de cera em um 
belo par de asas e colocou-as nas costas do jabuti, dizendo: 
— Vá rápido, antes que o sol esquente. 
O jabuti desceu em grande velocidade. No caminho, encontrou seus 
amigos, principalmente o urubu e disse-lhe: 
— Os últimos serão sempre os primeiros. 
O sol esquentou e começou a derreter as suas asas postiças. Logo 
disse: 
— Arreda logo daí, se não te arrebento todo. 
O urubu, sem medo, respondeu: 
— Quem vai sair arrebentado daqui vai ser você, maldito jabuti. 
O jabuti, sem perceber que suas asas haviam se derretido, caiu 
sobre uma pedra e ficou com o seu casco todo trincado. 
Foi assim que o jabuti passou a ter seu casco trincado. 

 
Contada por Demar Joaquim da Silva (57 anos) 
Escrita por Valdemir Almeida Silva 
Revisada por Andrea e Marília 

 

Em relação a esse discurso, efetuamos uma breve análise, pois esse 

discurso retoma questões já levantadas nos discursos 08 (Urubu) e 15 (A existência 

do sapo), o que nos servirá de contraponto para reforçar as categorias que se 

repetem. 

Tal como ocorre no discurso 08 (Urubu), percebemos que a cenografia 

engendrada é própria de discursos literários, colocando como personagens animais 

e dando-lhes voz própria. O tema retrata aspectos inerentes à conduta humana 

levando o co-enunciador a uma reflexão. Ao final, podemos depreender uma 

explicação para algo relativo à natureza, como é o caso de explicar por que o jabuti 

possui o casco com aparência de trincado.  

Verificamos que aqui o enunciador também faz uso do discurso direto para 

dar voz às personagens e garantir o engajamento do co-enunciador no discurso, 

como podemos observar em: 

 

Passados alguns minutos, o jabuti se surpreendeu ao ver um senhor. 
O moço trouxe bolo de cera e disse: 
— Aqui está a sua casa. 
No mesmo momento, o senhor transformou o bolo de cera em um 
belo par de asas e colocou-as nas costas do jabuti, dizendo: 
— Vá rápido, antes que o sol esquente. 
O jabuti desceu em grande velocidade. No caminho, encontrou seus 
amigos, principalmente o urubu e disse-lhe: 
— Os últimos serão sempre os primeiros. 
O sol esquentou e começou a derreter as suas asas postiças. Logo 
disse: 
— Arreda logo daí, se não te arrebento todo. 
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Quanto ao modo de coesão, esse discurso apresenta as mesmas 

características apresentadas no discurso 08 (Urubu). Acenamos a presença do 

discurso literário (o fato de os animais realizarem uma festa no céu) e, no caso 

desse discurso (46), a presença do discurso folclórico, atestado em “O jabuti, sem 

perceber que suas asas haviam se derretido, caiu sobre uma pedra e ficou com o 

seu casco todo trincado. Foi assim que o jabuti passou a ter seu casco trincado”. 

Não há marcas linguísticas pertencentes ao mundo ético indígena e o tom 

discursivo que perpassa o discurso é o de esperteza, como atestamos em:  

 
O jabuti, muito esperto, nem pensou duas vezes, se enfiou dentro da 
viola e ficou quietinho até que o urubu viesse pegá-la. 
O urubu retornou para a floresta na busca da sua viola. De volta ao 
céu percebeu que ela estava muito pesada, mas nada fez. 
Chegando no céu, encostou sua viola na porta e encontrou com seus 
amigos que já estavam animando a festa. O jabuti aproveitou da 
ocasião, saiu de dentro da viola e ficou escondido atrás da porta. Por 
sua infelicidade deu de cara com o urubu. 

 

Levantamos, ainda, nesse discurso, a relevância da competência 

interdiscursiva para a identificação dos enunciados de um determinado sistema de 

restrições, como sinalizamos no discurso 08 (Urubu). 
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CONCLUSÃO 
 
 

Por meio deste trabalho, propusemo-nos a examinar como as dimensões da 

semântica global operam no funcionamento de práticas culturais do cotidiano, 

escritas em Língua Portuguesa, vivenciadas por sujeitos da população indígena 

tupiniquim, e que efeitos de sentido estão presentificados em tais manifestações 

discursivas.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, tomamos como referencial teórico-

metodológico a AD, nas perspectivas apontadas por Dominique Maingueneau (1993, 

2004, 2005b, 2006a, 2007, 2008a). Evidenciamos, particularmente, a concepção de 

semântica global por compreendermos que todas as dimensões discursivas estariam 

imbricadas no funcionamento discursivo. 

