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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo identificar e discutir as ideologias linguísticas (IRVINE, 1989; 

SILVERSTEIN, 1979) mobilizadas nas interações de jovens migrantes quilombolas 

universitárias por meio de recursos metapragmáticos (SILVERSTEIN, 1993; SIGNORINI, 

2008) de diferenciação e hierarquização linguísticas. Partindo de um posicionamento decolonial 

(LUGONES, 2014; MIGNOLO, 2003; 2008) e considerando sua crítica (BISPO DOS 

SANTOS, 2015; RIVERA CUSICANQUI, 2010), é importante pensar a diferença colonial nas 

relações sociais e buscar uma produção de conhecimento a partir do pensamento liminar 

(MIGNOLO, 2003), empenhando-se numa prática descolonizadora para além do pensamento 

decolonial (RIVERA CUSICANQUI, 2010), e dialogando também com autoras e autores do 

sul global, negras, quilombolas e indígenas (BISPO DOS SANTOS, 2015; RIVERA 

CUSICANQUI, 2010; MUNIZ, 2016, QUINTILIANO, 2019), como forma de ouvir, aprender 

e adotar novas maneiras de fazer ciência, diminuindo os riscos da perspectiva de uma história 

única (ADICHIE, 2019). Como procedimento metodológico, busco a geração de dados a partir 

da etnografia multissituada (BRIGGS, 2007) com foco em oficinas colaborativas (BUSCH, 

2010, 2012, 2017; DIAS, A, 2019; DIAS; PINTO; GONÇALVEZ, 20210) e na escolha coletiva 

de ferramentas para geração de dados com as participantes. A análise aponta para a intersecção 

entre hierarquias linguísticas e raciais (PINTO, 2018) e para a atualização e reforço de 

ideologias linguísticas modernas coloniais que são materializadas em metapragmáticas de 

várias ordens como forma de manter desigualdades e hierarquizar corpos em nossa sociedade. 

Aponta também para as redes de afeto e afroafeto (MCELHINNY, 2010; POVINELLI, 2016; 

QUINTILIANO, 2019) e esperança (AVRAMOPOULOU, 2017) como forma de resistência, 

reexistência (SOUZA, 2011) e enfrentamento da violência física e simbólica que o racismo 

estrutural impõe aos corpos não brancos no mundo ocidental. Busca-se compreender as 

questões colocadas a partir das categorias êmicas apresentadas pelas participantes e a análise 

mostra que as mulheres negras quilombolas existem e reexistem com a língua-afeto, 

constantemente tensionada no espaço universitário por ideologias linguísticas hegemônicas que 

associam um povo a uma nação e a uma língua, hierarquizando os corpos por meio de ideologias 

linguísticas grafocêntricas, que colocam essas mulheres em guerra com o português. Os 

resultados desta pesquisa mostram ainda que as redes de afroafeto (QUINTILIANO, 2019) 

permitem a formação de alianças entre mulheres negras quilombolas, como uma forma de 

aquilombar a universidade.    

Palavras-chave: Língua-afeto; Ideologias Linguísticas; Metapragmáticas; Quilombolas; 

Racismo.  



ABSTRACT 

This work aims identify and discuss linguistic ideologies (IRVINE, 1989; SILVERSTEIN, 

1979) mobilized in the interactions with young quilombola university migrants, through 

linguistic differentiation and hierarchization metapragmatic resources (SILVERSTEIN, 1993; 

SIGNORINI, 2008). Starting from a decolonial positioning (LUGONES, 2014; MIGNOLO, 

2003; 2008) and considering its criticism (BISPO DOS SANTOS, 2015; CUSICANQUI, 

2010), I consider it important to think about the colonial difference in social relations and seek 

a knowledge production based on border thinking (MIGNOLO, 2003), engaging in a 

decolonizing practice that goes beyond decolonial thinking (CUSICANQUI, 2010), also 

dialoguing with authors from the global south, blacks, quilombolas and indigenous people 

(BISPO DOS SANTOS, 2015; MUNIZ, 2016, QUINTILIANO, 2019), as a way of listening 

and seeking new doing science ways, decreasing the risks of a single story (ADICHIE, 2019). 

As a methodological procedure, I seek the generation of data from multisituated ethnography 

(BRIGGS, 2007) with a focus on collaborative workshops (BUSCH, 2010, 2012, 2017; DIAS, 

2019) and the collective choice of tools for data generation with the participants. The analysis 

points to the intersection between linguistic and racial hierarchies (PINTO, 2018) and to the 

updating and reinforcement of modern colonial linguistic ideologies that are materialized in 

metapragmatics of various orders as a way of maintaining inequalities and hierarchizing bodies 

in our society. It also points to the networks of affection and afroaffection (MCELHINNY, 

2010; POVINELLI, 2016; QUINTILIANO, 2019) and hope (AVRAMOPOULOU, 2017) as a 

form of resistance, re-existence (SOUZA, 2011) and confrontation the physical and symbolic 

violence that structural racism imposes on non-white bodies in the Western world. It seeks to 

understand the questions posed from the emic categories presented by the participants and the 

analysis shows that black quilombola women resist and re-exist with the language-affection, 

constantly tensioned in the university space by hegemonic linguistic ideologies that associate a 

people, a nation and a language, hierarchizing bodies through graphocentric linguistic 

ideologies, which put these women at war with Portuguese. The results of this research show 

that Afroaffection networks (QUINTILIANO, 2019) allow the formation of alliances between 

black quilombola women, as a way of aquilombar the university.  

Keywords: Language-affection; Linguistic ideologies; Metapragmatics; Quilombolas; Racism.  
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PRÓLOGO 

 

Escrever uma tese não é tarefa fácil. O que eu teria de novidade para dizer sobre os 

estudos linguísticos? O que falta dizer ainda nessa área? Ainda que eu adote uma visão 

performativa da linguagem, considerando a língua como ação e uma visão radical da 

performatividade, como nas interpretações da teoria Austiniana feitas por Derrida, Rajagopalan 

e Pinto, devo admitir com Bakhtin que a linguagem é também polifônica, de modo que só posso 

agir no mundo com meus discursos na medida em que trago comigo tantas vozes que vieram 

antes e tantas outras que virão ainda depois.  

Assim, seria um tanto presunçoso de minha parte acreditar que trarei em uma tese algo 

que nunca foi dito, contudo, acredito que posso trazer um outro olhar sobre as coisas, talvez 

dizer de outra forma, como nos diz Joana Plaza Pinto (2002). Ainda, devo considerar que só me 

foi possível dizer tudo o que está neste trabalho na medida em que as ideias são construídas 

coletivamente no fazer da pesquisa, de modo que em uma pesquisa como esta, que conta com 

participação de outras pessoas para a geração de material empírico, nunca é possível dizer nada 

sozinha. Por isso, podemos considerar que uma pesquisa dessa natureza deveria ser escrita em 

coautoria, já que os dados que serão vistos aqui não pertencem e nem foram produzidos por 

uma só pessoa. Contudo, diante da dificuldade de mover essa estrutura acadêmica, por ora 

podemos pelo menos expor essa realidade, e explicitar a natureza polifônica de uma tese como 

esta.  

Além disso, conto em meu percurso com a contribuição de outras pesquisadoras e 

pesquisadores que comigo dividiram leituras, discussões, sessões de análises de dados, e com 

certeza todas essas pessoas me ajudaram a construir este olhar aqui apresentado e a analisar as 

questões de linguagem aqui ressaltadas à luz das teorias que têm nos ajudado a nos mover na 

pesquisa linguística.  

Contudo, não quero, com isso, me eximir de responsabilidade sobre o que está escrito 

nesta tese, nem dizer que tudo o que será apresentado corresponde ao que pensam as 

participantes da pesquisa, por exemplo, já que, na prática, o trabalho de escrita da tese foi 

executado individualmente por mim, de forma que o que aqui se apresenta é uma visão das 

coisas, e uma visão parcial, como nos alerta Donna Haraway, a única capaz de trazer alguma 

objetividade.  

Feitas as devidas ressalvas, acredito que seja importante agora apresentar o tema e os 

objetivos do estudo e explicitar a relevância que considero que o trabalho desta pesquisa tem, 
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em detrimento da impossibilidade da completa novidade, tratando sobre a sua contribuição 

científica e social.  

Esta pesquisa discute ideologias linguísticas mobilizadas em interações de mulheres 

negras quilombolas em contexto de migração estudantil universitário. Para isso, coloca-se as 

seguintes questões: Que ideologias linguísticas são mobilizadas nas interações de jovens 

migrantes quilombolas no espaço universitário? Como recursos metapragmáticos podem 

marcar diferenciação e hierarquização linguísticas nas interações entre jovens quilombolas em 

situação de migração para a universidade, construindo, reforçando ou contestando ideologias 

linguísticas?  

Para discutir essas questões, os objetivos são os seguintes. 

Objetivo Geral: 

• Identificar as ideologias linguísticas mobilizadas nas interações de jovens 

migrantes negras quilombolas universitárias por meio de recursos metapragmáticos de 

diferenciação e hierarquização linguísticas. 

Objetivos Específicos: 

• Descrever os recursos metapragmáticos acionados na mobilização das ideologias 

linguísticas. 

• Descrever as ideologias linguísticas mobilizadas nas interações de jovens 

migrantes negras quilombolas universitárias. 

• Discutir como tais recursos metapragmáticos diferenciam e hierarquizam 

linguisticamente jovens negras quilombolas cotistas em contexto universitário. 

• Discutir as estratégias de construção, reforço e contestação de ideologias 

linguísticas acionadas pelas participantes. 

Esta pesquisa está vinculada ao projeto de pesquisa em andamento intitulado Corpos em 

Trânsito, Metapragmáticas e Ideologias Linguísticas na Migração Estudantil para o Brasil, 

coordenado pela professora Dra. Joana Plaza Pinto, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Goiás, com o número de registro na Plataforma Brasil - CAAE: 

50768715.7.0000.5083, Parecer 1.369.610 de 15/12/2015. Esta tese contempla o objetivo 

principal do projeto de pesquisa, que é “discutir os recursos metapragmáticos usados e as 

marcas de diferenças acionadas em interações entre e com estudantes migrantes numa 

universidade pública no Centro-Oeste brasileiro, em contexto de mobilidade nacional e 

transnacional, de forma a identificar as ideologias linguísticas que circulam no cenário 

brasileiro a respeito de migração e discutir o impacto dessas ideologias nos acessos a direitos 
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linguísticos e educacionais desses estudantes”. No caso desta tese de doutorado, o foco é 

somente a migração nacional. 

Esta proposta tem sua originalidade principalmente pela centralidade da metodologia 

aplicada, que pode ser considerada inovadora em seu uso nos estudos linguísticos, 

principalmente para a sociolinguística e para as pesquisas linguísticas que têm como 

participantes pessoas pertencentes a comunidades tradicionais, como as comunidades 

quilombolas. Na maioria das vezes os estudos não dão o devido detalhamento à metodologia e 

ao modo como a pesquisa foi conduzida, considerando e centralizando somente os dados e 

relegando ao processo um caráter secundário como se fosse algo já implícito ou dado como 

garantido.   

Além disso, pode se destacar como um avanço a construção de uma metodologia de 

pesquisa que apresenta abertura para as participantes opinarem e decidirem as atividades que 

serão utilizadas para geração de dados, tendo os dados gerados compartilhados com todo o 

grupo para que possam utilizar o material de maneira que atenda aos objetivos de todas.  

É importante pensar nos avanços que essa visão metodológica pode oferecer aos estudos 

linguísticos, pois tradicionalmente os estudos linguísticos têm obtido dados para pesquisa em 

comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, de forma extrativista, reunindo um 

conjunto de dados registrados de maneira definida previamente pela pesquisadora ou 

pesquisador e analisados unicamente pela pessoa responsável pela condução da pesquisa, 

desconsiderando totalmente a agência das participantes.  

Além disso, esta pesquisa busca a apresentação de dados novos sobre metapragmáticas 

e ideologias linguísticas, construindo o material em conjunto e negociações constantes com as 

participantes e recorrendo a elas para que avaliem a metodologia. Portanto, a principal inovação 

desta pesquisa está em fazer um trabalho científico na área da Linguística em que as 

participantes possam de fato participar da pesquisa e não apenas fornecer dados para a 

pesquisadora. Espera-se que como resultado esta tese possa divulgar uma nova visão de ciência 

e de pesquisa científica nos estudos da linguagem, além de trazer uma discussão relevante, com 

dados novos, sobre como as ideias sobre língua têm sido utilizadas para marcar as desigualdades 

e para justificar hierarquias raciais no Brasil, desautorizando determinados corpos, como forma 

de excluí-los dos contextos dominados por determinados grupos, como a universidade, por 

exemplo, tradicionalmente ocupada por uma elite branca e detentora de poder social. 

O cruzamento de dados obtidos por meio de oficinas narrativas como a do retrato 

linguístico (que permite a reflexão metapragmática explícita sobre práticas linguísticas), da 

linha da vida (que permite a construção dessas discussões a partir de marcos temporais), e de 
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outras oficinas propostas pelas próprias participantes (que permitem perceber que essas 

reflexões são recorrentes no espaço acadêmico e ainda fazem emergir os temas considerados 

relevantes pelas participantes) também possibilitou o novo olhar ao qual esta tese se propõe.  

A questão do acesso ao Ensino Superior ainda é um tema que deve ser muito pensado e 

debatido no Brasil. Apesar dos programas de acesso que viabilizam a maior participação no 

contexto universitário de grupos historicamente excluídos desses ambientes, como é o caso de 

quilombolas e indígenas, a permanência ainda é um desafio que as instituições de ensino 

superior, juntamente com a comunidade acadêmica, precisam enfrentar. As exclusões desses 

grupos da universidade têm se dado de muitas maneiras e a manutenção de ideologias 

linguísticas que perpetuam desigualdades como o racismo é um fator que tem deslegitimado 

muitas pessoas de ocuparem esses espaços aos quais têm direito, que foi adquirido por meio de 

muita luta e pressões do movimento negro.  

Além da relevância social apresentada acima, esta pesquisa apresenta também 

relevância científica tanto no aspecto teórico quanto metodológico. No que se refere ao campo 

teórico, é notável que as grandes mudanças ocorridas nos últimos tempos têm despertado o 

interesse em pesquisas que discutam os mais variados temas que surgem dos processos 

migratórios. Dessa forma, esta pesquisa é relevante por contribuir com o debate, gerando 

material atual e procurando entender como as ideologias e hierarquias linguísticas estão se 

construindo diante de tamanha complexidade interacional. Isso porque investiga o fenômeno 

migratório no microcontexto, buscando as relações de marcas de diferença, tais como marcas 

corporais, como raça e gênero, com as hierarquias linguísticas e interações cotidianas. Por isso, 

busca preencher lacunas dos estudos linguísticos ao associar ideologias linguísticas e 

hierarquias sociais, principalmente as raciais, sob o ponto de vista da sociolinguística da 

globalização, uma abordagem ainda pouco adotada nos estudos sociolinguísticos brasileiros. O 

material empírico também contribui para o preenchimento de lacunas do conhecimento, uma 

vez que apresenta dados totalmente novos para análise.    

No que se refere ao aspecto metodológico, como já apontei, o avanço é ainda maior, 

pois esta pesquisa alia metodologias usadas por pesquisadoras feministas em diferentes 

contextos de maneira a adaptá-las para o contexto de migração universitária de mulheres 

quilombolas. Metodologias dessa natureza não têm sido muito trabalhadas em estudos 

linguísticos, principalmente os da sociolinguística. Além disso, a metodologia aqui utilizada 

avança ainda mais ao permitir que seu direcionamento seja dado também pelas participantes da 

pesquisa, como uma maneira de produzir uma pesquisa que possa atender também às demandas 
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das sujeitas da pesquisa e não somente às da pesquisadora, como ocorre tradicionalmente nas 

pesquisas acadêmicas.  

Essa abordagem se mostra relevante por possibilitar uma reflexão coletiva sobre 

experiências individuais. E as oficinas oportunizadas pela metodologia permitem registrar a 

maneira como as diferenças atravessam o cotidiano das pessoas e viabilizar a troca de posições 

entre pesquisadora e participantes, trazendo a perspectiva êmica das participantes, tornando o 

processo de pesquisa mais dialógico (BUSCH, 2017).  

Também, as discussões dos dados desta pesquisa são relevantes para auxiliar na 

elaboração e aprimoramento de políticas públicas educacionais que favoreçam os grupos que 

historicamente tiveram suas condições de acesso à educação formal negadas. Mais do que isso, 

esta tese busca apresentar caminhos para pensar a redução das desigualdades e a 

desestabilização de hierarquias raciais, materializadas nas hierarquias linguísticas, como uma 

tarefa coletiva, discutindo os diferentes papéis sociais na luta por uma sociedade equitativa e 

antirracista que promova o acesso aos direitos linguísticos e educacionais.         

Cabe ainda reconhecer que a tese busca contribuir para a reflexão sobre as desigualdades 

no contexto acadêmico, sendo por isso importante para o grupo que dela participa, mulheres 

negras quilombolas, contudo, tem uma relevância ainda maior para a leitura de meus pares – 

pesquisadoras/es na área de Linguística, sobretudo brancas/os – e também outras 

pesquisadoras/es interessadas/os ou envolvidas/as em discussões e gestão de políticas públicas 

afirmativas e relacionadas a direitos linguísticos e educacionais. Isso porque o que é dito aqui 

já é conhecido pelas participantes, uma vez que foram elas que possibilitaram essas discussões. 

Por isso, é necessário que esses conhecimentos circulem para possibilitar a criação de ações 

voltadas para mover as estruturas racistas da nossa sociedade.  

Por fim, considero fundamental colocar aqui a importância de entender meu papel como 

mulher branca no debate racial no país, pois é necessário que nós pessoas brancas nos 

responsabilizemos também pela luta antirracista, uma vez que no racismo estrutural todas as 

pessoas brancas recebem os privilégios que lhe conferem a sua cor. Conforme aponta Luciene 

Dias (2019, p. 62), “Ser antirracista é trabalhar cotidianamente para combater o racismo. Ter 

aliados brancos conscientes de seus privilégios é importante também. Isso porque há espaços 

tão segregados, que encontrar interlocução com outra pessoa negra para construir uma agenda 

antirracista é praticamente impossível.” Por isso, é necessário reconhecer o problema do 

racismo, se responsabilizar por ele e se aliar à luta antirracista, inclusive questionando os 

próprios privilégios e dialogando com os pares para que também reconheçam seus privilégios, 

de modo a possibilitar um caminho para a reparação, como nos ensina Grada Kilomba (2019).   
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INTRODUÇÃO 

 

Efeitos da globalização na mobilidade de pessoas  

 

Após o fim da Guerra Fria, a globalização intensificou a mobilidade em vários aspectos. 

Conforme aponta Blommaert (2010), há um grande aumento na mobilidade de informações, 

por meio de tecnologias de informações - com o Web 2.0, e também há um aumento no fluxo 

de pessoas, por meio das migrações que se tornam mais frequentes e passam a ocorrer por uma 

variedade maior de motivos, além de se configurarem de maneira mais complexa e mutável.  

 

A partir de meados da década de 1990 em diante, os padrões de comunicação do 

mundo mudaram drasticamente, e com eles a capacidade de manter as redes e 

comunidades virtuais, para circular, produzir e absorver informações, e se envolver 

em inteiramente novas formas de interação social, como em mídias sociais e jogos on-

line em grupo (BLOMMAERT, 2012, p. 9).1    

 

Podemos observar que os fluxos migratórios estão cada vez mais intensos e 

diversificados nos últimos anos, inclusive por questões humanitárias e pelo acirramento de 

conflitos que fazem com que grandes populações deixem seus países de origem em busca de 

um novo lar, a exemplo do fluxo migratório do Haiti e da Venezuela para o Brasil na última 

década.  

Também as informações trocadas via internet estão cada vez mais velozes e acessíveis 

com a popularização de seu uso e a intensa presença de aparelhos que possibilitam tal acesso 

de forma muito rápida, como os populares smartphones, por exemplo. Além disso, em 2020 a 

chegada de uma pandemia de proporções mundiais intensificou ainda mais as interações online. 

Com a pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, a vida de muita gente 

passou a acontecer quase totalmente de forma online. Escolas e universidades migraram suas 

atividades para o ambiente virtual durante dois anos e o trabalho remoto em home office passou 

a ser bem mais comum do que antes. As atividades em formato híbrido, remoto e presencial, 

também se tornaram parte da nova realidade e a oferta de cursos à distância está aumentando a 

cada dia.   

Evidentemente, em um país com tantas desigualdades sociais, a disponibilidade de 

acesso a essa infraestrutura e até mesmo a possibilidade de trabalhar e estudar em casa ocorre 

de maneira desigual e não é uma realidade para toda a população, de modo que a pandemia de 

Covid-19 escancarou ainda mais as desigualdades no Brasil, pois o ensino remoto, por exemplo, 

 
1 Todas as citações diretas de obras estrangeiras são traduções feitas por mim para a finalidade desta tese. 
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não foi viável para toda a população e muitas/os jovens e crianças evadiram das escolas ou não 

conseguiram avançar nos estudos. Mesmo assim, o cenário das interações online mudou 

radicalmente a partir de 2020.    

Logo, a facilidade dos contatos e dos acessos mediados via tecnologias de comunicação 

e as relações interpessoais proporcionadas pela mobilidade tornam as intersecções entre os 

corpos e as línguas cada vez mais fluidas, complexificando cada vez mais os ambientes de 

interação em maior ou menor intensidade (BLOMMAERT, 2010; 2014). 

Assim, notamos que tais processos de globalização são possibilitados pela presença 

dessa infraestrutura que permite “conexões entre os processos locais e translocais” (WANG, et 

al, 2014, p. 7), ainda que possamos perceber que a distribuição dessa infraestrutura não é 

organizada de maneira igual, o que produz hierarquias complexas (WANG, et al, 2014). 

Isso interfere também nos padrões comunicativos, pois percebemos que “no contexto 

da globalização, recursos linguísticos mudam valor, função, direito de propriedade/domínios, e 

assim por diante, porque eles podem ser inseridos em padrões de mobilidade” (BLOMMAERT, 

2010, p. 32). 

A importância de se pensar o fenômeno linguístico dessa forma, conforme aponta 

Blommaert (2010), está no desafio teórico de pensar como capturar recursos móveis, falantes 

móveis e mercados móveis, em contextos translocais, onde as fronteiras são móveis, flexíveis 

e mutáveis. Tais ambientes geram contextos altamente complexos, multilíngues e/ou 

multidialetais, com grande diversidade cultural, social e econômica, o que Vertovec (2007) 

chama de superdiversidade, isto é, a diversidade da diversidade, caracterizada pelo grande 

aumento na diversidade na sociedade, que, para esse autor, se inicia por duas forças principais 

que são: o fim da Guerra Fria, que afetou a forma como a mobilidade se dá no mundo, 

aumentando os fluxos migratórios e tornando-os mais complexos, e a internet, que se tornou 

uma infraestrutura mais acessível no fim da década de 1990, aumentando a troca de informações 

em longa distância. 

Nesse momento, podemos retomar a importância da elaboração de estudos que 

investiguem práticas linguísticas a partir de um background denso que avalie tais práticas de 

maneira contextualizada e que possa gerar condições de tentar explicar a mudança que os usos 

linguísticos devem proporcionar a antigos paradigmas diante da complexidade que os novos 

contextos apresentam. Dessa forma, aponto a importância de pensar no fenômeno migratório 

como essencial para compreender a complexidade linguística, o que justifica a importância de 

estudos que abordem a temática.  
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Existe uma diversidade de estudos sobre migração, sob as mais variadas abordagens. 

Ao revisar o tema sob a palavra de busca “migração” durante a construção do projeto para esta 

pesquisa, vários resultados foram obtidos. São estudos que tratam sobre questões de gênero na 

migração transnacional (SILVA, 2008; ASBRAD, 2008), sobre a migração por motivos de 

missão religiosa (SILVA, 2009), as que se dão em contexto indígena (TEIXEIRA et al., 2009; 

FÍGOLI; FAZITO, 2009), os processos migratórios vistos sob a ótica das escolas econômicas 

(GOMEZ WALTEROS, 2010), pela análise de corpus proveniente de redes sociais (FAZITO, 

2010), por análise de relações e implicações territoriais da migração, como fenômeno que se dá 

em diferentes escalas espaço-temporais (MARANDOLA JR; GALLO, 2010), a relação entre a 

migração e a geração de empregos precários (DUARTE; FUSCO, 2008), entre muitos outros. 

Ainda existem as pesquisas que tratam essa questão especificamente em sua relação 

com a linguagem. Pensando em alguns estudos mais recentes, podemos citar Pinto (2014) que 

abordou questões contraditórias relacionadas às ideologias linguísticas construídas no Brasil, 

impulsionadas pelo “impacto das mudanças dos fluxos migratórios” para o país (PINTO, 2014, 

p. 108). O estudo foi feito por meio da análise de documentos do Conselho Nacional de 

Imigração. 

Bi (2014) abordou a maneira dinâmica como se dão atualmente os fluxos migratórios 

de chineses para o Brasil, assim como o contato desses migrantes com línguas chinesas e com 

o português falado, focando em interações ocorridas na cidade de São Paulo. 

Já Benites (2014) lidou, sob a perspectiva da psicanálise, com os sentidos produzidos 

pela mídia escrita ao construir uma imagem do imigrante sulista no Mato Grosso, trazendo a 

“memória da colonização e civilização europeias” (BENITES, 2014, p. 135). 

Souza (2014) relacionou a complexidade das migrações atuais com o processo de 

aprendizagem de línguas, trazendo como corpus de análise um material de produção 

cinematográfica. Ainda, Flores (2014) abordou a questão da língua de herança sob a perspectiva 

da linguística e da didática em contexto migratório. 

Da Silva, Pires Santos e Jung (2016) analisaram o multilinguismo e as políticas 

linguísticas na cidade transfronteiriça Foz do Iguaçu-PR por meio de suas paisagens 

linguísticas. As autoras consideram a globalização e os fluxos migratórios diversos como 

influência para o multilinguismo e ordenação do espaço urbano. 

Semechechem, Jung e Vecchia (2017) utilizaram a etnografia da linguagem para 

investigar as articulações entre identidade nacional e língua em uma comunidade rural 

multilíngue formada a partir da migração ucraniana para o Brasil. A pesquisa apresentou como 
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resultados que a língua ucraniana é considerada um símbolo de pertencimento e identidade 

pelas pessoas que participaram da investigação.  

Cavalcanti (2019) investigou a migração haitiana no Brasil. A autora colocou como 

objetivo do artigo discutir como a mídia, focando em “um portal de notícias de jornal de 

circulação nacional, narra o momento pós-ápice da migração haitiana” (CAVALCANTI, 2019, 

p. 2).  

Em minha pesquisa de mestrado (BATISTA, 2015) realizei um estudo etnográfico no 

qual me interessava analisar usos linguísticos de jovens quilombolas residentes em uma área 

rural localizada no estado de Goiás, Centro-Oeste brasileiro, em comparação com os usos 

linguísticos de jovens residentes em uma área urbana no interior do mesmo estado. Na ocasião, 

pude observar, por meio do estudo sobre as paisagens linguísticas da comunidade quilombola 

(BLOMMAERT, 2010; 2012; 2014) e de anotações em caderno de campo, que muitos índices 

de globalização estavam presentes naquele espaço, possibilitando a mobilidade de informações 

(BATISTA; PINTO, 2020). Além disso, a mobilidade de pessoas também se mostrou como 

realidade naquele local que por muito tempo foi avaliado como relativamente estável por ser 

considerado parte das margens do mundo globalizado. De forma que o estudo mostrou os 

efeitos da mobilidade naquele lugar, além de a migração ser uma realidade para a população 

local.  

É evidente que as grandes mudanças ocorridas nos últimos tempos têm despertado o 

interesse em pesquisas que discutam os mais variados temas que surgem dos processos 

migratórios. Dessa forma, é relevante contribuir com tal debate, gerando material atual e 

procurando entender como as ideologias e hierarquias linguísticas estão se construindo diante 

de tamanha complexidade interacional. Por isso, a proposta foi observar o fenômeno migratório 

no microcontexto nacional – mulheres negras quilombolas que migraram dentro do estado de 

Goiás para estudar na universidade, buscando as relações de marcas de diferença, tais como 

marcas corporais, como raça e gênero, com as hierarquias linguísticas e interações cotidianas.   

Pensar a realidade e a pesquisa linguística em contexto de globalização é um desafio 

que envolve complexidade e renovação teórica e vocabular. No entendimento de Blommaert 

(2010; 2012), trata-se da globalização geocultural, que ele pensa como o momento atual, a partir 

do fim da Guerra Fria, em que processos capitalistas se intensificaram aumentando a mobilidade 

de pessoas por meio de fluxos migratórios diversos e de informações, principalmente a partir 

da ampla disponibilização da internet com o Web 2.0, na década de 1990. 

Hoje, passadas mais de duas décadas desses acontecimentos, os cenários se tornam 

ainda mais complexos. Os motivos que levam às migrações se multiplicam, assim como os 
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conflitos que ocorrem, e a internet se tornou uma estrutura ainda mais disponível e facilitadora 

de trocas de informações, sobretudo por meio de smartphones. Ademais, a pandemia de Covid-

19 em 2020 acelerou muito esses processos, intensificando ainda mais o contato remoto. Assim, 

a vida remota in-pandemia pode ser vista como o ápice desse processo que se encontrava em 

curso.      

As relações mudam e se tornam mais complexas. Logo, a pesquisa que trata dessa 

realidade precisa lidar com o desafio da globalização. Como aponta Blommaert (2010, p. 1), o 

processo do capitalismo recente não é “novo em substância, mas em intensidade, escopo e 

escala”. Além disso, devemos considerar que o aumento da intensidade desse processo também 

aumenta a intensidade do colonialismo global, que reproduz a diferença colonial globalmente, 

como aponta Mignolo (2003).  

A construção de um aparato teórico para abordar essas questões precisa se ligar a uma 

“teoria de mudança linguística em uma sociedade em mudança”, aprofundando na análise da 

relação tempo e espaço, que não pode ser tratada de maneira superficial (BLOMMAERT, 2010, 

p. 2). 

O mundo global é um complexo de locais conectados por laços tanto materiais como 

simbólicos que precisam ser examinados para a compreensão de sua imprevisibilidade 

estruturada. Tanto que Vertovec (2007) cunhou o termo superdiversidade para falar da 

diversidade presente dentro da diversidade (BLOMMAERT, 2010): 

 

um tremendo aumento na textura da diversidade nas sociedades como a nossa 

(Vertovec 2006, 2007, 2010). Este aumento é o efeito de duas forças diferentes, mas, 

obviamente, conectadas, emergindo no mesmo momento na história e afetando 

profundamente as maneiras pelas quais as pessoas organizam suas vidas 

(BLOMMAERT; RAMPTON, 2011, p. 8). 

  

Falar sobre superdiversidade, globalização e complexidade leva a desafios teóricos 

como o de pensar ferramentas que atendam às questões que surgem nesses contextos. “O 

desafio da globalização está em repensar o aparato conceitual e analítico” (BLOMMAERT, 

2010, p. 1). 

A superdiversidade, como nos apontam Blommaert e Rampton (2011), é impulsionada 

por mobilidade, complexidade e imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade causa um impacto 

paradigmático, pois questiona os fundamentos do que julgamos como conhecimento e do que 

supomos sobre o funcionamento das sociedades no sistema mundial (WALLERSTEIN, 2004). 

Isso afeta o que nós mesmas/os, como pesquisadoras/es, entendemos por produção de 

conhecimento e nossas ideologias linguísticas na construção de nossas pesquisas. 
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Se os estados-nações já não são concebidos em sua homogeneidade, se a produção de 

bens já não está ligada a um país (haja vista, por exemplo, os vários lugares envolvidos 

na indústria de automóveis), então já não devemos também conceber como 

homogêneas a ética protestante ou a de Confúcio ou as religiões de índios norte-

americanos. Portanto, as relações entre fé e conhecimento, distinção que devemos à 

concepção moderna e secular de epistemologia, precisam ser repensadas. [...] A boa 

nova é que temos outras escolhas, até a possibilidade de preferir pensar nas e a partir 

das margens, de adotarmos o pensamento liminar como uma futura ruptura 

epistemológica. Alternativas para a epistemologia moderna dificilmente nascerão 

apenas da epistemologia (ocidental) moderna (MIGNOLO, 2003, p. 30). 

 

É por isso que o campo aplicado de estudos linguísticos tem discutido a necessidade de 

focalização na língua situada, isso quer dizer, conectada aos contextos de uso e às práticas 

interacionais, traçando percursos transdisciplinares (SIGNORINI, 2008). 

Nesse sentido, Pinto (2015) aponta dois avanços já existentes no campo aplicado de 

estudos da linguagem. O primeiro se refere ao “reconhecimento de que o conhecimento que 

deve ser produzido [...] precisa ser compreendido como conhecimento situado [...] em contexto 

pós-colonial” (PINTO, 2015, p. 214). O segundo avanço está em reconhecer que os modelos 

teóricos que usamos em nossas pesquisas possuem limitações. Pensando nessas duas questões 

importantes dentro e fora do campo aplicado, a autora defende o compromisso com a empiria 

e conclui “que é preciso adotar como percurso de análise um caminho que vai do problema à 

escolha dos modelos de análise para o problema, e nunca o contrário” (PINTO, 2015, p. 216).  

Isso posto, priorizamos abordagens que prezem o compromisso com a empiria, partindo 

dos dados para a teoria. E pensando a centralidade dos dados na pesquisa, uma abordagem que 

mostra possibilidades de seguir o percurso do dado empírico para a escolha de ferramentas 

teóricas de análise é a etnografia, que compreende a importância da história dos dados 

(BLOMMAERT, 2008), pois na complexa era da globalização, com a intensificação da 

mobilidade, “correlações simples não funcionam mais, elas precisam ser estabelecidas por meio 

de exame etnográfico” (BLOMMAERT; RAMPTON, 2011, p. 12). 

Uma sociolinguística de recursos móveis passa por um processo de [dis]pensar e 

[re]pensar os fenômenos da língua no processo de globalização oferecendo um vocabulário para 

descrevê-los; novas metáforas para representá-los; e novos argumentos para explicá-los de 

maneira dinâmica (BLOMMAERT, 2010). 

Pensar as pesquisas sob a perspectiva da mobilidade trata-se de um esforço em observar 

o mundo em sua complexidade e buscar entender que o aparente caos que se instala nesses 

contextos é, na verdade, um novo ordenamento desses eventos complexos e turbulentos que 
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devem ser descritos com suas contingências que tornam os eventos aparentemente 

desordenados e caóticos. 

Como resultado disso, muitos trabalhos têm mostrado a necessidade de um novo 

vocabulário e novas ferramentas teóricas para tratar as questões que surgem no campo 

etnográfico da linguística. A sociolinguística da mobilidade e da globalização (BLOMMAERT, 

2010; 2012; 2016) tem proposto um novo aparato teórico para tratar questões de complexidade 

e mobilidade em tempos de globalização. 

Trata-se de um paradigma que emerge para repensar antigos paradigmas de estudos 

linguísticos, propondo refletir sobre “mobilidade, mistura, dinâmica política, incorporação 

histórica”, no lugar das já difundidas ideias de “homogeneidade, estabilidade e limitação” 

(BLOMMAERT, 2010; BLOMMAERT; RAMPTON, 2011, p. 3). 

Esse novo vocabulário contempla um mundo de redes translocais, composto por práticas 

transidiomáticas (JACQUEMET, 2005) em fluxo constante. Assim, as teorias utilizam 

conceitos como indexicalidade, superdiversidade, turbulência e escalas para investigar o 

ordenamento do aparente “caos”. Silverstein (2003) discute como ordens de interação indicam 

arranjos sociais por meio de uma regimentação pragmática (a língua em uso) e metapragmática 

(a avaliação que se faz desses usos) que identifica posições investidas de poder. Indexicalidade 

é um conceito complexo trazido para o debate por diferentes autores (SCOLLON; SCOLLON, 

2003; SILVERSTEIN, 2003; OCHS, 1992). De maneira geral, como o próprio nome sugere, 

tem relação com um dos elementos do signo discutido por Pierce, o índice. Assim, o índice 

aponta para um objeto no mundo (SCOLLON; SCOLLON, 2003), de modo que o sentido vai 

depender sempre de posicionamento espaço-tempo, o que leva ao uso de escalas como categoria 

teórica para analisar essas questões posicionais na interação. 

Por isso, para esta pesquisa busco amparo no conjunto teórico da sociolinguística da 

globalização, pois a língua é interação e não pode ser pensada dissociada de seu contexto. O 

interesse na abordagem justifica-se também pelo fato de eventos e processos de globalização 

ocorrerem em diferentes níveis e contribuírem para novas formas de localidade que são 

desestabilizadas por influência de escalas superiores à interação imediata (BLOMMAERT, 

2010; DURANTI, 2005). Além disso, é importante não só a minha interpretação como 

pesquisadora, mas também as percepções e avaliações de quem participa da pesquisa, 

trabalhando ao mesmo tempo com as perspectivas ética e êmica e buscando uma aproximação 

com o horizonte decolonial. 
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Migração e mobilidade estudantil 

 

A migração no Brasil passou a ser vista como um processo civilizatório ainda no período 

imperial. Em meados do século XIX esse processo de imigração para ocupar as regiões do 

Brasil era organizado por meio de políticas de incentivo da migração que priorizavam a vinda 

de pessoas da Europa para o país, sobretudo da Alemanha para o sul do Brasil. A ideia que 

circulava era de que famílias europeias eram boas trabalhadoras na agricultura e, por isso, o 

perfil ideal para trabalhar nas terras devolutas. Apesar de a questão racial não ser mencionada, 

foi sendo criado um modelo de superioridade branca considerado ideal para trabalhar na 

agricultura do país, de modo que o início da imigração no Brasil está intimamente ligado ao 

processo de colonização (SEYFERTH, 2002). 

De acordo com Seyferth (2002), até a década de 1840 esse sistema avançou com um 

modelo de colono ideal europeu, limitando o assentamento de colonos nacionais. O colono 

alemão era classificado como agricultor eficiente. A primeira fase da colonização terminou em 

1830 com uma lei para impedir gastos com imigração, o que diminuiu as migrações, pois não 

existia na época fluxo espontâneo para o Brasil. 

O processo migratório no Brasil foi retomado apenas em 1845, quando é considerada a 

sua segunda fase, mas continuou privilegiando a migração europeia. O topo da hierarquia do 

modelo de migrante ideal era composto por pessoas vindas da Alemanha e da Itália. Contudo, 

esse processo migratório não tinha aprovação unânime e era bastante criticado por quem 

defendia na época as ideias nacionalistas (SEYFERTH, 2002).  

De qualquer forma, o que se observa é que imigrantes da África sequer eram 

colocadas/os no debate sobre migração, uma vez que o regime escravista desqualificava as 

pessoas de África, que eram vistas como bárbaras e não adequadas para o trabalho livre na 

agricultura. “No pensamento imigrantista do século XIX a escravidão não é percebida como 

um regime imoral ou ilegítimo, mas simplesmente adjetivada por seu caráter arcaizante, um 

modelo econômico retrógrado e impeditivo de imigração porque produz uma imagem negativa 

do país na Europa” (SEYFERTH, 2002, p. 120).  

Já no período republicano, ainda havia a imagem do imigrante europeu ideal. Contudo, 

italianos, portugueses e espanhóis passaram a ocupar o topo desse ideal, já que a resistência de 

colonos alemães em se misturarem prejudicava os ideais de mestiçagem e a tese do 

branqueamento racial vigentes no país. Na primeira década após a abolição, foi grande o fluxo 

migratório italiano para o país, sobretudo para São Paulo (SEYFERTH, 2002). A diminuição 

do fluxo migratório da Alemanha para o Brasil também se deu pelo fato de as condições de 



28 
 

trabalho encontradas nas lavouras brasileiras não cumprirem com o que prometiam, de modo 

que houve, inclusive, um movimento do governo alemão para impedir essas migrações 

(FURTADO, 1991). 

