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Este grupo congrega pesquisas que discutem traços da constituição identitária numa perspectiva 

discursivo-desconstrutivista, buscando abordar as noções de terra, língua-cultura, exclusão, 

poder e resistência, em interface com conceitos oriundos da Análise do Discurso, estudos 

culturalistas, psicanálise, relevantes para discutir o simbólico e o imaginário na construção da 

memória e da identidade dos sujeitos pesquisados. Assim, a pesquisa de Claudete Souza e 

Celina Nascimento problematizam o processo de silenciamento sofrido pelos kinikinau, e por 

eles assumido, durante a trajetória desse povo em suas “movenças” em busca de território e 

reconhecimento de sua existência enquanto povo originário. A doutoranda Sheila Bispo propõe 

refletir sobre documentos abordados pelos órgãos indigenistas oficiais brasileiros da 1ª 

Conferência Nacional de Política Indigenista e as relações que esses documentos estabelecem 

com a legislação internacional que trata de direitos dos povos indígenas. Por sua vez, Aline 

Silva, mestranda, objetiva problematizar os jogos de corrigibilidade e incorrigibilidade 

manifestados nos dizeres da mulher dependente química, uma vez que consideramos a 

corrigibilidade como uma correção permanente experienciada pelo sujeito a corrigir. Já, a 

pesquisa da doutoranda Andréa Eduardo propõe analisar o discurso de Zamenhof (1900) sobre 

a representação de língua internacional, problematizando os efeitos de sentido que denotam a 

legitimação do discurso, em busca da verdade que o coloque na ordem do discurso. Elida 

Castilho, doutoranda, visa problematizar, a partir da obra de contos “O sol na cabeça”, de 

Giovani Martins, os loci das suas produções e o lócus de onde o intelectual erige seu discurso 

crítico. Assim, o esforço empreendido será no sentido de problematizar os engendramentos 

discursivos, acerca da favela e as representações, que podem ser mobilizadas nos seus dizeres na 

obra e nos de alunos. Por fim, o mestrando Flávio Faccioni volta-se ao discurso veiculado 

nas/pelas músicas interpretadas e compostas pelo cantor sul-mato-grossense Almir Sater, em 

que se pretende problematizar as representações de índio que esses discursos apresentam. Tais 

produções musicais são resultados dos atravessamentos e heterogeneidades de discursos, povos, 

lugares e fronteiras, enveredando-as por caminhos híbridos e (des) locados. Em suma, propõe-se 

a discutir como se dá a relação de sentidos, os processos de identificação e de exclusão com 

relação à terra, à memória, à língua-cultura e à subjetividade em diferentes práticas de 

linguagem. 
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Este trabalho é resultante de subprojeto de pesquisa vinculado ao projeto maior Koenukunoe: 

língua e cultura, desenvolvido junto ao povo Kinikinau, residente na Aldeia São João, 

município de Porto Murtinho/MS e no interior do grupo de pesquisa Povos do Pantanal: 

aspectos linguísticos, discursivos, fronteiriços, culturais e identitários (UFMS/CNPq). 

Objetivamos problematizar o processo de silenciamento sofrido pelos kinikinau, e por eles 

assumido, durante a trajetória desse povo em suas “movenças” em busca de território e 

reconhecimento de sua existência enquanto povo originário. Para tanto, propomos a análise de 

três recortes retirados dos documentos finais de três assembleias por eles organizadas e 

desenvolvidas: IpuxowokuHouKoinkunoe (Conselho do Povo Kinikinau): “Carta do Povo 

Kinikinau" (2014; “Carta do povo kinikinau ao Estado Brasileiro” (2015); e “ Pela terra e contra 

o marco temporal: somos kinikinau” (2016) que representam tanto o silenciamento, quanto a 

busca pela “verdade” por meio de um grito de socorro, “grito de resistência” do povo Kinikinau 

em busca do “bem viver”, compreendidos como reconhecimento étnico, linguístico e cultural 

em território próprio demarcado pelos órgãos governamentais responsáveis. Analisamos como 

são construídas as representações sociais de terra, território, exclusão e “verdade” que 

constituem o discurso dos documentos indígenas, recorrendo ao método arqueogenealógico de 