Foram tomadas como categorias de análise o interdiscurso, as cenas de 

enunciação (enfatizando a cenografia) e a semântica global em suas dimensões (o 

vocabulário, a intertextualidade, o tema, o estatuto do enunciador e do co-

enunciador, a dêixis discursiva, o modo de enunciação, a coesão e o ethos 

discursivo). 

A proposta de verificar a imbricação dos planos discursivos no discurso 

indígena é muito produtiva para a AD e para os estudos discursivos em geral. No 

nosso caso, possibilitou-nos a realização de uma análise mais profunda e integrada, 

uma vez que todo o conjunto dos planos discursivos está integrado e deriva dos 

mesmos fundamentos.  

Para tanto, utilizamos como ponto de partida a identificação do quadro 

temático, do intertextual e do cenográfico, por compreendermos que eles facilitariam 

a verificação inicial dos efeitos de sentido presentes em nosso corpus, em seguida, 

aplicamos os demais planos constituintes da semântica global. Pudemos, assim, 

atestar as peculiaridades desse espaço discursivo, dada a riqueza dessa 

materialidade linguística. 

Como foi possível observar, por meio de discursos peculiares, os tupiniquins 

recapitulam experiências passadas e visões de mundo, mantêm relações sociais e 

os preceitos éticos da comunidade, materializando-os linguisticamente. Por isso, 

seus discursos não servem apenas para contar, expressar eventos que ocorrem, 

servem também para indicar formas de desvelamento de dados constitutivos de 

identidade da população tupiniquim. 
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O enunciador considera o que está sendo enunciado como um mundo 

possível, em que os sujeitos se percebem e se veem envolvidos pelas 

circunstâncias socio-históricas presentes no discurso e correlacionam as várias 

situações presentificadas no discurso com o cotidiano, o que se desdobra em 

identificação. As relações de subjetividade, por sua vez, manifestam-se 

essencialmente no discurso, em que tiveram origem, pois ele representa o acesso 

às maneiras pelas quais a etnia tupiniquim constrói o próprio espaço discursivo, 

pensa sobre si mesma, o que desvela as especificidades e a identidade do discurso 

indígena.  

 

Não podemos deixar de mencionar que a perda da identidade linguística é 

nítida nos discursos, pois a forma como eles se apresentam demostra a interferência 

do aculturamento. Os indícios acerca desse aspecto estão presentes na escolha 

lexical, nas estruturas sintáticas, na elaboração textual, no trabalho de reescrita, na 

busca da padronização da língua portuguesa pelos educadores indígenas, entre 

outros. Aliás, o fato de os tupiniquins usarem apenas o português já representa um 

grau de aculturação. 

A constância do contato intercultural dotou os tupiniquins da capacidade de 

internalização da formação discursiva do branco. Por essa razão, a presença do 

discurso religioso de viés católico, do discurso do desmatamento, do discurso da 

colonização/do dominador, do discurso do aculturamento, do discurso do 

preconceito racial, do discurso bíblico, do discurso da violência, do discurso da 

preservação da natureza e da luta pela terra, do discurso literário (conto de fadas) 

nos leva a entrecruzamentos presentes nas relações interdiscursivas, os quais foram 

se incorporando ao discurso do indígena e, atualmente, fazem parte de sua prática 

discursiva. 

Comprovamos, nas análises, que os discursos indígenas são 

permanentemente suscetíveis a atravessamentos de diferentes discursos, em 

especial, o sobrenatural, o místico, o macabro, o folclórico, o religioso, literário (o 

conto de fadas), o colonizador, elaborados a partir do reconhecimento do outro e até 

de sua incorporação, o que possibilita a construção ininterrupta de sua identidade. 

De certa forma, podemos dizer que uma das marcas do discurso indígena tupiniquim 

é exatamente o entrecruzamento de discursos. Desse modo, o discurso indígena 
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não nasce sozinho, contudo não há como precisar uma origem, porque ele sempre 

remete a outros discursos, constituindo-se em uma relação interdiscursiva.  