Nesse período continuou evidente a questão racial nas políticas nacionais de migração, 

já que em 1890 foram promulgadas leis com restrições para imigração africana e asiática, povos 

que não eram considerados ideais para o país. O que se observa também é que as populações 

indígenas locais e negra liberta não eram sequer consideradas para ocupar as terras do país 

(SEYFERTH, 2002). 

Além de observar a forma como se davam as políticas de migração para o Brasil, 

atraindo a migração europeia, é importante ressaltar que também ocorriam fluxos 

intrarregionais diversos. O processo de ocupação das regiões do Brasil ocorria de forma 

desigual e algumas áreas experimentaram maior desenvolvimento socioeconômico do que 

outras. Ao longo dos séculos, as pessoas foram se deslocando entre as regiões do país, como 

resultado das políticas de migração nacional que atraíam as populações prometendo melhores 

condições econômicas e sociais, de modo que esses deslocamentos seguiam a dinâmica da 

economia nacional.  

Cabe destacar os intensos fluxos migratórios que ocorreram do espaço rural para o 

urbano e da região Nordeste para o Sudeste no século XX, principalmente entre as décadas de 

1960 e 1980, período em que o país experimentou o processo de modernização com a 

industrialização.      

Contudo, atualmente as migrações ocorrem de maneira complexa, em direções variadas 

e por motivos diversos (BLOMMAERT, 2010). Dessa forma, não faz mais muito sentido se 

ater a discussões sobre migração no Brasil pensando somente no fluxo do rural para o urbano 

ou do Nordeste para o Sudeste. Existem, inclusive, estudos que observam um fluxo inverso, do 

Sudeste para o Nordeste, em uma migração de retorno desencadeada por diversos motivos, 

dentre eles as transformações na política econômica do Nordeste do país (OLIVEIRA; 

JANNUZZI, 2005). 

Além disso, se tornou comum a migração para regiões menos procuradas anteriormente, 

como o estado de Goiás, no Centro-Oeste brasileiro, além das já tradicionais migrações para 

estados do Sudeste do país. Assim, o estado de Goiás tem recebido migrações nacionais e 

transnacionais, decorrentes dos mais diversos motivos, inclusive a migração com finalidade de 

acesso à educação formal e à universidade. 

A migração estudantil tem se intensificado nos últimos anos, sobretudo como efeito das 

mudanças ocorridas para o ingresso ao ensino superior e pelas políticas de ações afirmativas 
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que estabelecem cotas para o acesso de estudantes negras/os e oriundas/os de escola pública ao 

ensino superior (LI; CHAGAS, 2017; SILVA, 2019). Li e Chagas (2017) apresentam dados que 

mostram como a centralização do sistema de seleção para acesso ao ensino superior, por meio 

da reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM em 2009 e da criação do 

Sistema de Seleção Unificada - SISU, impactou na migração de jovens com a finalidade de 

estudar. 

 

No caso brasileiro, até 2009, o sistema de ingresso no ensino superior era 

primordialmente baseado em vestibulares. Em 2009, o Enem passou por uma 

profunda reestruturação com o fim de incentivar a sua utilização como forma de 

seleção unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais. O 

objetivo era de se democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino 

superior, possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos 

do ensino médio. A centralização do sistema de seleção foi fortemente promovida 

com a implementação do Sisu em 2010. Por meio desse, instituições públicas de 

ensino superior ofertam vagas em cursos de graduação a estudantes que serão 

selecionados exclusivamente pela nota obtida no último Enem (LI; CHAGAS, 2017, 

p. 4). 

 

Um sistema de seleção majoritariamente unificado, com a ampliação de vagas das 

universidades para acesso com a nota do ENEM, possibilitou o aumento na mobilidade 

estudantil que passou a migrar entre cidades e estados com o objetivo de cursar graduação em 

universidades públicas do país. Contudo, os dados mostraram que estudantes cotistas tenderam 

a migrar menos, principalmente entre estados, o que os estudos atribuíram à menor renda de 

estudantes cotistas, o que dificulta a possibilidade de migrar para estudar (LI; CHAGAS, 2017; 

SILVA, 2019). 

Apesar disso, existem outros programas de acesso à universidade que têm aumentado a 

migração também de grupos historicamente excluídos do meio acadêmico. O programa 

UFGInclui, criado em 2008 com o objetivo de promover ações de inclusão e permanência de 

estudantes cotistas, foi reformulado em 2012, quando passou a oferecer uma vaga extra para 

estudante indígena, e uma para estudante quilombola nos cursos de graduação da universidade 

nos quais houver demanda e, também, para pessoas surdas no curso de graduação Letras - 

LIBRAS (PROGRAD, UFG, 2018). 

Pensando especificamente no caso das mobilidades quilombolas pelo país, grupo ao 

qual pertencem as participantes desta pesquisa, elas datam da formação dos quilombos. Como 

nos afirma Alex Ratts (2001, p. 57), “Antes da constituição dos agrupamentos negros rurais 

atualmente existentes, a mobilidade territorial dos ‘antigos’ parecia ser intensa no que diz 

respeito aos dois tipos de movimentação: ‘migração de trabalho’ e ‘deslocamentos rituais’.”  
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Nos deslocamentos para trabalho, muitas pessoas negras, escravizadas ou livres, 

migravam em busca de locais para trabalho e quando conseguiam condições financeiras 

compravam suas próprias terras. “À estratégia de constituir agrupamentos se justapõe uma 

grande mobilidade territorial” (RATTS, 2001, p. 57). 

Já nos deslocamentos rituais, algumas formas citadas pelo autor são as festas de 

padroeiras e romarias e a migração de retorno para um agrupamento em que se viveu, que 

gerava o reencontro de parentes que não se viam há anos. Além dessas, o autor apresenta outras 

rotas de migração e mobilidade de quilombolas em sua pesquisa, como aquelas desencadeadas 

por casamentos e afetividades entre pessoas de comunidades distintas (RATTS, 2001). 

Como bem nos mostra Bispo dos Santos (2015), as guerras da colonização também são 

marcos das mobilidades quilombolas, que se iniciam desde as formações de quilombos e 

continuam na guerra territorial. Como o autor aponta, as guerras da colonização que ocorreram 

no Brasil foram iniciadas por ataques dos colonizadores que se autodenominavam de Império 

Ultramarino e denominavam as organizações como a que foi Palmares de Quilombo, com 

acusações infundadas para justificar os ataques às suas terras, aos quais as organizações 

resistiam e lutavam em defesa do território de seu povo.   

 

O que podemos perceber é que, independentemente da religião que essas comunidades 

professavam (no caso de Palmares uma religiosidade de matriz africana e no caso de 

Canudos, Caldeirões e Pau de Colher uma religiosidade pejorativamente chamada de 

"messiânica"), os colonizadores sentiam-se, tanto num caso quanto no outro, 

ameaçados pela força e sabedoria da cosmovisão politeísta na elaboração dos saberes 

que organizam as diversas formas de vida e de resistência dessas comunidades, 

expressas na sua relação com os elementos da natureza que fortalece essas populações 

no embate contra a colonização (BISPO DOS SANTOS, 2015, p. 64-65).  

  

Já a mobilidade estudantil quilombola ocorre pelo deslocamento de jovens para as 

cidades em busca de iniciar ou continuar os estudos na escola regular. Essa mobilidade tem se 

intensificado a partir das políticas de ações afirmativas e de programas de inclusão nas 

universidades públicas, que têm aumentado o fluxo de jovens para as capitais. No caso de Goiás 

podemos observar o deslocamento para a capital do estado, Goiânia, e para a capital federal, 

Brasília, pertencente ao Distrito Federal, unidade federativa que tem suas divisas dentro do 

estado goiano.  

Foi a partir desse background que comecei a desenhar o contexto desta pesquisa que 

propõe investigar as ideologias linguísticas que cercam jovens estudantes quilombolas em 

contexto de migração estudantil nacional. Busquei, com este estudo, responder à questão sobre 

como as ideologias linguísticas são construídas por meio de regimes metadiscursivos e recursos 
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metapragmáticos, nas interações de estudantes universitárias quilombolas entre si e com 

outras/os. 

Para isso, é importante buscar identificar e caracterizar as percepções das quilombolas 

sobre língua, português brasileiro, variedades linguísticas, domínio da variedade escrita em 

português padrão acadêmico, leitura de textos em repertórios linguísticos acadêmicos e recursos 

e avaliações metapragmáticas dos usos em contextos sociolinguisticamente complexos. Por 

meio de uma análise das percepções das participantes, do material gerado, por meio de oficinas 

e entrevistas, e das observações etnográficas, procurei investigar as ideologias linguísticas 

acionadas nas relações interétnicas entre corpos migrantes e não migrantes, e o papel da 

avaliação metapragmática nesses contextos. 

A escolha do tema parte de interesse despertado em pesquisa anterior, realizada para 

dissertação de mestrado (BATISTA, 2015), na qual foram investigados aspectos linguísticos e 

metapragmáticos em interações de jovens residentes na Comunidade Quilombola Kalunga 

(Povoado do Engenho II), uma área rural, em comparação com jovens residentes na cidade de 

Anápolis – GO, uma área urbana. Na oportunidade, foi possível perceber que a globalização2 

interferia de várias maneiras nas interações tanto de jovens da Comunidade como da cidade de 

Anápolis, tornando-se difícil pressupor ou mesmo prever comportamentos com base nesta 

dicotomia urbano X rural, tradicionalmente estabelecida em estudos linguísticos (BATISTA; 

PINTO, 2020).  

Além disso, a cooperação com outros projetos de pesquisa sobre migração e linguística 

aplicada aos direitos linguísticos (CRUZ; PINTO, 2018; DIAS, 2019; PINTO, 2018b), que 

analisavam também a intersecção entre marcas corporais e marcas linguísticas na formação de 

ideologias linguísticas, contribuiu para direcionar o interesse na investigação de como se dão 

essas relações entre jovens quilombolas fora de suas comunidades, em contexto de migração, e 

como elas percebem o impacto dos repertórios linguísticos em sua vida cotidiana. 

Por isso, o foco é na abordagem etnográfica crítica, como contra-hegemonia 

(BLOMMAERT; JIE, 2010), em uma prática multissituada (BRIGGS, 2007) e com a geração 

de biografias narrativas (LECHNER, 2015), por meio de oficinas colaborativas (KEATING, 

 
2 Em minha dissertação, assim como nos trabalhos que foram escritos a partir dela, o termo globalização foi usado 

no sentido de globalização geocultural (BLOMMAERT, 2010) que leva em consideração os impactos culturais 

desencadeados pela intensificação dos processos capitalistas e pelo fim da Guerra Fria que levaram a duas 

consequências: aumento da mobilidade global por meio de formas mais complexas de migração e aumento da 

propagação das tecnologias de comunicação globais, principalmente por meio da internet.  

Para esta tese, também considero o colonialismo global (MIGNOLO, 2003) que aponta que com o fim da Guerra 

Fria surge também uma nova forma de colonialismo. Nessa nova configuração a diferença colonial é reproduzida 

em escala mundial, não mais se localizando em um estado-nação.    
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2015). A análise aborda o conjunto das percepções das participantes e das observações 

etnográficas multissituadas, investigando as relações entre corpos migrantes e não migrantes.  

Não posso deixar de discutir também nesta pesquisa a minha identificação racial como 

uma mulher branca, feminista, comprometida com a causa antirracista e pesquisadora da área 

de linguística. É importante observar que não estou no mesmo lugar social que as participantes 

desta pesquisa, uma vez que a cor da minha pele me deu privilégios que facilitaram o acesso e 

ocupação dos espaços acadêmicos, contudo, me aproximo da maioria dessas participantes pela 

identificação de gênero, como mulheres; pela origem periférica, ainda que eu venha de uma 

periferia urbana; pela educação em escola pública; pela ligação estudantil com a universidade 

e pela empatia que sinto por elas, o que me leva a buscar ser uma aliada na luta antirracista. 

Também é importante refletir sobre o lugar que ocupo, como maneira de pensar as 

relações raciais problematizando também a branquitude, reconhecendo-me como um corpo 

racializado em uma sociedade que tende a considerar os corpos brancos como neutros e 

destituídos de raça. Dessa forma, as pessoas brancas também são responsáveis pela luta contra 

o racismo, pois estão envolvidas nesse processo pelo fato de viverem em uma sociedade 

racializada (BENTO, 2002). Como aponta Cardoso (2017, p. 40), mesmo sendo antirracista as 

pessoas brancas continuam sendo privilegiadas pela cor, por isso “trata-se de uma proposta de 

‘desaprendimento’, de ‘desaprender’ o racismo.    

Considerando o contexto e os objetivos da pesquisa, esta tese contém quatro capítulos. 

Após esta introdução, o capítulo 1 apresentará a construção do problema de pesquisa, discutindo 

a globalização no sistema mundo moderno colonial e a importância de considerar a diferença 

colonial para assumir uma postura decolonial. Também são discutidos conceitos importantes 

para pensar este estudo, como quilombos no Brasil; raça e racismo; branquitude; 

metapragmáticas; ideologias linguísticas e suas intersecções com as hierarquias raciais; afeto, 

afroafeto, esperança e reexistência. 

No capítulo 2 apresento e discuto a metodologia trabalhada sob a perspectiva da 

etnografia multissituada; descrevo o campo e o material de pesquisa e as ferramentas de geração 

de materiais, com foco nas oficinas colaborativas e na negociação de ferramentas de geração 

dos dados entre mim e as participantes. 

O capítulo 3 apresenta a primeira parte de análise dos dados gerados na pesquisa, 

buscando trazer a perspectiva êmica das participantes sobre as metapragmáticas que acionam 

ideologias linguísticas diversas, apresentando também aspectos de hierarquias interacionais que 

foram observados. Essa parte da análise expõe principalmente o que rege os repertórios das 
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mulheres negras quilombolas em suas vidas, as muitas linguagens e a língua-afeto que é aliança 

e coletividade para elas.  

O capítulo 4 segue na análise dos dados olhando para a perspectiva êmica, apresentando 

o contraste entre os repertórios apresentados pelas participantes como muitas linguagens e as 

avaliações feitas em contextos como a escola e a universidade, o que desencadeia uma guerra 

com português, uma guerra que é lutada com resistência, reexistência e língua-afeto. Por fim, 

em Para concluir, prosseguir e continuar aprendendo teço algumas considerações sobre as 

reflexões possibilitadas por essa empreitada de pesquisa.     
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CAPÍTULO 1 APRENDENDO A DESAPRENDER: ALTERNATIVAS 

DECOLONIAIS PARA PENSAR PROBLEMAS SOCIAIS E LINGUÍSTICOS NO 

MUNDO MODERNO COLONIAL 

 

Fogo!...Queimaram Palmares, Nasceu Canudos. 

Fogo!...Queimaram Canudos, Nasceu Caldeirões. 

Fogo!...Queimaram Caldeirões, Nasceu Pau de Colher. 

Fogo!...Queimaram Pau de Colher...  

E nasceram, e nascerão tantas outras comunidades que 

os vão cansar se continuarem queimando  

 

Porque mesmo que queimem a escrita,  

Não queimarão a oralidade.  

Mesmo que queimem os símbolos,  

Não queimarão os significados. Mesmo queimando o 

nosso povo,  

Não queimarão a ancestralidade.  

Nego Bispo 

 

1.1 Globalização e seus efeitos no sistema mundo e a opção decolonial 

 

Teorizar sobre língua na contemporaneidade implica pensar nas relações que se dão 

diante da complexidade que se instaura no sistema-mundo globalizado no qual vivemos e 

estabelecemos nossas interações. Por isso, é importante pensar nos efeitos da globalização no 

sistema-mundo moderno-colonial (MIGNOLO, 2003). 

Para isso, busco uma compreensão do sistema-mundo moderno-colonial, no sentido 

atribuído por Wallerstein (1974), me alinhando à ideia de Mignolo (2003) de não situar tal 

período seguindo uma cronologia linear, mas buscando entender os efeitos da globalização no 

espaço-tempo do sistema-mundo moderno-colonial. 

Como maneira de ultrapassar a linearidade do mapeamento geoistórico da Modernidade 

ocidental, o autor opta por não adotar uma cronologia linear, como Modernidade ou 

Modernidade Tardia, mas sim situar seu pensamento no modelo do sistema-mundo 

colonial/moderno (MIGNOLO, 2003). 

Assim, conforme aponta Mignolo (2003), ainda que partamos do entendimento de 

Wallerstein (1974) sobre a emergência do capitalismo no sistema-mundo, é de suma 

importância compreender a diferença colonial quando nos referimos a países com histórico de 

colonização e escravização de pessoas, como o caso do Brasil. 

A configuração da diferença colonial tem o seu primeiro momento ainda no século XVI, 

quando missionários espanhóis avaliavam a inteligência dos povos conforme estivessem 

associados ao conhecimento do sistema alfabético de escrita. Já no fim do século XVIII e no 
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início do século XIX, a centralidade passa a ser a história. A partir desse critério, povos que já 

haviam narrado sua história por escrito se consideravam superiores aos demais e, por isso, aptos 

a escreverem a história daqueles que eles mesmos julgavam como sem-história (MIGNOLO, 

2003). 

É importante pensar como tudo isso ainda reverbera no pensamento sobre o 

conhecimento ocidental, algo que passa pelo grafocentrismo (centralidade da escrita) - uma vez 

que são considerados mais válidos os conhecimentos que se encontram nesse tipo de registro, 

e chega à questão recorrente de buscar embasamento teórico em autores que primeiro 

produziram suas histórias e as alheias de maneira escrita, em geral: o homem, branco, 

heterossexual, europeu. 

A diferença colonial, na concepção de Mignolo (2003, p. 10), é o espaço físico e 

imaginário onde emerge e atua a colonialidade do poder. “A diferença colonial no/do mundo 

colonial/moderno é também o lugar onde se articulou o ‘ocidentalismo’, como imaginário 

dominante do mundo colonial/moderno.”. Mignolo distingue o período colonial da 

colonialidade do poder, pois esta continua viva na forma de colonialidade global. A diferença 

colonial possibilita a: 

 

classificação do planeta no imaginário colonial/moderno praticada pela colonialidade 

do poder, uma energia e um maquinário que transformam diferenças em valores. Se o 

racismo é a matriz que permeia todos os domínios do imaginário do sistema mundial 

colonial/moderno, ‘ocidentalismo’ é a metáfora sobranceira, construída e reconstruída 

pelas muitas mãos pelas quais passaram a história do capitalismo (Arrighi, 1994) e as 

ideologias em transformação, motivadas pelos conflitos imperiais (MIGNOLO, 2003, 

p. 36-37). 

 

Mais do que isso, conforme aponta Lugones (2014), a Modernidade nega a existência 

como um mecanismo de controle de corpos. Trata-se de negar a existência de outros mundos 

ou ontologias. Essa negação é constitutiva da Modernidade e rouba a validade daquilo que tenta 

negar a existência. “A diferença entre moderno e não moderno torna-se – na perspectiva 

moderna – uma diferença colonial, uma relação hierárquica na qual o não moderno está 

subordinado ao moderno.” (LUGONES, 2014, p. 943). 

É nesse contexto que Mignolo sugere a importância de um pensamento liminar como 

“uma consequência lógica da diferença colonial”, e uma reação a essa diferença (MIGNOLO, 

2003, p. 10). Isso porque: 

 

A diferença colonial cria condições para situações dialógicas nas quais se encena, do 

ponto de vista subalterno, uma enunciação fraturada, como reação ao discurso e à 

perspectiva hegemônica. Assim, o pensamento liminar é mais que uma enunciação 
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híbrida. É uma enunciação fraturada em situações dialógicas com a cosmologia 

territorial e hegemônica (isto é, ideologia, perspectiva) (MIGNOLO, 2003, p. 11). 

  

Pensando nessa reação à diferença colonial, podemos falar sobre a importância de 

teorizar sob o ponto de vista do subalterno quando se fala de produção do conhecimento na 

América Latina, por exemplo, pois adotar uma postura decolonial implica repensar o locus 

enunciativo, buscando resistir a uma produção do conhecimento eurocentrada, que parte sempre 

do olhar do colonizador para contar as histórias dos povos colonizados.   

 

1.1.1 Opção decolonial 

 

Considerando o que foi apontado anteriormente, adoto para esta pesquisa, ao menos 

como uma tentativa, a opção decolonial. Uma vez que estamos produzindo conhecimento 

localizado em terras que passaram por um longo período de colonização, é preciso ao menos 

fazer um movimento em direção contrária ao conhecimento científico hegemônico, sempre 

eurocentrado e considerando os povos colonizados como subalternos ou menos desenvolvidos, 

relegando-os ao papel de “objeto” a ser pesquisado. 

O longo processo de colonização das Américas, assim como outros processos de 

colonização no planeta, construiu a Modernidade e a razão moderna, moldando as concepções 

das modernidades coloniais ou modernidades subalternas, no período do fim do século XV até 

o início da globalização geocultural, pois “construíram um arcabouço e uma concepção do 

conhecimento baseado na distinção entre a epistemologia e a hermenêutica e, ao fazê-lo, 

subalternizaram outros tipos de conhecimento” (MIGNOLO, 2003, p. 36). 

 

Esse longo processo de subalternização do conhecimento está sendo radicalmente 

transformado por novas formas dos conhecimentos para os quais o que foi 

subalternizado e considerado interessante apenas como objeto de estudo passa a ser 

articulado como novos loci de enunciação (MIGNOLO, 2003, p. 36). 

 

A colonização das Américas e do Caribe impunha hierarquizações dicotômicas entre 

humanos e não humanos, como maneira de validar o homem branco ocidental e relegar a 

condição de desumanidade às/aos colonizadas/os (LUGONES, 2014). 

 

O sistema de poder global, capitalista, moderno colonial, que Anibal Quijano 

caracteriza como tendo início no século XVI nas Américas e em vigor até hoje, 

encontrou-se não com um mundo a ser estabelecido, um mundo de mentes vazias e 

animais em evolução. Ao contrário, encontrou-se com seres culturais, política, 

econômica e religiosamente complexos: entes em relações complexas com o cosmo, 

com outros entes, com a geração, com a terra, com os seres vivos, com o inorgânico, 
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em produção; entes cuja expressividade erótica, estética e linguística, cujos saberes, 

noções de espaço, expectativas, práticas, instituições e formas de governo não eram 

para ser simplesmente substituídas, mas sim encontradas, entendidas e adentradas em 

entrecruzamentos, diálogos e negociações tensos, violentos e arriscados que nunca 

aconteceram. Ao invés disso, o processo de colonização inventou os/as colonizados/as 

e investiu em sua plena redução a seres primitivos, menos que humanos, possuídos 

satanicamente, infantis, agressivamente sexuais, e que precisavam ser transformados 

(LUGONES, 2014, p. 941).  

  

Por isso, considero a perspectiva decolonial, me alinhando com autoras e autores do sul 

global e pertencentes a grupos sociais historicamente subalternizados, tais como Bispo dos 

Santos (2015); Lugones (2014); Mignolo (2003; 2008); dentre outras/os. É importante que os 

povos colonizados contem suas próprias histórias e adotem suas próprias perspectivas, ao invés 

de continuarem sendo vistos e narrados sob a ótica do colonizador/opressor. 

A subalternização do conhecimento, conforme aponta Mignolo (2003, p. 25), está 

embutida na diferença colonial. É por isso que o autor tem considerado há algum tempo em 

seus trabalhos a teorização e a construção de centros alternativos “no que foram consideradas 

as margens dos impérios coloniais”.  

A ideia de pensamento liminar foi moldada pela experiência chicana, mas também vem 

da ideia de gnose africana. Mignolo (2003) discorre sobre como o pensamento ocidental foi 

moldado por uma noção de epistemologia Moderna que considera que culturas não-ocidentais 

não são científicas, não podendo produzir um conhecimento válido, mas podendo servir de 

objeto a ser estudado pelo modelo ocidental de ciência. 

Romper com esse pensamento colonial implica pensar outras metodologias que 

considerem outras formas de conhecimento científico, como a ciência de povos indígenas, por 

exemplo, que necessita considerar outros modos de fazer ciência, como por meio da oralidade 

(ALAB, 2020). 

Mignolo coloca a expressão gnose liminar, resgatando a expressão há muito abandonada 

pela academia, considerando gnose como o conhecimento no sentido amplo, incluindo a 

epistemologia tão apreciada no contexto científico como a única forma válida de conhecimento. 

Contudo, a gnose liminar está “em diálogo com a epistemologia a partir de saberes que foram 

subalternizados nos processos imperiais coloniais” (MIGNOLO, 2003, p. 34). Para ele: 

 

A gnose liminar, enquanto conhecimento em uma perspectiva subalterna, é o 

conhecimento concebido das margens externas do sistema mundial colonial/moderno; 

gnosiologia marginal, enquanto discurso sobre o saber colonial, concebe-se na 

intercessão conflituosa de conhecimento produzido na perspectiva dos colonialismos 

modernos (retórica, filosofia, ciência) e no conhecimento produzido na perspectiva 

das modernidades coloniais na Ásia, África, nas Américas e no Caribe. A gnosiologia 

liminar é uma reflexão crítica sobre a produção do conhecimento, a partir tanto das 
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margens internas do sistema mundial colonial/moderno (conflitos imperiais, línguas 

hegemônicas, direcionalidade de traduções etc), quanto das margens externas 

(conflitos imperiais com culturas que estão sendo colonizadas, bem como as etapas 

subsequentes de independência ou descolonização) (MIGNOLO, 2003, p. 33-34). 

  

A colonialidade, para Lugones (2014), trata-se de mais do que a colonialidade do poder 

apontada por Mignolo (2003) e Quijano, e discorrida anteriormente, mas é uma colonialidade 

do ser, na medida em que infantiliza e desumaniza povos colonizados e “também o processo de 

redução ativa das pessoas, a desumanização que as torna aptas para a classificação, o processo 

de sujeitificação e a investida de tornar a/o colonizada/o menos que seres humanos” 

(LUGONES, 2014, p. 939). Para a autora: 

 

Ver a colonialidade é ver a poderosa redução de seres humanos a animais, a inferiores 

por natureza, em uma compreensão esquizoide de realidade que dicotomiza humano 

de natureza, humano de não-humano, impondo assim uma ontologia e uma 

cosmologia que, em seu poder e constituição, indeferem a seres desumanizados toda 

humanidade, toda possibilidade de compreensão, toda possibilidade de comunicação 

humana. Ver a colonialidade é tanto ver a jaqi, a pessoa, o ser que está em um mundo 

de significado sem dicotomias, quanto a besta, ambas reais, ambas lutando por 

sobrevivência sob diferentes poderes. Assim, ver a colonialidade é revelar a 

degradação mesma que nos dá duas interpretações da vida e um ser interpretado por 

elas. A única possibilidade de tal ser jaz em seu habitar plenamente esta fratura, esta 

ferida, onde o sentido é contraditório e, a partir desta contradição, um novo sentido se 

renova (LUGONES, 2014, p. 946). 

  

A gnose liminar está nesse novo lócus de enunciação, em pensar nossas questões de 

pesquisa a partir das perspectivas das próprias pessoas pertencentes ao contexto estudado, 

considerando que as pessoas têm contado suas próprias histórias, de maneira que é necessário 

recorrer principalmente a elas como referências e não a conhecimentos produzidos 

externamente.  

Dessa forma, saberes mais atingidos pela colonialidade, como os de povos indígenas e 

quilombolas, por exemplo, se colocam como uma grande possibilidade para dessubalternizar 

os conhecimentos. Mignolo aponta que o chamado Terceiro Mundo produz intelectuais que 

teorizam sobre sua cultura e história e não apenas culturas para o estudo de etnógrafos europeus 

ou dos Estados Unidos. Dentre essas pessoas, podemos citar o próprio autor que é argentino, a 

argentina Maria Lugones e o brasileiro Antônio Bispo dos Santos, além de tantas autoras e 

autores negras/os do Brasil que serão base teórica para pensar as relações raciais neste trabalho. 

A opção decolonial, que tem amparado diversas epistemologias que buscam romper 

com a lógica da Modernidade e da colonialidade, é um posicionamento que exige uma nova 

forma de enxergar a academia e a pesquisa científica, um modo que tente escapar ao 
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eurocentrismo e que se embase em pensamentos não hegemônicos e, quando possível, não 

ocidentais.  

Para Mignolo (2008), é um movimento capaz de romper com teorias modernas coloniais 

que são racistas e patriarcais por considerar pessoas inferiores por marcas como raça, gênero e 

sexualidade, negando a elas o agenciamento epistêmico. O autor se embasa em Quijano para 

argumentar que uma opção decolonial só é possível por meio de desobediência política e 

epistêmica. 

Isso porque, como aponta Mignolo (2008), é importante a construção de uma identidade 

em política, pois a política e as epistemologias hegemônicas não se apresentam como 

identitárias, mas escondidas sob uma aparência de universal e neutra, e suas políticas 

identitárias aparecem sob nomes de universais naturais como filosofia ou cristianismo, por 

exemplo. Assim, 

 

identidade em política é crucial para a opção decolonial, uma vez que, sem a 

construção de teorias políticas e a organização de ações políticas fundamentadas em 

identidades que foram alocadas (por exemplo, não havia índios nos continentes 

americanos até a chegada dos espanhóis; e não havia negros até o começo do comércio 

massivo de escravos no Atlântico) por discursos imperiais (nas seis línguas da 

modernidade européia – inglês, francês e alemão após o Iluminismo; e italiano, 

espanhol e português durante o Renascimento), pode não ser possível desnaturalizar 

a construção racial e imperial da identidade no mundo moderno em uma economia 

capitalista. As identidades construídas pelos discursos europeus modernos eram 

raciais (isto é, a matriz racial colonial) e patriarcais (MIGNOLO, 2008, p. 289-290). 

 

E, nessa perspectiva, Mignolo considera que não há outra forma de romper com a 

colonialidade que não seja por meio de desobediência espistêmica. Isso quer dizer que se deve 

pensar projetos de descolonização que rompam com a “lógica imperial e a política imperial de 

identidades”. Para isso, devemos substituir políticas e conhecimentos fundamentados na 

história colonial imperial ocidental pelos conhecimentos e políticas de pessoas que foram 

racializadas e tiveram sua humanidade historicamente negada (MIGNOLO, 2008, p. 290).  

Quando o autor fala em Ocidente, não se refere à posição geográfica em si, mas à política 

de geração de conhecimento, que considera, para além da posição geográfica, os corpos que 

produzem o conhecimento que podem ser divididos entre corpos hegemônicos ocidentais 

(homens, brancos, heterossexuais) e não hegemônicos (mulheres, negras/os, homossexuais, 

transsexuais, campesinas/os, indígenas e tantas/os outras/os que foram desconsiderados ao 

longo da história).  

Mignolo defende que “a opção decolonial significa, entre outras coisas, aprender a 

desaprender [...]” (MIGNOLO, 2008, p. 290).  
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Na América do Sul, na América Central e no Caribe, o pensamento descolonial vive 

nas mentes e corpos de indígenas bem como nas de afrodescendentes. As memórias 

gravadas em seus corpos por gerações e a marginalização sócio-política a qual foram 

sujeitos por instituições imperiais diretas, bem como por instituições republicanas 

controladas pela população crioula dos descendentes europeus, alimentaram uma 

mudança na geo- e na política de Estado de conhecimento (MIGNOLO, 2008, p. 291).    

 

E ainda, citando Waman Poma de Ayala, na obra Nueva corónica y buen govierno, de 

1516, que, de acordo com nota do autor, é uma das primeiras obras indígenas políticas 

decoloniais que permaneceu em formato manuscrito até 1936: 

 

O “pensamento descolonial castanho” construído nos Palanques nos Andes e nos 

quilombos no Brasil, por exemplo, complementou o “pensamento indígena 

descolonial” trabalhando como respostas imediatas à invasão progressiva das nações 

imperiais européias (Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Holanda)” (MIGNOLO, 

2008, p. 291-292). 

 

Esse tipo de pensamento proposto nos convida a pensar a pluriversidade, levando a uma 

epistemologia de fronteira que seja capaz de evitar fundamentalismos, sejam eles ocidentais ou 

não-ocidentais, imaginando um mundo no qual muitos outros mundos podem coexistir.  

 

[...] a opção decolonial revela a identidade escondida sob a pretensão de teorias 

democráticas universais ao mesmo tempo que constrói identidades racializadas que 

foram erigidas pela hegemonia das categorias de pensamento, histórias e experiências 

do ocidente [...] (MIGNOLO, 2008, p. 297). 

 

O pensamento decolonial parte do pensamento da exterioridade, de posições epistêmicas 

subalternas, pensando “a partir das línguas e das categorias de pensamento não incluídas nos 

fundamentos dos pensamentos ocidentais [...]” (MIGNOLO, 2008, p. 305). Significa, por 

exemplo, considerar intelectuais que pensam as experiências a partir dos corpos indígenas e 

quilombolas, historicamente subalternizados e desconsiderados na produção do conhecimento, 

desvelando a colonialidade e a matriz colonial de poder.  

Lugones (2014, p. 948) aprofunda ainda mais o nexo opressivo da Modernidade 

colonial, utilizando também a lente do gênero para enxergar a lógica dicotômica e hierárquica 

sobre raça, gênero e sexualidade. A autora propõe um pensamento de fronteira feminista que 

busque trabalhar rumo a um feminismo decolonial que não veja a mulher como universal, mas 

que busca “aprender sobre as outras que resistem à diferença colonial.” 

 

Não se resiste sozinha à colonialidade do gênero. Resiste-se a ela desde dentro, de 

uma forma de compreender o mundo e de viver nele que é compartilhada e que pode 

compreender os atos de alguém, permitindo assim o reconhecimento. Comunidades, 

mais que indivíduos, tornam possível o fazer; alguém faz com mais alguém, não em 
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isolamento individualista. O passar de boca em boca, de mão em mão práticas, 

valores, crenças, ontologias, tempoespaços e cosmologias vividas constituem uma 

pessoa (LUGONES, 2014, p. 949). 

  

Com isso, Lugones (2014, p. 951) sugere um começo para um giro decolonial que exige 

que repensemos nossas metodologias. Aqui, surgem muitas perguntas sobre como saber se 

estamos aprendendo umas com as outras “em diálogo na diferença colonial” (LUGONES, 2014, 

p. 950) sem exercer o controle. As respostas não são simples, mas podemos considerar que 

“estamos nos movendo em um tempo de encruzilhadas, de vermos umas às outras na diferença 

colonial construindo uma nova sujeita de uma nova geopolítica feminista de saber e amar.”  

Mas mesmo o pensamento decolonial não está livre de críticas, de modo que autoras e 

autores de dentro da academia e de fora dela consideram suas vulnerabilidades, 

problematizando a efetividade do pensamento decolonial. Silvia Rivera Cusicanqui (2010) é 

uma intelectual e ativista boliviana que é referência nessa crítica ao pensamento decolonial, 

pois, para ela, esse pensamento ainda tem sido desenvolvido prioritariamente nos grandes 

centros de pesquisa e tem sido apropriado por homens brancos que não possuem vivências no 

sul global. 

Para Rivera Cusicanqui (2010), isso acaba por criar novas formas de colonização e 

tornar a intelectualidade do sul global (no caso específico ela cita a Bolívia) em uma caricatura 

do Ocidente 

  

que adota posturas pós-modernas e até pós-coloniais: à academia gringa e seus 

seguidores, que constroem estruturas piramidais de poder e capital simbólico, 

triângulos infundados que amarram verticalmente algumas universidades da América 

Latina e formam redes de clientelismo entre intelectuais indígenas e afros -

descendentes (RIVERA CUSICANQUI, 2010, p. 57). 

  

Ademais, a autora não considera possível uma teoria decolonial que não seja 

acompanhada de uma prática de descolonização, pois, para ela, a geopolítica do conhecimento 

pode simplesmente neutralizar as práticas descolonizadoras e o risco é gerar “Uma ‘mudança 

para que nada mude’ que outorgue reconhecimentos retóricos e subordine clientelamente os 

índios em funções puramente emblemáticas e simbólicas” (RIVERA CUSICANQUI, 2010, p. 

62).  

Bispo dos Santos também tem tratado da descolonização de uma perspectiva diferente 

da do pensamento decolonial, que é amplamente reconhecido por autores como Mignolo e 

Quijano, pois ele traz uma perspectiva de fora da academia e tece uma crítica contundente ao 

conhecimento acadêmico, sobretudo aquele que é produzido sobre os povos quilombolas, na 
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maioria das vezes sem a presença deles. Ele é um escritor e ativista quilombola formado por 

mestras e mestres de ofício, trazendo em seus conhecimentos a perspectiva decolonial como 

ação, como luta e não somente como teoria. Nesse sentido, Bispo do Santos ensina uma prática 

descolonizadora e não simplesmente uma teoria decolonial. É o que o autor chama de contra 

colonização, pensando nos processos “de enfrentamento entre povos, raças e etnias em 

confronto direto no mesmo espaço físico geográfico” (BISPO DOS SANTOS, 2015, p. 20). 

Bispo dos Santos (2015) nos mostra que as comunidades quilombolas do Brasil são 

contra colonizadoras, pois contra colonização são os próprios processos de resistência física e 

simbólica e as práticas territoriais e de significação do povo. 

  

1.2 Pensar alternativas contra coloniais/decoloniais 

 

Pensando na importância do posicionamento decolonial (MIGNOLO, 2003; 2008; 

LUGONES, 2014) cabe ressaltar também a importância das alternativas contra coloniais e 

críticas da decolonialidade (BISPO DOS SANTOS, 2015; RIVERA CUSICANQUI, 2010) que 

disputam espaço com as vozes hegemônicas na produção do conhecimento acadêmico, as vozes 

de autoras e autores representantes de grupos subalternizados, que reivindicam sua própria 

história, anteriormente contada e analisada sob a perspectiva da colonialidade. Antônio Bispo 

dos Santos é um exemplo de pensador quilombola, ativista político e militante na luta pela terra 

que tem produzido conhecimento sobre o seu povo e a partir da cosmovisão deles, o que o autor 

chama de contra colonização.  

Da mesma forma, outras intelectuais pertencentes a grupos historicamente 

subalternizados, como quilombolas, indígenas ou negros, têm ocupado o espaço acadêmico e 

produzido conhecimento científico a partir da visão dupla de pesquisador/a e sujeito/a, como 

Marta Quintiliano, mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás – UFG 

e criadora do conceito de afroafeto, que foi fundamental para a construção desta pesquisa. 

Além das/os intelectuais citadas/os anteriormente, muitas outras pessoas têm 

reivindicado sua própria história na geopolítica do conhecimento (LUGONES, 2014), e o 

conhecimento científico produzido a partir da perspectiva historicamente subalternizada tem 

crescido no sul global e enriquecido a pesquisa científica, sobretudo nas áreas de ciências 

sociais e humanidades.   

Por isso, é importante observar as mudanças ocorridas desde o início do processo de 

globalização, e intensificadas com a globalização geocultural, principalmente no que se refere 

à mobilidade de pessoas e de informações. Mignolo (2003) aponta que com o fim da Guerra 
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Fria surge uma nova forma de colonialismo, o que ele chama de colonialismo global. A grande 

diferença é que nessa nova configuração a diferença colonial é reproduzida em escala mundial, 

não mais se localizando em um estado-nação. É contra esse colonialismo global que se coloca 

a opção decolonial (LUGONES, 2014; MIGNOLO, 2003; 2008).  

