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Esta mesa reúne pesquisadores que fazem parte do grupo “A Celebração dos sujeitos 

periféricos: discurso e transdisciplinaridade”, consolidado na Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas, a fim de problematizar, por meio de gestos 

analíticos discursivo-desconstrutivos, como se manifestam as representações identitárias de 

sujeitos considerados periféricos, mediante escritas de si materializadas na superfície linguística 

de diferentes corpora. E para fornecer sustentação à proposta desta mesa, temos a pesquisa 

“Sujeito zelador: (re)construção da (in)memoria(n)”, que aborda as relações de 

representação/discurso/memória e os efeitos de sentido que o dizer do sujeito “Zelador de 

Túmulo” emana em seu fazer profissional enquanto sujeito envolto na/pela alteridade, em 

especial, quanto aos “cuidados de memórias” atuando no espaço público de um Cemitério 

Municipal. Além disso, a pesquisa “‘Povo contra povo’: problematizações acerca da identidade 

indígena na fronteira-sul” traz a problematização dos efeitos de sentidos em relação ao 

assujeitamento da população indígena, considerando como recorte do corpus as músicas 

lançadas no ano de 2009, primeiro CD do grupo indígena Brô MC"s. Em “A violência como 

prática discursiva na escrita de Gloria Anzaldúa/Borderlands”, o autor realiza gestos analíticos 

do processo de constituição identitária da mulher Chicana, a partir da obra Borderlands/La 

frontera: the new mestiza (2012), escrita por Gloria Anzaldúa. No que tange à pesquisa “O 

epimeleia heautou e a representação identitária na escrita da obra ‘Pelas Mulheres Indígenas’”, 

o autor problematiza a representação identitária da mulher de etnia indígena, mediante escritas 

de si, no fio intradiscursivo da obra “Pelas Mulheres indígenas”, idealizada pela ONG Thydêwá, 

publicada no ano de 2015. Com foco no gesto interpretativo discursivo-desconstrutiva, as 

pesquisas desta mesa subsidiam-se, transdisciplinarmente, nas noções teórico-metodológicas: da 

perspectiva discursiva de Coracini (2007) e de Guerra (2015); da perspectiva derrideana da 

desconstrução; na arqueogenealogia foucaultiana; na perspectiva teórico-culturalista de Nolasco 

(2013a, 2013b, 2016), Santos (2007, 2010, 2014), Anzaldúa (2005), Mignolo (2003, 2008, 

2015, 2017) e Bhabha (2013) – epistemologias estas que pensam no e a partir do Sul global. Das 

discussões desta mesa, torna-se plausível considerar que os sujeitos são efeitos dos discursos 

que (re)circulam na esfera social e, por isso, ao manifestarem seus dizeres em diversas 

materialidades (escrita de si), acabam por (d)enunciar o quanto o atravessamento da produção 

social de sentidos (inter)fere (n)a construção da sua própria representação identitária 

(re)forçando a ideia de que, mesmo falando de si, ainda estão submetidos às engrenagens da 

(in)(ex)clusão da sociedade hegemônica. 
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O trabalho busca, com base nas teorias de Foucault (2004) e de Orlandi (2007), interpretar,  por 

meio do dizer do sujeito “Zelador de Túmulos”, sujeito cuja identidade se apresenta em 

constante fluidez. Exploramos o recorte retirado de uma entrevista oral, realizada próximo ao 

acontecimento do “Dia de Finados” referente ao ano de 2017, no município de Três Lagoas/MS. 