Entender que o discurso indígena é constituído por outros discursos, embora 

uns mais evidentes, outros menos, possibilitou-nos compreender que há, nesse 

espaço discursivo, uma infinidade de relações interdiscursivas que se fazem 

presentificadas na materialidade discursiva. Daí, a necessidade de relacionar o 

discurso indígena a outros discursos e às condições de produção socio-históricas, 

uma vez que essa prática discursiva tem a sua forma particular de tratar essa 

multiplicidade de relações interdiscursivas. 

O funcionamento discursivo desses discursos indica que a prática discursiva 

indígena se estabiliza em diversos caminhos interdiscursivos, o que exige do co-

enunciador um conhecimento desse campo discursivo. Sendo a interdiscursividade 

inerente à linguagem, foi possível comprovar, por meio de pistas linguísticas, que o 

discurso traz em seu interior o outro. Desse modo, os discursos selecionados, 

mesmo atravessados por outros, sinalizam um interdiscurso que traz a voz do 

indígena e toda a sua mundividência. 

Apreendemos também que as relações intertextuais internas e externas, que 

a competência discursiva do corpus analisado define como sendo legítimas, retoma 

a memória discursiva no interior do discurso indígena, bem como as interferências 

culturais, históricas e sociais a que os tupiniquins foram submetidos, como se 

fizessem parte do discurso. 

Para entendermos o discurso como prática discursiva é necessário 

compreender que os discursos indígenas discorrem a respeito da compreensão da 

realidade tupiniquim, revelando mecanismos internos de compreensão de seus 

modos de ser e dizer, além da maneira como cada indivíduo representa a si mesmo 

em seu cotidiano. Pudemos detectar que as práticas discursivas indígenas 

apresentam regularidades em suas construções, por meio das quais é possível 

perceber o modo como essa etnia tem sido representada, o que a faz não se 

centralizar apenas em alguns indivíduos, mas (re)surgir na coletividade do grupo, 

possível de ser desvelada no interior do (inter)discurso graças à competência 

interdiscursiva.  

Além disso, a competência interdiscursiva mantém relação efetiva com a 

memória discursiva, um conjunto de eventos/acontecimentos exteriores, anteriores e 

concomitantes ao discurso, que colabora para as construções temáticas que se 
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presentificam por meio da interdiscursividade na materialidade de cada discurso. 

Não podemos deixar de destacar que com a competência interdiscursiva é possível 

afirmar ou recusar o pertencimento de um texto à prática discursiva 

(MAINGUENEAU, 2005b, p. 151). 

Percebemos que os discursos depreendem estratégias construídas em torno 

de temas que espelham a vida da aldeia, a relação com o outro e a própria essência 

humana, desvelando o compartilhamento e a rememoração dos costumes passados, 

as tradições, as crenças e os costumes desses sujeitos. Portanto, os temas com que 

os discursos são construídos, são interdiscursos retirados do mesmo campo 

discursivo ou de outros campos que, no espaço discursivo constituído pelos 

discursos, acabam adquirindo novo sentido. 

Os temas compilam não só vivências, mas histórias que relatam e 

descrevem regras, aspectos morais, condutas, formas de relacionamento, 

proibições, memórias que marcam de alguma maneira os modos de ser e viver nas 

aldeias, de forma autêntica e genuína. Os discursos indígenas que analisamos 

tratam de diversos temas, entre eles estão as experiências relacionadas às suas 

crenças e aos seus valores, às modificações de vida em razão do processo de 

aculturamento, aos elementos concretos da natureza (os animais, as enchentes), às 

experiências como a gravidez, a caçada, os filhos, às relações entre as pessoas, 

principalmente no que diz respeito à traição, à inveja, à amizade e ao incesto. Essas 

temáticas presentes nos discursos, bem como os temas voltados às crenças 

místicas dos tupiniquins, como o aparecimento do saci, a mãe d’água, o lobisomem, 

a mula sem cabeça, além de eventos sobrenaturais, como as maldições e os 

castigos, resultam de experiências transmitidas pelos membros da aldeia, guardadas 

na memória coletiva. Considerando esses aspectos, verificamos que o discurso 

indígena tem um modo específico de fazer sua abordagem temática, assim, é 

preciso tratá-lo sob o aspecto semântico-discursivo, visto que alguns dos discursos, 

como é o caso de Maria Borralheira, disseminam temas não indígenas, mais 

próximos da modernidade, ao passo que outros, como O Saci Pererê, assumem 

temáticas catalogadas na memória discursiva dessa etnia.  