Para Mignolo (2003), o fim da Guerra Fria é um marco importante para o aumento de 

intensidade da mobilidade mundial, embora as mobilidades quilombolas no Brasil, como nos 

mostram Ratts (2001) e Bispo dos Santos (2015), sejam anteriores e ocorram desde o período 

colonial, se reconfigurando através dos séculos. Já a migração estudantil quilombola, 

principalmente com o objetivo de cursar o ensino superior, intensificou-se na medida em que 

as ações afirmativas começaram a ser implementadas, sendo este também um marco importante 

para pensar as mobilidades quilombolas atualmente.   

 

1.3 Quilombos no Brasil  

 

Para entender melhor o contexto desta pesquisa com estudantes negras quilombolas, é 

importante tratar sobre as definições de quilombo no Brasil. Dessa forma, pretendo introduzir 

o tema brevemente, me amparando nos estudos do autor quilombola Bispo dos Santos (2015), 

de Beatriz Nascimento (1985), Alex Ratts (2001), Kabengele Munanga (1995), Luciene Dias e 

Maria Madalena Rocha (2019), pesquisadores/as negros/as que desenvolveram estudos com 

essa temática. 

Munanga (1995) traz a origem da palavra que vem das línguas bantu, Kilombo que em 

português passou a ser grafada quilombo. Para o autor, o quilombo no Brasil como organização 

de povos escravizados imitou “o modelo africano, eles transformaram esses territórios em 

espécie de campos de iniciação à resistência, campos esses abertos a todos os oprimidos da 

sociedade (negros, índios e brancos), prefigurando um modelo de democracia plurirracial que 

o Brasil ainda está a buscar” (MUNANGA, 1995, p. 63). 

Beatriz Nascimento (1985) desenvolveu o conceito de quilombo em relação com a ideia 

de resistência cultural negra. A autora afirma que se trata de um marco no que se refere à 

organização e resistência do povo negro. Nascimento (1985) faz um percurso histórico sobre o 

significado de quilombo como instituição, conforme era considerado em Angola, que se 

assemelha ao sentido atribuído aos quilombos do Brasil no período colonial e imperial, sendo 

o Quilombo dos Palmares o mais conhecido deles.  

Contudo, o termo quilombo recebe também outras conotações, como a atribuída pelos 

colonizadores, que consideravam como habitações de pessoas negras que fugiam da 
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escravização. Mas como mostra Beatriz Nascimento, diferente de Palmares, “Os demais 

quilombos vão se distanciando do modelo africano e procurarão um caminho de acordo com as 

suas necessidades em território brasileiro.” Dessa maneira, os quilombos funcionam conforme 

as condições estruturais e econômicas de cada momento. Por isso, é necessário que estudos 

sobre quilombos considerem “suas estruturas e sua dinâmica no tempo” (NASCIMENTO, 

1985, p. 120). 

Conforme aponta Nascimento (1985), o significado de quilombo no Brasil passa por 

uma transição, indo de instituição para um símbolo de resistência.  

 

É no final do século XIX que o quilombo recebe o significado de instrumento 

ideológico contra as formas de opressão. Sua mística vai alimentar o sonho de 

liberdade de milhares de escravos das plantações em São Paulo, mais das vezes através 

da retórica abolicionista (NASCIMENTO, 1985, p. 122). 

  

Até a década de 1970, o quilombo continuou a exercer esse papel ideológico, tendo o 

sentido de povo negro na resistência e luta pela valorização da herança negra por uma sociedade 

melhor. Quilombo se associa ao reconhecimento da identidade negra no Brasil 

(NASCIMENTO, 1985). A autora sintetiza esse percurso da palavra da seguinte forma: 

 

Durante sua trajetória o quilombo serve de símbolo que abrange conotações de 

resistência étnica e política. Como instituição guarda características singulares do seu 

modelo africano. Como prática política apregoa ideais de emancipação de cunho 

liberal que a qualquer momento de crise da nacionalidade brasileira corrige distorções 

impostas pelos poderes dominantes. O fascínio de heroicidade de um povo 

regularmente apresentado como dócil e subserviente reforça o caráter hodierno da 

comunidade negra que se volta para uma atitude crítica frente às desigualdades sociais 

a que está submetida (NASCIMENTO, 1985, p. 124). 

  

O pesquisador Alecsandro Ratts (2001) faz, em sua tese, uma longa revisão sobre 

comunidades quilombolas contemporâneas e apresenta um percurso sobre o conceito. Com base 

em vários autores, inclusive na historiadora Beatriz Nascimento, sobre quem já publicou um 

livro em homenagem, ele aborda o conceito colonial, que se disseminou no território brasileiro, 

que atribuía o termo a grupos de pessoas negras fugidas da escravização. 

Com base em Munanga, Ratts (2001) apresenta a origem da palavra, que vem de 

kilombo, da língua banto umbundo. Nessa língua a palavra tem o sentido de “instituição 

sociopolítica militar” (RATTS, 2001, p. 129) e é usada para se referir a agrupamentos militares 

em Angola e no Zaire no século XVII. Assim como Nascimento (1985), o autor também coloca 

as semelhanças entre o quilombo em países da África e os formados no Brasil no mesmo 

período, como o Quilombo dos Palmares. 
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Levando em conta esses conceitos, desde a década de 1930, o conceito de quilombo tem 

sido pensado tendo como modelo Palmares, o que levava a uma ideia de algo que ficou no 

passado. Já nas décadas de 1970 e 1980, intelectuais negras/os desenvolveram conceitos que 

eram convergentes com o movimento negro, que vai muito além da questão de ser escravizada/o 

fugida/o, mas que se caracteriza pela coletividade, solidariedade e comunhão. O autor se 

embasa em Abdias Nascimento e em seu conceito de quilombismo para pensar em “um 

programa político de atuação pan-africanista aplicado ao Brasil” (RATTS, 2001, p. 131).  

Ratts (2001) também traça os estudos aprofundados de Beatriz Nascimento sobre 

quilombos, nos quais mostra como o conceito foi se remodelando no tempo e no espaço. O 

autor apresenta a interpretação de Beatriz no filme Ori3 no qual ela “funde o quilombo africano 

com a diversidade de agrupamentos afro-brasileiros rurais e urbanos, laicos e religiosos, 

compondo um discurso muito particular” (RATTS, 2001, p. 133).  

O autor conclui que intelectuais ligados/as ao movimento negro desenvolveram os 

conceitos de quilombo com a ideia de aplicá-los em projetos políticos e acadêmicos, diferente 

de intelectuais ligados estritamente à academia. De forma que o conceito permaneceu em 

disputa e não era consenso quais comunidades podiam ou não ser nomeadas quilombos 

(RATTS, 2001). 

Para Bispo dos Santos (2015), o quilombo é território de contra colonização, pois os 

povos vindos da África para o Brasil se rebelaram contra os colonizadores e formaram suas 

próprias comunidades como forma de escapar à colonização e escravização. Trata-se de 

comunidades que compartilhavam a terra e a produção em benefício coletivo e que repercutem 

até os dias atuais pela resistência e enfrentamento à colonização.   

O autor também nos alerta para o fato de esse nome ter sido atribuído pelo colonizador, 

e por ter tido uma conotação de organização criminosa até 1888. 

 

Após esse período, o termo Quilombo caiu em desuso, juntamente com a legislação 

que os criminalizava. Porém a criminalização e a violência contra essas comunidades 

permaneceram, tendo como alvo seus modos de vida, suas expressões culturais e seus 

territórios, isto é, as suas formas de resistência e de auto-organização comunitária 

contra colonial (BISPO DOS SANTOS, 2015, p. 49).    

 

Contudo, os povos quilombolas, denominados por Bispo dos Santos como contra 

colonizadores, ressignificaram o termo quilombo que antes tinha uma conotação negativa, 

 
3 Orí é um documentário lançado em 1989, e relançado em 2009, dirigido por Raquel Gerber com narração de 

Beatriz Nascimento. O filme “participou da vida e da organização do movimento negro da década de 70. É fruto 

de encontro de duas pesquisas: cinematográfica (Raquel Gerber) e histórica (Beatriz Nascimento).” Disponível 

em: https://www.oriori.art.br/release.php.  

https://www.oriori.art.br/release.php
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dando a ele o sentido de “uma organização de direito, reivindicada pelos próprios sujeitos 

quilombolas. O mesmo ocorre com o termo povos indígenas, que também foi ressignificado 

por esses povos como uma categoria de reivindicação dos seus direitos” (BISPO DOS 

SANTOS, 2015, p. 95). 

Dias e Rocha (2019) também tratam as diferentes compreensões sobre quilombo que se 

associam ao contexto em que o termo é tratado. As autoras abordam a ressemantização do termo 

que em 1940 e 1950 já trazia a ideia de espaço para compreender as aspirações do povo negro, 

com a criação do Jornal Quilombo inaugurado por Abdias Nascimento, e a partir de 1970 o 

termo assumiu ainda mais a ideia de coletividade e solidariedade do povo negro.   

As autoras também discutem a identidade quilombola como uma identidade de 

resistência, com posicionamento político, sobretudo no que se refere às terras, que para os povos 

quilombolas estão ligadas à ancestralidade (DIAS; ROCHA, 2019). Além disso, as autoras 

trazem as definições de quilombo feitas por quilombolas de uma comunidade rural, nas quais 

podemos perceber a ideia de coletividade e associação à terra: “Vagner Sacramento, quilombola 

de Extrema, diz que ‘quilombo é uma comunidade que deve ser mais unida para construir 

alguma coisa. Hoje você vive da terra, muita coisa a gente não compra, produz... da gordura, 

da carne, tudo, se você tem a terra tem tudo’” (DIAS; ROCHA, 2019, p. 6).   

Conforme vimos nessa breve abordagem, o sentido atribuído à palavra quilombo 

permanece em disputa, sendo este um nome atribuído a grupos de pessoas negras ainda na época 

da colonização, como forma de criminalizar os movimentos contra a escravização de pessoas.  

Hoje esse termo foi ressignificado pela comunidade negra, como forma de resistência 

ao racismo estrutural persistente no período pós-colonial e como um espaço de luta e 

coletividade do povo negro. Por isso, é muito importante pensar o que significa quilombo e ser 

quilombola neste país. Como os povos negros quilombolas são vítimas do racismo estrutural 

brasileiro, assim como outras populações não brancas do país, na próxima seção, tratarei sobre 

o racismo e como ele foi criado a partir da instituição da raça como um conceito que legitimou 

e justificou várias formas de opressão e violência sobre determinadas populações. A exposição 

se dará com base na autora estadunidense Toni Morrison, na autora portuguesa Grada Kilomba, 

e em autoras/es brasileiras/os como Silvio de Almeida, Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, 

Beatriz Nascimento e Luciene Dias. Também será tratada a questão da mulher negra, e as 

múltiplas opressões que incidem sobre ela, e sobre a branquitude e sua responsabilização pelo 

racismo estrutural.    
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1.4 A invenção da raça e do racismo, sua intersecção com gênero e a responsabilização 

da branquitude 

 

Assim como o conceito de quilombo, e qualquer outro conceito social, os sentidos 

atribuídos a raça e racismo também foram moldados através da história, assumindo diferentes 

conotações em diferentes contextos. Morrison (2019) e Almeida (2019) alertam que nem raça 

nem racismo são estáticos e muito menos questões biológicas. Desse modo, são ideias culturais 

que vão se moldando de determinada forma para atender a interesses de grupos específicos em 

detrimento de outros.  

Conforme Almeida (2019), o sentido atribuído à raça como maneira de distinguir seres 

humanos é um fenômeno da Modernidade colonial, iniciada ainda no século XVI. Para ele, 

trata-se de um “conceito relacional histórico”, pois implica conflitos e relações de poder. “A 

história da raça ou das raças é a história da constituição política e econômica das sociedades 

contemporâneas” (ALMEIDA, 2019, p. 19).   

Para Morrison (2019), esse discurso de raça construído na Modernidade foi muitas vezes 

amparado por um discurso pseudocientífico que usava o argumento de diferenças biológicas 

para inferiorizar pessoas negras e justificar a escravização dessas pessoas. Desse modo, raça, 

assim como alguns outros marcadores de diferença, como classe e gênero, tem sido usada como 

estratégia de poder e como critério para diferenciar, subalternizar e escravizar pessoas, como 

uma forma de controle de corpos. Já no século XIX, a linguagem médica e científica continuou 

inventando termos que ajudaram a espalhar o racismo (MORRISON, 2019). 

Dessa maneira, podemos perceber como a criação da ideia de raça e o racismo são 

construções históricas produzidas e perpetuadas culturalmente. O uso da categoria raça como 

justificativa para inferiorização e escravização era disseminado em vários setores da sociedade: 

ciência, medicina, literatura. Todos reproduziam discursos que justificavam a situação 

degradante da escravização de maneira a fazê-la parecer aceitável. Morrsion (2019) chama isso 

de romantização da escravidão, pois criavam-se discursos de que pessoas negras possuíam 

menos inteligência e características que as tornavam patológicas, menos humanizadas, 

selvagens, infantilizadas e com predisposição para servir. 

Toda essa construção serviu para um processo de Outremização, como uma maneira de 

se afastar daquele que se considera o Outro, o estrangeiro, e justificar os privilégios que 

possuíam nessa relação (MORRISON, 2019). 

 

A necessidade de transformar o escravizado numa espécie estrangeira parece ser uma 

tentativa desesperada de confirmar a si mesmo como normal [...] O risco de sentir 
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empatia pelo estrangeiro é a possibilidade de se tornar estrangeiro. Perder o próprio 

status racializado é perder a própria diferença, valorizada e idealizada (MORRISON, 

2019, p. 54).    

 

Morrison coloca que essa hostilidade não provém da raça em si, como biológica, mas 

sim da Outremização, do racismo social. Mas quem são essas pessoas que outremizam outras 

para perpetuar privilégios e autorizar relações degradantes de humilhação e violência com 

outros seres humanos? Como uma pessoa se torna racista? Torna-se racista não por questões 

biológicas ou pelo aprendizado, mas pelo exemplo. “Como uma pessoa se torna racista ou 

sexista? Já que ninguém nasce racista, e tampouco existe qualquer predisposição fetal ao 

sexismo, aprende-se a Outremização não por meio do discurso ou da instrução, mas pelo 

exemplo” (MORRISON, 2019, p. 27). 

O racismo, na verdade, precede a raça. Isso porque só existe essa ideia de raça, conforme 

utilizada na Modernidade colonial, como maneira de justificar o racismo (MORRISON, 2019; 

ALMEIDA, 2019). 

 

Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a 

raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes que 

culminaram em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo 

social ao qual pertençam (ALMEIDA, 2019, p. 25). 

 

Almeida (2019, p. 38) coloca a importância de entender o racismo como algo que 

decorre da estrutura social. Para ele, o racismo sendo expresso por meio de atitudes 

institucionais ou individuais não muda a realidade que ele é a regra social e faz parte das 

relações políticas, econômicas e familiares. Por isso, “além de medidas que coíbam o racismo 

individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas 

relações sociais, políticas e econômicas.”  

E conforme nos mostra Morrsion (2019), é possível perceber como se chega a tal ponto 

observando o fio da história que liga essas relações, pois após o fim do tráfico de pessoas para 

serem escravizadas nas Américas no século XIX, um novo movimento de massas se iniciou, 

principalmente na segunda metade do século XX. 

 

Um movimento de trabalhadores, intelectuais, refugiados, e imigrantes que 

atravessam oceanos e continentes por postos de alfândega ou a bordo de embarcações 

precárias, falando diversas línguas: de comércio, intervenção política, perseguição, 

guerra, violência e pobreza (MORRISON, 2019, p. 122).  

 

Essa nova configuração exposta por Morrisson atrai a atenção para as fronteiras, que 

são vulneráveis pela presença de estrangeiros, o que coloca em risco o conceito de lar. Apesar 
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de muitas vezes a globalização ser considerada como promotora de igualdades, suas concessões 

são régias, pois tanto pode conceder como negar em alcance (fronteiras); massa (quantidade de 

pessoas afetadas de forma negativa ou positiva); velocidade (surgimento de novas tecnologias); 

riquezas (exploração de recursos naturais limitados). De forma que o globalismo: 

 

também é visto como um mal que gera o risco de uma perigosa distopia. Tememos 

seu desprezo pelas fronteiras, pelas infraestruturas nacionais, pelas burocracias locais, 

pelos censores da internet, por tarifas, leis e idiomas; seu descaso pelas margens e 

pelos indivíduos marginalizados; sua capacidade formidável e avassaladora de 

acelerar o apagamento, em um aplainamento de diferenças importantes (MORRISON, 

2019, p. 127). 

 

Essa reflexão se alinha à do geógrafo brasileiro Milton Santos (2003) sobre a face 

perversa da globalização, que, para o autor, apresenta-se como uma fábula que vende ideias 

como a de aldeia global possibilitada pelos meios de comunicação, mas que acaba por gerar 

uma competição desigual na qual “a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda 

mais periférica, seja porque não dispõe totalmente dos novos meios de produção, seja porque 

escapa a possibilidade de controle” (SANTOS, 2003, p. 39). 

Essa outremização que ocorre no racismo social é usada para justificar uma série de 

violências praticadas contra a população negra. De acordo com Ribeiro (2019, p. 45), o Atlas 

da Violência de 2018 apresentou dados que mostram que a população negra está mais exposta 

à violência no Brasil: “Os negros representam 55,8% da população brasileira e são 71,5% das 

pessoas assassinadas”. Além disso, “Segundo dados da Anistia Internacional, a cada 23 minutos 

um jovem negro é assassinado no Brasil, o que evidencia que está em curso o genocídio da 

população negra, sobretudo jovens” (RIBEIRO, 2019, p. 45).    

Segundo Luciene Dias: 

 

De acordo com o Atlas da Violência (IPEA, 2019), para cada indivíduo não-negro que 

sofreu homicídio no ano de 2017, aproximadamente 2,7 pessoas negras foram mortas, 

sendo que o maior índice de homicídios contra a pessoa negra está na região Nordeste 

do Brasil. O mesmo documento mostra um aumento no número de crimes contra 

mulheres. No mesmo ano, foram registrados cerca de 13 assassinatos de mulheres por 

dia. Contudo, não é possível, pela leitura do documento, medir as consequências 

destes números quando falamos de mulheres negras. Trata-se de corpos explorados 

nas relações sociais cotidianas, mas não quantificados nas estatísticas oficiais (DIAS, 

L., 2019, p. 59). 

 

A autora traz as mulheres negras para a discussão, pois considera importante reconhecer 

que embora o gênero seja um elemento capaz de aglutinar mulheres, a raça é um elemento de 

distanciamento: 
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enquanto mulheres brancas lutam pelo direito ao voto e ao trabalho, mulheres negras 

ainda lutam pelo reconhecimento enquanto pessoas [...] Da mesma forma, embora a 

raça seja lida como aglutinadora de pessoas negras, a questão de gênero ainda 

constituiu elemento de distanciamento. Impõe-se, assim, um não-lugar de existência 

para mulheres negras e é deste não-lugar que surgem os primeiros cintilares para o 

feminismo negro (DIAS, L. 2019, p. 60). 

  

Isso coloca a mulher negra em uma “espécie de vácuo e contradição”, como explica 

Grada Kilomba (2008, p. 97-98) quando fala sobre racismo genderizado. A autora argumenta 

que raça e gênero são inseparáveis e estão entrelaçados, sendo a experiência das mulheres 

negras única, por sofrerem os impactos da opressão racial e da opressão de gênero de forma 

simultânea.  

Para Kilomba (2008, p. 97), os discursos sobre as mulheres negras não as têm incluído 

de verdade, pois nos debates sobre gênero “o sujeito é a mulher branca”, enquanto nos debates 

sobre racismo o “sujeito é o homem negro” e no “discurso de classe social ‘raça’ não tem nem 

lugar”.    

Lélia Gonzalez trata a questão da mulher negra na sociedade brasileira em diversos de 

seus textos. A autora traça também uma crítica ao movimento feminista brasileiro, que 

historicamente se pautou nas questões das mulheres brancas e se silenciou sobre as questões 

raciais. Além disso, a autora coloca que “[...] a libertação da mulher branca tem sido feita às 

custas da exploração da mulher negra” (GONZALEZ, 2020, p. 43).  

Nesse texto, publicado em uma coletânea em 2020, de uma palestra proferida por 

Gonzalez em 1979, a autora discute os papéis atribuídos às mulheres negras no Brasil, que já 

sendo a viga mestra de sua comunidade e muitas vezes responsável pela subsistência de sua 

família, ainda tem o seu trabalho decuplicado quando passa a dividir suas obrigações entre o 

cuidado da própria família e o trabalho na casa da patroa (GONZALEZ, 2020). 

 

O que se opera no Brasil não é apenas uma discriminação efetiva; em outros termos 

de representações sociais mentais que se reforçam e se reproduzem de diferentes 

maneiras, o que se observa é um racismo cultural que leva, tanto algozes como 

vítimas, a considerarem natural o fato de a mulher em geral e a negra em particular 

desempenharem papéis sociais desvalorizados em termos de população 

economicamente ativa (GONZALEZ, 2020, p. 42).   

 

Beatriz Nascimento faz um histórico sobre os papéis sociais das mulheres no Brasil. 

Para a autora, a estrutura patriarcal refletiu de forma extrema sobre a mulher. E a sociedade 

dividida em castas do período colonial estabelecia papéis diferentes para mulheres negras e 

mulheres brancas, sendo as mulheres negras produtoras, semelhantes aos seus homens, e 

trabalhadoras escravizadas que tinham atividades tanto no campo como domésticas na casa 
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grande, exercendo assim um papel ativo; já as mulheres brancas ficavam associadas ao papel 

de mãe, esposa, idealizada e dedicada ao lar, tendo seu papel assinalado pelo ócio 

(NASCIMENTO, 1976). 

Embora as estruturas tenham se flexibilizado nos períodos posteriores, as desigualdades 

se mantiveram e o critério racial continuou sendo o critério de seleção para relegar as pessoas 

negras aos lugares mais baixos da hierarquia social. Dessa forma, a mulher negra se cristalizou 

na estrutura de dominação como mulher e como negra, ocupando papéis semelhantes aos que 

ocupava desde a escravização, o de trabalhos mais desvalorizados e de exploração sexual 

(NASCIMENTO, 1976). 

 
Trata-se de um fosso tão profundo, que para superá-lo precisamos de políticas 

públicas. Precisamos de políticas antirracistas. Ter mulheres negras protagonizando 

essas políticas indica a construção do caminho para a chamada cultura da paz (DIAS, 

L, 2019, p. 62). 

 

Como afirma Ta-Neshi Coates, no posfacio de Morrison (2019, p. 18), o racismo faz 

diferença. Faz diferença ser considerado Outro, estrangeiro e continuará fazendo a diferença 

por muito tempo, pois os apoiadores da branquitude não estão dispostos a abrir mão de seus 

privilégios se estes não se tornarem “um luxo ao qual eles não se podem dar”. 

Por isso, a luta antirracista é grande e deveria ser empenhada por todas as pessoas, 

inclusive pela branquitude que, como aponta Ribeiro (2019), é a criadora do racismo e por esse 

motivo precisa se responsabilizar por ele.  

Kilomba (2008) diz que o racismo é um problema de branco, pois tem relação com 

preconceito e poder, sendo o poder historicamente exercido pelas pessoas brancas. Ela fala em 

responsabilização, pois, para ela, o racismo não é uma questão de moralidade, mas sim de 

responsabilidade, pois a responsabilidade pode levar a ação, ao contrário da culpa que leva à 

inércia. 

Segundo a autora, é um processo psicológico que passa por quatro fases: a negação, a 

culpa, a vergonha e o reconhecimento. A vergonha é um processo importante que permite 

começar a pensar o que fazer para desconstruir o racismo, contudo, somente o reconhecimento 

pode levar à reparação, por meio de ações antirracistas (KILOMBA, 2008).    

 

Certamente que um projeto de implantação de uma agenda antirracista – de 

implementação da cultura da paz – demanda uma série de acordos políticos, 

econômicos e militares. Mas para se efetivar enquanto ato, a responsabilidade não 

pode estar sobre os ombros das mulheres negras unicamente. O antirracismo que 

garanta a cultura da paz passa pelo comprometimento de toda a coletividade. A ação 

propositiva do antirracismo faz-se essencial para que alcancemos uma sociedade 

menos racista (DIAS, L, 2019, p. 62-63). 
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Para Munanga (2017, p. 11), a branquitude consciente de seus privilégios conferidos 

pela cor da pele também deveria questionar esses privilégios e “participar do debate sobre a 

divisão equitativa do produto social entre brancos e negros”, de forma que negritude e 

branquitude pudessem convergir na luta contra o racismo.  

Isso porque, segundo Silva (2017, p. 26), a branquitude – identidade racial branca – é 

produto da relação colonial que hierarquizou a sociedade entre pessoas brancas e não brancas, 

sendo um “constructo ideológico de poder” no qual a pessoa branca classifica as não brancas a 

partir de seu ponto de vista, se colocando como norma, como se sua identidade fosse neutra, 

não racializada. Essa relação de poder oferece privilégios e vantagens tanto materiais quanto 

simbólicas.  

É importante ressaltar que o privilégio da branquitude não é absoluto, uma vez que é 

atravessado por outros eixos de privilégio, tais como gênero e classe, contudo, isso não apaga 

o privilégio racial, apenas o molda e dá outras configurações (SILVA, 2017). 

“Ser branco, mesmo que em um ambiente de pobreza, significa ter mais credibilidade, 

estima e chances de sucesso em um espaço em que a escassez de oportunidades torna esses 

fatores decisivos na ascensão social dos indivíduos envolvidos” (JESUS, 2017, p. 80).  

Segundo Jesus (2017, p. 71), a brancura “transforma privilégio em um determinante 

social”. A identidade racial branca foi inivisibilizada, como se uma máscara a encobrisse, e 

manteve “o branco como padrão ideal” (JESUS, 2017, p. 73).  

Para Miranda (2017), a invisibilidade da branquitude como raça é mais uma não 

percepção sobre os próprios privilégios do que não percepção de si como uma pessoa 

racializada, de modo que a branquitude opera não refletindo sobre si. Com base na ideia de 

habitus de Bourdieu, o autor define a “branquitude como habitus racial, uma expressão do 

racismo” (MIRANDA, 2017, p. 65).  

Isso leva ao imaginário do mérito, muito assimilado pela interpretação equivocada que 

se faz da Constituição Federal quando é colocado na lei que todas as pessoas são iguais perante 

o Estado. Dessa forma, circula no imaginário social que a ascensão alcançada pelas pessoas é 

fruto unicamente de esforço individual. Portanto, o “racismo transforma em mérito o processo 

de superação” e culpa a vítima pelas consequências da discriminação racial (JESUS, 2017, p. 

79).   

Daí a importância de problematizar e discutir a branquitude para que se possa pensar 

em antirracismo, enxergando-a como identidade racial, pois conforme nos alerta Jesus (2017, 

p. 85), “omitir o caráter racial dos privilégios rotineiros é manter a ordem social racista vigente”.   
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Quintiliano (2020, p. 527) aborda a importância do antirracismo como prática 

antirracista e não apenas discurso ou teoria como tem se apresentado frequentemente: 

  

sou antirracista, faço faixas, mas na hora de mostrar na realidade, na prática, essas 

ações antirracistas a gente percebe que eles continuam achando que o nosso lugar não 

é estar nos espaços, mas a gente vai contornando e vai ocupando os espaços porque 

ninguém vai voltar para trás mais, em nenhum momento a gente vai retroceder. 

 

Como vemos, a autora dialoga com a crítica ao pensamento decolonial de Rivera 

Cusicanqui (2010), que nos alerta para a necessidade de uma prática descolonizadora e não 

apenas um discurso de descolonização.   

A seguir, apresentarei algumas categorias teóricas importantes para pensar a 

problemática exposta nesta pesquisa, articulando, em seguida, como linguagem se intersecciona 

com raça hierarquizando as interações sociais e as estratégias de enfrentamento a essas 

hierarquias utilizadas por pessoas negras, sobretudo as mulheres negras.   

 

1.5 Das ideologias aos afetos: categorias teóricas para entender o campo 

 

Levando em conta o amplo contexto debatido anteriormente, é importante pensar como 

alguns conceitos teóricos na área da linguística e fora dela podem se mostrar profícuos para 

refletir tais questões, ajudando a enxergar a língua em suas relações de poder e como 

perpetuadora de hierarquias há muito estabelecidas pela colonialidade. Tenho me deparado com 

tais conceitos e categorias em textos teóricos que, assim como tenho tentado fazer nesta 

pesquisa, optam por epistemologias decoloniais (MIGNOLO, 2008; LUGONES, 2014). 

Considerando tais estudos e olhando para o campo de investigação, vejo como algumas 

categorias teóricas demonstram ter potencial para explicar muito do que tenho indagado em 

minhas questões de pesquisa. Essas questões, como já expus anteriormente, partiram do 

interesse em pesquisar sobre as ideologias linguísticas que cercam jovens estudantes 

quilombolas em contexto de migração nacional. A problemática apresentada está em procurar 

entender como as ideologias linguísticas são construídas por meio de regimes metadiscursivos 

e recursos metapragmáticos nas interações de estudantes universitárias quilombolas entre si e 

com outras/os. 

Isso porque é possível perceber, por meio de observação e interação com esses grupos, 

que essas pessoas experimentam na universidade uma experiência diferente da experiência de 

outros grupos socialmente ou racialmente hegemônicos, como a minha própria experiência que, 

apesar de ter experimentado a vida universitária como uma jovem trabalhadora moradora da 
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periferia e oriunda de escola pública, tive os privilégios de uma mulher branca no ambiente 

acadêmico, no qual fui mais aceita, ouvida e respeitada do que vejo acontecer com as 

participantes desta pesquisa.  

Assim, algumas das categorias que apresentarei agora surgiram já no início da pesquisa 

e vieram de observações pré-campo e do meu campo anterior, na ocasião em que realizei minha 

pesquisa de mestrado em território quilombola Kalunga e pude começar a estreitar laços com 

esse povo (BATISTA, 2015). Logo, as categorias metapragmática e ideologias linguísticas já 

figuravam no horizonte do meu projeto de pesquisa e continuam se mostrando pertinentes para 

discutir o problema proposto.  

As marcas de diferença (BRAH, 2006) como raça e gênero também são categorias que 

eu já esperava que fossem importantes para compor a análise, uma vez que as participantes são 

mulheres negras vindas de comunidades quilombolas e estão estudando em uma universidade, 

ambiente historicamente composto por sujeitos racialmente hegemônicos (ROSA; FLORES, 

2017), de forma que o racismo estrutural e velado da sociedade brasileira se reproduz nesses 

espaços e afeta a experiência dessas estudantes migrantes. 

Além dessas categorias, o trabalho de campo realizado com base na perspectiva 

etnográfica crítica como contra-hegemonia (BLOMMAERT; JIE, 2010), centrado em uma 

prática multissituada (BRIGGS, 2007), permitiu que outras categorias emanassem no campo, 

tais como o afeto e as redes afro-indigenoafetivas. Além disso, pude aprender também sobre 

reexistência durante o meu processo de formação, influenciada pela avaliação criteriosa feita 

pela professora Kassandra Muniz em leitura realizada da versão inicial de análise dos dados, de 

forma que pude aprender com ela sobre como essa categoria se encaixava ao trabalho aqui 

apresentado.    

O tipo de metodologia utilizada no trabalho de campo, que possibilitou que tais 

categorias emanassem, se baseia em perspectivas etnográficas e teorias feministas. Assim, 

fazem parte das propostas metodológicas as oficinas sobre diversidade linguística (BUSCH, 

2010, 2012, 2017); oficina da linha da vida (DIAS, 2018); e outras oficinas propostas ou 

demandadas pelas próprias participantes da pesquisa, considerando a perspectiva etnográfica 

contra-hegemônica e um compromisso ético que assumo diante da pesquisa, ao possibilitar que 

as participantes de fato participem, podendo também tomar decisões e se posicionar na pesquisa 

em que participam. Também lido com dados de entrevistas individuais e da minha observação 

em diversos momentos de interação com esses grupos e que são convertidos em notas em meu 

caderno de campo. Todo esse percurso metodológico está detalhado no capítulo específico no 

qual me dedico à metodologia de pesquisa.  
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É preciso considerar ainda que essas categorias devem ser observadas em suas 

intersecções e que em diversos momentos elas não funcionam juntas, como se estivessem lado 

a lado, mas sim de maneira sobreposta, estando intimamente relacionadas, nos contextos 

altamente complexos que estão sendo estudados.  

Contudo, foi observado que todas as categorias aqui pensadas se associam às hierarquias 

raciais, sendo o racismo a categoria de análise principal e que, de alguma forma, se relaciona a 

todas as outras. Por esse motivo me dediquei a uma discussão sobre racismo, raça e quilombos 

antes mesmo de iniciar esta seção.   

Além disso, o afeto é algo que surge como um elemento importante na experiência 

dessas jovens estudantes que se relacionam por meio de redes de fortalecimento racial, que 

ajudam a enfrentar o racismo e o racismo institucional. Também as ideologias linguísticas estão 

profundamente atreladas às hierarquias raciais, como discutirei adiante, e as metapragmáticas 

permeiam as interações sociais associadas às demandas universitárias por letramentos 

acadêmicos, que por sua vez se associam às hierarquias raciais. 

A seguir trago categorias teóricas e analíticas utilizadas para a análise do material 

empírico gerado para esta pesquisa. São elas: metapragmáticas, ideologias linguísticas, 

hierarquias raciais, afeto, afroafeto, esperança e reexistência. Tais categorias se interseccionam 

de várias maneiras e, por vezes, não é possível falar delas separadamente.  

 

1.5.1 Metapragmáticas  

 

As metapragmáticas, como uma maneira de avaliação dos usos e conhecimentos 

linguísticos são bastante frequentes nas interações em geral e também nas interações que 

compõem o material empírico desta pesquisa. Como ficará mais explícito no decorrer desta 

exposição, é comum que as pessoas reflitam e avaliem os próprios usos linguísticos e também 

os usos de outras pessoas, de forma que é recorrente que hierarquias sejam construídas com 

base nesse tipo de avaliação. Dessa maneira, é importante refletir o que realmente os conceitos 

de metapragmática e função metapragmática definem.     

Povinelli (2016, p. 211) define muito bem a função metapragmática quando aponta que 

tal função “remete aos discursos das pessoas sobre o uso da língua”. São coisas que as pessoas 

mencionam em suas falas, tais como regras linguísticas, assim como avaliações sobre o uso 

dessas regras e quais pessoas devem usá-las. A autora considera os discursos em todas as esferas 

da vida, inclusive os discursos acadêmicos.  
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Se a função pragmática remete aos aspectos da linguagem que codificam o contexto 

e a esse aspecto da natureza do uso linguístico que pressupõe o contexto e o que dele 

resulta, o discurso metapragmático inclui todas as referências implícitas e explícitas a 

tais codificações, usos e contextos, próprios ou impróprios (POVINELLI, 2016, p. 

211). 

 

A autora aponta que a função metapragmática ordena a linguagem com o objetivo de 

produzir textos coerentes, no entanto, alerta para o fato de que o que se aponta como coerente 

na linguagem “são discursos metapragmáticos implícitos integrados às instituições sociais 

dominantes ou minoritárias, formais ou informais” (POVINELLI, 2016, p. 213). 

 

Os discursos e as funções pragmáticas e metapragmáticas fornecem à linguagem 

meios sutis e vigorosos para assegurar a “fixação” dos textos denotativos aos corpos, 

aos contextos, às instituições e aos psiquismos. E os corpos, os contextos e os espaços 

concretos fornecem superfícies, densidades, plasticidades, massas, vazios e solidez 

com as quais a linguagem está lutando (POVINELLI, 2016, p. 229). 

 

Conforme pode ser visto acima, são essas funções que oferecem para a linguagem as 

formas para assegurar a fixação de textos aos corpos, contextos, instituições e psiquismos. 

Povinelli associa o conceito a seus estudos de gênero e afirma: 

 

No decorrer dessas circunstâncias ordinárias e extraordinárias, nesses espaços íntimos 

e intimidantes, as crianças e os adultos aprendem não somente o conteúdo particular 

da dominação/incitação linguística, mas também sua forma específica (“não se fala 

assim” ou “é assim que você deve dizer”), assim como a diversidade de consequências 

decorridas por falar de outra forma. Eles/as estendem, então, essa forma de dominação 

linguística e esses riscos às diversas instituições sociais do trabalho, da intimidade, da 

identidade de gênero e de sexo. Mas, na medida em que a linguagem possui os meios 

para se amarrar solidamente aos contextos, ela fornece também aos agentes sociais o 

lugar e os meios de desatar as amarras indexicais de gênero, porque uma forma 

indexical fundamentalmente sem significação molda de dentro o sentido do gênero; 

cada lugar onde um sujeito falante liga o gênero a um contexto social torna-se também 

o lugar onde outro sujeito falante pode contestar essa ligação. Inumeráveis estudos de 

linguagem e gênero já ilustraram a diversidade das formas semióticas, dos conteúdos 

e das mediações desses combates (POVINELLI, 2016, p. 229-230). 

 

Dessa maneira, podemos observar que as metapragmáticas estão relacionadas às 

questões linguísticas e afetivas, e que é uma forma de regulação da língua presente em todas as 

esferas, e bastante evidente no contexto acadêmico, onde práticas específicas são reguladas e 

exigidas, o que leva o letramento acadêmico a ser um objeto constante de avaliação 

metapragmática nesse contexto.  

Carneiro (2019) aborda a questão no contexto de estudantes universitários em condição 

de mobilidade transnacional. O autor se baseia nos estudos de Lillis e Scott (2007) para definir 

os letramentos acadêmicos como uma prática social situada em transformação. Ele traça um 

breve histórico desses estudos, que emergiram na década de 1990, no contexto mundial, em 
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decorrência do ingresso de grupos minoritários nas universidades por meio da democratização 

do acesso ao ensino superior. No Brasil, esses processos são mais recentes e o país ainda não 

conta com muitos estudos na área. 

O autor discute o contexto do ensino superior no Brasil, abordando suas novas 

configurações que tornaram esse espaço composto por estudantes com diferentes realidades 

linguísticas ou socioculturais. No trabalho do autor, ele lida com o contexto de mobilidade 

transnacional explorando  

 

diferenças metapragmáticas em relação ao entendimento dos participantes em torno 

das ideias de língua e ensino de línguas, em função das suas diferentes trajetórias 

sociais e dos processos de constituição de seus repertórios linguísticos e culturais. Os 

autores concluíram a discussão apontando a necessidade do desenvolvimento de uma 

consciência reflexiva dos estudantes não somente sobre os múltiplos usos da 

linguagem, mas também acerca das ideologias que estruturam esses usos, como forma 

de promover uma inserção mais significativa desses jovens em diferentes práticas 

sociais no Brasil (CARNEIRO, 2019, p. 36-37).   

  

O autor lida com o contexto de mobilidade transnacional, mas atentando-se para as 

observações que ele faz podemos dizer que algo semelhante ocorre no contexto de mobilidade 

nacional e do acesso ao ensino superior no Brasil por estudantes quilombolas e indígenas. 

Carneiro observa em seu campo de investigação que as/os estudantes que ele acompanha 

enfrentam sentimentos de exclusão em relação às suas práticas de leitura e escrita acadêmica. 

Isso porque há no ambiente acadêmico o que Lillis (1999) chama de ‘prática institucional do 

mistério’ “um olhar ideológico que naturaliza as convenções das práticas de leitura e escrita 

acadêmica como se fossem senso comum, desconsiderando a trajetória dos estudantes não 

familiarizados com essas práticas e, consequentemente, dificultando a sua efetiva inserção na 

vida universitária” (CARNEIRO,  2019, p. 37).  