Foucault (1988), para refletir sobre as relações de força e poder e a “vontade de verdade”. O 

arcabouço teórico funda-se nos estudos da Análise do Discurso de linha francesa, nos estudos 

culturalistas e no processo de referenciação. Enquanto resultado, os Kinikinau buscam no 

passado, a história do povo, excluído socialmente entre os brancos, entre outras etnias e por 

órgãos governamentais, para reivindicar a terra originária, vislumbrando um “bem viver” como 

a resolução da situação conflituosa vivenciada na Terra Indígena kadiwéu, onde se encontram 

até o momento atual. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Povo Kinikinau; Processo Identitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

file:///C:/Users/jessi_000/Desktop/claudetecameschi@gmail.com
file:///C:/Users/jessi_000/Desktop/celina_ufms@hotmail.com


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

UMA ANÁLISE DISCURSIVO-DESCONSTRUTIVA DO DISCURSO  

INDIGENISTA OFICIAL BRASILEIRO 

 

 

Sheila da Costa Mota BISPO (UFMS) 

sheilabispo2014@gmail.com 

 

 

Partimos do pressuposto de que a produção social dos discursos não é casual, mas controlada, 

organizada e selecionada por meio de procedimentos de controle, com vistas a permitir a 

formação de identidades e as relações de poder, propomo-nos a refletir sobre os documentos 

elaborados pelos órgãos indigenistas oficiais brasileiros por ocasião da realização, em 2015, da 

1ª Conferência Nacional de Política Indigenista e as relações que esses documentos estabelecem 

com a legislação internacional que trata de direitos dos povos indígenas, a saber, a Convenção 

nº 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT – Decreto n.º 5.051, de 19.04.2004 e a 

Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas – ONU - 13.09.2007. 

Nossa hipótese é que a criação discursiva da representação do sujeito indígena pelo discurso 

indigenista oficial brasileiro traz marcas de colonialidade e contribui para a normalização da 

exclusão a que os povos indígenas estão submetidos desde o início da colonização. Temos como 

objetivo problematizar o discurso indigenista oficial brasileiro e refletir sobre sua constituição 

ideológica a fim de identificar possíveis marcas discursivas de discriminação, de exclusão e da 

tentativa de manutenção da subalternidade indígena na sua relação com o branco; identificar as 

formações discursivas que atravessam o discurso e o seu papel na construção dos efeitos de 

sentido; analisar as representações criadas por esse discurso para o sujeito indígena e os efeitos 

de sentido que elas geram. Esta pesquisa ancora-se no referencial teórico da Análise do 

Discurso de origem francesa (PÊCHEUX, 1988), sob a perspectiva desconstrutiva (CORACINI, 

2007; GUERRA, 2010, 2015). Também se vale do caráter transdisciplinar desse campo de 

pesquisa para mobilizar os estudos pós-colonialistas, a partir da epistemologia do sul 

(QUIJANO, 1992; MIGNOLO, 2008; NOLASCO, 2013), com vistas a identificar e 

problematizar as marcas de colonialidade que emergem da materialidade discursiva e seus 

efeitos sobre as vozes subalternas presentes nos espaços periféricos e manifestadas por sujeitos 

fronteiriços, entendendo a fronteira não apenas como espaço físico, mas, principalmente, como 

condição social. O método utilizado nesta pesquisa é 

arqueogenealógico focaultiano (FOUCAULT, 1987, 2007), por meio do qual propomo-nos a 

identificar e analisar as condições de produção do discurso indigenista oficial brasileiro, com a 

finalidade de buscar compreender o processo de construção discursiva da representação do 

sujeito indígena nos textos oficiais. 
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A partir de leituras foucaultianas, concebemos a normalidade enquanto padrão de existência, 

sendo que, a partir dela, estabelece-se a anormalidade, para que se possam instituir práticas de 

normalização (FOUCAULT, 2010), nas quais o sujeito que se encontra em situação de 

corrigibilidade é atingido por políticas públicas, para que sua condição de anormalidade seja 

modificada (LASTA, HILLESHEIM, 2014). Estigmatiza-se o sujeito a corrigir como desviante 

do padrão, sendo que a norma pode ser aplicada para disciplinar o corpo ou para regulamentar 

uma população (FOUCAULT, 2000). Na esteira dessas noções, esta pesquisa tem como 

objetivo problematizar os jogos de corrigibilidade e incorrigibilidade manifestados nos dizeres 