Quanto ao quadro cenográfico, os dados revelaram cenografias variadas 

(aparecimento do saci, da mula sem cabeça, da mãe d’água, realização de caçada, 

casamento entre uma cobra e uma moça, festa religiosa, reatualizações de contos 

de fada, devoção a santo, entre outras) em que não há um cenário estático já 
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apresentado, tais cenografias baseiam-se em cenas de enunciação validadas – 

instaladas no universo de saber e valores desse povo.  À medida que os enunciados 

vão sendo materializados, as cenografias vão sendo constituídas e produzem 

diferentes efeitos de sentido. As análises indicam que muitas experiências indígenas 

aparecem como tema na cenografia, a qual passa a ser o lugar de explicação e de 

construção do tema. 

As cenografias mostraram mundos éticos indígenas e não indígenas que 

ativam os modos de vida passados, as memórias, a cultura, a defesa do 

lugar/preservação do espaço, o reconhecimento étnico dos tupiniquins, o contato e a 

interferência intercultural, a valorização da aldeia, a vivência com os não índios. Em 

outras palavras, por meio da cenografia verificamos o que os discursos revelam 

sobre a própria comunidade indígena. 

Constatamos, com base nas escolhas lexicais, que o código linguageiro nem 

sempre está voltado para o discurso indígena. É o código linguageiro que convoca o 

enunciador, inclusive, à elaboração de um glossário para o co-enunciador acerca 

dos vocábulos indígenas. Do mesmo modo, o fato de haver discursos sem a 

presença de código linguageiro específico assinala/marca discursivamente essa 

prática social, pois isso nos induz a pensar que esse aspecto representa a perda da 

identidade linguística por parte desse povo. 

É também pela cenografia que se torna possível apreender o ethos 

discursivo do enunciador e um código linguageiro apropriado e validado por ela. 

Além disso, na cenografia o enunciador mostra as cenas e, ao mesmo tempo, como 

o estatuto do enunciador se apresenta, o que influencia o co-enunciador no 

processo de interação discursiva. Reafirmamos que por meio do ethos discursivo foi 

possível oferecer uma multiplicidade de atos interpretativos ao discurso tupiniquim, o 

qual é construído por diferentes estratégias.  

Verificamos que no funcionamento do discurso indígena são revelados 

diferentes ethos que participam da construção da cenografia, em que ressoa, por 

exemplo, a voz do indígena, do homem branco/dominador, de seres sobrenaturais, 

do enunciador, no intuito de estabelecer os efeitos discursivos. Nesse sentido, o 

ethos emerge em um discurso que é indígena, mas que incorpora as coerções dos 

discursos religioso, místico, supersticioso, colonizador, entre outros já citados. 

Assim, os efeitos de sentido também são confirmados no/pelo desvelamento do 

ethos no interior do discurso. 
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Vale ressaltar que o modo de enunciação vai sendo construído pela voz 

enunciativa que dá voz e corpo ao enunciador. O tom discursivo apoia-se em duas 

dimensões discursivas, a do enunciador e a do co-enunciador. Por sua vez, essa 

voz própria que o discurso produz, mesmo quando ele a nega, está apoiada no 

caráter e na corporalidade do enunciador, o que colabora para o desvelamento do 

ethos discursivo. 

Constatamos, na análise, que as construções do tempo/espaço (dêixis 

discursiva), colaboram para legitimar as localizações no espaço e no tempo 

autorizando a enunciação. Embora alguns dos discursos apresentem datas, locais 

em que os enunciados foram produzidos, o estatuto textual dos enunciadores não 

coincide com a realidade bibliográfica dos enunciadores. Assim, o enunciador, o co-

enunciador, as cenas validadas, a escolha do código linguageiro, o tema, a dêixis 

vão possibilitando efeitos de sentido provenientes de uma integração do plano 

discursivo, que por sua vez revelam o ethos discursivo. 