De alguma maneira as práticas dessas/es estudantes estão constantemente sendo 

avaliadas e reguladas por agentes sociais (desempenhados pelo papel da universidade). No 

entanto, como os estudos têm apontado, tais grupos não enfrentam apenas a exclusão de suas 

práticas, mas por vezes atuam com práticas de resistência e identitárias, que são fortalecidas 

pelos afetos construídos coletivamente. Como sabiamente conclui Elizabeth Povinelli: 

 

Ainda assim, enquanto os agentes sociais (parentes, professoras/es, cuidadoras/es, 

celebrantes de rituais) servem de mediadores/as para impregnar os indivíduos das 

regras tácitas do gênero, esses últimos impregnam a língua dos traumas e das 

sensações corporais que eles associam com a intimidade que modela sua vida” 

(POVINELLI, 2016, p. 225). 
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Na próxima seção será abordado o conceito de ideologias linguísticas e como se 

relaciona às metapragmáticas para, sem seguida, entender suas intersecções com as hierarquias 

raciais. 

 

1.5.2 Ideologias Linguísticas 

  

Para entender como as ideologias linguísticas começam a ser pensadas como campo de 

estudos, é importante observar como o termo ideologia tem sido compreendido em diferentes 

momentos históricos. Pretendo, então, apresentar brevemente o percurso histórico do termo 

ideologia, algumas de suas abordagens, e como foi apreendido pelos estudos linguísticos, se 

embasando em disciplinas como a antropologia, sociologia e linguística.  

O termo ideologia tem adquirido vários sentidos ao longo da história, tendo começado 

a obter uma conotação negativa no uso que era feito por Napoleão no século XIX (WOOLARD, 

1998). Ao pensar no termo como um conceito, podemos recuperar a concepção marxista e 

daqueles que seguem seu pensamento, em que o termo leva um sentido de uma falsa 

consciência, “percepções sistemicamente distorcidas da realidade, mais especificamente da 

posição de classe.” Daí, seguem as concepções de Althusser de “aparelhos ideológicos do 

Estado”; de Gramsci que pensava a ideologia como hegemonia de uma classe específica; 

Habermas, com a ideologia como a comunicação distorcida; e Bourdieu, que aponta que “a 

conversão de ideologias hegemônicas em práticas e ideias 'normais' era rotulada de 'habitus'” 

(BLOMMAERT, 2006, p. 510). 

A tradição durkheimiana da sociologia como psicologia coletiva, contemporânea da 

ideologia alemã, também lida com o conceito como “visões de mudo” e “sistemas de crenças”. 

“Esse conceito de ideologia é frequentemente chamado de conceito total, pois sugere a 

aceitação de complexos ideacionais-culturais por todos os membros da comunidade” 

(BLOMMAERT, 2006, p. 510). 

A linguagem é ponto central para a compreensão de tal conceito, e Bakhtin e 

Voloshinov, com base no pensamento marxiano, refletem sobre linguagem atrelada à ideologia. 

Assim, pensando especificamente no campo da linguística e da antropologia linguística, 

podemos perceber que a abordagem sobre ideologias linguísticas ainda é um campo em 

construção. Em Woolard (1998) é possível ver o percurso de ideologias linguísticas como 

campo de investigação ligado à linguística, antropologia, etnografia da fala, linguística de 

contato, estudos do letramento, estudos históricos, historiográficos e de políticas linguísticas.  
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Os estudos sobre ideologias remontam das tradições filosóficas e antropológicas e eram 

considerados pela linguística de tradição Bloomfieldiana como insignificantes para os estudos 

linguísticos, ou ainda como perniciosas por serem consideradas algo que atrapalhava a análise 

de dados primários, que eram considerados como os dados reais passíveis de estudo e 

interpretação (WOOLARD, 1998). 

Um ponto importante é observar que tais ideologias nunca são neutras ou transparentes, 

e que por vezes são construídas em estudos linguísticos e na formação linguística para atender 

a um projeto de nação de herança colonial que se pauta na tríade: um povo, uma língua, uma 

nação (WOOLARD, 1998; KROSKRITY, 2004; BLOMMAERT, 2006). De acordo com 

Woolard (1998, p. 36), com base em Gal (1991), “o significado social das formas de 

significação nunca pode ser tomado como natural e transparente e sempre deve ser considerado 

como uma construção cultural”. No mesmo sentido, Araújo e Muniz (2016, p. 28) argumentam: 

 

Assim, temos uma concepção de linguagem eminentemente social que nos oferece 

uma visão de que nada é por acaso na produção de significados e sentidos, pois estes 

são constantemente atravessados por ideologias, identidades e jogos de poder; não 

cabe nessa perspectiva uma concepção de linguagem individual ou unívoca. Partir do 

princípio de que as relações sociais são perpassadas pela linguagem significa que, 

mesmo na simples ação de se denominar ou denominar o Outro, os sujeitos estão 

agindo em suas práticas discursivas de forma política, ideológica, socialmente 

motivada e determinada, susceptíveis, portanto, às questões sociais, filosóficas, 

ideológicas, e aos contextos nos quais estão inseridos. 

 

A ideia de um falante sociopoliticamente desinteressado é um mito que serve até mesmo 

aos projetos de estudos e descrição de língua, que se diziam neutros e científicos, ao passo que 

nada mais eram do que uma forma de ver e pensar as línguas (KROSKRITY, 2004).   

Kroskrity (2004) apresenta várias definições de diferentes autoras/es sobre ideologias 

linguísticas, algumas têm uma visão muito homogênea sobre ideologias dentro de um grupo 

cultural. A definição de Silverstein (1979) tem sido considerada uma visão importante para os 

estudos sobre ideologias de linguagem, pois, do ponto de vista da racionalização do uso 

linguístico, as define como “Conjuntos de crenças sobre a linguagem articuladas pelos usuários 

como uma racionalização ou justificativa da estrutura e uso percebidos da linguagem” 

(SILVERSTEIN, 1979, p. 193). Ele enfatiza o papel da consciência linguística na 

racionalização, o que influencia na estrutura da língua, podendo moldá-la e mesmo promover 

mudanças estruturais.  

Já para Irvine (1989, p. 255), a definição enfatiza o aspecto sociocultural, em que as 

ideologias são vistas como múltiplas e construídas. Para ela, ideologias linguísticas podem ser 

definidas como “o sistema cultural (ou subcultural) de ideias sobre as relações sociais e 
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linguísticas, juntamente com sua carga de interesses morais e políticos - que é um fator 

mediador crucial”.  

De um tópico marginalizado, esse conceito tem se tornado central nos estudos sobre 

linguagem, uma vez que como já observamos, as definições apontam para o papel das 

ideologias para moldar e influenciar estruturas linguísticas e para atender a diferentes interesses 

e permear as relações sociais.  

Ideologia linguística, como camada metapragmática da língua em uso, nunca é neutra, 

ao contrário, “é avaliativa, relacional, socialmente posicionada, investida com interesses e 

objeto para contestação e dominância” (BLOMMAERT, 2006, p. 511). Pois a própria 

concepção de língua “é resultado de construção ideológica e, portanto, envolve poder, 

autoridade e controle. Não existe uma língua real ‘neutra’” [...] (BLOMMAERT, 2006, p. 512). 

E conforme aponta Blommaert (2014, p. 67), o poder não deve ser visto apenas como algo ruim, 

mas sim em seus “aspectos duais”. 

Ainda, em resumo, Blommaert (2014, p. 68) aponta ideologias linguísticas como 

“crenças, ideias, visões e percepções sobre linguagem e comunicação”, não apenas ideacionais, 

mas sim práticas “no sentido de Bourdieu, referindo-se à práxis marxista mais do que às noções 

de Mannheim e Durkheim sobre ideologia” (BLOMMAERT, 2014, p. 69). 

Kroskrity (2004) considera algumas camadas analíticas das ideologias linguísticas que 

estão parcialmente sobrepostas. Assim, aponta que uma delas é construída para representar os 

interesses de um grupo social e cultural específico, desvalorizando determinadas variedades 

pela sua relação com seus falantes. Outra camada analítica importante está fundamentada na 

experiência social que nunca é uniforme, mas sempre múltipla. Temos também as ideologias 

linguísticas como forma de mediação entre estruturas sociais e formas de falar. Além disso, elas 

têm papel na construção de identidades. A formação de identidade nacional ou étnica subordina 

determinados grupos, pois simboliza uma nação, mas não representa o interesse de grupos 

considerados minoritários.     

Com base no que foi anteriormente apresentado, me alinho principalmente com as 

concepções de Irvine (1989) por apresentar uma dimensão sociocultural das ideologias 

linguísticas, pensando-as como ideias sobre relações sociais e linguísticas, o que leva a uma 

abordagem mais política e traz a questão de não se tratar simplesmente de uma crença, pois está 

presente nas ideias de todas as pessoas que fazem uso da língua, sendo elas leigas ou linguistas, 

sendo percebida ou não de maneira consciente. Além disso, também me atento para a definição 

de Silverstein (1979) sobre o potencial de tais ideias e racionalizações sobre a língua para 

moldar seu uso e suas estruturas.   
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É importante ainda ressaltar que muitas das ideologias linguísticas que têm sido 

hegemônicas no mundo moderno ocidental são baseadas em ideias de colonialidade e atendem 

a ideais nacionalistas. Um exemplo evidente são ideologias linguísticas grafocêntricas da 

escrita como representação da fala, que se assentam nas ideologias da linguagem colonial: a 

colonização não só de falantes, mas também de suas línguas vernáculas (WOOLARD, 1998).  

Temos também muito presente em nossa sociedade a ideologia da língua padrão de que 

existem formas padronizadas de cada língua, o que afeta como as pessoas veem as línguas e, 

além disso, tem afetado a forma como a própria linguística e a sociolinguística de orientação 

variacionista têm tratado de forma pouco crítica as questões sociais, partindo muitas vezes de 

suposições não analisadas sobre a sociedade, como a ideia da padronização  (MILROY, 2011).  

Cabe pensar ainda o quanto a ideia da padronização, que permanece ainda em estudos 

recentes, como mencionei acima, é perniciosa para nossa sociedade, uma vez que projetos de 

padronização da língua que se baseiam no purismo se unem a outros projetos nacionalistas que 

são usados para manter a hegemonia de certos grupos privilegiados e subalternizar grupos 

marginalizados.  

Bauman e Briggs (2000) fazem um longo estudo sobre o papel dos textos filosóficos 

para a construção de ideologias. Os autores mostram como os projetos de John Locke e Herder 

foram moldados com ideais de purificação linguística usados para legitimar desigualdades, 

usando a própria estrutura da língua para isso. Com isso, alguns povos são deslegitimados ao 

serem considerados como incapazes ou ainda, na concepção herderiana, como produtores de 

discurso, mas incapazes de atingir um nível analítico. Tais projetos se assentam em ideais de 

objetividade científica e se beneficiam de uma armadilha muito usada na Modernidade de 

apagar os lugares de enunciação para universalizar o discurso. Assim, os discursos hegemônicos 

apagam o posicionamento que os cria com o objetivo de colocá-los como se fossem o ponto 

zero do conhecimento.  

Esse tipo de pensamento filosófico contribuiu para moldar um modelo de nação que 

relega a determinados corpos apenas o papel de informantes ou objetos de estudo, 

desvalorizando epistemologias e identidades não eurocentradas. Conforme aponta Muniz, esse 

tipo de concepção atende a interesses de um projeto de nação específico: 

 

Como pensar outras epistemologias se essas identidades continuam relegadas a um 

lugar de falados, mas não de falantes? Como conceber outras formas de pensar a 

linguagem e sua relação intrínseca com as identidades dos sujeitos se se considera 

apenas uma matriz de conhecimento? Até hoje os estudos sociolinguísticos não sabem 

explicar, com algum consenso, o porquê de não termos crioulo se em mais da metade 

do que se conhece da história desse país tivemos como população majoritária os 
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africanos, seus descendentes e, obviamente, suas línguas. Que projeto tão radical de 

extinção e genocídio foi este que apagou esta possibilidade? (MUNIZ, 2016, p. 782). 

 

Agora, cabe pensar a relação entre essas duas categorias teóricas da linguística que 

servem para pensar como todas as pessoas possuem suas ideias sobre língua, avaliando e sendo 

avaliadas constantemente pelo seu uso, de forma a moldar as relações de poder estabelecidas 

pela linguagem. 

 

1.5.3 Teoria linguística: ideologias linguísticas e metapragmáticas 

   

Ideologias linguísticas têm implicações importantes em nossas sociedades, trazendo 

consequências no que se refere às mudanças linguísticas, à produção do conhecimento e à 

política (IRVINE; GAL, 2000). Entendemos como ideologias linguísticas “as ideias com as 

quais os participantes e observadores estruturam sua compreensão das variedades linguísticas 

e mapeiam essa compreensão em pessoas, eventos e atividades que são significativos para eles” 

(IRVINE; GAL, 2000, p. 35). 

Para as autoras, é mais fácil identificar as ideologias em posicionamentos de outros do 

que nos nossos próprios, no entanto, tais ideologias são sustentadas por todas/os as/os 

observadoras/es de um sistema sociolinguístico local, sejam participantes imediatos ou 

linguistas e etnógrafos que procurem mapear e descrever fronteiras linguísticas e povos 

(IRVINE; GAL, 2000). 

 

É possível identificar três importantes processos semióticos pelos quais as ideologias 

trabalham: iconização, recursividade fractal e apagamento. De modo geral, a 

iconização envolve a ligação direta entre características linguísticas e imagens sociais; 

a recursividade fractal envolve a projeção de uma oposição em um processo de 

“dicotomização e fragmentação”; e o apagamento ocorre, no campo da 

sociolinguística, ao eliminar ou modificar fatos incompatíveis com o esquema 

ideológico de visão totalizante, adequando-o à imaginação de línguas e grupos sociais 

homogêneos (IRVINE; GAL, 2000, p. 37-38).   

 

Dessa forma, discutir ideologias linguísticas tem se tornado cada vez mais difícil, uma 

vez que os contextos se tornam mais complexos e imprevisíveis. Na era da globalização 

geocultural, não podemos mais falar em homogeneidade linguística ou em padrões de 

comportamento delimitados. Complexidade é o que permeia as interações no mundo global. 

As discussões teóricas com base na sociolinguística da globalização buscam uma análise 

crítica da complexidade do ambiente global, em que as interações são marcadas por grande 

velocidade de informações de mídia e das relações possibilitadas por migrações diversas. Há 

um aumento da mobilidade global por meio de formas mais complexas de migração e aumento 
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da propagação das tecnologias de comunicação globais, principalmente por meio da internet 

(BLOMMAERT, 2010). 

 
A interação destas duas forças - formas novas e mais complexas de migração e as 

formas de comunicação e circulação de conhecimentos novos e mais complexos - tem 

gerado uma situação em que duas perguntas tornaram-se difíceis de responder: quem 

é o outro? E quem somos nós? O Outro é agora uma categoria em fluxo constante, um 

alvo em movimento sobre o qual muito pouco pode ser pressuposto, e que para o que 

nós mesmos, nossas vidas tornaram-se muito mais complexas e estão agora muito 

diferentemente organizadas, distribuídas on-line, bem como em locais off-line e que 

envolve mundos de conhecimento, informação e comunicação que eram 

simplesmente impensáveis há duas décadas (BLOMMAERT, 2012, p. 10).  

 

Por isso, justifica-se a presença de categorias com ideologias linguísticas e 

metapragmáticas em contextos de migração, pois o debate sobre ideologias linguísticas e 

hierarquias tensionadas por regimes metapragmáticos no contexto em que se insere esta 

pesquisa passa pela compreensão das percepções das participantes sobre língua, português 

brasileiro, variedades linguísticas, domínio da variedade escrita em português padrão 

acadêmico, leitura de textos em repertórios linguísticos acadêmicos, recursos e avaliação 

metapragmática dos usos em contextos sociolinguisticamente complexos, como forma de aliar 

as percepções delas às minhas na análise (BLOMMAERT, 2010).  

Portanto, dentro deste quadro teórico, me pauto no conceito, anteriormente referido, de 

metapragmática, que “serve para explicar e discutir as regularidades externas estabelecidas na 

língua em uso e que orientam o uso da língua e os juízos sobre esses usos em condições reais 

de interação social” (SIGNORINI, 2008, p. 118). 

  
E, conforme aponta Silverstein (1993), também nesses discursos estão articuladas as 

ideologias linguísticas, de papel relevante na institucionalização de mecanismos 

sociais de regulamentação, controle e valoração de acesso, produção, consumo e 

circulação dos recursos linguísticos-discursivos: são as ideologias linguísticas (...) que 

garantem o sentido e a legitimidade dos padrões usuais de diferenciação e 

hierarquização de formas e usos que também servem para inclusão/exclusão dos 

falantes em redes, práticas e instituições (SIGNORINI, 2008, p. 119).  

  

Essas teorizações sobre o mundo moderno globalizado aliadas às ferramentas teóricas 

da sociolinguística da globalização e da mobilidade (BLOMMAERT, 2010) vislumbram uma 

tentativa de se explicar contextos altamente complexos e diversificados como os que temos 

atualmente, independentemente da localização geográfica, no centro ou nas margens, uma vez 

que todas sofrem tais influências, ainda que seja de maneira desigual (WANG et al, 2014), 

contudo sem desprezar a importância de se considerar a diferença colonial (MIGNOLO, 2003; 

LUGONES, 2014). 
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Isso porque a língua é um constructo ideológico que vem sendo mobilizado através dos 

séculos para articular a vida social. É ela que organiza as relações sociais, forma alianças e 

constrói as sociedades. Pensar a língua como ideológica não significa dizer que se trata de uma 

visão distorcida da realidade, mas de diversas formas de pensar e moldar a realidade. Com isso, 

ela é objeto de disputa e conflitos, pois é na língua que os grupos se organizam e disputam 

poder nas sociedades. Logo a língua é poder nas sociedades.  

A ideia de linguagem trazida aqui é de língua como ação, de forma que a língua é 

utilizada para fazer coisas no mundo, sendo performativa. Essa é a visão apresentada por Austin 

(1990) e interpretada a partir da perspectiva feminista por Joana Plaza Pinto com base nas 

interpretações de Butler, Derrida e Rajagopalan da obra de Austin. Assim, a fala é ação e exige 

um corpo, considerando o ato de fala como um ato de corpo (PINTO, 2002b).    

Além disso, é necessário entender que o conceito de língua(gem) não é unívoco e nem 

está restrito ao meio acadêmico, ele perpassa diferentes concepções, inclusive de outras 

cosmologias. De acordo com Luciano (2017), para o povo indígena da etnia Baniwa, língua é 

um meio de comunicação entre os seres e com o mundo, para que o mundo cósmico permaneça 

em equilíbrio. “A comunicação, a linguagem e o diálogo são, portanto, essencialmente da 

ordem espiritual e transcendental” (LUCIANO, 2017, p. 296).  

Dessa forma, para o povo Baniwa, a linguagem envolve seres humanos vivos ou mortos, 

a natureza e não humanos, de forma que há uma dimensão material e outra espiritual. E é por 

isso que para muitos povos indígenas a língua(gem) é o que situa a pessoa no mundo e no meio 

social, de forma que língua, sociedade e natureza se relacionam intimamente, e é da 

comunicação eficaz dos entes que estão na natureza que depende sua harmonia. Então, “Pode-

se dizer que, segundo algumas mitologias indígenas, o mundo é resultado de um processo 

contínuo de comunicação dialógica e dialética dos seres criadores e criaturas” [...] (LUCIANO, 

2017, p. 298).    

Cabe ainda ressaltar a importância vital e simbólica da língua para os povos indígenas, 

pois é ela que os conecta com o mundo e a natureza. “Assim sendo, a língua é um fenômeno de 

comunicação sócio-cósmica, de vital importância na relação recíproca entre sociedades 

humanas e seres não humanos da natureza” (LUCIANO, 2017, p. 299). 

Além disso, desde os escritos de Fanon (2008), a língua tem sido teorizada como o 

primeiro espaço de dominação. No primeiro capítulo do livro Pele negra, máscaras brancas o 

autor se dedica à questão da linguagem, pois para ele, “falar é existir absolutamente para o 

outro” (FANON, 2008, p. 33). Por esse motivo, o autor defende que os povos colonizados 

devem tomar posição diante da linguagem.  
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Já no que concerne à ideologia, os estudos do tema remontam das tradições filosóficas 

e antropológicas e eram considerados pela linguística como algo que atrapalhava a análise de 

dados (WOOLARD, 1998). 

Por isso, conforme aponta Woolard (1998), com base em Michael Silverstein, analisar 

ideologias linguísticas é extremamente importante para conhecer a estrutura linguística, 

inclusive o autor considera em sua definição do termo o papel da consciência linguística para 

racionalizar e influenciar tal estrutura da língua. Assim, para Silverstein, as convenções 

gramaticais não são apenas modelos neutros e arbitrários, mas são construídas por meio de 

práticas discriminatórias, e um bom exemplo disso é o uso de pronomes genéricos masculinos 

em algumas línguas, como o “he” no inglês e o “eles” em português, quando se faz uma 

referência indefinida ou a grupos compostos por pessoas de diferentes gêneros. Por isso, as 

investigações com foco em ideologias linguísticas são capazes de construir pontes entre teoria 

linguística e social. A ideologia tem um importante papel em moldar e influenciar estruturas 

linguísticas (KROSKRITY, 2004; WOOLARD, 1998). 

Então, se é na língua que as relações acontecem e se sua estrutura é moldada 

socialmente, a língua marca as hierarquias impostas por processos históricos de luta e disputas 

de poder. Em sociedades como a nossa, algumas marcas de diferença como raça, gênero, classe 

(BRAH, 2006) se interseccionam com língua de modo a produzir e fortalecer essas hierarquias 

sociais (PINTO, 2015). Além disso, tais marcas de diferença são constantemente construídas e 

reforçadas na/pela língua, pois é na linguagem que se constroem essas relações de diferença. 

No Brasil, podemos observar como as hierarquias raciais em muitos casos se sobrepõem às 

outras, pois trata-se de uma sociedade altamente racializada e racista, um resquício de seu 

passado colonial. Assim, as hierarquias raciais são um ponto fundamental para pensar a 

colonialidade, e tais hierarquias podem ser analisadas ao observar interseccionalidades entre 

categorias de diferença e língua(gem). 

Dessa forma, as hierarquias raciais são um ponto fundamental para pensar a 

colonialidade, que subalterniza e exerce controle sobre corpos e línguas, e tais hierarquias 

podem ser analisadas ao observar interseccionalidades entre categorias de diferença e 

língua(gem). Como aponta Nascimento (2019), “o sistema perverso de colonialidade, que 

produziu no Ocidente séculos de escravidão negreira e dizimação dos povos originários de cada 

lugar onde se colonizava, não se deu fora, mas dentro dos sistemas linguísticos.” 

Nesse contexto, embora as interações linguísticas ocorram de maneira cada vez mais 

complexa, no entanto, nos deparamos com alguns paradoxos da globalização. Se por um lado 

ela permite fluxo, movimentos e intercâmbios em velocidades até então não vistas (globalização 
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tardia), por outro lado os estados-nação têm contra-atacado para fortalecer suas fronteiras de 

maneira física e simbólica, como podemos observar nas viradas à direita. Apesar das mudanças 

nos processos de globalização há muitas continuidades, principalmente no que se refere à 

hierarquização de corpos do processo colonial (HELLER, 2017). 

Podemos observar um exemplo evidente disso nos discursos proclamados por 

representantes do atual governo do Brasil e seus apoiadores. O atual presidente da república 

venceu as eleições com um discurso ultraconservador repleto de racismo, machismo, 

homofobia e xenofobia. Um discurso nacionalista autoritário que se assemelha a de ditadores 

como Mussolini e Hitler. A todo o momento, impõem-se ideias autoritárias que desconsideram 

toda a diversidade existente no país e inclusive sua condição de país democrático e laico, como 

no excerto abaixo que recupera um trecho de um pronunciamento realizado pelo presidente da 

república em um evento chamado Marcha para Jesus pela família.  

 
[...] PT, PCdoB, PSOL, essa esquerdalha nojenta, falar que o Estado é laico. O Estado 

é laico, mas eu, Johnny Bravo, sou cristão. Aqui nesse carro e nesse pátio, nós somos 

cristãos. Respeitamos todas as religiões e até quem não tem religião. Mas a grande 

maioria do povo brasileiro é cristão. Ponto final (BRASIL, 2019). 

    

O exemplo apresentado acima ilustra uma ideologia nacionalista já difundida no Brasil, 

mas que tem se intensificado, que atrela o território ao povo e a uma única raça hegemônica, 

desconsiderando toda a diversidade racial existente. É comum ainda ver essas afirmações 

atreladas a um suposto monolinguismo em língua portuguesa no território brasileiro. O total 

desprezo à diversidade racial e linguística brasileira não é, no entanto, aleatório. O que é 

colocado no discurso político como um nacionalismo exacerbado é na verdade vivenciado, 

cotidianamente, em forma de intolerância religiosa, discriminação de gênero, discriminação de 

LGBTQIA+, e em forma de racismo.  

Além disso, é um discurso interessado que busca justificar posicionamentos e ações. 

Quando o presidente diz que os povos indígenas do Brasil possuem uma porcentagem grande 

do território nacional considerando o fato de não falarem nossa língua4, é possível observar 

novamente como a ideologia do monolinguismo em língua portuguesa no Brasil é mobilizada 

para justificar um interesse específico, neste caso, retirar direitos das populações indígenas 

brasileiras, os povos originários deste país. Da mesma forma, várias ideologias vão se 

 
4 Aqui me refiro a uma declaração feita pelo presidente da república a respeito da demarcação de terras indígenas 

no país. A declaração foi: “O índio não faz lobby, não fala a nossa língua e consegue hoje em dia ter 14 por cento 

do território nacional”. Disponível em: https://www.nytimes.com/pt/2020/04/19/world/americas/bolsonaro-brasil-

amazonia-indigenas-funai.html.  

https://www.nytimes.com/pt/2020/04/19/world/americas/bolsonaro-brasil-amazonia-indigenas-funai.html
https://www.nytimes.com/pt/2020/04/19/world/americas/bolsonaro-brasil-amazonia-indigenas-funai.html
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articulando para justificar e autorizar violências, discriminações e retirada de direitos de 

minorias, e isso pode ocorrer de maneira implícita ou explícita.         

Assim, ideologias linguísticas têm sido mobilizadas para manutenção de poder e 

subalternização de determinados grupos. No Brasil, por exemplo, um país racializado, as 

práticas racistas e o racismo estrutural são mobilizados em parte por ideologias linguísticas de 

purismo linguístico e que associam um povo a uma nação e a uma língua única, não variável. 

Esse tipo de ideologia serve para manter desigualdades de várias ordens e hierarquizar os grupos 

sociais. Apesar do mito que circula em nossa sociedade de que vivemos em uma democracia 

racial, podemos observar estudos com base no censo demográfico que atestam a desigualdade 

racial brasileira. 

 

Entretanto, no que toca às desigualdades raciais, embora estas possam parecer um 

pouco mais ou um pouco menos acirradas, dependendo do método de identificação 

aplicado, o fato é que serão intensas de qualquer forma, e sempre no sentido de 

prejuízo dos pretos e dos pardos, caracterizando o Brasil como uma sociedade racista 

(OSÓRIO, 2003, p. 35). 

 

E como apontam Lima e Silva (2020), a academia não está de forma alguma imune a 

essa estrutura racista na qual a branquitude confere privilégios a si mesma por meio de sua 

presença massiva e da autorização de discursos e apagamentos de outros.  

Como me identifico como uma pesquisadora branca feminista e comprometida com a 

causa antirracista, tenho consciência de que estou inserida nessa branquitude acadêmica 

estrutural que gera tais apagamentos, e que possuo muitos privilégios conferidos ao lugar que 

ocupo, por isso, considero essencial questionar essa estrutura como uma forma ainda que 

pequena de lutar contra ela e evitar contribuir para a manutenção do status quo acadêmico, que 

tem gerado tantas violências, excluindo tantos corpos e desautorizando seus discursos.     

Por isso, concordo com Lima e Silva (2020) no sentido de que são necessárias algumas 

desobediências a essa estrutura brancocêntrica com o reconhecimento das epistemologias 

negras que têm disputado espaço com as epistemologias brancas, patriarcais e coloniais que se 

colocam como “neutras” para manter a estrutura de poder colonial. 

Para as autoras, essa postura de desobediência: “nos convoca a derrubar a máscara do 

silenciamento (KILOMBA, 2019) que define quem tem autorização discursiva, ou seja, o 

direito à fala, e quem apenas deve estar restrito ao lugar de escuta e de exame” (LIMA; SILVA, 

2020). 

 
Como bem adverte bell hooks a teoria é uma forma de compreender e de intervir no 

mundo. (hooks, 2019) E, de fato, as epistemologias negras não apenas nos oferecem 
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aportes para leitura crítica da realidade, mas também ofertam ferramentas para ação. 

E, mais, é na academia branca e elitista que a colonialidade [do saber] se mantém viva, 

pois as universidades continuam mantendo uma estrutura triangular da colonialidade 

e ignoram as epistemologias outras produzidas desde às margens. (CASTRO-

GOMES, 2007) É este academicismo universalmente aceito e brancocentrado que 

neutraliza as vozes dissidentes (LIMA; SILVA, 2020). 

 

No contexto universitário, o domínio de um suposto letramento acadêmico é objeto de 

avaliação metapragmática nas interações de estudantes quilombolas do UFGInclui, e contribui 

para a manutenção da exclusão desses corpos da universidade, dizendo implícita ou 

explicitamente que elas não dominam um determinado código e que não podem ocupar esse 

lugar.  

Podemos observar também em nosso cotidiano como os espaços são ocupados de 

maneira a excluir os corpos não brancos das posições de poder. Apesar de o discurso nacional 

girar em torno da miscigenação e da convivência pacífica entre as raças, existem espaços 

ocupados por pessoas negras e espaços ocupados por pessoas brancas e, como bem refletiu a 

escritora e artista brasileira Elisa Lucinda, “se eu sei onde encontrar negro e onde encontrar 

branco, tem apartheid” (LUCINDA, 2020). O mito da democracia racial e o discurso nacional 

da miscigenação serão mais bem abordados na próxima seção.   

Assim, é importante identificar quais recursos metapragmáticos apontam para as 

práticas linguísticas em diferentes ambientes e como se dá a intersecção entre marcas corporais 

e marcas linguísticas nos usos de diferentes repertórios no contexto migratório, e como isso 

reflete em ideologias linguísticas expressas em recursos, como avaliações metapragmáticas, por 

exemplo. 

Por fim, cabe discutir agora como as ideologias linguísticas têm se interseccionado com 

marcas de diferença. Aqui darei destaque para a forma como tais ideologias têm sido usadas 

para justificar e manter hierarquias raciais em nossa sociedade, mantendo determinados grupos 

e suas práticas como hegemônicos e subalternizando tantos outros grupos e desconsiderando 

suas diversidades. 

 

1.5.4 Intersecções entre ideologias linguísticas e hierarquias raciais 

 

Após essa explanação sobre o percurso histórico do termo ideologia e sua construção 

conceitual na relação com língua(gem), levando ao desenvolvimento da noção de ideologias 

linguísticas, sobretudo no âmbito da antropologia linguística e de outros estudos linguísticos 

que relacionam língua, sociedade e cultura, inclusive com abordagens etnográficas, quero 

chamar a atenção para a forma como essas ideologias se constroem para atender a projetos 
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nacionais, em geral baseados na tríade do pensamento moderno ocidental: um povo, uma 

nação/território, uma língua, “o cerne da ideologia nacionalista, pensada principalmente por 

Herder no cenário do Romantismo alemão – tem papel fundamental no uso da linguagem como 

estratégia de colonização do saber” (OLIVEIRA, 2018, p. 27). 

Nesta seção buscarei discutir a categoria ideologias linguísticas e sua articulação com 

hierarquias raciais. Como já venho demonstrado nas seções anteriores, ideologias linguísticas 

nunca são neutras ou transparentes, e por vezes são construídas em estudos linguísticos e na 

formação linguística para atender a um projeto de nação de herança colonial que se pauta na 

tríade: um povo, uma língua, uma nação (WOOLARD, 1998; KROSKRITY, 2004; 

BLOMMAERT, 2006).  

Esse tipo de ideologia vem sendo tradicionalmente construída no mundo moderno 

colonial com base em projetos de “purificação linguística” desde Locke e Bacon usados como 

processos de exclusão para legitimar desigualdades, por meio de hierarquias discursivas que 

ajudam a criar hierarquias sociais. A língua cria essas formas de inclusão e exclusão. Tais 

projetos, por meio das armadilhas da Modernidade, buscam apagar os lugares de enunciação 

(do branco europeu, da elite) como modo de universalizar, defendendo uma suposta 

neutralidade, como se fosse o ponto zero do conhecimento (BAUMAN; BRIGGS, 2000). 

Assim, defendi que a ideologia linguística não é neutra, pois se configura como uma 

camada metapragmática do uso da língua. Essa função metapragmática, compreendida com 

base em Silverstein (1979; 1993) e de acordo com Signorini (2008, p. 117), “tem função tanto 

de descrever e avaliar quanto de condicionar e orientar os usos da língua na interação oral ou 

escrita”, como ficou evidente também nas explicações de Povinelli (2016) apresentadas 

anteriormente. 

 

Nesses discursos, a função metapragmática é codificada em nível denotativo nas/pelas 

estruturas referenciais e predicativas, o que assegura maior grau de explicitação e, 

como nos casos dos discursos oficiais e científicos, maior visibilidade. E, conforme 

aponta Silverstein (1993), também nesses discursos estão articuladas as ideologias 

lingüísticas, de papel relevante na institucionalização de mecanismos sociais de 

regulamentação, controle e valoração do acesso, produção, consumo e circulação dos 

recursos lingüístico-discursivos: são as ideologias lingüísticas, enquanto sistemas 

culturais de idéias ou crenças encarnadas nas práticas e articuladas pelos falantes em 

suas racionalizações, justificativas e avaliações de cunho moral e político sobre 

estrutura e uso linguístico (cf. Silverstein, 1979: 193; Irvine, 1989: 255), que garantem 

o sentido e a legitimidade dos padrões usuais de diferenciação e hierarquização de 

formas e usos e que também servem de parâmetro para a inclusão/exclusão de falantes 

em redes de práticas e instituições. Em conseqüência, os discursos de função 

metapragmática também assumem papel relevante na encenação, no sentido teatral do 

termo, do que Silverstein & Urban (1996) denominam “luta metadiscursiva”, ou seja, 

disputas de natureza política e ideológica na descrição e regulamentação dos usos 
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lingüísticos por grupos e indivíduos diferentemente posicionados em estruturas e 

redes sociais de poder e autoridade (SIGNORINI, 2008, p. 119). 

 

Dessa forma, a diferença colonial se relaciona com as concepções sobre língua, o que 

deve ser considerado língua e as avaliações que se fazem delas. Em geral, as avaliações feitas 

sobre o uso da língua, e sobre o que pode ser considerado como língua, estão diretamente 

ligadas à posição que ocupa as pessoas que a usam, refletindo totalmente a estrutura colonial 

de dominação. Assim, são aceitas as línguas de quem historicamente domina, juntamente com 

a sua produção de conhecimento, ao passo que todas as outras linguagens ou formas de produzir 

saberes são desautorizadas pelas estruturas coloniais de poder.   

Essa carga moral e política nos mostra que ideologias de linguagem nunca são neutras, 

e conforme Pinto (2018), tais ideologias no Brasil estão fortemente conectadas às ideologias 

racistas. Para a autora, a “performance linguística” está menos relacionada com aspectos 

cognitivos do que com questões ideológicas. Há uma sobreposição entre “natureza racializada 

das nossas ideologias linguísticas e a natureza linguística das nossas ideologias racistas” 

(PINTO, 2018, p. 709). Para Nascimento (2019), é importante observar como o “racismo se 

desdobra através da linguagem e como a linguagem é desdobrada (senão criada ou recriada) 

através do racismo”. 

Tais projetos atendem a um modelo moderno colonial eurocentrado que posiciona e 

hierarquiza corpos em sociedades marcadamente racializadas como a nossa. Tais hierarquias 

raciais são, muitas vezes, “rarefeitas” (PINTO, 2018) em hierarquias linguísticas que valorizam 

o mundo branco europeu e as elites colonizadas que com ele se parecem, inferiorizando e 

subalternizando corpos negros e indígenas, por exemplo, considerando suas práticas e 

repertórios linguísticos menos legítimos. 

Assim, em meio a vários estudos e teorizações que se preocupam com as intersecções 

entre raça e língua, podemos assinalar o conceito de raciolinguística, que nos ajuda a observar 

as discussões sobre como os mecanismos de colonialidade refletem em outra armadilha da 

Modernidade que é instituir um grupo como superior usando-se do argumento de que o grupo 

subalternizado deve suprir um déficit para alcançar a superioridade. No entanto, como nos 

apontam diversos/as autores/as (BLOMMAERT, VERSCHUEREN, 1998; ROSA, FLORES, 

2017; ROSA, 2019), não importa o que façam ou digam as pessoas subalternizadas por sujeitos 

racialmente hegemônicos, elas nunca serão consideradas parte daquela elite.  

Nascimento (2019), com base nos trabalhos de Flores e Flores (2017), aponta que as 

políticas de Estado têm sido produzidas como políticas linguísticas de racialização com uma 
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perspectiva raciolinguística que se embasam em ideologias raciolinguísticas que veem as 

“línguas como espaço de purificação e limpeza do projeto colonial”.  

Ideologias raciolinguísticas se disseminam por meio de interpretações de sujeitos 

racialmente hegemônicos que são parte de uma semiótica racializada mais ampla e estão ligadas 

a vários sinais não linguísticos associados a sujeitos racializados, como práticas de letramento, 

características físicas, comportamento corporal, vestimenta (ROSA; FLORES, 2017). Um 

exemplo que podemos citar é o fato de sujeitos racialmente hegemônicos usarem 

constantemente suas interpretações semióticas para justificar atos de violência e racismo contra 

pessoas negras no Brasil.  Pois conforme Sales Junior (2006) nos mostra, vivemos em um país 

que prega o mito da democracia racial e que propagou a ideologia do “povo mestiço”, de uma 

“nacionalidade morena”. Tal ideologia se mostra nas práticas sociais em que há uma 

cordialidade nas relações raciais, no entanto, o autor aponta que essa cordialidade contribui para 

manter desigualdades e as hierarquias raciais, uma vez que “A cordialidade não é para ‘negros 

impertinentes’. As relações cordiais são fruto de regras de sociabilidade que estabelecem uma 

reciprocidade assimétrica que, uma vez rompida, justifica a ‘suspensão’ do trato amistoso e a 

adoção de práticas violentas” (SALES JUNIOR, 2006, p. 230).   

Isso pode ser observado constantemente nos noticiários quando atos de violência 

policial ou de civis contra pessoas negras são justificados por supostas semelhanças entre 

características (físicas, vestimentas, comportamentos) dessas pessoas com a de pessoas 

criminosas. Não haveria espaço nesta breve explanação para citar o quanto isso acontece no 

mundo ou mesmo no Brasil. No entanto, destaco um caso que foi evidenciado nos noticiários 

em 2019, em que militares fuzilaram o carro de uma família negra na cidade do Rio de Janeiro 

com mais de 80 tiros, sem sequer abordar seus integrantes antes, e alegaram ter “confundido” 

o carro com o de criminosos (G1, 2019). Apesar de ter circulado na grande mídia inicialmente 

que foram disparados 83 tiros contra o carro de Evaldo dos Santos, Ribeiro (2019) apontou que 

o laudo confirmou 257 disparos dos agentes do exército brasileiro contra a família.    