da mulher dependente química, uma vez que consideramos a corrigibilidade como uma correção 

permanente, experienciada pelo sujeito a corrigir. Para tanto, esta pesquisa se situa na Análise 

do Discurso de orientação francesa, com base nos pressupostos de Coracini (2007), sobre os 

conceitos de discurso e sujeito, em uma interface com as contribuições teórico-metodológicas 

da arqueologia e genealogia, discutidas pelo filósofo Foucault (1979; 2014), que também trata 

das noções de normalidade, anormalidade, corrigibilidade e incorrigibilidade. O corpus é 

constituído por um recorte enunciativo extraído de um texto escrito por uma mulher dependente 

química que frequenta o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPES ad) de Três 

Lagoas, Mato Grosso do Sul. Nota-se que, nos dizeres dessa mulher, perpassa o discurso da 

moralização, em torno da perversidade e do problema social, enquanto efeito de sentido do 

enunciado: “tem muita gente que não gosta e vira a cara por conta disso, porque acha que quem 

usa droga rouba”, o que a torna marcada enquanto sujeito considerado perigoso, que é objeto de 

uma tecnologia de correção. Dessa forma, ela é vista como um “indivíduo a ser corrigido”, que, 

paradoxalmente, é incorrigível e é atingida por técnicas de normalização e controle específicos 

que resultam em um jogo de (in)corrigibilidade. 

 

Palavras-chave: Discurso; Mulher; Técnicas de normalização e controle. 
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Muitos estudiosos, linguistas ou não, vêm se dedicando, há anos, a encontrar uma solução para 

as dificuldades de comunicação entre os povos. A principal solução proposta por essas pessoas é 

a adoção de uma língua internacional, como o fez o médico polonês Lázaro Luiz Zamenhof, ao 

criar o Esperanto e publicá-lo em 1887. Após a criação do Esperanto, Zamenhof dedicou-se à 

divulgação da língua, com o objetivo de que ela se tornasse a língua de comunicação 

internacional. Nesse sentido, o autor publicou o discurso “Essência e futuro da ideia de uma 

língua internacional”, em 1900, no qual expõe e defende argumentos em prol da existência de 

uma língua internacional regular, neutra, fácil etc. Esse fato localiza-se no século XIX, em que a 

história dos estudos linguísticos começa a tomar novos rumos. A tradição puramente gramatical, 

baseada em Port Royal, começa a dividir espaço com os estudos comparativos e uma nova ideia 

sobre a linguística começa a se formar, negando discursivamente as tradições linguísticas 

anteriores. Nesse contexto, Zamenhof escreveu seu discurso em busca da legitimação da língua 

internacional, ora negando as teorias de seus contemporâneos, ora tentando se colocar nessa 

mesma ordem do discurso, motivado pela vontade de verdade. Dessa forma, temos por objetivo 

analisar o discurso de Zamenhof (1900) sobre a representação de língua internacional, 

problematizando os efeitos de sentido que denotam a legitimação do discurso, em busca da 

verdade que o coloque na ordem do discurso. Para alcançar o objetivo proposto, realizamos a 

análise do discurso de Zamenhof, pautando-nos no método arqueogenealógico foucaultiano. 

Esta pesquisa está ancorada na Análise de Discurso de linha francesa, à luz teórica de Foucault 

(2007, 2014, 2017), Pêcheux e Gadet (2010), Orlandi (2007) e Aroux (1998, 2008). Os 

resultados apontam que, no século XIX, em relação aos estudos linguísticos, há uma vontade de 

saber, que institucionaliza e legitima discursos em busca de uma verdade da ciência linguística, 

e é, nesta ordem do discurso, que Zamenhof tenta se colocar, com o objetivo de legitimar o 

discurso em prol da língua universal, mas se localiza no polo da resistência, discursivamente 

marcado pela exclusão. 