Diante dessas considerações, verificamos que a interação semântica entre 

os discursos segue um processo de interincompreensão regrada. Trata-se da 

polêmica que manifesta a estrutura do espaço discursivo e contribui para criá-lo. 

Assim, é a polêmica que exerce papel determinante na produção da superfície 

discursiva, pois o discurso foi tomado por ela, desde o momento em que definiu seu 

espaço de enunciação. Quanto às análises, pudemos destacar que, ao assumir uma 

posição enunciativa, há uma incompatibilidade entre os discursos indígena, 

dominador, religioso, místico, literário, que ao mesmo tempo permitem construir o 

discurso indígena. As análises possibilitaram-nos a reflexão sobre os valores e as 

tensões subjacentes nos discursos, os quais também estão presentes nos contextos 

socioculturais de produção que envolvem tais discursos. Enfim, o discurso indígena 

se constrói também diante dos que com ele se colocam em concorrência.   

Quanto ao modo de coesão, os discursos indígenas apresentam-se com 

traços peculiares. Na maioria das vezes, são pouco extensos, salvo algumas 

exceções. Apresentam reduzido número de personagens, concentração do espaço e 

do tempo e ações simples que transcorrem de forma mais ou menos linear. A 

linguagem simples e direta não utiliza muitas figuras de linguagem ou expressões 

com pluralidade de sentidos.  

Ao final das análises, constatamos que os modos de ser e viver do sujeito 

indígena empírico se refletem na constituição do sujeito que enuncia. Ele enuncia 
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porque ele é assim, muitas vezes sem identidade, antropologicamente marcado pelo 

aculturamento, atravessado por outros discursos. Ademais, o fato de o índio 

tupiniquim não ter identidade é uma forma de identidade. A própria 

descaracterização do tupiniquim como indígena faz dele um sujeito marcado 

discursivamente, e isso se reflete no discurso do sujeito que enuncia. Trata-se do 

estatuto do enunciador que está ligado às condições antropológicas de 

conhecimento desse homem, desse sujeito.  

Os discursos indígenas são, por tudo o que vimos, um mecanismo/espaço 

de preservação discursiva, e os efeitos de sentido neles veiculados configuram uma 

representação da realidade. Como se constituem com temas que discorrem sobre 

itens culturais, práticas sociais, conhecimentos, comportamentos, reflexões e 

verdades essenciais, esses discursos têm muitos interdiscursos que contêm valores 

corporificados da vida simples do índio. É assim que os discursos indígenas, embora 

se refiram a questões pertinentes a toda a humanidade, são articulados e expressos 

com valores e significados próprios da sociedade tupiniquim.   

Ao apreendermos, nos discursos analisados, os planos da semântica global 

quantos foram possíveis, l guardadas as limitações das condições da análise, 

afinal, a grande quantidade de discursos nos impulsionou a acenar em alguns 

discursos categorias que se repetiam l, confirmamos que pudemos tomar a prática 

discursiva tupiniquim em suas múltiplas dimensões, partindo do princípio da 

semântica global. Isso porque na materialidade linguística estão presentes o tema, o 

estatuto de enunciador e co-enunciador, o código linguageiro, o modo de coesão, o 

modo de enunciação, a dêixis enunciativa, a intertextualidade. E é por intermédio de 

todos esses elementos que a alteridade discursiva indígena se manifesta.  

Com base nos resultados alcançados, consideramos que a semântica 

global, em que também se estrutura a discursividade indígena, permite o 

aprofundamento/ a compreensão dos limites da discursividade, haja vista que 

reconhecemos, apoiados em Maingueneau (2005b), que o sistema de restrições 

semânticas instala os princípios que tornam o discurso indígena pertencente a um 

certo posicionamento. 

Desse modo, ao nos posicionarmos diante de aspectos teórico-

metodológicos e aplicarmos os princípios da semântica global para a análise dos 

discursos indígenas selecionados, confirmamos que o delineamento no campo dos 

estudos discursivos, graças aos trabalhos em AD, corroborou para o alcance de 
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nossos objetivos. Acrescentamos, ainda, que nossa pesquisa colabora para 

ampliarmos as discussões sobre os discursos e as práticas sociais da 

contemporaneidade. Por fim, intuímos que este trabalho faz suscitar novas 

investigações e pesquisas, dada a necessidade de explicar os fenômenos 

linguísticos. 
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