O que observamos em casos como esses é que práticas racistas não são consideradas 

aceitáveis publicamente, de forma que são constantemente rarefeitas em outras interpretações 

semióticas como modo de falar, se vestir ou se comportar. Assim, o racismo muitas vezes se 

disfarça também de padrão linguístico com o objetivo de excluir, punir e desconsiderar corpos 

não brancos, considerando práticas linguísticas mais ou menos ideais não com base em suas 

características em si, mas em como são percebidos raciolinguisticamente os corpos que as usam 

(ROSA, 2019; PINTO, 2018).   



72 
 

Gonzalez (1984) discute bem a questão do mito da democracia racial no Brasil, 

destacando o que o mito oculta para além do que mostra que é a violência simbólica sobre a 

mulher negra que é rapidamente transfigurada de uma figura altamente sexualizada em alguns 

contextos - como o carnaval - para a figura da empregada doméstica, como ocorre 

constantemente com mulheres negras letradas e de classe média que são tratadas como se 

fossem empregadas domésticas em suas vizinhanças.  

A autora explica o engendramento entre mulata e empregada doméstica no passado 

escravocrata do país que ainda associa a figura da mulher negra à figura da mucama que teve 

diferentes papéis nesse sistema, o que ainda persiste nos dias atuais, tais como as ideologias 

linguísticas que perpetuam o racismo velado brasileiro (GONZALEZ, 1984).   

Essas práticas racistas são expressas na linguagem de várias maneiras. Muitas vezes são 

justificadas por meio da introdução de outros elementos como uma suposta aparência suspeita 

da pessoa negra, ou ainda tenta-se justificar o racismo como se fosse uma piada ou brincadeira, 

como apontado por Ferreira (2012, p. 195): 

 

Alguns exemplos das conotações racistas que acompanham a cor são indicados pelo 

fato de que piadas ainda são feitas no sentido de realçar a cor da pele em relação com 

mau comportamento ou com falta de êxito profissional (AKKARI, 2001; DAVIS, 

2000; d’ADESKY, 2001; GOMES, 1995; PINTO, 1996; TELLES, 2002). DAVIS 

(2000) dá alguns exemplos que demonstram que a polícia e outras autoridades no 

Brasil usam expressões como “aparência suspeita, cara de ladrão [...] para se referir à 

presença da população negra” (p. 99). Além disso, até muito recentemente, era comum 

os anunciantes de empregos solicitarem candidatos de “boa aparência”, querendo 

dizer que não havia a necessidade de a população negra se candidatar. Por 

conseguinte, o que ocorre é que, em vez de fazer referência a si próprios como negros, 

afro-brasileiros ou afrodescendentes, a tendência manifestada pelas pessoas é a de 

tentar retratar a si próprios com diferentes tonalidades de pele, usando tonalidades 

mais claras, o que sugeriria o embranquecimento. [...] 

 

O que observamos nessa discussão é que práticas racistas não são bem vistas em nosso 

país, de forma que são constantemente rarefeitas em outras interpretações semióticas como 

modo de falar, se vestir ou se comportar. Assim, o racismo muitas vezes se disfarça de padrão 

linguístico com o objetivo de excluir, punir e desconsiderar corpos não brancos. Considerando 

práticas linguísticas mais ou menos ideais não com base em suas características em si, mas em 

como são percebidos raciolinguisticamente os corpos que as usam (ROSA, 2019; PINTO, 

2018). Apesar do discurso da cordialidade e da mestiçagem de que todas as pessoas brasileiras 

têm suas origens africanas: 

  

[...] onde vige o preconceito racial de marca, a origem não importa, apenas quantos 

traços ou marcas do “fenótipo” do grupo discriminado são portados pela vítima 



73 
 

potencial. O preconceito racial de marca não exclui completamente, mas desabona 

suas vítimas. Portar os traços do grupo discriminado constitui inferioridade e faz que 

os sujeitos ao preconceito sejam sistematicamente preteridos em relação aos demais 

(OSÓRIO, 2003, p. 21). 

 

Como a inferioridade biológica não foi bem aceita no Brasil por causa das ideologias de 

miscigenação (SALES JUNIOR, 2006), então se fala em inferioridade linguística, pois assim 

atribui-se a inferioridade linguística não às suas características estritas, mas relacionando-as 

com os corpos que a usam, de modo que inferioridade linguística sempre foi usada como 

argumento para o racismo brasileiro. E conforme aponta Mignolo (2008, p. 293), “A matriz 

racial de poder é um mecanismo pelo qual não somente as pessoas, mas as línguas e as religiões, 

conhecimentos e regiões do planeta são racializados.”    

Com base no trabalho de Flores (2017) nos Estados Unidos, Nascimento (2019) propõe 

a adoção de outra lógica raciolinguística, com uma agenda de inclusão. Para isso, é preciso 

racializar práticas linguísticas que concretizam políticas de exclusão, no caso do Estados 

Unidos a desigualdade na política migratória, e no caso do Brasil o “colonialismo secular que 

apaga suas próprias marcas enquanto continua desumanizando e animalizando os corpos negros 

no país.” 

Ao tratar sobre o racismo linguístico, Nascimento (2019) nos alerta para o fato de que o 

preconceito contra o chamado português brasileiro é uma forma de o racismo se materializar 

em nossa sociedade, de maneira que as elites brancas consideram inadequados os modos de 

falar que são associados ao Outro, no caso a pessoa negra. Esse preconceito é, na verdade, uma 

“via do preconceito racial no país, em seu caráter linguístico”.  

O autor faz referência ao debate já realizado por Gonzalez (1983), quando chama a 

atenção para o uso pretoguês como uma língua que traz características de línguas africanas 

tendo suas características avaliadas negativamente simplesmente por serem traços mais 

presentes nas falas de pessoas negras. 

Assim, podemos pensar o chamado modelo icônico de Silverstein (2003) de 

estandardização linguística como uma ligação entre língua, pessoa e lugar hierarquicamente 

posicionados. Essa hierarquização se constrói a partir da dimensão da percepção: como as 

pessoas são lidas raciolinguisticamente? (ROSA, 2019) 

Rosa (2019) utiliza o conceito de linguicismo como forma de demonstrar o racismo. 

Essa noção corresponde ao remapeamento de raça da onto-língua biológica. Como já apontado, 

a inferioridade biológica não foi bem aceita no Brasil por causa das ideologias de miscigenação 

(SALES JUNIOR, 2006), então se fala em inferioridade linguística, pois assim atribui-se a 
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inferioridade linguística não às suas características estritas, mas relacionando-as com os corpos 

que as usam. Para alguns corpos, por exemplo, o multilinguismo é considerado uma “barreira 

linguística”, enquanto para outros é visto como “habilidade” proveniente de “esforço 

individual” e que permite acesso a bens materiais e à ascensão social e no mercado de trabalho. 

Da mesma forma, no Brasil, pessoas não brancas constantemente sentem-se frustradas com suas 

habilidades linguísticas a ponto de considerarem que não sabem nem mesmo a própria língua 

(ROSA, 2019; PINTO, 2014), o que acontece por uma hierarquia heteroglóssica que privilegia 

repertórios linguísticos em detrimento de outros.  

Portanto, o racismo presente na sociedade é rarefeito em hierarquias linguísticas que 

excluem e violentam corpos. Conforme Pinto (2018, p. 707), 

 

Do mesmo modo, a Modernidade na Linguística se constitui como um gesto violento 

mitificado como o sacrifício inevitável de pragmáticas e metapragmáticas – formas 

de falar e existir reduzidas à “superioridade” da metalinguagem “moderna” e 

“emancipadora” dos estudos científicos das línguas. O sacrifício, claro, tem sido 

também um sacrifício de corpos e não apenas de modos de falar ou modos de se avaliar 

a fala. 

 

Segundo bell hooks (2008), a linguagem tem um importante papel nas relações de poder, 

sobretudo nas hierarquias raciais. Para ela, ressignificar os usos linguísticos é uma estratégia de 

emancipação das pessoas oprimidas. Renomear é um ato decolonial (HELLER, 2017; hooks, 

2008).  

 

Usar a língua como estratégia de descolonização, pois não é a língua que fere, “mas o 

que os opressores fazem com ela, como eles a moldam para se tornar um território que 

limita e define, como eles fazem dela uma arma que pode envergonhar, humilhar, 

colonizar” (hooks, 2008, p. 858).  

 

Como vimos até aqui, diferenças linguísticas são hierarquizadas de maneira que 

replicam a hierarquia social (KROSKRITY, 2004) e racial. Assim, como temos visto desde os 

escritos de Fanon, não importa o que os corpos subalternizados historicamente façam, eles 

continuarão sendo considerados incapazes e inferiores nos discursos de sujeitos hegemônicos, 

pois estes não estão dispostos a abrir mão de seus privilégios (COATES, 2019). Mesmo que 

certos corpos dominem variedades mais valorizadas eles continuarão sendo avaliados de 

maneira diferente (HELLER, 2017). Isso porque o que vai ser julgado na hora de avaliar são as 

marcas do corpo que enuncia. 

Portanto, podemos observar que no Brasil, assim como em outras sociedades 

racializadas, as ideologias linguísticas operam para atender a um projeto nacional baseado na 

ideologia do monolinguismo e em uma suposta identidade nacional que subalterniza de maneira 
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violenta todas as práticas de corpos não brancos por meio de metapragmáticas da língua em uso 

e têm como consequência fazer com que os subalternizados se sintam sempre estrangeiros, até 

mesmo em seu próprio território linguístico (PINTO, 2018; ROSA, 2019). Como reflete Muniz 

(2016, p. 770-771):   

 

Se essa ideia de língua contaminada, impura, maculada pelo exterior a ela tivesse 

ficado apenas no campo acadêmico, não causaria tantos danos, mas a própria 

sustentação do que seja ciência linguística se apoia nessa visão na qual a linguagem 

ordinária, a linguagem que efetivamente utilizamos, é cheia de erros e precisa ser 

corrigida. Essa visão está presente em nossas escolas e na forma como cotidianamente 

a maioria dos sujeitos percebe a linguagem. É por isso que não interessa o que o 

falante leigo reflete sobre a língua, mas apenas o que ele diz na língua para que nós 

possamos descrever, enquadrar e corrigir imediatamente fazendo com que não se 

sintam adequados. Se sentir estrangeiro em seu próprio território linguístico parece 

que vem sendo uma das grandes consequências dessa visão porque apaga 

completamente nossas errantes existências linguísticas por não se encaixarem em um 

sistema pronto e acabado que vê a língua como um fato social, apenas no sentido de 

que é partilhada por uma comunidade linguística específica. 

 

Conforme a reflexão de Muniz (2016) no trecho acima, podemos notar que ideologias 

de padronização e purismo linguístico têm sido usadas constantemente para apagar as 

“existências linguísticas” de muitos corpos, pois essas ideologias se propagam por várias 

esferas sociais, produzindo consequências como a estrangeirização de determinados grupos, 

que inclusive são considerados na produção do conhecimento científico mainstream apenas 

como objetos de pesquisa, tendo suas próprias reflexões sobre a língua desvalorizadas, uma vez 

que não são vistos como capazes de produzir conhecimento. A seguir, será discutido o 

movimento contra-hegemônico na produção do conhecimento. Conforme Muniz (2016, p. 769), 

“É possível vislumbrar algumas áreas ou autores que se arvoraram a tarefa de por a Ciência 

com ‘c’ maiúsculo para se repensar ou ao menos para ser vista a partir de outras vozes.”  

Assim, desestabilizar é importante. Alguns estudos têm mostrado caminhos a 

alternativas para afrontar essas hierarquias impostas historicamente, sejam elas raciais, de 

gênero ou outras. É importante pensar em estratégias contra-hegemônicas para fazer emergir 

discursos anteriormente desautorizados e subalternizados. 

Borba e Lopes (2018), por exemplo, mostram como a língua é território em disputa, e 

que tal disputa é de poder, em suas análises sobre desestabilizações linguísticas em escritas no 

Colégio Pedro II e na UFRRJ, que ao apagar as diferenças de gênero na escrita como forma de 

inclusão geraram grandes polêmicas e práticas de regulação linguística. Tal regulação parte de 

discursos de higiene verbal (CAMERON, 2012), que a autora e o autor contrapõem a uma ideia 
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de imundície verbal, vista como um posicionamento político que desafia imposições históricas 

de purismo linguístico.      

Nesse mesmo caminho estamos vendo surgir vozes diversas em diferentes espaços, 

inclusive no ambiente acadêmico que, como vimos, tem sido dominado por elites brancas que 

muitas das vezes produzem um conhecimento considerado universal partindo de uma 

perspectiva eurocêntrica, como forma de colonização do saber (OLIVEIRA, 2018). Esse 

posicionamento ajuda a evitar os riscos de uma história única, no sentido atribuído por Adichie 

(2019), que quando contada da perspectiva do colonizador costuma reduzir a poucos aspectos 

toda a complexidade de um povo e ainda gera estereótipos.   

Antônio Bispo dos Santos, como já mencionado no início deste capítulo, é um 

pesquisador quilombola e ativista, que produz conhecimento sobre o povo quilombola do qual 

faz parte, a partir da cosmovisão quilombola.  

Intelectuais quilombolas e indígenas, como a intelectual quilombola Marta Quintiliano, 

mestra em antropologia social pela Universidade Federal de Goiás, desestabilizam a noção de 

objeto de pesquisa e reivindicam a produção do conhecimento sobre o próprio povo, 

questionando a visão de fora do antropólogo branco, que se baseia em teorias hegemônicas 

vindas da Europa ou dos Estados Unidos. Além disso, elas desestabilizam ideologias 

linguísticas que subalternizam povos indígenas e quilombolas ao passo que dominam os 

códigos impostos pela academia, mas valorizam os modos de produzir conhecimento de seu 

povo, inclusive por meio da oralidade.  

Como argumenta Gonzalez (1984), as mulheres negras têm a necessidade de fazerem 

suas próprias reflexões ao invés de ficarem presas a modelos prontos de cientistas sociais 

brancos. Para ela, as pessoas negras têm sido historicamente infantilizadas e privadas da fala, 

de modo que são sempre usadas como objetos de pesquisa, no entanto, elas têm assumido sua 

própria fala podendo contar e analisar sua história sob sua própria perspectiva. Por isso, é 

importante falar de lugares específicos e ressignificar a linguagem, inclusive a acadêmica e 

científica. 

Quintiliano (2019), em sua dissertação de mestrado, apresenta-se como quilombola 

antropóloga. A pesquisadora desestabiliza esses lugares argumentando como a antropologia, 

que se colocou como um campo de estudos sobre o “outro”, muitas vezes se utilizou de 

conhecimentos de povos indígenas e quilombolas como uma forma de objetificação de corpos, 

utilizando de processos de observação e escuta semelhantes aos das comunidades, com a 

diferença do registro escrito, que o torna um conhecimento legitimado do ponto de vista 
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eurocêntrico, em detrimento do conhecimento transmitido via memória e oralidade nas 

comunidades.  

Para a autora, as pesquisas acadêmicas muitas vezes tratam seus participantes de 

pesquisa como objetos: “o que lemos na maioria dos casos enquanto pesquisa ainda é a 

objetificação dos corpos, a desumanização do sujeito das comunidades tradicionais, e na 

maioria das vezes, a usurpação dos saberes que, ao chegarem à Academia, tornam-se ciência 

do “branco” ou folclore” (QUINTILIANO, 2019, p. 13). 

Além disso, a autora se alia a outras intelectuais, indígenas e quilombolas, para 

desestabilizar essa forma de conhecimento estabelecida pelo eurocentrismo, imposta pela 

hegemonia branca no espaço acadêmico: 

 
Ao chegarmos nesse espaço acadêmico, propomos dinâmicas distintas. Letícia 

Jôkàhkwyj Krahô, indígena, mestranda em antropologia social da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), por exemplo, propõe a inversão da situação assimétrica 

exposta, e diz que “a universidade, é o seu campo de pesquisa. O estranho está do lado 

de cá”. Muitas vezes, porém, nos decepcionamos ao perceber que os rituais da 

academia em nada se assemelham aos nossos. De toda forma, precisamos entender 

como esta estrutura funciona (QUINTILIANO, 2019, p. 13).  

 

Esse movimento de apropriação de códigos hegemônicos para contar as próprias 

histórias é um ato decolonial de enfrentamento, pois bell hooks nos ensina a importância de 

usar a língua como estratégia de descolonização, pois não é a língua que fere, “mas o que os 

opressores fazem com ela [...]” (hooks, 2008, p. 858). 

Por fim, não podemos deixar de mencionar os conhecimentos que são produzidos fora 

dos muros da academia, pois diferentes grupos lidam de maneira diferente com a produção do 

conhecimento, a exemplo dos povos quilombolas e indígenas, como nos mostra Luciano (2017). 

É muito importante valorizar também essas formas de conhecimento e trazê-las para um diálogo 

pluridiverso com a academia.    

Na próxima seção abordarei outras categorias teóricas utilizadas nesta pesquisa. Tratam-

se de categorias que emanaram no campo de pesquisa e que se mostraram importantes para 

compreender as interseções entre ideologias linguísticas, metapragmáticas e hierarquias raciais. 

 

1.6 Afeto, Afroafeto, esperança e reexistência 

 

Como resultado do campo etnográfico desta pesquisa é possível observar que o afeto 

surge intrinsecamente ligado às práticas linguísticas e sociais das participantes. Ficou evidente 
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que é impossível refletir sobre linguagem sem refletir sobre as experiências vividas de afeto e 

a esperança que movem as ações e enfrentamentos cotidianos. 

Cabe pensar, então, como o afeto pode ser teorizado na pesquisa social e linguística e 

suas implicações para a análise das práticas linguísticas e suas avaliações metapragmáticas. 

Nesta seção pretendo trazer uma abordagem sobre o tema refletindo sobre suas potencialidades 

como ferramenta teórica.  

Conforme aponta Povinelli (2016), os estudos em linguagem e gênero têm tido interesse 

em investigar a construção da cultura, da consciência e do desejo na interação. Para ela, 

especialistas da área têm começado a compreender que a linguagem está ligada a aspectos 

psíquicos e relacionados ao corpo e a sistemas sexuais e afetivos, o que contribui para “para os 

sistemas materiais e simbólicos de valores, de dominação e de exploração” (POVINELLI, p. 

210). 

Para a autora, interessa saber as conexões entre gênero, subjetividade e desejo, e para 

tal, ela traz a noção de pragmática íntima da pessoa, fazendo uma relação com o que Roman 

Jakobson chamava de língua individual, e que ela considera como as perturbações da pessoa no 

que se refere às normas sociais, e que são de grande importância para entender o funcionamento 

social, uma vez que desestabilizam a língua que as instituições tentam estabilizar. 

 

A pragmática íntima de uma pessoa não se volta simplesmente ao próprio código, mas 

às vezes ao código e aos desejos que ele perturba e que o perturbam de volta. [...] Se 

a língua individual mantém a identidade individual, ela a mantém como cena onde 

jorra o desejo. Afinal, o que perturba a língua social e a transforma em língua 

individual não é a linguagem por ela mesma, mas, pelo menos em parte, na 

interioridade pré e não linguística, os vínculos afetivos e corporais, as necessidades, 

os imaginários e as superfícies que a linguagem marca/é marcada e contraria/é 

contrariada. Esses afetos e imaginários são certamente regrados pelo código 

individual, mas estritamente falando eles não são assimiláveis ao código. [...] 

(POVINELLI, 2016, p. 228). 

 

McElhinny (2010), por sua vez, discute a relação do afeto com gênero, raça e linguagem, 

abordando relatos linguísticos de legitimidade e pertença. Assim, a autora traça um histórico 

sobre pesquisas que relacionam linguagem e afeto. Ela mostra que existem estudos que 

distinguem emoção, afeto e sentimento. Outros tendem a fazer distinções entre biológico e 

social; universal e cultural; público e privado; explícito e inefável. Mas há estudos nos quais 

usam-se apenas um termo, seja afeto, sentimento ou desejo, considerando como uma 

transcendência a tais distinções. 

Mas o importante é ressaltar que os estudos em linguística e antropologia cultural que 

tratam sobre emoções, que surgiram no fim dos anos 1980, desafiam abordagens binárias e 
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universalizantes baseadas em características biológicas, trazendo uma abordagem culturalista 

de construção social. Essas abordagens binárias costumavam colocar emoção em oposição à 

razão e relacionavam emoção às características negativas, como instinto e irracionalidade, 

associando-as a grupos também estereotipados de maneira negativa, como mulheres e grupos 

racializados (MCELHINNY, 2010). 

A autora atribui o interesse em tais estudos à história intelectual, mas também à “atenção 

ao crescente impacto de (e contra-ataques contínuos contra) estudiosos anteriormente sub-

representados na academia, bem como lutas sociais e políticas mais amplas” (MCELHINNY, 

2010, p. 311).  

Assim, conforme McElhinny (2010), observando o histórico das teorizações sobre 

emoções e suas diversas definições e nomeações, também podemos considerar que “Na 

formulação de Ahmed (2004, p. 4), não devemos perguntar o que são emoções, mas o que 

emoções fazem” (MCELHINNY, 2010, p. 310). Importa saber o impacto das emoções nas 

relações sociais.  

De maneira semelhante, Avramopoulou (2017) discute a esperança como um efeito 

performativo nas lutas feministas contra violência e morte. Para a autora, mais importante do 

que definir é observar os efeitos da esperança. “Em suma, em vez de vê-la como uma essência 

e/ou um destino predeterminado, estou interessada no que a esperança faz, especialmente 

quando a possibilidade de sustentar a esperança é desafiada pela violência e pela morte” 

(AVRAMOPOULOU, 2017, p. 278). 

A autora enfatiza a importância de teorizar o afeto como uma forma de abordar as 

complicadas realidades de pessoas expostas ou definidas por experiências de morte ou 

violência. Algo como uma virada afetiva. As emoções são pessoais e são passíveis de narração, 

de modo que carregam significado, pois “A linguagem sempre escapa ao significado, tanto 

quanto os afetos emergem na e através da significação” (AVRAMOPOULOU, 2017, p. 280). 

 

É certo que não é fácil inventar uma linguagem que expresse dor, trauma e a 

experiência de violência. É igualmente preocupante articular o que resta em sombra 

da morte e definir social e politicamente a relação de uma sociedade com a morte, 

assim como a necessidade de continuar vivendo, de continuar esperando. Em outras 

palavras, aqueles afetos que nos fazem confrontar as ambivalências da própria vida. 

Se a esperança não é um estado afetivo que pode escapar facilmente dos imperativos 

estruturais da historicidade, linguagem e representação, como eu gostaria de sugerir, 

então o que se torna politicamente importante para a transmissão de tais afetos 

políticos é a responsabilidade ética de manter esperança quando a repetição da 

violência deixa alguém sem esperança (AVRAMOPOULOU, 2017, p. 280). 
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Dessa maneira, consideramos que o mais relevante ao teorizar afeto e esperança não é 

se ater a definições, mas sim investigar seu funcionamento, ou seja, o que o afeto e a esperança 

são capazes de fazer? Como funcionam na vida social? Como permitem que grupos 

subalternizados ou violentados se fortaleçam e executem ações para a manutenção de sua 

integridade física ou emocional? Essa perspectiva dialoga com o conceito de afroafeto 

(QUINTILIANO, 2019), como uma rede de esperança entre estudantes quilombolas e 

indígenas. 

Assim como no contexto das lutas feministas, presente no trabalho de Avramopoulou 

(2017), Quintiliano (2019) entende o afeto como alternativa de sobrevivência em ambientes 

hostis. No entanto, para Quintiliano (2019), ainda há uma marca que aumenta o nível de 

violência sofrido pelas mulheres quilombolas que é a raça. Dessa forma, ela traz o conceito do 

afroafeto como uma forma de fortalecimento entre pessoas negras e indígenas, historicamente 

violentadas e excluídas socialmente neste país.  

As construções das redes afetivas começam ainda na infância, no seio da família, 

entendendo a família como ampla, da forma como elas são consideradas nas comunidades 

quilombolas, a partir “das memórias ancestrais coletivas do que venha ser comunidade”. Para 

as autoras, o afeto é coletivo e cura (QUINTILIANO; QUINTILIANO; QUINTILIANO, 2020, 

p. 102). 

 

As construções de redes afetivas começam dentro do nosso seio familiar, destacamos 

aqui a palavra família com todas as ressignificações desse termo para as famílias não 

tradicionais brasileiras. Desse modo, estamos fora desse modelo estabelecido pelo 

patriarcado, concordando com a pesquisadora Sobonfu Somé que diz: “A família, na 

África, é sempre ampla. A pessoa nunca se refere ao seu primo como “primo”, porque 

isso seria um insulto. Então, ele chama seus primos de irmãos e irmãs” (SOMÉ, 2009, 

p. 24) (QUINTILIANO; QUINTILIANO; QUINTILIANO, 2020, p. 102). 

   

Quintiliano também trabalha o conceito no contexto universitário, o qual integra, e no 

qual formaram uma rede de apoio afro-indigenoafetiva, que tem fortalecido esses dois grupos 

em seus enfrentamentos dentro da universidade e também na sociedade como um todo. Além 

disso, muitas outras ações podem ser consideradas como afroafeto, por exemplo, a autora cita 

a oficina de turbantes que ela oferece em escolas como uma forma de afroafeto e de valorizar a 

afroestima das pessoas que participam. Ainda, é uma forma de “contribuir para a equidade e o 

bem comum entre as comunidades tradicionais e a sociedade urbana, com intercâmbio de 

saberes” (QUINTILIANO, 2019, p. 27). 
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O afroafeto é a aceitação e disposição à solidariedade emotiva, uma aproximação pelo 

amadurecimento político e o reconhecimento que as variadas e históricas formas de 

opressão foram enfrentadas historicamente por uma rede de resistência que se 

fortalecia e se fortalece, sobretudo pelo afeto, acolhimento, cuidado e respeito. Trata-

se do vínculo identitário que abraça a ancestralidade, a fraternidade e a empatia entre 

negras, indígenas e quilombolas (QUINTILIANO, 2019, p. 86). 

 

Assim como aponta Avramopoulou (2017), Quintiliano (2019) nos mostra como os 

laços e as redes são transformadoras e capazes de fazer coisas. 

 

Se no passado reprimimos os nossos sentimentos como estratégias de sobrevivências, 

na atualidade o amor é um dispositivo poderoso para a sobrevivência da população 

negra e negra quilombola e o afroafeto que nos conduzira a (r) existência nos espaços 

que antes eram reservados para elite branca. O afroafeto tornou-se para os coletivos 

de estudantes negros a maior ferramenta para a revolução no espaço acadêmico e para 

além dos “muros” epistêmicos, uma vez que a população indígena, negra e negra 

quilombola mantêm seus laços com a comunidade de origem (QUINTILIANO, 2019, 

p. 94). 

  

Como aponta bell hooks (2010), não é fácil para as pessoas negras entenderem o que é 

o amor, pois o passado escravocrata dificultou a capacidade de amar dessas pessoas, que 

precisavam usar todas as suas forças para resistir à exploração, opressão e violência do racismo 

e da escravidão. O povo negro carrega uma ferida emocional, causada pela supremacia branca, 

que afetou também sua capacidade de amar. 

Isso porque durante a escravização reprimir as emoções era a chave para a sobrevivência 

do povo negro. Para a autora, ainda hoje há esse processo de resistência coletiva, e muitas 

pessoas negras consideram suprir necessidades materiais como sinônimo de amor (hooks, 

2010). 

No entanto, hooks (2010) considera que as mulheres negras que escolhem amar 

precisam dedicar tempo para demonstrar amor para outras pessoas negras, uma vez que em uma 

sociedade racista como a nossa as pessoas negras não estão muito acostumadas a serem amadas.  

Nesse sentido, as duas autoras (hooks, 2010; QUINTILIANO, 2019) consideram o 

amor/afeto como algo que cura e é capaz de produzir forças para lutar contra o genocídio do 

povo negro. hooks (2010, p. X) nos diz que “as mulheres negras continuam lutando para 

reconhecer sua dor e encontrar formas de curá-la. Aprender a amar é uma forma de encontrar a 

cura.” Para ela, o amor tem o poder de cura, pois permite sonhar e transformar o presente e o 

futuro (hooks, 2010). 

Dessa forma, o conceito de afroafeto apresentado por Quintiliano (2019) dialoga com a 

ideia sociopolítica de quilombos trazida por Beatriz Nascimento, como os espaços de 

organização para fortalecimento do povo negro, lugar de resistência.  
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Isso nos leva também ao conceito de reexistência de Souza (2011), que não implica em 

somente resistir, mas sim em criar outras maneiras de contestar as opressões. Ao criar o conceito 

de letramentos de reexistência, a autora afirma: 

 

Considerando-se o histórico da população negra no Brasil, para além de resistir, há 

que reexistir também por meio da linguagem, impondo outra escrita, outra oralidade 

que é letrada e que possa caminhar na contramão das diversas estatísticas em relação 

à população negra no universo letrado (SOUZA, 2011, p. 159).   

 

Diante do exposto, é possível notar a complexidade do campo de pesquisa e a 

necessidade de se buscar ferramentas diversas que possam ajudar nas análises desses contextos. 

Como tenho argumentado durante todo o texto, a questão racial salta aos olhos em todas as 

situações e se relaciona com todas as outras categorias aqui pensadas.  

O racismo estrutural da sociedade brasileira se materializa no racismo institucional e na 

regulação das práticas linguísticas de estudantes que têm seus corpos racializados no ambiente 

acadêmico. Metapragmáticas explícitas e implícitas são ativadas para regular suas práticas e 

letramentos acadêmicos, objetos constantes dessas metapragmáticas, e que são abordados como 

se fossem de conhecimento comum, sem considerar as trajetórias das/os estudantes que fazem 

parte dessa nova configuração do ensino superior no Brasil. 

Ideologias linguísticas se intersectam com ideologias raciais, de forma a reproduzir o 

modelo social racista, disfarçado sob o mito da miscigenação e da democracia racial. E o afeto 

surge como possibilidade de enfrentamento contra todo tipo de violência. Como aponta 

Avramopoulou (2017), o afeto e a esperança são performativos, produzem efeitos. Importa 

saber o impacto das emoções e afetos nas relações sociais. Como o afeto afeta a trajetória 

acadêmica e pessoal dessas pessoas. Como a autora argumenta, o afeto e as emoções 

possibilitam narrativas, como pode ser visto nas metodologias de pesquisa que promovem essas 

narrativas. E ainda, como efeito, são os “afetos que nos fazem confrontar as ambivalências da 

própria vida” (AVRAMOPOULOU, 2017, p. 280). 
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CAPÍTULO 2 CAMINHOS METODOLÓGICOS EM BUSCA DE MANEIRAS 

COLABORATIVAS DE FAZER CIÊNCIA 

 
O único modo de encontrar uma visão mais ampla é estando 

em algum lugar em particular.  

Donna Haraway 

 

Considerando o posicionamento teórico que assumi e a visão que tenho de ciência, a 

metodologia adotada é um ponto fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, não 

podendo ser relegada a um ponto periférico desta tese, ou ainda tratada de maneira superficial 

ou abordada sem o devido detalhamento. Por isso, a necessidade de explicitar a metodologia 

que desenhou esta pesquisa, discutindo os desafios e possibilidades do trabalho com uma 

metodologia dentro do paradigma etnográfico, que é aberto e dinâmico.  

Reconhecendo as limitações dos modelos teóricos na produção dos conhecimentos, esta 

pesquisa prima pelo compromisso com a empiria, produzindo um conhecimento situado 

(HARAWAY, 1995) e levando em consideração que estudos do campo aplicado da linguagem 

precisam realizar análises que partam do problema para a escolha dos modelos de análise e não 

o contrário (PINTO, 2015).  

Haraway (1995, p. 16), da perspectiva dos estudos feministas, há muito aponta para a 

necessidade de um projeto de ciência sucessora que possibilite a emergência de teorias críticas 

“sobre como significados e corpos são construídos, não para negar significados e corpos, mas 

para viver em significados e corpos que tenham a possibilidade de um futuro.” 

A autora questiona o que tem contado como conhecimento durante toda a história da 

ciência, na qual uma linguagem é imposta como única tradução possível na produção do 

conhecimento, o que a autora chama de reducionismo, comparando-o ao papel do dinheiro nas 

trocas capitalistas (HARAWAY, 1995). 

Assim, Haraway aponta que o conhecimento parcial é a única forma de conhecimento 

racional. Ela defende que a única objetividade possível se relacionada com o posicionamento, 

pois “O único modo de encontrar uma visão mais ampla é estando em algum lugar em 

particular” (HARAWAY, 1995, p. 33). As produções epistemológicas em ciências humanas 

“São propostas a respeito da vida das pessoas; a visão desde um corpo, sempre um corpo 

complexo, contraditório, estruturante e estruturado, versus a visão de cima, de lugar nenhum, 

do simplismo. Só o truque de deus é proibido” (HARAWAY, 1995, p. 30). 

Haraway (1995) utiliza a metáfora da visão para nos mostrar que objetividade na ciência 

deve ser compreendida como saberes localizados corporificados. Isso porque os corpos que 

produzem o conhecimento não são neutros e não observam de lugar nenhum como quis nos 
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convencer o discurso científico mainstream produzido essencialmente por homens brancos 

europeus. Por isso, é preciso associar nossos objetivos e instrumentos de pesquisa nomeando 

onde estamos e também onde não estamos. 

A autora argumenta em favor do conhecimento situado e corporificado ressaltando a 

importância de olhar a partir da periferia, contudo com atenção para os perigos de se apropriar 

ou romantizar essa visão de baixo. A visão dos saberes subjugados é importante na produção 

de saberes “localizáveis, críticos, apoiados na possibilidade de redes de conexão, chamadas de 

solidariedade em política e de conversas compartilhadas em epistemologia”, como uma 

alternativa ao relativismo (HARAWAY, 1995, p. 23). 

  

A moral é simples: apenas a perspectiva parcial promete visão objetiva. Esta é uma 

visão objetiva que abre, e não fecha, a questão da responsabilidade pela geração de 

todas as práticas visuais. A perspectiva parcial pode ser responsabilizada tanto pelas 

suas promessas quanto por seus monstros destrutivos. Todas as narrativas culturais 

ocidentais a respeito da objetividade são alegorias das ideologias das relações sobre o 

que chamamos de corpo e mente, sobre distância e responsabilidade, embutidas na 

questão da ciência para o feminismo. A objetividade feminista trata da localização 

limitada e do conhecimento localizado, não da transcendência e da divisão entre 

sujeito e objeto. Desse modo podemos nos tornar responsáveis pelo que 

aprendemos a ver (HARAWAY, 1995, p. 20-21, grifos meus). 

 

Por isso, desde quando comecei a pesquisa eu já tinha em mente que a investigação 

partiria dos dados para a teoria, conforme posicionamento teórico e metodológico que assumi 

desde o início, e por isso foi necessário um contato inicial com o campo para definir as melhores 

estratégias de geração de dados e as teorias mais adequadas para sua interpretação. Contudo, 

como pesquisadoras/es não somos tábula rasa e carregamos conosco toda uma formação 

científica, acadêmica e pessoal, moldada pelos contextos nos quais nos inserimos. Logo, quando 

entro em um empreendimento de pesquisa, levo comigo aspectos de minha formação e até 

mesmo minhas crenças moldadas sócio-historicamente, além das minhas experiências como 

mulher branca feminista comprometida com a causa antirracista e que produz conhecimento 

em ciências da linguagem a partir de um país de terceiro mundo. Tudo isso interfere na escolha 

do tema e na postura teórico-metodológica. 

Pensando nisso, ainda que a pesquisadora entre no campo de pesquisa com o objetivo 

de gerar dados linguísticos para uma seleção teórica posterior, sempre trazemos conosco as 

orientações teóricas e metodológicas que têm feito parte de nossos estudos. Foram essas 

orientações que me levaram a eleger o método e a perspectiva etnográfica como muito eficientes 

para olhar problemas e questões de linguagem.  
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Além disso, considero necessário manter um posicionamento ético com a pesquisa 

comprometido com a empiria, por isso é essencial lidar com um aparato metodológico dinâmico 

e que permita olhar a complexidade dos contextos e eleger quais ferramentas teóricas ajudarão 

a explicar o que acontece nos dados diante dos problemas de pesquisa. 

Também, assumo que a metodologia empregada é o que modela o trabalho de pesquisa, 

e é a partir dela que serão selecionados, registrados e arquivados os dados empíricos. O tipo de 

dado que se escolhe gerar também diz muito sobre a pesquisa, sobre a pesquisadora e sobre o 

tipo de trabalho científico que se deseja empreender. Não tenho aqui a pretensão da neutralidade 

científica, uma vez que esta não existe senão no pensamento cartesiano das mentes positivistas 

moldadas por uma ideia de mundo moderno colonial. Assim como Mary Louise Pratt (1991), 

considero que vivemos em zonas de contato, que não podem ser representadas por modelos 

simplificados e simétricos de linguagem que levam a definições limitadas de comunidades 

imaginadas como simétricas, igualitárias e homogêneas.  

Da mesma forma, assim como fiz uma escolha ao eleger um aparato teórico-

metodológico para a pesquisa que realizei, tenho certeza que a forma de tratamento dos dados 

também é uma escolha que perpassa toda a minha formação intelectual acadêmica, científica e 

pessoal. Por isso, seleciono dados que, acredito, possam me auxiliar a olhar para os problemas 

de linguagem que julgo serem relevantes cientifica e socialmente. E como afirma Pratt (1991, 

p. 38), tudo isso “depende de quais funcionamentos de linguagem você quer ver ou ver primeiro, 

do que você escolhe definir como normativo”5. E ainda como apontam Blommaert e Jie (2010), 

as escolhas são determinadas por quadros teóricos e influenciam na geração dos dados. 

Por isso, todo o projeto desta pesquisa, ampara-se no paradigma qualitativo 

interpretativista (DENZIN; LINCOLN, 2006; MARCONI; LAKATOS, 2011), priorizando 

ferramentas de geração de dados da etnografia multissituada (BRIGGS, 2007), buscando a 

geração de dados em diferentes ambientes. Essa proposta etnográfica multissituada é 

fundamental, pois “hibridizações, conflitos e qualquer tipo de continuum linguístico tão comuns 

no mundo contemporâneo (...) sequer serão visibilizados pela metodologia homogeneizante e 

estabilizante” (PINTO, 2013, p. 131).  

Conforme aponta Hymes (1996), que traça um histórico sobre a etnografia, a origem 

etnográfica está na antropologia, de forma que não se trata de uma maneira nova de fazer 

pesquisa, ainda que o possa ser para algumas áreas do conhecimento, levando-se em 

consideração que as ferramentas precisam ser ajustadas de acordo com os problemas que cada 

 
5  It depends on what workings of language you want to see or want to see first, on what you choose to define as 

normative. 
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área prioriza. Para o autor, o tema principal da etnografia são as pessoas e os seus mundos. 

Conforme aponta Souza (2011, p. 20), o enfoque etnográfico é importante porque “as realidades 

são distintas e não podem ser comparadas”, de modo que o “importante para a pesquisa é 

mergulhar nas realidades para conhecê-las”.  

Reconhecida como metodologia científica de pesquisa a partir da proposta de rigor em 

métodos e análise apresentada pelo antropólogo polonês Malinowski (1976 [1922]), a 

etnografia possui longa tradição na antropologia. É nessa área que o método etnográfico 

adquiriu o status de ciência na visão moderna expandindo, posteriormente, para outras áreas 

carregando consigo, muitas vezes, esse ideal da ciência moderna: neutralidade, distanciamento 

entre pesquisador e objeto de pesquisa, garantia de não interferência no conhecimento 

produzido. Apesar de nascida na antropologia, a etnografia tem sido companheira de longa data 

de outras tradições de estudos, como história, filologia, psicanálise, arqueologia, direito, 

medicina e arte (BLOMMAERT; JIE, 2010). 

Mesmo entre antropólogos/as, não há uma visão unificada sobre a abordagem, e nessa 

área há uma resistência para aceitar a integração entre etnografia e outros modos de fazer 

pesquisa. No entanto, Hymes (1996) considera a interação entre pesquisa etnográfica e outras, 

como a educacional, uma mudança para ambas.  