 

Palavras-chave: Língua internacional; Discurso; Vontade de verdade. 
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Este texto é parte do nosso projeto inicial de doutoramento, que visa problematizar, a partir da 

obra de contos “O sol na cabeça”, de Giovani Martins, os loci das suas produções e o lócus de 

onde o intelectual erige seu discurso crítico. Assim, o esforço empreendido será no sentido de 

problematizar os engendramentos discursivos, acerca da favela e as representações, que podem 

ser mobilizadas nos seus dizeres na obra e nos dizeres escritos de um grupo de alunos do Ensino 

Médio e de graduação em Letras do IFSP, campus Avaré.  Morador da favela do Vidigal, no 

Rio de Janeiro, e nova promessa (e realidade) editorial brasileira, seu lócus de enunciação é 

condição decisiva em sua criação/produção (FREIRE, 2017). Escrever literatura a partir desse 

lugar e sobre esse lugar traz em sua obra aspectos transculturais literários, de contato local e 

universal, que se justapondo, criam, uma nova realidade e um novo olhar às temáticas e 

linguagens sobre seus referentes principais – a pobreza, a vida em comunidade, a criminalidade 

no Rio de Janeiro, as intervenções militares e governamentais. Também, as reflexões aqui 

apresentadas, rastrearão, nos dizeres dos alunos, as imagens discursivas de como ele (o autor) se 

representa e representa/vê o outro (os personagens) que ele traz. Nessa direção, buscamos 

analisar, na enunciabilidade dos discursos dos discentes, quais as formações discursivas mais 

recorrentes e os possíveis e interpretáveis apagamentos efetivados para que tais formações e 

arquivos pudessem emergir. À luz das teorias discursivo-desconstrutivas, pretendemos, pelo 

olhar de Foucault (1999) e Derrida (2005), analisar como o discurso literário, que é reconhecido 

como um discurso legitimado socialmente, subjetivou e (ainda) subjetiva as representações 

identitárias, funcionando como um pharmacon (DERRIDA, 2005), produzindo efeitos de 

sentido ora de veneno, ora de remédio, uma vez que, ao mesmo tempo, como discurso 

legitimado que se encerra, diminui e amplia as alteridades identitárias, com representações 

desses referentes ora para o bem, ora para o mal. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Representações; Exclusão 
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Este texto é parte integrante de dissertação de mestrado em Letras, em desenvolvimento, do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

campus de Três Lagoas, intitulada: “Representações de índio nas músicas compostas e 

interpretadas pelo cantor sul-mato-grossense Almir Sater”, sob orientação da Profª Drª Claudete 

Cameschi de Souza. Com foco no discurso veiculado nas/pelas músicas interpretadas e 

compostas pelo cantor sul-mato-grossense Almir Sater, e por meio dos processos históricos e 

ideológicos, pretende-se, com este trabalho, problematizar as representações de índio que estes 

discursos apresentam. Justifica-se este trabalho na possibilidade de investigar as músicas e (des) 

construir os sentidos presentes nestes discursos musicais. Partindo dos pressupostos dos 

estudiosos da Análise do Discurso, em especifico, de linha francesa, quer-se estudar e observar 

as condições de produção, as formações discursivas e interdiscursivas que permeiam os 

discursos presentes nos chamamés (gênero musical de Mato Grosso do Sul, que se miscigena 

com a música fronteiriça, estrangeira e a música sertaneja sul-mato-grossense) produzidos e 

reproduzidos por Almir Sater. Tais produções musicais são resultados dos atravessamentos e 

heterogeneidades de discursos, povos, lugares e fronteiras, enveredando-as por caminhos 

híbridos e (des) locados. Para alcançar o objetivo supracitado, elegeu-se como suporte teórico os 

aportes da Análise do Discurso de linha francesa, sobretudo os textos  de Foucault (1984); 

Pêcheax (2015); Orlandi (2009); Coracini (2010); Brandão (2002); Mazière (2007); em relação 

à música sul-mato-grossense,  Teixeira (2014), Rosa e Duncan (2009), Fonseca e Simões 

(1981); para os aspectos históricos Taunay (1931); Metraux (1996); os estudos culturalistas com 

Bhabha (2010); questões fronteiriças com Nolasco (2015) e, os aspectos metodológicos, 

vinculam-se à arqueogenealogia proposta por Foucault (2005). Como resultados parciais, 

constatou-se que as formações discursivas presentes nas músicas nos remetem à história e à 

formação do(s) povo(s) sul-mato-grossense(s). Por fim, espera-se com o desenvolvimento deste 

projeto analisar as músicas e possibilitar outros olhares para os povos indígenas de Mato Grosso 

do Sul, sobretudo nas identidades, nas culturas e nas etnias.  
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