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Neste trabalho, revisito parte de minha pesquisa de mestrado, que culminou na dissertação 

Memórias sobre a cidade e construção de sentidos como resistência da imigração italiana em 

Poços de Caldas-MG. Aqui mostrarei como analisei, à luz da Análise de Discurso de vertente 

pecheutiana, uma solicitação, em forma de ofício, de construção de um monumento ao 

imigrante italiano na cidade de Poços de Caldas-MG, local onde predomina a memória de um 

tripé de poder, formado por médicos, coronéis e estadistas. Diferente de outras cidades mineiras, 

Poços recebeu uma leva grande de imigrantes no final do século XIX e início do XX. Esses 

imigrantes tiveram uma importância enorme na construção e desenvolvimento do município, o 

que os leva, em certo momento, a reivindicarem reconhecimento por todo o trabalho ali 

realizado. Essas são as condições de produção, a historicidade, a partir da qual analiso o ofício 

com base, principalmente, na discussão travada por Eni Orlandi (2012) sobre uma teoria 

discursiva da resistência do sujeito. Em meu corpus, considerei a possibilidade de se pensar a 

filiação dos sujeitos a uma formação discursiva, caracterizada por uma apropriação da 

individuação dos sujeitos pelos próprios sujeitos, em um movimento que faz emergir um gesto 

de resistência, uma forma de se posicionar, que toca e altera o sentido que se tenta literalizar 

sobre a história da cidade e seus atores. Ao observarmos a materialidade linguística, percebemos 

a repetição de construções nominais formadas pelo alinhamento das palavras “nosso” e “nossa” 

a outras que designam espaço geográfico, como em “Nosso município”, por exemplo. Dessa 

forma, percorri um trajeto de sentido que vai desde o “nosso”, pronome, até o “nosso”, marca de 

resistência na materialidade, considerando, para tanto, estudos sobre as formações nominais 

propostos por Luiz F. Dias (2013). Como resultado, percebi a assunção da individuação como 

elemento de resistência que colocou em questionamento a  relação de poder ali existente, 

comprometendo sua ordem, posicionando os imigrantes na ordem do intradiscurso, como 

sujeitos de ação de sentido, de reformulação e descentramento. Se a condição de imigrante foi 

posta como condição de marginalização em determinados momentos, no texto ela é assumida 

como forma de releitura daquela condição, que, se não retira os imigrantes totalmente da 

condição de marginalizados, a ressignifica, elevando-os a uma outra de maior reconhecimento.   
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