Ainda, essa forma de fazer pesquisa não deve ser vista como um pacote de práticas, sob 

o risco de se tornar apenas um modismo. Trata-se de uma construção. Uma vez que não traz 

um pacote fechado, como métodos quantitativos e experimentais, aprender a fazer etnografia é 

uma construção, na qual se aprende enquanto está fazendo. Na verdade, a prática etnográfica 

envolve participação e observação, ou seja, observar o que faz com que a observação e a 

participação sejam sistemáticas (HYMES, 1996). 

Para Hymes (1996), etnografia pode ter características mais gerais para conhecer uma 

realidade menos abordada, como um pré-trabalho de campo que possa abrir para novos 

questionamentos e interesses de pesquisa. Ou ainda assumir um caráter de se orientar por 

tópicos ou hipóteses, quando se busca compreender lacunas deixadas em conhecimentos mais 

abrangentes. Isso porque ao conhecer muitos padrões culturais e funcionamentos discursivos, 

questões mais precisas podem ser formuladas, e conforme aponta o autor, há necessidade de se 

avançar no estágio da etnografia que se orienta por hipóteses. 

Para o autor, a antropologia tem como missão contribuir em partes para ajudar a superar 

limitações de categorias que componham uma visão homogênea de civilização única. Por isso, 

é da natureza do método ser dialético, de forma que se parte de questionamentos iniciais, mas 

nada impede que tais questionamentos sejam alterados no decorrer do processo. Por isso, a 
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etnografia é aberta, suscetível de autocorreção. De modo que um treinamento adequado para se 

aprender a fazer etnografia envolve um treinamento para aprender a obter informações e 

progredir na pesquisa, buscando novos questionamentos ou novas ferramentas de pesquisa 

quando necessário (HYMES, 1996). 

Dessa forma, conforme a visão de Hymes (1996), devemos desconfiar de certas 

ferramentas, como questionários prontos antes de um contato inicial com o campo de pesquisa, 

pois ferramentas como questionários devem ser planejados após o contato com e 

observação/participação do/no contexto a ser estruturado para que sejam efetivamente válidos. 

Evidentemente, podemos ter um esboço dessas ferramentas, mas elas precisam estar abertas a 

mudanças para se adequar ao contexto no qual serão aplicadas. É necessário que se tenham 

categorias e ferramentas como ponto de partida, mas nunca como um pacote fechado, finito e 

inalterável. 

Além disso, Hymes (1996) assegura que uma apresentação visual do campo é bem aceita 

para a pesquisa, pois muitas vezes, na tradição antropológica, a configuração espacial é tomada 

como certa nas notas de campo.  

Portanto, é preciso atenção ao pensar o método etnográfico para evitar que nossa prática 

atual se funde na concepção de ciência moderna na qual foi criada. Como nos preveniu Haraway 

(1995, p. 25-26) “O olho ocidental tem sido fundamentalmente um olho errante [...]” Essa 

crítica já tem sido traçada na antropologia e também em outras áreas que recorrem à etnografia 

como perspectiva e metodologia de pesquisa.  

Blommaert e Jie (2010), em seu manual de etnografia, caracterizam o campo de pesquisa 

como caótico e extremamente complexo. No entanto, a palavra “caótico” não tem uma 

conotação negativa, mas serve para corroborar o que postula Hymes (1996) sobre a 

característica dialética da etnografia e sobre sua capacidade de autocorreção e mudança no 

decorrer do processo. Isso porque, conforme apontam Blommaert e Jie (2010), o plano de 

pesquisa precisa ser adaptado à realidade encontrada, que é sempre complexa. 

Pesquisas de natureza etnográfica com perspectiva contra-hegemônica 

(BLOMMAERT; JIE, 2010) buscam geração de material amplo e que possibilite uma discussão 

crítica que desafie ideias estabelecidas. Blommaert e Jie (2010) propõem algumas correções à 

visão de Hymes, que tenta recuperar a história com o objetivo de oferecer uma base teórica 

sólida para a etnografia. A autora e o autor consideram a etnografia como um paradigma. Além 

disso, para ela/e, trata-se de algo mais do que descrição, pois precisa considerar problemas de 

interpretação, de ontologia e epistemologia, além do alinhamento com outras disciplinas e suas 

questões de interpretação e método.  
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Ainda, a autora e o autor apontam a importância da etnografia em uma epistemologia 

funcionalista que observa o funcionamento da língua e como ela opera para as pessoas como 

seres sociais. Como uma certa tradição funcionalista busca a raiz de suas questões na 

antropologia, diferentemente de outros ramos da linguística, a etnografia se coloca como um 

paradigma essencial. Isso porque a “língua é o contexto, é a arquitetura do próprio 

comportamento social e, portanto, parte da estrutura e relações sociais” (BLOMMAERT; JIE, 

2010, p. 7)   

Dessa forma, Blommaert e Jie (2010) apresentam sugestões sobre como proceder no 

trabalho de campo de natureza etnográfica. O ato de perguntar, por exemplo, pode ser 

considerado pouco profícuo para descobrir o que se deseja. Ademais, o trabalho de campo 

auxilia na descoberta de coisas que nem sempre são vistas como importantes por outros modelos 

de pesquisa, pois trabalha com uma descrição mais densa do contexto pesquisado. 

Conforme a/o autora/or apontam, nada é estático na visão etnográfica. Além disso, a 

abordagem apresenta um potencial crítico possibilitando o feedback entre as ações 

comunicativas e relações sociais. Tal crítica quer dizer que possibilita a reflexão sobre os 

valores que são atribuídos a diferentes práticas comunicativas na vida social, possibilitando 

pensar sobre de que maneira hierarquias linguísticas se mostram como um espelho ampliado 

das hierarquias de poder que estruturam as desigualdades sociais. (BLOMMAERT; JIE, 2010) 

Adicionalmente, Blommaert e Jie (2010) sugerem a prática da etnografia como contra-

hegemonia, apontando para mais um potencial desse paradigma, que é desafiar visões 

estabelecidas na sociedade, com possibilidade de questionar normas e expectativas, sendo capaz 

de desconstruir a imaginação. Trata-se de um empreendimento crítico. A etnografia também é 

crítica por sua visão caleidoscópica da realidade (CAVALCANTI, 2006), que não reduz a 

complexidade, mas a enxerga como uma “colcha de retalhos de atividades sobrepostas”6 

(BLOMMAERT; JIE, 2010, p. 11).  

Para além disso, é importante não esquecer a relação mútua entre a etnógrafa e as 

participantes da pesquisa, pois conforme apontam Blommaert e Jie (2010), considerar essa 

mutualidade e que tal relação muda as duas partes envolvidas também é contra-hegemonia. O 

que corrobora os apontamentos de Hymes (1996) sobre a necessidade de considerar a etnógrafa 

como um fator na investigação, pois não é possível estar em uma pesquisa apenas como 

observadora. A presença da pesquisadora é inevitavelmente um fator que afeta todo o contexto 

da pesquisa e que não pode ser apagado. Como aponta Souza (2011), a presença da 

 
6 Patchwork of overlapping activities. 
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pesquisadora é algo que inevitavelmente altera o ato enunciativo. Dessa maneira, o discurso e 

o olhar da pesquisadora é apenas um entre vários outros. 

Essa mutualidade não precisa ser vista como algo negativo, pois é ela que permite que 

as trocas sejam mais produtivas tanto para quem pesquisa como para quem participa da 

pesquisa, de modo que o trabalho possa atender a interesses de ambas as partes. Ademais, é 

importante que o lugar de quem pesquisa nunca seja apagado ou colocado como neutro 

(HARAWAY, 1995), pois a pesquisadora sempre vai influenciar nas interações da pesquisa, 

assim como todas as pessoas participantes dessas interações. E como aponta Hymes (1996), 

uma etnografia apropriada para uma sociedade contra-hegemônica com potencialidade precisa 

ajudar a superar a dicotomia que divide nossa sociedade entre quem conhece e quem é 

conhecido/a (HYMES, 1996).  

Muito pode se questionar sobre a representatividade de pesquisas de natureza 

etnográfica, pois pesquisas qualitativas podem se ver diante de contestações sobre validade de 

seus achados e a possibilidade de generalizações. É importante ressaltar que a etnografia é 

indutiva, o que quer dizer que parte de evidências empíricas para a teoria, de forma que a análise 

dos casos se aplica a categorias maiores que se aplicam aos modelos teóricos, podendo até 

mesmo fazer generalizações em alguma medida. Isso porque o caso estudado pertence a uma 

categoria maior de casos e podem revelar muito sobre grandes coisas na sociedade 

(BLOMMAERT; JIE, 2010).    

Dessa forma, adoto a perspectiva da pesquisa etnográfica multissituada, que prevê a 

geração de material em várias situações e ambientes, e em certa medida longitudinal, 

considerando que o início do meu contato com comunidades quilombolas se deu ainda em 2013, 

quando iniciei minha pesquisa de mestrado, ocasião na qual comecei a formar laços com 

pessoas quilombolas. Tal contato permanece até o presente momento, e me possibilitou 

observar as trajetórias de migração nacional dessas pessoas, que mudaram de cidade, deixando 

suas comunidades ou cidades do interior para estudar na capital do estado. 

No que se refere ao aspecto longitudinal da etnografia, busquei aproveitar o 

conhecimento do campo etnográfico anterior, em minha pesquisa de mestrado iniciada em 

2013, para questionar o impacto dos repertórios na vida da/o jovem migrante, considerando a 

própria percepção da/o participante e analisando como recursos metapragmáticos podem 

marcar ideologias linguísticas, uma vez que os acessos às mídias, aos meios de comunicação e 

à mobilidade migratória sempre se dão de maneira desigual e hierarquizada (BLOMMAERT, 

2010). 
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No momento inicial do desenho desta pesquisa, a ideia era contatar as mesmas pessoas 

que participaram da pesquisa anterior, para dar continuidade a uma etnografia longitudinal, 

contudo, como é da natureza do método ser aberto a mudanças, as contingências da pesquisa 

me levaram a ter contato próximo com outras pessoas e acabei não conseguindo retomar o 

contato com pessoas que participaram da pesquisa anterior. Isso porque a participação das 

pessoas na pesquisa depende de uma série de fatores, dentre eles o próprio interesse delas em 

fazer parte. Mais adiante esse processo de contato e negociação com participantes da pesquisa 

será detalhado.  

Para observar as questões de pesquisa aqui colocadas, como Hymes (1996) já apontava, 

as narrativas possuem papel importante na etnografia, pois o conhecimento que buscamos já é 

conhecido por outras pessoas, e o trabalho etnográfico tem a ver com a sistematização desse 

conhecimento para a análise. Segundo Ochs (2006, p. 269), as narrativas “são centrais para 

tecer a estrutura da vida social” sendo capazes de construir mundos compartilhados, envolvendo 

complexos processos cognitivos “como lembrar, situar, antecipar, representar, avaliar e, de 

outra forma, inter-relacionar eventos da vida”. São experiências dialógicas construídas 

coletivamente nas interações sociais.  

Assim, a abordagem etnográfica (BLOMMAERT; JIE, 2010), que busca uma 

perspectiva multissituada (BRIGGS, 2007), prevê a geração de materiais como narrativas 

biográficas promovidas em oficinas colaborativas (KEATING, 2015). Assumo aqui a 

importância do uso de metodologias emancipadoras de reflexão linguística aplicadas em 

contextos migratórios interculturais. Tais metodologias podem ser materializadas por meio de 

oficinas narrativas biográficas (LENCHER, 2015) e oficinas colaborativas (KEATING, 2015) 

e de retrato linguístico (BUSCH, 2010, 2012, 2017) que visam promover a reflexão sobre os 

usos de repertórios linguísticos diversos, possibilitando também o fortalecimento e melhora da 

autoestima das pessoas que participam. Oficinas dessa natureza têm demonstrado um potencial 

analítico e transformador para a pesquisa linguística. 

Logo, notamos a importância da narrativa por ser um contínuo com a vida comum, uma 

vez que o que buscamos em nossas pesquisas etnográficas são conhecimentos que outras pessoa 

já possuem. São a esses conhecimentos que atribuímos significados e padrões aos modos de 

vida (HYMES, 1996).  

Considerando tais aspectos, retomamos o fato de que a metodologia aqui adotada busca 

formas de materializar, principalmente por meio das oficinas propostas, concepções sobre 

ideologias linguísticas (IRVINE; GAL, 2000) e avaliações metapragmáticas acionadas nas 
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interações de jovens negras quilombolas que vivem no contexto universitário em situação de 

migração.  

A proposta inicial previa o trabalho com oficinas de narrativas autobiográficas e oficinas 

sobre diversidades linguísticas em perspectiva etnográfica (KEATING, 2015; BUSCH, 2010, 

2012, 2017). Contudo, ainda naquele momento eu sabia que essas propostas poderiam mudar 

no percurso da pesquisa por dois motivos principais. Um deles é que a perspectiva etnográfica 

prevê a autocorreção e é uma abordagem dinâmica na qual as ferramentas podem mudar após 

o contato com o campo, considerando que as realidades são diversas. O segundo motivo é que 

uma proposta de etnografia como contra-hegemonia, conforme tenho adotado, necessita de uma 

mutualidade entre participantes e etnógrafa, de forma que esses papéis possam se misturar 

tentando questionar a dicotomia pessoas que conhecem X pessoas que são conhecidas.  

Evidentemente não tenho a pretensão de dizer que as interações são simétricas, pois 

sabemos que todas as interações são assimétricas e que refletem hierarquias diversas. Contudo, 

isso pode ser atenuado adotando um posicionamento em que as participantes também possam 

opinar sobre as atividades propostas e propor atividades que sejam de seu interesse, não sendo 

a pesquisadora a única a tomar as tais decisões. Pois como aponta Haraway (1995, p. 36), os 

saberes localizados precisam que as pessoas não sejam vistas como objetos ou como uma tela 

ou ainda um recurso, elas devem ser vistas como agentes, pois “a própria agência das pessoas 

estudadas transforma todo o projeto de produção de teoria social.”  

Assim como Souza (2001), considero salutar que o processo de pesquisa envolva 

reciprocidade entre quem pesquisa e quem participa da pesquisa, de modo que é importante 

organizar o processo para que os resultados, ou o processo, contemplem essa reciprocidade. Ao 

mesmo tempo em que busco conhecimento no campo de estudos em que atuo e a conclusão de 

mais um grau acadêmico, trabalho para que os resultados da tese tenham contribuição para as 

pessoas que participaram, como a reflexão da necessidade de políticas que garantam acesso aos 

direitos educacionais e linguísticos das pessoas. Além disso, busquei que o processo em si da 

pesquisa gerasse essa reciprocidade, de modo que pudesse beneficiar a mim na geração de 

dados para pesquisa e a elas na efetivação de atividades demandadas por elas e que pudessem 

promover espaços de acolhimento e fortalecimento.   

É comum que as pessoas que são “pesquisadas” em trabalhos científicos sejam 

chamadas de participantes, mas em geral elas são vistas bem mais como “objetos” da pesquisa, 

sem de fato poder participar. Considero que é essencial que participantes possam de fato 

participar da pesquisa, sugerindo atividades e participando efetivamente nas decisões e 
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conduções das atividades propostas pela pesquisadora. Isso garante um compromisso ético e 

responsável com a pesquisa. 

 

Os atores existem em muitas e maravilhosas formas. Explicações de um mundo “real”, 

assim, não dependem da lógica da “descoberta”, mas de uma relação social de 

“conversa” carregada de poder. O mundo nem fala por si mesmo, nem desaparece em 

favor de um senhor decodificador. Os códigos do mundo não jazem inertes, apenas à 

espera de serem lidos [...] (HARAWAY, 1995, p. 37). 

 

Priorizar atividades coletivas é ainda mais importante quando se fala em trabalhos com 

pessoas pertencentes a comunidades quilombolas. Isso porque a costura de ferramentas e 

técnicas coletivas permite uma dinâmica interacional mais circular que tem mais aproximação 

com a cosmologia dos povos da diáspora africana que, como nos mostra Bipo dos Santos 

(2015), pensam as pessoas de forma integrada e não de maneira segmentada como os povos de 

cosmologia eurocêntrica. 

Assim, nas seções em que falo sobre as atividades que foram realizadas para a 

construção do arquivo de dados desta pesquisa, será possível notar como a etnografia ocorre de 

maneira dinâmica, uma vez que apenas a oficina do retrato linguístico (BUSCH, 2010, 2012, 

2017) estava prevista no projeto e foi realmente executada. As outras atividades foram fruto do 

andamento da pesquisa, das escolhas das participantes e de minha trajetória durante a pesquisa, 

quando conheci a oficina da linha da vida, por exemplo (DIAS, A., 2019). Por isso, penso tal 

colaboração como a possibilidade de produção conjunta de material.  

Diante do quadro teórico que embasa a pesquisa, é importante mencionar como é 

complexo o ambiente de pesquisa. Investigar ideologias linguísticas em contexto migratório 

exige que se parta da compreensão da complexidade, da diversidade e das tensões do campo, 

por isso busco trazer para a pesquisa as reflexões das participantes sobre língua e suas práticas 

em contextos sociolinguisticamente complexos a partir da minha visão, evidentemente, já que 

parto de um olhar interpretativo dentro das minhas possibilidades e limitações, algo que será 

mais debatido no decorrer desta tese. 

Como aponta Ana Lucia Souza (2011, p. 22), “o retrato que consigo fazer do grupo 

pesquisado é lugar de exotopia, de tensões, por conta da diferença de lugares, de valores entre 

quem retrata e quem é retratado”. Desse modo, é importante reconhecer essa diferença de 

lugares e de olhares apontada pela autora, pois como ela nos alerta o que podemos fazer na 

posição de pesquisadoras é tentar captar e configurar algo do que podemos ver daquilo que 

outras pessoas veem. Isso é “fundamental para que a ocupação de lugares distintos não 
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necessariamente implique sujeições e hierarquizações, mas um lugar de trocas, de negociações, 

de aprendizagens.” (SOUZA, 2011, p. 23)    

Isso porque entendo, com base nos pressupostos da sociolinguística da globalização 

(BLOMMAERT, 2010; 2012), que em ambientes de alta complexidade e diversidade como os 

que temos no mundo moderno colonial, as percepções das participantes da pesquisa são tão 

importantes como as minhas percepções de pesquisadora e que, se colocadas em conjunto na 

análise podem permitir uma visão ampla da situação sociolinguística pesquisada. Assim, a 

análise realizada para esta tese abordou o conjunto das percepções das participantes e das 

observações etnográficas multissituadas, investigando as relações entre corpos migrantes e não 

migrantes. 

Além disso, considero que é necessário assumir uma posição ética e responsável na 

pesquisa de modo a possibilitar que as participantes de fato participem da pesquisa, podendo 

também tomar decisões e se posicionar na pesquisa em que participam, podendo ainda realizar 

atividades que sejam de seus interesses e que possam ser importantes para elas de alguma 

maneira. É por isso que empreendo a investigação sob uma perspectiva etnográfica.   

Assim, não me restrinjo apenas a entrevistas estruturadas e notas de campo como 

algumas abordagens qualitativas que se identificam como etnográficas. Eu utilizei o caderno de 

campo como uma ferramenta importante para descrever a anotar impressões sobre todas as 

etapas do campo. Também realizei entrevistas individuais, mas elas não são as principais 

ferramentas, pois em uma abordagem multissituada os dados são gerados em diferentes 

momentos em que me encontro em contato com as participantes da pesquisa e, além disso, os 

dados também são gerados em atividades diversas que são decididas e direcionadas pelo grupo 

de participantes em conjunto com a pesquisadora. Por isso, foram gerados materiais em oficinas 

propostas por mim e pelas participantes, em eventos organizados por elas, em grupos de estudos 

e de militância delas, em assessorias de textos escritos acadêmicos que elas demandaram, nas 

nossas interações - uma vez que construímos laços de empatia e amizade - e também nas 

entrevistas individuais gravadas em áudio. 

Sob essa perspectiva, é muito importante olhar para o campo e a partir dele definir as 

ferramentas mais adequadas para a geração de dados e análise (PINTO, 2015).  No entanto, ao 

iniciar meu trabalho de pesquisa parto de uma pergunta e de uma ideia do campo onde a 

pesquisa será realizada. Por isso, uma vez em contato com o campo de estudos é importante 

observar o que acontece e pensar em ferramentas metodológicas adequadas para discutir a 

complexidade da realidade encontrada para análise sob uma perspectiva etnográfica com base 

na visão teórica da sociolinguística da globalização. 
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Para tanto, busquei abordagens etnográficas que autoras como Keating (2015) e Busch 

(2010, 2012, 2017) têm utilizado em contextos migratório e/ou de conflito em que são 

observadas realidades superdiversas (VERTOVEC, 2007).  

 

Se esta orientação para a superdiversidade é relevante para os estudos das migrações 

(Vertovec, 2006), ela torna-se particularmente significativa nos estudos 

sociolinguísticos e da linguagem, que assumem o princípio desta complexidade e 

desenvolvem a perspectiva discursiva e etnográfica crítica (KEATING, 2015, p. 8). 

 

Segundo Keating (2015), metodologias de pesquisa colaborativa e biográfica enfocam 

na trajetória de pessoas migrantes, destacando os cruzamentos das dinâmicas de mobilidade 

que fazem parte do fenômeno da migração. Tal enquadre possibilita explicitar as perspectivas 

das/os participantes sobre suas experiências, impactando de alguma forma nas experiências de 

todas as pessoas envolvidas no contexto investigado, buscando ir além de um fim objetificado 

para a pesquisa social, uma vez que busca um trabalho colaborativo que permita uma relação 

dialógica entre pesquisadora e participantes. Para a autora, o trabalho de pesquisa é planejado 

e regulado, mas o enquadre biográfico e colaborativo permite lidar melhor com as contingências 

do campo. 

No entanto, a autora considera que não se trata de relativizar a abordagem nem de 

escapar da prática institucional, de forma que explora as oficinas “como um dispositivo, ou 

seja, um lugar de controlo institucional que condiciona conhecimentos, e logo, propício a 

resistência, colisão e colusão.” (KEATING, 2015, p. 12). 

Tais metodologias podem ser materializadas em atividades que adotem diferentes usos 

linguísticos comunicativos, orais, letrados e multimodais. Assim, são produzidos materiais 

como narrativas orais, escritas e desenhos ou cartuns, por exemplo (KEATING, 2015). 

 

Pela sua natureza etnográfica, colaborativa, multidisciplinar e participativa, mas 

também pelo olhar sustentado para o material produzido ao longo do projeto, as 

oficinas biográficas providenciaram uma oportunidade única de recolha, registro e 

colaboração sobre os processos semióticos de construção da experiência migratória, 

de que só riscámos a superfície (KEATING, 2015, p. 26). 

 

Keating (2015) investiga em uma de suas pesquisas, por meio de tais métodos, a 

experiência de mulheres brasileiras que migraram para Portugal, mostrando como a abordagem 

possibilitou vislumbrar a complexidade e os mecanismos de poder e ideologias presentes nas 

negociações em diferentes eventos em que interagiam em trajetórias simultaneamente locais e 

não-locais. 
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Numa perspectiva semelhante, Busch (2010; 2012) mostra como abordagens biográficas 

centradas nas pessoas que participam da interação podem ser úteis para a pesquisa linguística. 

Para Busch (2010, p. 283), esse tipo de metodologia permite, por exemplo, abordar como 

ideologias linguísticas monolíngues alimentam “tensões e conflitos dentro de uma comunidade 

escolar”, e no contexto da comunidade universitária desta pesquisa não é diferente, como 

veremos nos capítulos de análise de dados.  

Ao propor a elaboração de retratos linguísticos, que são complementados com narrativas 

individuais, a autora não busca apenas histórias específicas, mas expor as “dimensões sociais 

das práticas linguísticas e as ideologias que expõem” (BUSCH, 2010, p. 284). Tal prática 

multimodal permitiu no contexto de pesquisa da autora uma análise de práticas heteroglóssicas 

em contexto escolar na África do Sul pós apartheid, permitindo uma valorização de tais práticas 

além de “a compreensão e a conscientização das abordagens médias que apontam para as 

maneiras pelas quais os princípios da igualdade linguística na constituição sul-africana podem 

ser implementados no nível da escola e da sala de aula” (BUSCH, 2010, p. 293). 

Busch (2012, p. 503) considera essa abordagem fundamental para a investigação de 

repertórios linguísticos, pois envolve uma “leitura atenta da representação visual e verbal da 

experiência linguística e dos recursos linguísticos”. Ainda de acordo com a autora, o método 

biográfico multimodal tem sido usado há alguns anos pelo Instituto de Linguística da 

Universidade de Viena em pesquisas sobre diversidade linguística. 

A pesquisa biográfica se embasa em abordagens qualitativas e interpretativas, que 

consideram o fato de a realidade social não ser um fenômeno que permite observação objetiva, 

mas somente uma visão que precisa ser mediada pela interpretação, de modo que busca com 

suas ferramentas construir o conhecimento social por meio de uma reconstrução. (BUSCH, 

2017) 

Para a autora, um potencial dessa abordagem está no cuidado que tem com as assimetrias 

nas relações entre pesquisadora e participantes, pois o fato de não se atentar para tal assimetria 

pode incorrer na perda da propriedade da própria história por parte das participantes, algo que 

é desempoderador. Essa preocupação corrobora as preocupações dos estudos feministas e pós-

coloniais. (BUSCH, 2017)  

Assim, a autora tem adotado essa abordagem em suas pesquisas sob um ponto de vista 

que não considera língua como categoria delimitada. Ao invés disso, ela sugere a reflexão 

linguística sob a perspectiva do repertório linguístico, na qual as/os participantes são 

convidadas/os a pensar em suas práticas como códigos, formas de comunicação e expressão 

que desempenham algum papel em suas vidas. Essas práticas devem ser coloridas em um 
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desenho de um corpo humano que representa o corpo de cada participante, como explicarei com 

mais detalhes na próxima seção (BUSCH, 2012). 

O que será considerado língua, código ou recurso é decisão de cada participante da 

oficina. A imagem colorida é um meio para promover a reflexão e obter a explicação de cada 

pessoa sobre o que considera como suas práticas linguísticas. Além disso, as metáforas do corpo 

e das cores estruturam as narrativas que a atividade desencadeia. Dessa forma, não se trata de 

representar as práticas ou repertórios linguísticos como se houvesse uma única representação 

correta e objetiva, mas de elaborar uma reconstrução desses repertórios como práticas sociais 

(BUSCH, 2012).     

Assim, além de oficinas variadas que foram organizadas pelo grupo de participantes de 

acordo com suas próprias demandas, e de outras etapas como observação e realização de 

entrevistas e gravações de encontros do grupo, também propus a realização da oficina do retrato 

linguístico para cada um dos grupos com os quais convivi neste trabalho etnográfico. Em uma 

seção específica, focarei nas etapas de realização da oficina do retrato linguístico e os potenciais 

que ela possui na pesquisa linguística de cunho etnográfico.      

Nas próximas seções irei apresentar com mais detalhes o campo de pesquisa; discutir o 

quadro metodológico que guia esta pesquisa, explicando a importância de abordagens 

etnográficas biográficas e colaborativas para a construção do conhecimento situado abordando 

o potencial analítico e transformador das oficinas nas relações entre pesquisadora e 

participantes; em seguida, meu foco será explicar o funcionamento e a dinâmica das oficinas 

realizadas: retrato linguístico (BUSCH, 2010, 2012, 2017), elaboração de projetos, escrita de 

artigo científico, boneca Abayomi, linha da vida, outras atividades demandadas pelas 

participantes, ferramentas que tenho utilizado para desenvolver a pesquisa em tela. Em seguida, 

trago uma sistematização sobre o material gerado como corpus desta pesquisa, mostrando sua 

multimodalidade e diversidade. Por fim, faço uma reflexão sobre a metodologia utilizada e seu 

potencial para os estudos linguístico e diálogo com o horizonte decolonial.  

 

2.1 Passeando em um campo minado: entrada no campo, adesões e tensões 

 

Como já mencionei anteriormente, o trabalho de campo para esta pesquisa de doutorado 

vem sendo construído desde a minha experiência etnográfica durante a pesquisa de mestrado 

(BATISTA, 2015). Na ocasião, pude conhecer melhor a cultura do povo quilombola Kalunga 

e iniciar laços com uma das comunidades que fazem parte do território Kalunga. Dessa 

experiência, surgiu o meu interesse em refletir sobre a migração de jovens quilombolas para 
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estudar na Universidade Federal de Goiás - UFG, universidade onde eu estudo e onde muitas/os 

estudantes quilombolas, algumas/uns Kalunga, também estudam.  

Na etnografia realizada para a dissertação de mestrado, investiguei aspectos linguísticos 

e metapragmáticos em interações de jovens residentes na Comunidade Quilombola Kalunga 

Povoado do Engenho II, uma área considerada rural, em comparação com jovens residentes na 

cidade de Anápolis – GO, uma área considerada urbana. Na oportunidade, foi possível perceber 

que a globalização interferia de várias maneiras nas interações tanto de jovens da Comunidade 

quilombola como da cidade de Anápolis, tornando-se difícil pressupor ou mesmo prever 

comportamentos com base nesta dicotomia urbano X rural, tradicionalmente estabelecida em 

estudos linguísticos, como estudos da sociolinguística variacionista, por exemplo. 

Além dessa vivência que me levou ao interesse nas trajetórias de jovens quilombolas, a 

cooperação com outros projetos de pesquisa sobre migração e linguística aplicada aos direitos 

linguísticos, que analisavam também a intersecção entre marcas corporais e marcas linguísticas 

na formação de ideologias linguísticas (CRUZ; PINTO, 2018; DIAS, A., 2019; PINTO, 2018b) 

contribuíram para direcionar o interesse na investigação de como se dão essas relações entre 

jovens quilombolas fora de suas comunidades, em contexto de migração, e como eles/as 

percebem o impacto dos repertórios linguísticos em sua vida cotidiana. 

Assim, achei que seria produtivo aproveitar o conhecimento do campo etnográfico 

anterior para iniciar esta nova pesquisa, questionando o impacto dos repertórios na vida da/o 

jovem migrante nacional, considerando a própria percepção da/o participante e analisando 

como recursos metapragmáticos podem marcar ideologias linguísticas que hierarquizam 

corpos, uma vez que os acessos às mídias, aos meios de comunicação e à mobilidade migratória 

sempre se dão de maneira desigual e hierarquizada (BLOMMAERT, 2010). 

Então o tema de pesquisa foi moldado por duas questões principais. A primeira é o 

interesse que eu tinha/tenho de continuar observando a trajetória de jovens quilombolas, agora 

fora de suas comunidades - uma vez que por manter contatos por redes sociais soube que 

algumas/uns deles/as estavam cursando graduação na UFG, onde eu também estudo, o que 

despertou meu interesse pelo programa UFGInclui. A segunda questão é que percebi uma 

possibilidade de continuar esta pesquisa me integrando à pesquisa coordenada pela professora 

Joana Plaza Pinto, que tinha como objetivo “Discutir os recursos metapragmáticos usados e as 

marcas de diferenças acionadas em interações entre e com estudantes migrantes numa 

universidade pública no Centro-Oeste brasileiro, em contexto de mobilidade nacional e 

transnacional, de forma a identificar as ideologias linguísticas que circulam no cenário 

brasileiro a respeito de migração e discutir o impacto dessas ideologias nos acessos a direitos 
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linguísticos e educacionais nas interações cotidianas desses estudantes.” Dessa maneira, 

submeti um projeto de pesquisa para a seleção de doutorado propondo abordar a parte dos 

objetivos que se voltava para a migração nacional, o que é o caso de estudantes quilombolas 

que migram para estudar na UFG. 

Como fui aprovada no processo seletivo, após alguns ajustes no projeto pude iniciar 

meus trabalhos de pesquisa, considerando que meu projeto integra o projeto de pesquisa 

coordenado por minha orientadora, Joana Plaza Pinto, sob o título Corpos em Trânsito, 

Metapragmáticas e Ideologias Linguísticas na Migração Estudantil para o Brasil que foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG com o número de registro na Plataforma 

Brasil CAAE: 50768715.7.0000.5083. Tal vinculação é pertinente pelo fato de meu projeto 

contemplar o objetivo principal do projeto mencionado acima, com foco para os contextos de 

migração nacional, mais especificamente migrantes quilombolas, que integram o programa de 

acesso ao ensino superior UFGInclui, que permite a mobilidade estudantil. 

Com o objetivo de trabalhar com jovens quilombolas migrantes e que estão 

frequentando o ambiente universitário, o perfil de pessoas convidadas para participar são jovens 

quilombolas que ingressaram no ensino superior na Universidade Federal de Goiás – UFG por 

meio do Programa UFGInclui e ainda estão estudando na universidade. O referido programa 

“gera uma vaga extra em cada curso onde houver demanda indígena e quilombola, bem como 

para candidatos surdos na graduação Letras Libras, quando oriundos de escola pública” 

(PROGRAD, UFG, 2018).   

Como já disse antes, ao continuar mantendo contato com participantes da pesquisa de 

mestrado anteriormente relatada, pude ter conhecimento sobre o acesso de alguns/as deles/as a 

cursos de graduação na UFG. No entanto, não obtive resposta aos dois convites que enviei para 

pessoas que participaram da pesquisa anterior, e como eu acabei estabelecendo contato com 

outras pessoas não procurei essas pessoas pessoalmente nem insisti nos convites, pois apesar 

do interesse em ter as pessoas participando da pesquisa não considero adequado pressionar ou 

insistir na participação delas, uma vez que isso pode acabar gerando algum tipo de 

constrangimento, de modo que eu prefiro convidar as pessoas e trabalhar com aquelas que de 

fato demonstrem disposição e interesse no trabalho. Isso porque eu sei que a relação entre 

pesquisadora e participantes pode ser bem tensa, sobretudo quando existem tensões raciais, 

como neste caso, algo que faz parte do contexto colonial de relações de pesquisa com povos e 

comunidades tradicionais.   

Assim, o movimento da pesquisa etnográfica é dinâmico, e eu tive contato com outras 

pessoas, que têm o perfil pensado para esta pesquisa, em outras situações. A princípio, 
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acompanhei minha orientadora em uma visita ao Centro de Convivência da universidade, local 

onde se reúnem muitas/os estudantes migrantes nacionais e transnacionais, por ser uma 

infraestrutura adaptada para recepção e apoio a estudantes provenientes dos programas 

UFGInclui, migrantes nacionais, e Programa Federal de Estudantes – Convênio de Graduação 

(PEC-G), um programa que “conta com parcerias feitas com universidades públicas e privadas 

brasileiras, visando a oferecer oportunidades de formação superior no Brasil para estudantes de 

países em desenvolvimento.” (DIAS, A., 2019, p. 46).  

Na primeira visita tive a oportunidade de participar de uma atividade com alguns/mas 

estudantes desses programas e fiz meu primeiro contato com uma estudante quilombola do 

programa, a quem convidei para participar da pesquisa e que nesta tese é citada sob o 

pseudônimo Angelina7. Além desse primeiro contato, foi possível uma primeira conversa com 

outras pessoas que atendem ao perfil mencionado no Centro de Convivência da UFG, que 

oferece um espaço físico para agregar estudantes migrantes (nacionais e transnacionais) em 

atividades cotidianas fora dos horários de aula. O espaço oferece algumas mesas com 

computadores para estudo, sala para atendimento com psicólogas/os e também abriga a parte 

administrativa da Coordenação de Inclusão e Permanência.     

Além disso, comecei a ter contatos mais frequentes com estudantes indígenas 

quilombolas e estrangeiras/os do PEC-G na disciplina de Núcleo Livre “Práticas Interculturais 

de Leitura e Produção Textual” ministrada pela professora Joana Plaza Pinto no Núcleo de 

Formação Superior Indígena Takinahaky da UFG. Tive a oportunidade de realizar parte do meu 

estágio docência nessa disciplina, o que me colocou em contato com uma comunidade de 

estudantes que atendem ao perfil mencionado anteriormente. O contato com essas pessoas me 

levou a conhecer outras, de modo que pude ampliar muito minha rede de contatos com 

estudantes migrantes desses programas de acesso ao ensino superior descritos brevemente 

acima e também dos programas de pós-graduação da UFG.  

Mesmo que este projeto faça parte do projeto mais amplo que tem a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFG e que possui autorização da instituição, cada pessoa 

convidada a participar tem liberdade para aceitar ou não o convite, sem ter nenhum prejuízo 

 
7 Pseudônimo escolhido pela participante. Todos os nomes citados aqui são fictícios e foram escolhidos pelas 

participantes para que seja feita referência a elas na pesquisa. Os nomes verdadeiros não serão divulgados como 

uma forma de preservar o anonimato das participantes, uma recomendação das diretrizes sobre ética em pesquisa 

com seres humanos.  A ideia de que as próprias participantes possam escolher os nomes que serão usados na 

pesquisa também é importante, pois segundo Souza (2011), a autonomeação pode se dar por escolhas políticas e 

de identidade política e social, não sendo os nomes meramente etiquetas. Além disso, acredito que essas escolhas 

também possam envolver identificação afetiva e com a ancestralidade, algo muito presente no contexto desta 

pesquisa. 
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caso prefira não participar. As pessoas que aceitam participar formalmente da pesquisa recebem 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com informações da pesquisa e dos direitos 

quem têm como participantes, como o de participar somente das atividades que desejarem e 

deixar de participar da pesquisa caso decidam isso em algum momento.  

Como tenho buscado uma pesquisa de natureza etnográfica com perspectiva contra-

hegemônica (BLOMMAERT; JIE, 2010), tenho buscado a geração de material amplo e que 

possibilite uma discussão crítica que desafie ideias estabelecidas. Assim, é da natureza da 

etnografia (BLOMMAERT; VARIS, 2015) partir dos dados para a teoria. De maneira que se 

faz necessária uma descrição sobre como os dados foram gerados em conjunto com as pessoas 

que se disponibilizaram a participar de maneira multissituada. 

Concordo com Souza (2011) quando ela aponta que a geração de dados é um processo, 

pois os discursos não estão prontos esperando que uma pesquisadora ou pesquisador vá coletá-

los, eles são construídos na interação entre quem propõe a pesquisa e quem participa, de modo 

que são dialógicos.  

Assim, na próxima subseção explicarei com mais detalhes como ocorreram as 

negociações para geração de dados, o que dará um panorama para compreender ulteriormente 

a escolha das ferramentas de geração de dados que foi feita em parte por mim e em parte pelas 

participantes. 

 

2.1.1 Negociações no campo de pesquisa: uma via interativa 

 

Como introduzi no início desta seção, minha primeira experiência nessa etapa de 

trabalho de campo se deu em uma visita que fiz ao Espaço de Convivência da UFG, no Campus 

II. Eu fui ao Espaço acompanhada da minha orientadora, Joana Plaza Pinto, e da minha colega 

de grupo de pesquisa, Ana Luiza Krüger Dias. Nós fomos ao local por causa de uma divulgação 

de atividade do serviço de psicologia da universidade promovida pelo programa UFGInclui. 

Ficamos sabendo da atividade por meio de divulgação digital em redes sociais. Eu recebi a 

divulgação por meio de um aplicativo de mensagens. (Figura 1) 
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Figura 1 - Convite do Serviço de Psicologia 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa (2018). 

 

As atividades ocorreram nos dias 02 e 03 de maio de 2018 em dois horários. Nós fomos 

na quinta-feira, dia 03 de maio às 13h. O horário estava reservado para a interação entre 

estudantes quilombolas e indígenas da graduação. 