A metodologia utilizada segue a esteira da arqueogenealogia foucaultiana, com a guisada para o 

arquivo voltado na interpretação, escavação das possibilidades de representação que emergem a 

partir da subjetividade desses sujeitos conforme proposto na Análise do Discurso (AD), na 

perspectiva de que o discurso se constitui sobre o primado do interdiscurso. Mobilizamos as 

reflexões trazendo as contribuições dos estudos culturais para interpretar a identidade do sujeito 

na perspectiva discursivo-desconstrutivista. A análise aborda as relações de 

representação/discurso/memória e os efeitos de sentido que o dizer do sujeito “Zelador de 

Túmulo” emana em seu fazer profissional enquanto sujeito envolto pela e na alteridade, em 

especial, quanto aos “cuidados de memórias” atuando no espaço público do Cemitério 

Municipal de Três Lagoas. Os resultados indicam que tal discurso, mediado pela migração 

populacional e pela ideologia de “mão de obra”, impõe ao sujeito “Zelador de Túmulo” a 

angústia da (in)completude; identifica representações de desigualdades em relação aos demais 

profissionais existentes na comunidade treslagoense e faz emergir o contexto do discurso 

neoliberal estruturado para moldar relações de controle e de poder no espaço social reforçando o 

entre-lugar desses sujeitos como “cumpridores de tarefas” e perpetuadores dos sentidos 

(in)memorian daquele que é oculto aos olhos – o ser que já não é presente, o não-sujeito 

temporal. Neste sentido, no movimento de interpretação, emerge o sujeito fluído, possuidor de 

movências alicerçadas na alteridade, na ilusão de verdade e que está diretamente ligado às 

relações de poder/saber, que “ditam” o que é “aceito”.  
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Discorrer a respeito dos discursos que perpassam (n)a trama social é, antes de tudo, pensar na 

sua dinamicidade na produção social de sentidos. E essa dinamicidade se dá pela constituição e 

(re)circulação de diversas materialidades, cujos movimentos discursivos podem “determinar” o 

estabelecimento da representação étnica/cultural/histórica dos sujeitos, bem como a 

(re)produção das identidades. Nesse ponto de vista, a materialidade de uma obra escrita por 

mulheres indígenas – advindas de diferentes lóci enunciativos, com fragmentos de narrativas 

que citam as experiências de si interfaceadas com cenas da vida privada – pode nortear nosso 

olhar e estabelecer a maneira como as representamos em nossa existência cotidiana, como são 

(re)produzidos,  (trans)formados e (des)legitimadas os seus perfis identitários. Desse 

pressuposto, temos como objetivo problematizar a representação identitária da mulher indígena 

no fio intradiscursivo da obra “Pelas Mulheres indígenas”, idealizada pela ONG Thydêwá em 

parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, publicada 

no ano de 2015. Partimos da hipótese de que a obra, ao incluir os sujeitos enunciadores – 

mulheres indígenas – na ordem do discurso social, mediante escritas de si, acaba por 

(re)produzir identificações já consideradas periféricas, sobretudo por apresentar relatos sociais 

de padrões díspares da cultura ocidental hegemônica. Tendo como foco o gesto interpretativo 

discursivo-desconstrutivo, a análise subsidia-se, transdisciplinarmente, nas noções teórico-

metodológicas: da perspectiva discursiva de Coracini (2007) e Guerra (2015); da perspectiva 

derrideana da desconstrução; do suporte teórico-metodológico foucaultiano — 

arqueogenealógico; na perspectiva teórico-culturalista de Santos (2007, 2010, 2014), de Sibília 

(2008), Bhabha (2013), Anzaldúa (2005), Castro-Goméz (2005). Embora este seja um dos 

recortes de minha tese de doutoramento, resultados preliminares apontam que da materialidade 

da obra, no âmbito discursivo, emerge um tipo de saber que (re)produz e autentica as 

identidades indígenas ainda como discriminadas, legitimadas por um imaginário que 