Quando chegamos, também estavam no local estudantes do PEC-G, que teriam 

atividade às 14h30min. Fomos à sala do espaço de convivência, onde conheci a coordenadora 

e algumas funcionárias do local. Foi também quando conheci o espaço em si no que se refere a 

essa finalidade. Pois já conhecia esse espaço físico da universidade, uma vez que abriga 

agências bancárias, dos Correios (até 2019) e em alguns momentos também já abrigou 

lanchonetes e restaurantes que frequentei durante minha trajetória nessa instituição. No entanto, 

não conhecia os espaços destinados às atividades de assistência estudantil.   

A atividade foi conduzida por um professor de psicologia, uma estagiária e um 

estagiário. As pessoas estavam sentadas em círculo na grama, em frente ao prédio do Espaço 

de Convivência. Também havia pessoas do curso de jornalismo fazendo a cobertura do evento. 

Nós nos juntamos às pessoas que estavam na atividade e também participamos. A dinâmica 
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proposta foi uma em que um rolo de barbante passa por cada participante, que deve pegar no 

barbante, falar algo sobre si e passar adiante. No final, uma rede é formada. No entanto, as 

pessoas não me pareceram muito à vontade durante a atividade, que acabou se restringindo mais 

a uma apresentação sucinta. A coordenadora de inclusão e permanência à época também esteve 

na atividade por um curto período, se apresentou, fez uma fala e depois foi embora. Minha 

orientadora, minha colega e eu nos apresentamos e agradecemos a oportunidade de estar na 

atividade.  

É bem possível que a atividade tenha se restringido a apresentações pelo fato de pessoas 

não pertencentes ao grupo estarem presentes. Minha orientadora, minha colega e eu somos três 

mulheres brancas e não conhecíamos a maioria das pessoas ali. A coordenadora de inclusão e 

permanência e o psicólogo também eram pessoas brancas e não sei dizer se tinham algum grau 

de intimidade com as demais pessoas presentes na roda, de modo que não tenho propriedade 

para afirmar se foram essas presenças as responsáveis pela dinâmica que se deu, posso apenas 

suspeitar que a identificação racial possa ser um fator.     

Após a atividade, as pessoas começaram a se dispersar e eu voltei para a sala do espaço 

para conversar com uma estudante que conheci na roda, que é Kalunga. Conversamos por um 

tempo e eu peguei o contato dela para convidá-la a participar da pesquisa que eu estava 

iniciando, da qual eu já tinha falado para ela brevemente.  

Depois disso me envolvi mais com a primeira etapa do meu cronograma de trabalhos 

para cumprir o curso de doutorado. Assim, me dediquei a cursar uma disciplina e realizar 

leituras e fichamentos de textos teóricos que abordam temáticas inerentes ao tema e objetivos 

de pesquisa para iniciar um trabalho de revisão de literatura, que para esse tipo de pesquisa 

precisa continuar sendo feito durante todo o processo, uma vez que os dados demandam leituras 

específicas para entender toda a sua complexidade.  

No começo do segundo semestre de 2018, continuei esse trabalho de revisão de 

literatura e escrita de um artigo final para avaliação da disciplina que cursei no primeiro 

semestre. Realizei essas atividades durante uma viagem que fiz para Portugal, que ocorreu por 

motivos pessoais. Na ocasião, tive a oportunidade de visitar a Universidade de Coimbra, onde 

fui recebida pela professora Maria Clara Keating, uma das mulheres que me inspirou a adotar 

o tipo de metodologia que uso aqui. Foi um contato muito importante para minha formação, 

pois pudemos trocar conhecimentos sobre métodos biográficos e oficinas com mulheres, além 

de eu ter conhecido um pouco da estrutura e da rotina da universidade. Acho sempre importante 

o contato com mulheres inspiradoras para fortalecermos nossa atividade de pesquisa 

colaborativa. 
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No fim do primeiro semestre de 2018, minha orientadora havia me informado que no 

segundo semestre ofertaria a disciplina “Práticas Interculturais de Leitura e Produção Textual”, 

que era direcionada para estudantes indígenas, quilombolas e do PEC-G. Como eu tinha que 

realizar a atividade de estágio docência, nós duas decidimos que essa turma seria a mais 

adequada para o meu estágio, pois também ajudaria no trabalho de campo.  

Como eu estava viajando no início do segundo semestre de 2018 e precisava cumprir 

apenas 30h de estágio, eu só iniciei meu estágio no dia 04 de outubro de 2018. Quando iniciei 

o estágio encontrei uma turma bem heterogênea com estudantes quilombolas, indígenas e um 

estrangeiro do programa PEC-G. O momento era de bastante tensão, pois as/os estudantes 

quilombolas e indígenas estavam com muitos problemas para o cadastro de recebimento das 

bolsas do MEC, além do atraso no pagamento de bolsas diversas, incluindo bolsa alimentação. 

Ademais, não havia bolsa, nem moradia e nem ticket do Restaurante Universitário para 

todas/os, o que estava causando muitos problemas de permanência, pois a universidade não 

estava garantindo o mínimo para a sobrevivência dessas/es estudantes longe de casa. 

Cheguei em um momento de mobilização, e na primeira aula em que estagiei estava 

havendo uma reunião para discutir sobre o atraso das bolsas permanência. A turma estava lendo 

documentos como: Portaria 389/2013 da Bolsa MEC; Resolução 31/2012 do UFGInclui; 

Decreto PNAES; Lei de Cotas 12711/2012. A proposta era realizar as leituras para escrever 

uma carta que deveria ser lida na reunião com autoridades da UFG que ocorreria no dia seguinte. 

Joana sugeriu a leitura dos documentos em pequenos grupos para compartilhamento posterior. 

A carta foi construída coletivamente. Nesse primeiro dia já pude notar a figura da Aya Okofor 

como uma liderança muito importante para o grupo. Aya Okofor é quilombola e estudante de 

pós-graduação na área de Ciências Humanas na UFG.  

Além de observar essas movimentações, também era possível notar as paisagens 

linguísticas (BLOMMAERT; MALY, 2014) que estavam sendo construídas naquele espaço. 

Havia cartazes em diferentes locais da UFG, como na Faculdade de Letras e no Restaurante 

Universitário, que indicavam movimentos de resistência. Cartazes com as frases “A UFG não 

gosta de indígenas e quilombolas” e “A PRAE UFG diz que Indígenas e Quilombolas tem muito 

privilégio” (Figuras 2 e 3) foram afixados nas paredes do campus como forma de reivindicação 

das bolsas e auxílios permanência.  
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Figura 2 - Cartazes afixados nas paredes da UFG 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa (2018). 

 

Figura 3 - Estudantes do UFGInclui reivindicando assistência estudantil 

  

Fonte: Imagens divulgadas e enviadas por redes sociais que foram salvas no arquivo da pesquisa (2018). 

 

Continuei no estágio até dia 13 de dezembro de 2018, quando foi realizada uma 

atividade de seminário na qual cada estudante ou grupo poderia escolher o tema de algo que 
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precisasse apresentar em seus cursos, como uma forma de treinar a apresentação oral e a 

construção de slides. No fim houve uma confraternização em que compartilhamos comida e 

música. Na despedida conversamos com as alunas quilombolas, mencionando a possibilidade 

de fazermos outras atividades juntas e elas foram muito receptivas. Depois disso, todas elas 

participaram de alguma forma das atividades de pesquisa que propus. E dentro de minhas 

possibilidades também tento auxiliá-las com atividades de leitura e escrita, quando demandam 

como uma forma de reciprocidade. 

Durante o ano de 2018, pude estar presente parcialmente (no período matutino) em dois 

eventos relacionados ao programa. O primeiro foi o Fórum do Processo Seletivo do UFGInclui, 

que ocorreu em 14 de julho de 2018 no Centro de Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, no 

Câmpus Samambaia. Na ocasião, pude entender mais sobre o funcionamento do programa e 

conhecer algumas pessoas que dele fazem parte. No link a seguir consta a publicação sobre o 

evento no site da UFG: <https://www.ufg.br/n/107951-forum-discute-processo-seletivo-do-

ufginclui>. 

O segundo evento foi o Seminário de avaliação do UFGInclui, ocorrido em 8 de 

dezembro de 2018 no Núcleo de Educação Intercultural Takinahaky. O evento iniciou com 

atraso e o reitor da universidade que estava presente no início da manhã não ficou para a 

abertura. No evento estavam a pró-reitora de graduação, as coordenadoras de inclusão e 

permanência e de ações afirmativas, professoras e estudantes. O evento, no período matutino, 

foi marcado por muitas falas de estudantes, que demonstravam a insatisfação com a gestão da 

coordenação do programa. O debate na verdade culminou toda a insatisfação do corpo discente 

diante de todos os problemas que enfrentaram durante o ano, ao passo que o evento de avaliação 

aparentemente caminhava para a invisibilização dessas questões, e assumia um tom mais 

celebratório de inclusão efetiva. O link a seguir contém uma reportagem sobre o evento, mas 

não faz referência ao conflito que testemunhei: <https://jornal.ufg.br/n/112723-seminario-

discute-permanencia-dos-alunos-do-ufginclui>.  

Já o dia 8 de março de 2019 foi um marco para a UFG, pois foi a data da defesa de 

mestrado de Marta Quintiliano (2019), primeira quilombola a se tornar mestra em Antropologia 

Social pela UFG. No mesmo dia também ocorreu a defesa de Letícia Jôkàhkwyj Krahô (2019), 

primeira indígena a se tornar mestra em Antropologia Social pela UFG. Eu pude estar presente 

na defesa de Marta Quintiliano, que foi um momento muito importante e que contou com a 

presença de diversas pessoas indígenas, quilombolas e apoiadoras, sendo da comunidade 

acadêmica ou não, pois muitos parentes saíram das comunidades para prestigiar Quintiliano 

nesse momento importante para a história do povo quilombola e indígena e também para a 
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história da universidade e do pensamento científico decolonial. Foi um marco esse momento de 

empoderamento de uma mulher negra quilombola no dia em que também é comemorado o Dia 

Internacional da Mulher. Eu me senti muito honrada de poder testemunhar esse momento 

importante e fazer parte daquela audiência. No link a seguir consta a notícia do evento no site 

da UFG: <https://jornal.ufg.br/n/114968-mulheres-que-fazem-a-diferenca>.   

No dia 4 de abril de 2019, ocorreu uma reunião para falar sobre pesquisa. A Joana estava 

em contato com a Aya Okofor e com outras estudantes quilombolas, como a Valentina, e 

combinaram de conversar sobre orientação para pesquisas, uma demanda delas. A ideia inicial 

da conversa era falar sobre projetos de pesquisa, iniciação científica e desenvolver possíveis 

parcerias de pesquisa em que as/os estudantes quilombolas pudessem trabalhar na posição de 

pesquisadores/as em suas áreas de graduação.  

Uma das participantes criou um grupo em um aplicativo de mensagens para que as 

pessoas pudessem expressar dias e horários que tinham disponibilidade para a reunião, de modo 

que ficasse mais viável o agendamento. Joana perguntou a elas se poderia convidar o Murilo 

dos Santos Gomes (aluno da iniciação científica) e a mim (aluna do doutorado). Elas 

concordaram, então participei dessa reunião, onde pude conhecer mais estudantes quilombolas, 

e a partir de quando começamos a nos encontrar com mais regularidade. Naquele dia, ainda não 

sabíamos, mas era o início do grupo PQUI (Protagonistas Quilombolas), um grupo que 

desenvolve pesquisas e ações voltadas para que quilombolas possam contar a própria história e 

desenvolver pesquisas científicas, deixando o lugar de outro na pesquisa e assumindo o 

protagonismo. 

Esse grupo que se formou é composto por pessoas que não estavam na disciplina 

ministrada pela Joana na qual estagiei. Dessa forma começamos a ter contatos com dois grupos 

diferentes. Embora elas todas tenham contato entre si e interajam na universidade, os dois 

grupos acabaram seguindo dois caminhos nesta pesquisa, o que talvez tenha relação com a 

demanda específica deste grupo de participar de alguns editais para os quais nos solicitaram 

assessoria, enquanto o outro grupo se ligou a nós pela história da disciplina que trabalhamos 

juntas.    

Na reunião do dia 04 de abril, foram colocadas as demandas das/os participantes que 

buscavam orientação para escrita acadêmica, leitura de editais, construção de projetos de 

pesquisa e participação em iniciação científica. Também falamos sobre nossa pesquisa e o 

interesse na participação delas. O grupo no aplicativo de mensagens passou a ser um canal de 

comunicação para combinar atividades, selecionando os melhores dias e horários para a maior 

parte das pessoas. 

about:blank


107 
 

Aqui é importante entender como a pesquisa pode se tornar uma atividade mais 

recíproca e proveitosa quando se tem uma visão de circulação e troca, no sentido trabalhado 

por Flor do Nascimento (2016), que nos mostra como as culturas herdeiras dos povos 

tradicionais iorubás enxergam as sociabilidades e o mercado de maneira circular, onde as 

pessoas circulam aquilo que sabem ou produzem em troca de outras coisas que não podem saber 

ou produzir em determinado momento. Essa força que circula é chamada de axé no Brasil pelas 

pessoas que descendem dessas culturas tradicionais.  

Ao contrário do que uma visão ocidental possa fazer parecer, essas trocas geram 

sociabilidade e têm muito mais chances de não envolverem exploração e expropriação como 

ocorre nas trocas capitalistas que, em geral, não envolvem sociabilidade e nem criam laços. O 

autor nos mostra que a figura de Exu nos terreiros de candomblé é a divindade iorubana 

responsável por fazer circular esses elementos que revelam “um caráter intersubjetivo, coletivo, 

da organização do mundo para a cosmovisão sustentada pelos povos iorubás”. (FLOR DO 

NASCIMENTO, 2016, p. 30) 

 

Nesse cenário, o caráter olojá de Exu pode trazer imagens interessantes para que 

possamos pensar em modos de entender as relações humanas quando atravessadas por 

trocas econômicas e que não necessitem simplesmente ser expropriadoras e violentas, 

sobretudo quando pensamos no contexto dos povos e comunidades tradicionais de 

matrizes africanas que, em nosso país, vivem a fronteira entre dois mundos: o legado 

pelas tradições africanas e o lançado pelo encontro com o mundo ocidental que se 

moderniza e estabelece outras relações com o trabalho e a economia. (FLOR DO 

NASCIMENTO, 2016, p. 31)    

 

Nesse sentido, a ideia da circulação do axé não diz respeito apenas a trocas materiais, 

embora não veja problemas em que elas ocorram, mas sim de que exista sempre contrapartida 

naquilo que é dado de forma que cada pessoa forneça aquilo que tem e pode no momento. É 

uma forma de “generosidade coletiva que demanda que cada um se esforce para que a 

comunidade toda (ou ao menos as pessoas envolvidas na relação) se beneficiem da circulação 

das coisas/serviços/axé.” (FLOR DO NASCIMENTO, 2016, p. 35) 

É um tipo de sociabilidade que, como qualquer outra, pode ter conflitos, contudo busca 

resolver as tensões “fortalecendo os encontros, os laços comunitários e não elegendo a 

competitividade, disputas, objetificações como valores de crescimento, desenvolvimento, 

progresso.” (FLOR DO NASCIMENTO, 2016, p. 37) 

No decorrer do semestre, várias reuniões ocorreram. As demandas delas são as mais 

diversas: realizar pesquisa, participar de editais para conseguir financiamento para essas 

pesquisas, escrever artigos científicos, organizar ações e eventos de fortalecimento de seu 

grupo, entre outras coisas. A ideia central do grupo é que as próprias pessoas pertencentes às 
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comunidades possam contar suas histórias e fazer pesquisa sobre elas, uma vez que estão 

presentes no ambiente acadêmico. Eu participei dessas reuniões como apoiadora do grupo, 

dando assessoria em questões como escrita formal e de documentos e leitura de editais, por 

exemplo. Nós entramos em um acordo para que eu pudesse gravar essas reuniões em áudio para 

usar no meu trabalho de pesquisa e compartilhar as gravações com elas para que usassem para 

as finalidades do grupo de pesquisa delas e como um arquivo do grupo. 

Algumas das pessoas do grupo aceitaram participar diretamente da minha pesquisa e 

assinaram o termo de consentimento para que eu possa fazer uso dos dados gerados. Algumas 

pessoas não quiseram participar da minha pesquisa, mas somente do grupo PQUI, mas ninguém 

se opôs à gravação de áudio. O acordo era este: a participação na pesquisa que propus era 

voluntária, da mesma maneira, os dados que pertencem às pessoas que não estão participando 

foram excluídos desta pesquisa e elas não aparecerão representadas nas análises. Além disso, 

como entrei em acordo com elas, mesmo tendo assinado o termo de consentimento, alguns 

dados podem não figurar nesta pesquisa caso elas prefiram que não sejam expostos, mesmo 

tendo suas identidades protegidas por nomes fictícios. 

É importante sinalizar aqui que minha entrada no campo não foi totalmente tranquila e 

sem nenhum conflito e minha presença no grupo não foi bem aceita por todas as pessoas. Uma 

participante do grupo disse várias vezes que não gostava que pessoas brancas e não pertencentes 

às comunidades fizessem pesquisa sobre povos quilombolas. Embora ela não tenha se oposto à 

gravação das reuniões, ela não aceitou o convite para participar da pesquisa e com o tempo 

deixou de frequentar as reuniões, pelo menos as que eu estava presente.  

Apesar de somente uma pessoa ter colocado explicitamente esse posicionamento, outras 

pessoas também não assinaram o termo de consentimento. Uma pessoa esteve presente na 

maioria dos encontros, participou, mas não assinou o termo nenhuma das vezes que pedi; ela 

não me disse o motivo, dizia apenas que precisava pensar um pouco mais. Depois de algumas 

tentativas, não insisti mais para não inviabilizar sua participação no grupo como acabou 

acontecendo com a outra pessoa.  

Isso mostra que mesmo tendo entrado no campo de pesquisa por meio de contatos e 

laços construídos em diferentes momentos, como com a intermediação da minha professora 

orientadora que ministrou disciplina para algumas pessoas e me possibilitou conhecê-las, ou 

pela intermediação de Aya Okofor, uma liderança importante para o grupo na UFG, a adesão à 

pesquisa e à minha presença neste espaço não foi total. Eu enfrentei essas tensões, 

principalmente raciais, pelo fato de o meu corpo branco neste espaço representar uma memória 

que os povos quilombolas têm de pesquisadores brancos que adentram suas comunidades, 
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fazem suas próprias leituras sobre os conhecimentos delas e os levam para a universidade sem 

muitas vezes ter o devido cuidado e respeito com as pessoas envolvidas no processo, inclusive 

as tratando como objetos de pesquisa e sem se preocupar em sequer fazer uma devolutiva para 

a comunidade. Além disso, muitos não consideram os conhecimentos dos povos com os quais 

trabalham como conhecimentos “objetivos”, e acabam hierarquizando os seus conhecimentos 

como menos importantes, como bem coloca Quintiliano (2019, p. 13) “o que lemos na maioria 

dos casos enquanto pesquisa ainda é a objetificação dos corpos, a desumanização do sujeito das 

comunidades tradicionais, e na maioria das vezes, a usurpação dos saberes que, ao chegarem à 

Academia, tornam-se ciência do ‘branco’ ou folclore.” 

Portanto, entendo que o campo de pesquisa é cheio de tensões e é necessário caminhar 

nele com cuidado e respeito pelas pessoas, inclusive entendo as recusas e reconheço que 

existem muitas justificativas históricas para que elas ocorram. Isso não impede que em alguns 

momentos eu tenha me sentido frustrada por não conseguir alcançar essas pessoas, mas é 

importante, antes de tudo, buscar respeitar seus posicionamentos e refletir sobre o que eles 

podem me ensinar e minha própria responsabilidade nisso. Neste caso específico, as recusas 

contribuíram, entre outras coisas, para me ensinar a reconhecer a mim mesma como um corpo 

racializado em uma posição que recebe benefícios sociais em uma sociedade racista.   

Além disso, tenho certeza de que a mediação de Aya Okofor foi fundamental para a 

minha permanência nesse grupo que negociou a participação explicitando suas próprias 

demandas e atividades de seu interesse. O fato de Aya assinar o termo e demonstrar confiança 

em mim foi fundamental para a adesão das outras pessoas do grupo que também assinaram e 

aceitaram integrar a pesquisa.     

Como adoto a metodologia da pesquisa etnográfica multissituada, todas as situações em 

que eu pude estar presente registrando eventos e interações são importantes para esta pesquisa. 

E temas relacionados às metapragmáticas, ideologias linguísticas e às hierarquias sociais 

sempre surgem em interações, independentemente de a interação ser controlada para essa 

finalidade. Essas percepções são uma constante e surgem naturalmente, sobretudo em 

ambientes como o acadêmico que valoriza alguns repertórios específicos em detrimento de 

outros. 

Como eu disse antes, eu previa a realização de algumas oficinas que aprendi lendo sobre 

práticas etnográficas em contextos multilíngues, no entanto, a abertura da etnografia para a 

geração de dados de maneira multissituada permite que os dados possam ser gerados em 

diferentes situações, sendo positivo para mim, que estou gerando os dados, e também para as 

participantes, que ficam livres para escolher atividades que são do interesse delas. 
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A verdade é que realizei a atividade de campo o tempo todo, em todo o processo da 

pesquisa, pois mantenho contato próximo com os grupos que participam desta pesquisa tanto 

pessoalmente como pelas redes sociais WhatsApp e Instagram. Assim, consegui montar um 

corpus com muito material em diferentes formatos e suportes. Na seção 2.3, apresentarei de 

maneira detalhada como esse material está composto. 

Mas antes de partir para o detalhamento do material, falarei sobre as ferramentas que de 

fato compuseram este trabalho etnográfico. Está evidente que venho defendendo desde o início 

deste capítulo a natureza dinâmica do trabalho etnográfico. Depois disso, pude discorrer sobre 

minha entrada no campo, minha trajetória, as tensões raciais e os processos de negociação com 

as participantes. Na próxima seção detalharei quais foram as ferramentas utilizadas para a 

geração de dados de maneira que atendesse às minhas demandas de pesquisa e às demandas de 

pesquisa das participantes, pois todas elas são estudantes em cursos de graduação ou pós-

graduação e possuem seus próprios interesses na universidade. Assim, apresentarei cada oficina 

trabalhada em ordem cronológica de ocorrência, indicando se foram propostas pelas 

participantes ou por mim.   

 

2.2 Ferramentas e costuras: os encontros preciosos em que os dados foram gerados 

 

Como apresentei anteriormente, a etnografia permite que a pesquisa tenha um 

movimento dinâmico e as técnicas adotadas partindo de uma perspectiva crítica (BRIGGS, 

2017; BLOMMAERT; JIE, 2010) com base em produção de narrativas biográficas, por 

exemplo, propondo a realização de oficinas com as participantes, nos possibilitam além das 

trocas de experiências e observação das trajetórias das/os participantes (BUSCH, 2012; 

LECHNER, 2015), um trabalho colaborativo (KEATING, 2015), resultando em materiais 

biográficos como gravações de áudio ou material escrito e imagético.  

Eu tinha como ponto de partida para a geração de dados a oficina de “retrato linguístico” 

(BUSCH, 2010, 2012, 2017) que, conforme Brigitta Busch mostrou em seus trabalhos, promove 

a reflexão metapragmática entre participantes e pesquisadora, por ser uma abordagem dialógica 

e interativa. E se mostrou no trabalho da autora uma técnica importante para ser trabalhada em 

contextos migratórios e em condições pós coloniais.  

Então, eu tinha como perspectiva para a primeira atividade a oficina do “retrato 

linguístico” e outras oficinas voltadas para abordagens biográficas e colaborativas 

(LENCHNER, 2015; KEATING, 2015). Por isso, assim que tivemos contato com o grupo que 

se formou com interesse em pesquisa, fiz o convite para que participassem da oficina do “retrato 

linguístico”. O convite já havia sido feito para outras estudantes quilombolas que conheci 
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durante o estágio docência na disciplina “Práticas Interculturais de Leitura e Produção Textual”. 

Por questões de agenda e interesses das participantes naquele momento, acabaram se formando 

dois grupos, como relatei na seção anterior, sendo um com a participação do grupo que estava 

trabalhando para montar projetos de pesquisa coletivos e o outro com a participação de algumas 

pessoas do grupo que cursou a disciplina na qual estagiei. A primeira oficina de “retrato 

linguístico” foi marcada para o dia 03 de maio de 2019, algumas pessoas disseram que não 

poderiam nesse dia, mas como algumas confirmaram disponibilidade, marcamos a primeira 

oficina com possibilidade de se realizar uma segunda oficina em outro momento. 

Na oficina do dia 03 de maio compareceram três das pessoas convidadas, além de mim 

e de meu colega de pesquisa, Murilo dos Santos Gomes, que na época realizava trabalho de 

Iniciação Científica no projeto coordenado pela professora Joana. As três pessoas que 

compareceram foram participantes da disciplina na qual estagiei. Eu tinha convidado quatro 

pessoas dessa disciplina, mas uma delas teve um imprevisto e não pôde comparecer no dia; ela 

me avisou por mensagem de aplicativo o ocorrido. Nesse primeiro momento, não tive a 

participação de pessoas do grupo que foi formado para pesquisa, pois naquele momento elas 

demandavam a escrita de um projeto para concorrer a um edital de financiamento lançado pela 

universidade.  

Então foi marcada uma reunião para que eu pudesse oferecer uma oficina de leitura de 

edital e construção de um projeto. Essa oficina ocorreu em quatro dias 01 de junho de 2019, 08 

de junho de 2019, 18 de junho de 2019 e 29 de junho de 2019. Somente no dia 18 de junho não 

houve gravação de áudio, pois eu estava em aula na pós-graduação e estive presente em tempo 

parcial na oficina.  

Também participei, juntamente com a professora Joana, de uma oficina de produção de 

artigo científico, uma demanda do grupo de pesquisa, que foi conduzida pela professora Joana, 

com o meu auxílio, no dia 15 de junho de 2019. 

No segundo semestre de 2019, propus outra oficina do “retrato linguístico”, que ocorreu 

no dia 30 de setembro e contou com a participação de integrantes do grupo de pesquisa. A 

participante Aya Okofor propôs e conduziu a oficina da boneca Abayomi no dia 03 de outubro 

de 2019. E no dia 31 de outubro eu propus a oficina da linha da vida, contando com a 

participação das participantes que conheci na disciplina de estágio. 

Além disso, participei de reuniões do grupo de pesquisa como apoiadora, e do evento 

IV Trocas de saberes Quilombolas, organizado pelo grupo. A maior parte dessas reuniões e 

algumas partes do evento foram gravadas em áudio para ser compartilhado com as participantes. 
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Em diferentes momentos fui requisitada a revisar textos acadêmicos, ou auxiliar na 

leitura e interpretação de textos acadêmicos, acesso ao SIGAA, ou na escrita de trabalhos para 

disciplinas de curso de graduação. Nessas atividades, tenho me disponibilizado a assessorar 

indígenas e quilombolas, estudantes de graduação e pós-graduação, independente de 

participarem ou não desta pesquisa, mas como um compromisso ético que assumo com essas 

pessoas, considerando o histórico de privilégios que possuo, como mulher branca e residente 

em uma capital a maior parte da vida, no acesso aos letramentos acadêmicos. Também assumo 

esse compromisso especialmente com as mulheres quilombolas, por todo o aprendizado que 

tive com elas desde o curso de mestrado, considerando que posso contribuir de alguma forma 

com o meu trabalho como professora e revisora de textos na trajetória dessas mulheres 

generosas que contribuíram de diversas maneiras para a minha formação acadêmica como 

pesquisadora e também no meu processo de conscientização racial e em vários outros campos 

da minha vida pessoal. Com elas, eu tenho aprendido a tentar ver o mundo de forma mais 

circular e priorizar a coletividade e os afetos.     

Algumas participantes que assinaram o termo de consentimento e que colaboraram 

diretamente com a pesquisa foram convidadas para uma entrevista individual gravada em áudio, 

na qual falamos sobre a trajetória delas de migração e dentro da universidade. A ideia inicial 

era gravar uma entrevista com cada participante, mas a pandemia de Covid-19 que nos 

surpreendeu em 2020 quando eu tinha apenas iniciado a etapa de entrevistas me fez repensar as 

atividades de campo e a necessidade de adaptar essas atividades ao novo contexto, já que, como 

mencionei, as entrevistas não eram centrais para a geração desses dados.   

Também foram demandadas pelo grupo de estudantes quilombolas e indígenas, nem 

todas participantes desta pesquisa, uma oficina de produção textual, que foi conduzida pela 

professora Joana nos dias 20 de novembro às 13h e 09 de dezembro às 8h na Faculdade de 

Letras. Nesses encontros fiz apenas notas de campo, mas não foram gravados, pois grande parte 

do grupo que estava presente não vinha participando da pesquisa e não tinha assinado o termo 

de consentimento. 

Então, foram realizadas duas oficinas do retrato linguístico, uma oficina de projeto de 

pesquisa, uma oficina de produção de artigo científico, uma oficina da boneca Abayomi, uma 

oficina da linha da vida. Também participei de outras atividades nas quais foram gravados 

áudios, como as reuniões e a IV Troca de Saberes Quilombolas. Registrei notas de campo sobre 

todas essas atividades e sobre outras situações que envolvessem minha interação com as 

participantes, além de algumas imagens. A última ferramenta utilizada foram as entrevistas 

individuais, como forma de abordar alguns pontos específicos. 
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A seguir tratarei cada ferramenta metodológica de maneira mais detalhada.  

 

2.2.1 Oficinas colaborativas   

 

2.2.1.1 Oficina do retrato linguístico 

 

A oficina do retrato linguístico é uma técnica multimodal que tem sido utilizada como 

meio de promover a reflexão linguística de pessoas em diferentes contextos interacionais. 

Nesses diferentes contextos, os retratos têm sido utilizados para desencadear narrativas sobre 

práticas linguísticas. Trata-se de um método visual que tem sido útil para o trabalho com 

repertórios heteroglóssicos, conforme aponta Busch (2017). 

Eu tive a oportunidade de participar de uma oficina do retrato linguístico antes mesmo 

de propor e conduzir a oficina para esta pesquisa. Na ocasião, a oficina foi conduzida por minha 

orientadora, professora Joana Plaza Pinto, em uma atividade de Núcleo Livre na Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Goiás. Juntamente com outras/os estudantes inscritas/os na 

atividade, eu pude experienciar a oficina e conhecê-la melhor, podendo observar como se dá 

sua dinâmica. 

Para Busch (2017), a característica central da técnica está em lidar com a diversidade 

linguística, permitindo, assim como outras abordagens biográficas, que seja dada centralidade 

para a perspectiva das pessoas que experimentam a experiência. É um objetivo desse tipo de 

abordagem “dar voz a posições excluídas do discurso dominante, dar reconhecimento à 

heterogeneidade e singularidade expressas em histórias individuais.” (BUSCH, 2017, p. 46) 

Não que eu pense que eu tenha o poder de dar voz a alguém, nem ignoro que essas pessoas 

sejam capazes de reivindicar suas próprias vozes, pois elas o fazem. No entanto, é possível que 

tentemos, dessa forma, corrigir algumas assimetrias comuns na pesquisa acadêmica que geram 

uma série de apagamentos.     

Conforme aponta Busch (2006, 2010, 2012), cada participante da oficina do retrato 

linguístico recebe um desenho de uma silhueta corporal (Figura 4) e é convidada/o a colorir 

suas práticas linguísticas na silhueta usando uma cor diferente para cada prática ou língua que 

deseja representar. É importante que fique explicado durante as instruções para a oficina que 

não há respostas certas ou erradas, pois cabe a cada participante definir as categorias que serão 

utilizadas, decidindo o que será considerado como língua ou prática linguística. Não é 

necessário um conhecimento técnico na área de linguagens para atribuir tais categorias.   
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Figura 4 - Modelo da silhueta usada para o retrato linguístico 

 

Fonte: Adaptado de Busch (2012). 

 

Após as instruções, cada participante produz o seu próprio retrato linguístico, podendo 

colocar legendas de cada prática que representou na imagem do corpo para facilitar a fase 

seguinte da oficina, que é a apresentação do retrato. Nessa etapa, cada participante é 

convidada/o a apresentar o retrato que produziu, explicando as escolhas que fez, o que 

possibilita uma narrativa sobre as reflexões de cada pessoa sobre suas práticas linguísticas em 

diferentes contextos interacionais. Em uma última fase, o grupo avalia a dinâmica da oficina e 

os temas que foram levantados.  

Como nas instruções é adotada uma orientação multiculturalista e cada participante 

define que categorias usar, Busch (2012) afirma que muitas vezes a prática gera representações 

que associam língua, corpo, sentimentos ou atitudes. A oficina também dá origem à expressão 

de emoções e sentimentos ligados à língua e seu uso. No momento da análise dos produtos das 

oficinas realizadas para esta pesquisa será possível detalhar muitas representações que se 

relacionam a sentimentos e afetos e outros pontos da vida das pessoas que, direta ou 

indiretamente, estão ligados a práticas linguísticas e se associam às experiências, trajetórias e 

histórias de vida das pessoas. 
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A abordagem se mostra relevante por possibilitar uma reflexão coletiva sobre 

experiências individuais, examinando seu potencial reprimido. Isso porque oportuniza registrar 

a maneira como as diferenças atravessam o cotidiano das pessoas (BUSCH, 2017). Além de 

corroborar o posicionamento etnográfico crítico (BRIGGS, 2007; BLOMMAERT; JIE, 2010) 

por viabilizar a troca de posições entre pesquisadora e participantes, trazendo a perspectiva 

êmica das/os participantes, tornando o processo de pesquisa mais dialógico (BUSCH, 2017). A 

autora ainda considera a relevância das representações visuais, pois  

 
Nossa abordagem multimodal desenvolve a ideia de retratos de linguagem 

originalmente empregados em exercícios de conscientização da linguagem (Krumm e 

Jenkins 2001); contamos com um crescente corpo de trabalho em ciências sociais e 

culturais que enfatiza a relevância das representações visuais nos processos de criação 

de significado em quase todos os domínios da vida social. A mudança do modo de 

representação da palavra escrita ou falada para o visual ajuda a mudar o foco da 

atenção (Busch 2006). Processos que influenciam o uso da linguagem tendem a operar 

inconscientemente e não podem ser facilmente verbalizados. A mudança no modo 

de representação da palavra para a imagem ajuda a desconstruir categorias 

internalizadas, refletir sobre práticas incorporadas e gerar narrativas menos 

vinculadas às expectativas de gênero. Enquanto a lógica da palavra é caracterizada 

por uma sequência linear limitada no tempo, a representação visual é caracterizada 

por espaço e simultaneidade e requer atenção às maneiras pelas quais os vários 

componentes da imagem se relacionam. Os retratos de linguagem, portanto, são o 

primeiro plano da situação atual ao invés de enfatizar o caminho que levou a ele 

(BUSCH, 2010, p. 286. Grifos meus). 

 

Além disso, trata-se de uma atividade relevante para lidar com a diversidade linguística 

presente nos contextos complexos em que estamos vivendo, sendo dessa maneira importante 

na investigação do fenômeno migratório e parte integrante de um aparato teórico baseado na 

perspectiva etnográfica que busca analisar a complexidade com base no campo teórico da 

sociolinguística da globalização. 

Esta breve discussão traz elementos para pensar a importância das metodologias na 

construção das pesquisas sociais, linguísticas e com visão etnográfica. Como a realidade é 

mutável, complexa e tem se tornado superdiversa (VERTOVEC, 2007) na era da globalização, 

as metodologias precisam se diversificar também. As ferramentas utilizadas para uma 

abordagem etnográfica crítica precisam acompanhar as necessidades que se apresentam no 

campo de investigação.  

Dessa maneira, metodologias emancipadoras com abordagens biográficas e de reflexão 

linguística têm mostrado potencial transformador no campo de pesquisa, afetando todas as 

pessoas envolvidas no processo e tentando romper com a objetificação tradicional da/o sujeito 

de pesquisa que muitas vezes, não é sujeito, nem participante, mas mero objeto de pesquisa.  
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É evidente que todas as abordagens possuem limitações e, tradicionalmente, as 

abordagens linguísticas com herança na antropologia e no método etnográfico enfrentam 

grandes desafios para tentar romper a assimetria nas relações entre pesquisadoras/es e 

pesquisada/os. No entanto, é importante reconhecer como essas relações são assimétricas e 

trabalhar para torná-las mais dialógicas. Isso não é algo que se desconstrói de maneira rápida 

nem sem conflitos, mas abordagens centradas nas/os participantes são fundamentais para o 

processo dessa desconstrução. 

As ferramentas usadas pelas autoras (KEATING, 2015; BUSCH, 2010, 2012, 2017) se 

mostraram muito pertinentes para trabalhos em contextos migratórios, heteroglóssicos e 

conflituosos e as oficinas têm sido aplicadas em vários contextos de pesquisa com resultados 

interessantes também. No entanto, é importante observar o campo em que se pretende trabalhar 

com essas abordagens para realizar as adaptações necessárias, pois os contextos são diversos e 

esse tipo de abordagem não deve ser rígida ou muito fechada, mas deve permitir a abertura para 

que sejam trabalhadas conforme as especificidades de cada campo. A própria orientação das 

oficinas, como mencionado, permite que as/os participantes direcionem a dinâmica.          

Como um método multimodal, a oficina do retrato linguístico permite olhar para como 

falantes interpretam suas práticas linguísticas e suas trajetórias por meio do suporte visual - o 

retrato produzido - que á apresentado por meio de uma conexão de partes, e da narrativa - 

desencadeada a partir do retrato produzido - que é apresentada de maneira mais linear e 

sequencial. Para a autora, o aspecto visual permite contradições e ambiguidades necessárias 

para a compreensão dos fenômenos, ao passo que a narrativa apresentada verbalmente 

possibilita a continuidade presente na diacronia e a coerência sincrônica (BUSCH, 2017). 

Além disso, a oficina do retrato linguístico, conforme aponta Busch (2012), trata-se de 

uma ferramenta que permite abordar a dimensão física da linguagem e o papel do corpo em 

relação à língua e à memória. Esses aspectos, materializados na representação das práticas 

linguísticas no desenho de uma silhueta do corpo humano, são frequentemente observados nas 

relações feitas entre práticas linguísticas, corpo, sentimentos e emoções. “O que distingue esse 

método criativo, multimodal, baseado em descrições visuais e narrativas, é que a mudança no 

modo de pensar em imagens contribui para o primeiro plano da emoção, experiência 

internacional de linguagem, relações de poder e desejo”. (BUSCH, 2012, p. 521) 

 

[...] os significados que os falantes atribuem a línguas, códigos e práticas linguísticas 

estão ligados à experiência pessoal e trajetórias de vida, especialmente com a maneira 

como os recursos linguísticos são experimentados no contexto de construções 

discursivas de filiação/não afiliação nacional, étnica e social. Esses significados estão 

sujeitos a alterações que envolvem tanto descontinuidades biográficas (através da 
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migração, por exemplo) e sociopolíticas reconfigurações técnicas (por exemplo, o 

estabelecimento de limites). [...] nas condições de superdiversidade, os falantes 

participam de espaços de comunicação que podem ser organizados sequencialmente, 

em paralelo, justapostos ou sob a forma de sobreposição. Cada um desses espaços tem 

seu próprio regime linguístico - seu próprio conjunto de regras, ordens de discurso e 

ideologias - em que os recursos linguísticos são avaliados de maneira diferente. Se os 

falantes participarem de um espaço de comunicação, eles posicionam-se em relação 

às regras que se aplicam a elas, submetendo-se voluntariamente ou transgredindo-as. 