(r)estabelece diferenças entre colonizador versus colonizado, desenvolvimento versus 

subdesenvolvimento, opressor versus oprimido. 
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Inquietações a respeito das regras sociais vigentes têm alcançado pesquisadores que se propõem 

a discutir e problematizar temas centrais da atualidade que afligem os sujeitos históricos e 

ideológicos, e entre os temas está o processo da (des)construção identitária. As contribuições 

que os estudiosos trazem acerca dos sujeitos que são (co)locados à margem, por meio de teorias 

pós-estruturalistas, discursiva, pós-colonial, feminista, queer e antirracista etc., são importantes 

para manter um continuum de reflexão de trabalhos que envolvem esses sujeitos. Estes por 

estarem situados num lugar marginalizado, excluídos daqueles que se consideram ajustáveis, 

são (in)visíveis e (in)fames. A partir disso, propomo-nos levantar discussões que partem dos 

estudos que desenvolvemos no grupo de estudos “Celebração dos Sujeitos Periféricos”, na 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, supervisionado pela 

professora Dra. Vânia Lescano Guerra. Além disso, esta pesquisa faz parte das reflexões iniciais 

de nossa tese de Doutorado, cujo objetivo geral é estudar o processo de constituição identitária 

da mulher Chicana, a partir da obra Borderlands/La frontera: the new mestiza (2012) escrita por 

Gloria Anzaldúa, sobretudo as possíveis representações de identidade de gênero social, com o 

intuito de rastrear os efeitos de sentidos de violência. Para tanto, é necessário a crítica do estudo 

das relações de saber/poder (FOUCAULT, 2014; 2015), via Análise do Discurso. Buscamos 

também noções sobre o lugar geoistórico (NOLASCO, 2013), sob a visão discursivo-

desconstrutiva (GUERRA, 2015, 2017). Nossa hipótese é que a escrita pode ser examinada 

como um monumento em que marcas sobrepõem a outras e que não conseguem ser exauridas. 

Nas análises pudemos observar que a escrit(ur)a está permeada de denúncias duma violência 

simbólica praticada pelo opositor através da incitação ao ódio e pela discriminação étnica e 

sexual. O que podemos observar na escrit(ur)a analisada é que há marcas “visíveis” de controle 

e silenciamentos, que caracterizam uma forma de violência ou perseguição, na busca de uma 

excludente anulação do sujeito indígena. 
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A fronteira não se constitui tão somente num espaço (in)certo, não obstante, simbiotiza-se a 

produção nas formas da linguagem atravessadas pelas imbricações do local e dos sujeitos que 

nela se constroem. Pode ser errôneo adotar um pensamento colonial, positivista e outorgar a 

fronteira e ao sujeito dela nada menos que uma única visada estrábica e um lugar epistêmico não 

ambíguo. Conclama, para tanto, uma mirada plural, uma vez que, junto com ela, há elos com 

outros aspectos culturais, outras forças simbólicas que se atravessam na maneira como se dizem 

de si e dizem dos outros. Nessa toada fronteiriça, este trabalho procurará problematizar e 

discutir a identidade indígena emergida das letras do rap do grupo indígena Brô MC"s, 

residentes nas aldeias Jaguapiru e Bororo, nas cercanias da cidade de Dourados, MS. Trata-se da 

materialização do sujeito fronterizo indígena e transcultural nas músicas, corporificando esse 

olhar estrábico dos discursos institucionalizados e a marginalização inscrita nos sujeitos do 

trânsito, próprio da fronteira, particular ao indígena deste local, além das resistências da/na 

periferia, causando efeitos de sentido nas formas da linguagem, como ocorre com o rap. 

Partindo da hipótese do que o sujeito, por meio das escritas de si como maneiras de se dizer e 

dizer do outro, e nesse caso, inscrevendo a memória cultural em seus bios, problematizaremos 

os efeitos de sentidos em relação ao assujeitamento da população indígena delineadas no recorte 

das canções, no palco cultural transfronteiriço. O recorte do corpus está nas músicas lançadas no 

ano de 2009, primeiro CD do grupo. Para tanto, aplaudimos a fundamentação 

transdisciplinarmente: do suporte teórico-metodológico foucaultiano arqueogenealógico (2010, 

2016), a perspectiva discursivo-desconstrutiva (CORACINI, 2007), além do panorama 

culturalista (QUIJANO, 2005, MIGNOLO, 2003). Embasamo-nos em tal articulação, tendo em 

vista que os conflitos resultados da retomada de terras fomentam os versos das músicas e vêm 

intervindo historicamente nas subjetividades indígenas.  
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