Em cada caso, eles trazem consigo experiências e avaliações de outros espaços que 

inscrevem nas práticas envolvidas. (BUSCH, 2012, p. 520) 

 

É importante entender que a abordagem possibilita uma gama de resultados e que cada 

oficina, apesar de direcionada, tomará os caminhos e seguirá a dinâmica que o grupo 

determinar. Isso implica dizer que os temas e modo como a oficina transcorre dependem do 

grupo que participa, que tem liberdade para definir o que abordará em sua participação. Além 

disso, diferentes momentos podem desencadear diferentes resultados, pois tendo tido a 

oportunidade de participar da mesma oficina mais de uma vez e em diferentes posições, a 

primeira vez como participante e na segunda e terceira como propositora da oficina para a 

finalidade desta pesquisa, produzi diferentes retratos linguísticos para representar minhas 

práticas e estruturei minha narrativa de maneira diferente. Além disso, tenho ciência de que a 

forma como a propositora da oficina dá as instruções, por mais aberta que seja, influencia em 

seu resultado, pois a oficina é, conforme aponta Busch (2017), dialógica e interativa, por isso 

todo o grupo interfere nela em alguma medida.    

Portanto, a metodologia empregada em um trabalho de pesquisa é essencial para sua 

execução e deve estar em diálogo com o aparato teórico que a embasa. A forma como os dados 

são gerados é fundamental para a pesquisa, e metodologias baseadas em abordagens narrativas 

e biográficas têm desempenhado um papel importante na abordagem etnográfica crítica. A 

oficina do retrato linguístico desencadeia narrativas sobre as práticas linguísticas e proporciona 

a reflexão sobre essas práticas, possibilitando o fortalecimento e melhora da autoestima das 

pessoas que participam; a busca pela compreensão das percepções das/os participantes, pois 

tem foco nas pessoas que participam e em suas narrativas sobre trajetórias migrantes; e a análise 

do contexto superdiverso e das dimensões sociais representadas por essas práticas narradas.   

 

2.2.1.2 Oficina de projeto 

 

Como já adiantei na introdução desta seção, a oficina de projeto foi uma das primeiras 

demandas das participantes do grupo de pesquisa. Isso porque o grupo foi criado tendo como 

um dos objetivos formar parcerias entre quilombolas para a realização de pesquisas acadêmicas 
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sobre o próprio povo, para que possam se tornar autoras e autores de sua própria história que 

há tantos anos é escrita por outras/os, que muitas vezes desconsideram suas vozes e seus 

conhecimentos.  

Várias foram as ideias que surgiram: livros contando a história do povo quilombola, 

sobre sua cultura, sobre as histórias contadas na tradição oral, músicas; filmes ou documentários 

sobre danças, músicas, agricultura, conhecimento tradicional sobre plantas; um dicionário do 

dialeto local; entre outras. Como o grupo foi composto por estudantes de diversas áreas do 

conhecimento, os interesses também eram diversos.  

Na ocasião, havia um edital da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE aberto para 

o financiamento de atividades promovidas por estudantes. Assim, foi solicitada uma oficina 

para leitura desse edital e construção de projetos. Então me preparei para a oficina lendo o edital 

e tirando algumas dúvidas com a professora Joana. Em seguida, consultei alguns modelos de 

projetos e comparei com os itens solicitados pelo edital. Após, elaborei um roteiro no qual teria 

um contato inicial com o grupo, falando um pouco mais de mim e da minha pesquisa e depois 

pediria autorização para gravar a oficina como forma de geração de dados para a minha pesquisa 

e para o grupo. 

Nesse encontro, apresentei os termos de consentimento da minha pesquisa para que as 

pessoas lessem e levassem para casa para decidir se participariam, assinar e devolver no 

encontro seguinte. Sempre destaquei que a participação era voluntária, que não interferiria nas 

oficinas e assessorias que eu ofereceria. Mesmo as pessoas que não assinaram o termo de 

consentimento posteriormente, permitiram a gravação do áudio para o compartilhamento com 

o grupo. Porém, por questões éticas, os dados em áudio que pertençam diretamente a essas 

pessoas serão omitidos nesta pesquisa.   

Nessa oficina focamos na leitura do edital, com a seleção dos itens principais que devem 

ser observados e anotados sobre o edital, como prazo, critérios e documentação. Como havia 

muitas ideias, o grupo focou em duas propostas de trabalho para que pudessem construir dois 

projetos, escritos por dois subgrupos que se formaram. Os projetos contemplavam a produção 

de um documentário que envolvesse uma dança tradicional de uma comunidade quilombola e 

a produção de um livro com história da cultura do povo quilombola presente na tradição oral.   

Como forma de suporte à atividade, apresentei um modelo de projeto para que fosse 

adaptado para o contexto em questão. No entanto, ainda havia a necessidade de preenchimento 

de formulários, providenciar alguns documentos, entre outras coisas e, por isso, foram 

necessários mais três encontros para essa oficina. Uma participante sugeriu a criação de um e-
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mail para o grupo, que foi criado por um dos participantes e começou a ser utilizado para 

guardar os arquivos produzidos pelo grupo. 

O grupo se reuniu outras vezes também sem a minha presença, pois algumas vezes o 

horário da reunião chocava com meu horário de aula. Mas o combinado era que quem estivesse 

disponível nas datas iria às reuniões, uma vez que era difícil definir data e horário que permitisse 

a participação de todas as pessoas, de forma que as reuniões tinham participantes mais 

frequentes e outras/os menos frequentes. 

No dia 8 de junho continuamos a tratar questões do projeto, falamos sobre 

fundamentação teórica. A oficina também foi gravada. No dia 18 de junho foi realizada mais 

uma etapa dessa oficina. Dei algum suporte no trabalho com o projeto e na escrita de resumos 

para enviar para participação em eventos nesse dia também. Como eu tinha aula, não pude 

gravar nem estar presente o tempo todo na oficina, mas como conseguimos reservar uma sala 

na Faculdade de Letras para atividade, ela ocorreu na sala ao lado à que eu estava em aula, e eu 

pude estar presente parcialmente nos intervalos. Estive presente antes da minha aula, durante o 

intervalo e no fim da aula para uma conversa final e para fechar a sala e devolver a chave, pois 

o encontro foi realizado na sala 90 da Faculdade de Letras, e eu estava responsável pela reserva 

da sala que foi feita pela minha orientadora na secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Letras e Linguística, do qual fazemos parte. No dia 29 de junho ocorreu a última etapa dessa 

oficina, na qual foram feitos os últimos ajustes para finalizar o projeto. Esse encontro ocorreu 

no Centro de Convivência e também foi gravado em áudio. 

 

2.2.1.3 Oficina de artigo 

  

A oficina de produção de artigo científico também foi proposta pelo grupo de estudantes 

quilombolas, que eram demandadas em seus cursos habilidades para escrever artigos 

científicos, mas não recebiam suporte ou formação para essa demanda.  

A oficina foi conduzida pela professora Joana, com o meu apoio, e ocorreu dia 15 de 

junho, um sábado, para que pudesse contar com a participação de mais pessoas, não chocando 

com suas aulas nos cursos de graduação. O local da realização foi uma sala do Núcleo de 

formação superior indígena Takinahaky, no Campus II, reservada pela professora Joana.  

Joana e eu pedimos a confirmação de quem iria participar para planejarmos a oficina. 

Por orientação da Joana, separei um artigo científico de cada área do conhecimento que tinha 

um/a participante na oficina. Assim, separei: um artigo da área da saúde, um artigo da área de 

artes, um artigo da área de humanas e um artigo da área de exatas. Todos os artigos foram 
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baixados do portal de periódicos Scielo. Busquei por artigos que apresentassem de maneira bem 

explícita o formato padrão de artigo científico. Busquei artigos mais curtos, para agilizar a 

consulta na oficina, e priorizei autorias femininas e temas que abordassem questões 

etnicorraciais ou sobre questões de saúde e construção populares.  

No início da oficina apresentamos o material e pedimos que olhassem a estrutura e Joana 

foi montando no quadro a estrutura com as partes que um artigo costuma conter. Falamos sobre 

formatação e discutimos dúvidas sobre normas da ABNT e ética em pesquisa. Vários pontos 

foram levantados, como questões de coautoria, por exemplo.  

Mas no fim da discussão foram levantados pontos sobre a necessidade de leitura em 

língua estrangeira na universidade, principalmente em língua inglesa. Várias pessoas deram 

seus depoimentos sobre os desafios e estratégias para lidar com essa situação, inclusive Joana 

e eu.  

No fim o grupo decidiu continuar reunido à tarde. Como Joana e eu não podíamos 

permanecer, então ficou combinado que o grupo trabalharia no projeto e encaminharia para eu 

revisar. Aproveitei para pegar assinaturas de quem ainda não tinha assinado o termo de 

consentimento. Só faltava um participante frequente das reuniões, mas ele não quis assinar. 

Pediu mais um tempo para pensar, pois estava sem tempo para participar. Eu disse a ele que ele 

poderia participar só das atividades que pudesse e que poderia retirar a autorização quando 

desejasse. Mesmo assim ele preferiu não assinar naquele momento e eu não insisti mais, pois 

já tinha conversado com ele e não quis pressioná-lo ou colocá-lo em situação desconfortável 

para continuar participando dos encontros. Dessa forma, respeitei a vontade dele e no fim acabei 

contando apenas com mulheres como participantes diretas da pesquisa. Como já discuti, eu 

respeito e também entendo a desconfiança que uma pesquisadora branca solicitando uma 

assinatura pode gerar em pessoas pertencentes a comunidades que têm muitas experiências 

negativas nas relações com pesquisadores/as em seus territórios.   

Assim foi encerrada a oficina. O projeto para concorrer ao edital, que foi trabalhado 

pelo grupo no mesmo dia à tarde, num sábado, foi enviado a mim na terça-feira, eu fiz as 

revisões e encaminhei de volta para o e-mail do grupo de pesquisa. 

 

2.2.1.4 Oficina da boneca Abayomi: um encontro precioso  

 

A oficina da boneca Abayomi foi proposta por uma participante, Aya Okofor. Ela já tem 

bastante experiência com a oficina, já tendo conduzido em diferentes contextos. Ela mencionou 

a importância de uma oficina como essa para promover a reflexão sobre a maneira como os 
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corpos das mulheres negras são construídos socialmente. Aya comentou sobre alguns contextos 

nos quais ministrou essa oficina, contando como os discursos hegemônicos sobre as mulheres 

negras são reproduzidos durante as oficinas da boneca Abayomi. No contexto de profissionais 

de saúde, Aya conta que a oficina ajudou na reflexão sobre essas construções hegemônicas dos 

corpos negros e também para desenvolver empatia e afetividade entre essas/es profissionais e 

as pessoas negras, pois conforme experiência empírica de Aya, mulher negra, muitas vezes os 

corpos negros não são tocados durante consultas e cuidados médicos.  

Dessa forma, a experiência pode ser profícua também em outros grupos, pois tem ainda 

o potencial de fortalecer laços entre as pessoas negras, já que a oficina suscita vários 

significados. Uma das possibilidades que Aya aponta é o reconhecimento da pessoa na boneca, 

o que desencadeia afetividade por ela e melhora a autoestima. Além disso, na visão de Aya, 

presentear uma pessoa querida com a boneca tem um significado muito importante. 

A oficina ocorreu no dia 03 de outubro de 2019 na sala do piso superior do Centro de 

Convivência, no Campus II. No início, Aya Okofor nos explicou o significado do nome 

Abayomi – encontro precioso – e da oficina que costuma ser explicada por meio de duas 

narrativas diferentes. Uma delas tem a ver com a construção de bonecas de palha na década de 

1970 por mulheres ligadas ao movimento negro. A outra narrativa sobre a origem da boneca, a 

preferida de Aya Okofor, evoca a ancestralidade do povo negro contando que a boneca é feita 

de tecido e somente com nós, sem nenhuma costura, pois era uma forma que as mulheres negras 

que vieram nos navios que as traziam ao Brasil para o trabalho escravo tinham de fabricar um 

brinquedo para as suas filhas, fazendo bonecas a partir de nós dados em retalhos retirados das 

barras das roupas delas. Não raro, as bonecas se tornavam amuletos para essas meninas que 

perdiam ou eram separadas de suas mães e podiam servir também para que as mães tivessem 

alguma maneira de procurar por suas filhas perdidas. Para Aya, a segunda narrativa é carregada 

de dor, mas evoca a ancestralidade das mulheres negras e ativa a memória afetiva.  

Em seguida, Aya nos ensinou como dar os nós e nos encorajou a escolher os retalhos 

coloridos que ela levou para a oficina para fazermos a nossa boneca. Valentina colocou no 

celular uma playlist com músicas com temas de Orixás para nos inspirar. Todas elas já 

conheciam a oficina e a consideram também terapêutica, podendo ser repetida constantemente. 

Fomos orientadas a pensar em uma narrativa positiva para contar a história da boneca que 

estávamos fazendo.  

Após a etapa de confecção da boneca, cada participante é convidada a apresentar sua 

boneca com um nome e uma breve história sobre ela. Evidentemente, a proposta é que a 
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narrativa construída para a boneca seja positiva e desconstrua pensamentos hegemônicos e 

racistas.  

A oficina permite uma reflexão sobre os corpos negros na sociedade, sobretudo das 

mulheres, além de ativar a triste memória sobre o passado escravista do nosso país. Além disso, 

a oficina fortalece laços afetivos e gera empatia e empoderamento entre as participantes.  

Evidentemente, a melhor pessoa para descrever, explicar e avaliar essa oficina é Aya 

Okofor, que a conhece muito mais que eu, além de ela conhecer profundamente as questões 

raciais cientificamente e empiricamente. Tudo o que pude descrever acima é uma 

entextualização do que Aya disse, de forma que coloco em minhas palavras aquilo que Aya me 

ensinou. No entanto, a estrutura deste trabalho não me permite compartilhar este momento de 

escrita com ela, uma vez que é uma produção individual.  

Contudo, meu trabalho de pesquisa é um trabalho coletivo e o mínimo que posso fazer 

é apresentar minha descrição da oficina para a avaliação de Aya e agradecê-la profundamente 

não só pela contribuição na geração de dados desta pesquisa, mas por me convidar para este 

encontro precioso, para ter a experiência transformadora que é participar dessa oficina. Espero 

ter a oportunidade de escrever com ela sobre esta oficina em um outro formato de texto (talvez 

um artigo) ou que ela escreva e continue levando esse conhecimento para mais pessoas.  

Um fato que ficou explícito nessa oficina é que ela realmente desperta sentimentos e 

afetividades em quem participa. Falamos sobre isso no dia e eu realmente me apeguei muito à 

boneca que confeccionei, tendo ela como um amuleto muito especial que me acompanhou em 

todo o processo de escrita em minha mesa de trabalho, algo que me fortaleceu e energizou e de 

alguma forma me fez sentir a presença dessas mulheres enquanto escrevi sobre elas, buscando 

conduzir esta pesquisa de maneira respeitosa com as participantes. 
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Figura 5 - Modelo da silhueta usada para o retrato linguístico 

 

Fonte: arquivo da pesquisa (2021). 

 

Além dos laços de afetividade que a oficina gera e fortalece, também é importante 

apontar como ela contribuiu para emergir as questões raciais. Nesta oficina conduzida por Aya, 

por exemplo, ficou bem explícita as diferenças raciais em nossas narrativas sobre as bonecas 

que cada uma de nós produziu. Enquanto as participantes desta pesquisa, mulheres negras 

quilombolas, identificaram as bonecas com pessoas de suas famílias, Joana e eu, mulheres 

brancas identificamos nossas bonecas com mulheres negras que admiramos.  

 Participaram da oficina: Aya, Angelina, Valetina, Joana e eu. Aya deu o nome para a 

boneca juntando o nome de duas sobrinhas dela; Angelina deu o nome da irmã para a boneca e 

Valentina deu o nome da mãe para a sua. Já a Joana chamou sua boneca de Beatriz Nascimento, 

enquanto eu nomeei a minha como Marielle, em referência à Marielle Franco.  

 Aqui dá para perceber que a oficina desperta a afetividade e os laços de empatia e 

respeito entre mulheres. Mas é possível perceber também que faz emergir as diferenciações 

raciais na medida em que essas identificações afetivas são diferentes para mulheres negras e 

brancas, já que as mulheres negras se reconhecem nas bonecas, enquanto as mulheres brancas 

fazem outras identificações, em nosso caso uma identificação afetiva com mulheres negras 

intelectuais que respeitamos e admiramos.    



124 
 

2.2.1.5 Oficina da linha da vida 

 

A oficina da linha da vida foi proposta por mim para as/os participantes da pesquisa. 

Essa oficina não estava prevista em meu projeto inicial, pois eu ainda não a conhecia nesse 

formato quando desenvolvi a primeira versão do projeto de pesquisa. Eu conheci a oficina da 

linha da vida durante reuniões e atividades do grupo de pesquisadoras/es que integra a pesquisa 

principal da professora Joana, já mencionada neste capítulo, e do qual também faço parte. A 

oficina foi trabalhada em outra etapa da geração de dados da pesquisa principal que lidava com 

as questões de pesquisa para grupos de migrantes transnacionais que ingressaram na 

universidade por meio do programa PEC-G. 

Ao conhecer a oficina, pude perceber que ela também se encaixava na abordagem 

biográfica da etnografia crítica (BRIGG, 2007, LECHNER, 2015; KEATING, 2015; 

BLOMMAERT; JIE, 2010). Porém, não havia sido descrita em nenhuma dessas literaturas com 

as quais já tinha tido contato. Isso porque a oficina é uma adaptação de uma oficina utilizada 

na metodologia feminista brasileira para refletir sobre sexualidade em grupos de mulheres. 

Apesar de não conhecer a oficina, a prática não era totalmente estranha para mim, pois 

já tive a oportunidade de participar de um curso de formação feminista oferecido pelo Grupo 

Transas do Corpo, no qual tive contato com algumas oficinas e, eventualmente posso ter tido 

contato com a oficina da linha da vida sexualidade, mas não me lembro bem dos detalhes das 

oficinas que desencadearam as discussões sobre sexualidade no ano em que participei do curso.  

Para conduzir a oficina da linha da vida de estudantes migrantes me embasei no trabalho 

de Ana Luiza Krüger Dias (2019, p. 53-54) que salienta que a oficina parte de uma perspectiva 

feminista que permite a “construção etnográfica afetiva e uma construção intersubjetiva da 

esperança.” A autora faz tal afirmação com base na fala da professora Joana Plaza Pinto, quem 

adaptou a oficina para o contexto migratório.  

Conforme mostram Ana Luiza Krüger Dias (2019) e Dias, Pinto e Gonçalves (2021), a 

oficina consiste na construção de uma linha em um papel cumprido para representar a trajetória 

das participantes de migração desde a chegada na universidade até o momento da oficina, 

projetando expectativas para o futuro. As participantes são convidadas a narrar suas trajetórias, 

construindo a linha da vida do papel, com palavras ou frases que expressem suas experiências 

de vida relacionadas à migração e à chegada na universidade, considerando o momento presente 

e o que esperam para o futuro. A linha é construída coletivamente, de maneira colaborativa.  

Na versão da oficina que trabalhei, tive uma conversa inicial com as participantes e 

propus uma dinâmica divertida que aprendi com a professora Joana. Como já nos conhecíamos, 
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pedi que fizéssemos uma apresentação dizendo o nome e uma característica com a inicial do 

nome. Em seguida expliquei a oficina e perguntei onde elas queriam ficar (no chão ou em volta 

da mesa). Elas optaram por ficar em volta da mesa grande (de professora) da sala de aula. Então 

abri um papel sulfite grande que eu levei para a oficina na mesa e disponibilizei canetas 

coloridas, pincel atômico vermelho e azul e giz de cera. Falei para pensarem em experiências 

de vida antes da entrada na UFG - passado, durante o período que estão na UFG - presente, e 

projeções para o futuro.  

Eu estava insegura para conduzir a oficina, pois não tinha experiência com ela. Joana 

havia me dado orientações e me recomendou leituras sobre a oficina. Mas a minha insegurança 

foi diminuindo na medida em que a atividade foi sendo realizada, pois as três receberam muito 

bem a proposta e praticamente conduziram todo o restante. A oficina foi gravada em áudio e o 

produto da linha da vida no papel foi fotografado, filmado em pequeno vídeo, e arquivado nos 

dados da pesquisa. 

 

Figura 6 - Linha da vida das estudantes quilombolas 

 

Fonte: arquivo da pesquisa.  

 

2.2.1.6 Outras atividades e eventos 

 

Além das oficinas propostas por mim e pelas participantes, também participei de 

reuniões promovidas pelo grupo de pesquisa PQUI e do evento IV Troca de Saberes 

Quilombolas organizado pelo grupo, que foram gravadas, e minhas impressões registradas em 

notas de campo. Além disso, participei de oficinas de produção textual para um grupo mais 
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amplo de estudantes cotistas, nas quais não registrei gravações, mas que compõem meu campo 

como parte de observação, pois me possibilitam interagir e conviver com participantes da 

pesquisa. Em várias situações da vida acadêmica e pessoal interajo e me encontro com 

participantes, o que também gera registros em notas de campo. Além disso, quando sou 

requisitada para alguma assessoria com escrita ou leitura acadêmica, me disponibilizo a 

contribuir.    

 

2.2.2 Observação etnográfica e caderno de campo 

 

Outra ferramenta que faz parte da pesquisa etnográfica é o caderno de campo. Trata-se 

de um instrumento bastante utilizado na etnografia desde sua tradição antropológica (HYMES, 

1996). Mas o fato de adotar uma abordagem etnográfica crítica (BLOMMAERT; JIE, 2010) 

não significa que ferramentas tradicionais devam ser totalmente abandonadas, pois quanto mais 

tipos de dados temos para compor o conjunto da pesquisa, mais teremos condições de enxergar 

a complexidade dos contextos pesquisados.   

É uma ferramenta que deve ser utilizada como suporte para todas as outras e que pode 

conter registros de extrema importância em todas as etapas da pesquisa, pois são essas 

anotações das descrições das atividades que possibilitarão o desenvolvimento da escrita 

detalhada sobre o campo de pesquisa, além de ajudar a pesquisadora a ativar a memória dos 

eventos presenciados quando, mais tarde, for proceder com a descrição e análise dos dados. 

Meu caderno de campo é composto por arquivos escritos em Word e manuscritos em 

caderno sobre minhas atividades de campo e impressões que tenho de cada uma. Assim, cada 

atividade mencionada acima possui um relatório escrito que contém descrição dos 

acontecimentos, dos locais, e minhas impressões ou trechos de conversas com participantes que 

acredito que serão úteis em algum momento da pesquisa.  

O conteúdo do caderno de campo vem principalmente da minha atividade como 

observadora e participante nas interações planejadas para a pesquisa e também de outras 

interações e momentos que compartilhei com as participantes, como os dias em que realizei o 

estágio docência.  

 

2.2.3 Entrevistas individuais e questionário de perfil 

 

Outra ferramenta tradicional da pesquisa etnográfica é a entrevista individual. Nesta 

pesquisa, ela não assume o papel principal. No entanto, a ferramenta é útil para que eu tenha 
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um momento de conversa direcionada as participantes de forma individual, no qual faço 

perguntas específicas sobre questões relacionadas à trajetória delas de migração. É um 

momento que eu posso questionar diretamente sobre questões que apareceram nas oficinas e 

deixar um momento livre para que a participante possa dizer o que quiser.  

A entrevista utilizada se baseia em um roteiro adaptado da entrevista que foi utilizada 

na etapa da pesquisa principal que trabalhou com migração transnacional. Contudo, teve 

adaptações para o contexto de migração nacional, pois conforme argumenta Hymes (1996), 

ferramentas como questionários ou entrevistas precisam ser de fato planejadas após o contato 

com o campo. De forma que utilizei o roteiro da entrevista para migrantes transnacionais como 

esboço para o roteiro da entrevista que realizei com migrantes nacionais (Anexo I). Além da 

adaptação, a entrevista teve um modelo mais aberto, tendo apenas alguns pontos e temas para 

direcionamento, de modo que as perguntas pudessem ser adaptadas para cada participante e 

dependendo das respostas e do andamento que a entrevista assumisse. Isso porque como nos 

alerta Hymes (1996), precisamos ter as ferramentas como ponto de partida, mas nunca como 

um pacote restrito e não passível de autocorreção. 

Como já afirmei aqui, as contingências do campo me levaram a decidir não fazer 

entrevistas no ano de 2020 em diante já que elas não eram o foco da geração de dados, de forma 

que nem todas as participantes foram entrevistadas. Contudo, considero positivo que eu tenha 

conseguido entrevistar a participante Duda individualmente, pois como será percebido nos 

capítulos de análise, a Duda interagiu menos nas atividades em grupo por se considerar uma 

pessoa tímida. Também tive a oportunidade de estar em outros momentos com ela auxiliando 

com atividades de escrita de trabalhos do curso dela de graduação no ano de 2019, quando ainda 

frequentávamos a faculdade presencialmente.  

Além das entrevistas, eu também pedi que cada participante preenchesse um 

questionário de perfil, com questões sobre dados pessoais, identificação racial, comunidades de 

origem e questões socioeconômicas que são importantes para compreender melhor o contexto 

pesquisado. O questionário utilizado é o questionário produzido para a pesquisa principal 

(Anexo II). 

 

2.3 Natureza dos dados gerados com as três principais ferramentas metodológicas 

 

Anteriormente foram apresentadas as três principais ferramentas metodológicas: 

oficinas; observação e notas em caderno de campo; e entrevistas individuais. Tais eventos foram 

registrados em áudio, materiais escritos e semióticos gerados nas oficinas e anotações em 
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caderno de campo. Para além disso, compõem os dados materiais imagéticos e de áudio que 

registrei durante observação em reuniões e eventos com a presença de participantes da pesquisa. 

No que se refere ao material de pesquisa que foram gerados, eles são compostos por 

minhas anotações em caderno de campo sobre observações durante minhas interações com as 

participantes da pesquisa e das atividades que realizamos; gravações em áudio de reuniões de 

grupos de pesquisa, oficinas e entrevistas individuais; material impresso construído pelas 

participantes nas oficinas de perfil linguístico e da linha da vida; imagens como cartazes, fotos 

e prints de tela de conversas no WhatsApp; ficha de perfil, e termos de consentimento 

preenchidos e assinados pelas participantes.  

Segue abaixo detalhamento do material que compõe o corpus desta pesquisa. 

 

2.3.1 Caderno de campo 

 

Meu caderno de campo é um importante material de apoio para a pesquisa, pois nele 

constam todas as minhas anotações do estágio, sobre minhas observações, sobre as reuniões, 

sobre as oficinas, sobre as entrevistas e sobre outros eventos. De forma resumida, em minhas 

notas de campo podem ser encontradas:  

- anotações sobre experiência inicial no espaço de convivência; 

- anotações sobre participação nos eventos de avaliação do UFGInclui; 

- anotações sobre cada dia de estágio no segundo semestre de 2018; 

- anotações sobre cada encontro com o grupo PQUI; 

- anotações das minhas impressões sobre o Encontro de Troca de Saberes de estudantes 

Quilombolas da UFG; 

- anotações sobre as oficinas realizadas; 

- anotações sobre as entrevistas realizadas; 

- anotações sobre outras situações que envolvam estudantes quilombolas ou indígenas; 

- anotações de outras atividades com as participantes da pesquisa: auxílio com atividades de 

leitura e escrita; oficina de escrita com quilombolas e indígenas.  

 

2.3.2 Registros em áudio  

 

O material gravado em áudio também foi fundamental como material de análise para a 

pesquisa. Realizei gravações com o grupo PQUI, com o objetivo de que sirvam para esta 

pesquisa e para as atividades do grupo. Também gravei em áudio as oficinas que foram 

realizadas e as entrevistas individuais. Os materiais gravados em áudio são os seguintes. 
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- Reuniões do grupo PQUI:  

1. oficina sobre como fazer projeto e ler edital que eu ministrei (dois áudios referentes 

a dois encontros nos dias 01/06/2019 com duração de 1h45min20seg e 08/06/2019 com duração 

de 02h23min34seg);  

2. oficina sobre como escrever artigo ministrada pela professora Joana Plaza (um áudio 

do dia 15/06/2019 com duração de 02h18min06seg);  

3. dois áudios de reuniões dos dias 29/06/2019 com duração de 02h41min13seg e 

23/09/2019 com duração de 1h34min25seg;  

4. um áudio do Evento de Trocas de Saberes do dia 09/11/2019 com duração de 

2h54min39seg. 

 

- Oficina do perfil linguístico:  

1. dois áudios da oficina do perfil linguístico do dia 03/05/2019 (Parte I com duração de 

1h13min59seg e Parte II com duração de 41min6seg); 

2. um áudio da oficina do perfil linguístico com participantes do PQUI no dia 

30/09/2019 com duração de 1h44min20seg. 

 

- Oficina da linha da vida: 

1. um áudio da oficina da linha da vida do dia 31/10/2019 com duração de 

1h45min18seg. 

 

- Oficina Abayomi: 

1. um áudio da oficina de boneca Abayomi ministrada pela participante Aya Okofor no 

dia 03/10/2019 com duração de 4h07min07seg. 

 

- Entrevistas individuais: 

1. um áudio da entrevista com Victoria no dia 07/11/2019 com duração de 

1h12min18seg; 

2. um áudio da entrevista com Duda no dia 14/11/2019 com duração de 44min01seg. 

2.3.3 Registros em imagens 

 

Também constam em meus arquivos de pesquisa materiais em imagem que salvei para 

contribuir no processo de pesquisa e análise. Eles consistem em: 
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- prints de conversas no WhatsApp; 

- prints de conversas no WhatsApp no grupo de conversa do PQUI; 

- fotos de encontros e das reuniões do PQUI e da oficina da linha da vida; 

- fotos de cartazes afixados na universidade e enviados por WhatsApp; 

- digitalização dos produtos das oficinas do retrato linguístico e da linha da vida.  

 

2.3.4 Documentos 

 

Além dos materiais mencionados, estão arquivados no banco de dados desta pesquisa 

os documentos necessários para consultar dados das participantes e também as autorizações 

para fazer uso de todo esse material que foi gerado. Os documentos necessários para a 

realização desta pesquisa são: 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelas participantes; 

- Ficha de Perfil preenchida pelas participantes. 

 

2.4 Tratamento dos dados: organização e convenções de transcrição 

 

Todos os dados gerados para esta pesquisa foram arquivados em pasta digital no meu 

arquivo de pesquisadora, em HD externo. Os documentos em papel e os resultados das oficinas, 

que também foram produzidas em papel, foram digitalizados para compor o arquivo digital da 

pesquisa e as versões impressas estão guardadas sob minha responsabilidade. As notas de 

campo redigidas em documento de texto no Word também estão nesse arquivo, já as notas que 

registrei em meu caderno de forma manuscrita estão apenas nesse formato e o caderno está 

guardado em meu escritório particular. Os dados em áudio, as digitalizações das oficinas do 

retrato linguístico e o arquivo em imagem da oficina da linha da vida também estão salvos no 

arquivo digital da pesquisa principal, sob a responsabilidade da coordenadora do projeto. 

A apresentação do material se dará no decorrer desta tese nos próximos capítulos, como 

forma representativa das análises aqui realizadas. Além disso, dados pessoais serão omitidos 

como forma de preservar o anonimato das participantes, e como se trata de uma pesquisa 

dialógica, na qual os resultados são compartilhados com as participantes antes da publicação 

final, trechos poderiam ser suprimidos caso alguma participante não ficasse satisfeita com a 

maneira como foi representada, ainda que de forma anônima. 

Além disso, a pesquisa previa que as análises fossem compartilhadas com as 

participantes, com o objetivo de conhecer suas impressões sobre a análise feita sob os 

pressupostos de estudos linguísticos e do referencial teórico que adotei. Contudo, por limitações 
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próprias desencadeadas principalmente pelas restrições sanitárias causadas pela pandemia de 

Covid-19, não consegui realizar essa atividade coletivamente, de forma que enviei a elas apenas 

o resultado das análises que realizei assim que enviei o texto final para a defesa, já que ainda 

haverá tempo hábil para alguma pequena alteração ou exclusão de material caso elas solicitem 

antes da publicação final da tese a até mesmo para a preparação do material para a defesa 

pública.   

As apresentações de trechos de áudio utilizadas como representativas na análise serão 

apresentadas de forma transcrita em excertos. Para a transcrição, me amparei em uma 

compilação de convenções construída com base em pressupostos da Análise da Conversação 

(JEFFERSON, 2004) e em Bucholtz (2000). 

A adaptação das convenções tem sido construída coletivamente pelo grupo de pesquisa 

coordenado pela professora Joana e são constantemente adaptadas de acordo com as 

características dos dados que analisamos. A última adaptação dessas convenções foi realizada 

em outubro de 2019 e está apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Convenções de Transcrição 

Fonte: Courier New 

Tamanho: 10 

Identificação de quem fala com iniciais, legendado ao final de 

cada transcrição, com quantidade exata de letras para cada pessoa. 

Texto blocado, com recuo diferenciando das iniciais do agente do 

turno. Linhas numeradas ou destaque por cores de trechos a serem 

analisados. 

Dois pontos : Alongamento de som 

Ponto final . Entonação descendente 

Ponto de interrogação ? Entonação ascendente 

Vírgula , Entonação contínua 

Ponto entre parênteses (.) Micro pausa. Silêncio de menos 

de 2 décimos de segundo 

Números entre parênteses (n.n) Duração da pausa. Medida de 

silêncio em segundos e décimos 

de segundo 

Hífen - Interrupção abrupta de fala 

Sinal de igual = Turnos contínuos 
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Colchetes [ ] Falas sobrepostas 

Sequência de letras h hhh Exalação (riso leve, suspiro); 

cada letra marca um pulso 

Símbolo arroba @ Risada 

Cerquilha # Tosse 

Sinal de graus °  ° Palavra ou frase pronunciada 

em voz baixa 

Asterisco * Sons não falados percussivos 

Escrita em caixa alta PALAVRA Volume alto ou gritando 

Sublinhado _____ Ênfase em palavra ou segmento 

de palavra 

Chevrons < > Fala acelerada 

Sinais de maior que e 

menor que 

> < Fala desacelerada 

Letra X X Fala inaudível 

Símbolo *ʈ͡ʂ* *ʈ͡ʂ* Fricativa retroflexa surda 

Texto entre parênteses (palavra) Comentários de quem transcreve 

Transcrição entre 

parênteses duplos 

((palavra)) Dúvida na transcrição 

Obs.: eventuais transcrições fonéticas foram feitas, quando eram 

destacadas metapragmaticamente por prosódia ou iconização. 

Fonte: Adaptado de Jefferson (2004) e Bucholtz (2000). 

 

2.5 Perfis das participantes da pesquisa 

 

 Podemos observar que os dois grupos de participantes foram compostos por mulheres 

negras quilombolas, contudo há uma heterogeneidade nos grupos no que se refere às áreas dos 

cursos de graduação que estudam, interesses na participação desta pesquisa e até mesmo no 

nível de ensino que está cursando, uma vez que contei com a participação de uma estudante de 

pós-graduação que foi muito importante tanto nos ensinamentos e reflexões que promoveu em 
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nossas interações, como me ajudou bastante no processo de participação com o grupo e 

aceitação das pessoas para participar da pesquisa. Ter a confiança dela me possibilitou que 

outras pessoas também confiassem em mim e assinassem o termo de consentimento e 

participassem da pesquisa, como já mencionei anteriormente.  

 Outro ponto de reflexão importante foi a heterogeneidade na participação das pessoas, 

enquanto umas estiveram presentes em mais momentos e somaram mais participações no total 

dos dados gerados, outras participaram em menos intensidade ou em menos momentos, já que 

as atividades eram abertas e não obrigatórias.  

Como já mencionei, um grupo de ligou a nós mais por conta do vínculo criado na 

disciplina ministrada pela professora Joana, enquanto o outro grupo se ligou a nós com a 

intermediação de Aya Okofor com objetivos de estabelecer trocas que beneficiassem todas nós. 

Mesmo o primeiro grupo, que não expôs suas demandas de início e participou das oficinas que 

promovi, acabou apresentando demandas semelhantes ao outro grupo, que envolviam 

atividades ligadas a letramentos acadêmicos, como leitura, escrita, e produção de trabalhos 

científicos.  

 A seguir, farei uma breve descrição das participantes que serão representadas nesta tese 

usando o nome fictício escolhido por cada uma delas. Como uma descrição detalhada pode 

facilmente expor suas identidades, pois informar o curso ou a comunidade de origem em alguns 

casos possibilita a identificação dessas pessoas, a descrição será mais simplificada e farei uma 

breve atualização sobre minha interação com elas atualmente. Uma característica comum a 

todas as participantes desta pesquisa é que todas elas são mulheres negras quilombolas e 

ingressaram na UFG por meio do Programa UFGInclui.  

 

- Aya Okofor 

Cursou graduação na UFG tendo ingressado pelo programa UFGInclui e depois continuou seus 

estudos na instituição, concluindo o curso de mestrado e ingressando no doutorado. Atualmente 

cursa doutorado e uma segunda graduação na área de Ciência Humanas. Ela se divide entre 

Goiânia e sua cidade de origem e nesse momento de isolamento social mantém duas residências, 

de modo que fica em trânsito entre uma cidade e outra. Desde o início da pesquisa criamos 

laços afetivos e de amizade. Ela é a pessoa do grupo com quem eu mais interajo e continuei 

encontrando mesmo depois do trabalho de campo. Atuamos juntas em diversas atividades 

políticas, acadêmicas, pessoais e conversamos com frequência por redes sociais, aplicativos de 

mensagem e em chamadas de vídeo.      

- Valentina 
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No momento em que interagimos para esta pesquisa ela cursava graduação na área de Ciências 

Biológicas, mas depois migrou para um curso na área de Ciências Humanas. Ela continua seu 

curso por meio do ensino remoto e voltou para a cidade de origem durante esse período de 

pandemia. Nos acompanhamos por redes sociais e conversamos eventualmente por aplicativos 

de mensagem.   

- Angelina 

Cursa uma graduação na área de Ciências Sociais Aplicadas. Ela continua sua graduação por 

ensino remoto e continua morando em Goiânia. Converso com ela eventualmente por 

aplicativos de mensagem e acompanho as redes sociais.  

- Aurora  

Cursa graduação na área de Ciências Humanas. Participou de poucas atividades e tenho pouco 

contato com ela, mas acompanho suas redes sociais e converso eventualmente por aplicativo de 

mensagem.   

- Mariana 

No momento em que interagimos para esta pesquisa ela cursava graduação na área de Ciências 

Exatas. Atualmente não está frequentando mais a UFG. Depois do início da pandemia ela 

decidiu trancar a matrícula no curso. Ela me disse que a faculdade não estava fazendo sentido 

para ela, então por enquanto ela decidiu não continuar. Converso com ela de vez em quando 

por aplicativo de mensagem e nos acompanhamos por redes sociais.   

- Victoria 

Estudante e mãe. Cursa graduação na área de Ciências Humanas e está realizando estágio na 

área. Durante o ensino remoto ficou um tempo em sua cidade de origem, mas voltou para 

Goiânia para iniciar o estágio. Conversamos com frequência por aplicativos de mensagem e 

nos seguimos em redes sociais.   

- Zahara  

Cursa graduação na área de ciências biológicas. Continua morando em Goiânia durante o 

período de ensino remoto. Ela é casada e mora com o companheiro. Conversamos 

eventualmente por aplicativos de mensagem, mas acompanho nos acompanhamos por redes 

sociais.  

- Duda 

Cursa graduação na área de Ciências Exatas. Continua morando em Goiânia durante o ensino 

remoto. Converso com ela eventualmente por aplicativos de mensagem.  
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2.6 Impactos do isolamento social desencadeado pela pandemia de Covid-19 

  

O isolamento social desencadeado pela pandemia de Covid-19 impactou 

irreversivelmente a vida de todas nós e as formas como nos relacionamos socialmente e conosco 

mesmas. Sem dúvida, essas novas configurações impactaram nos rumos que esta pesquisa 

seguiu, já que impactaram cada uma de nós de maneiras diversas.  

 Com certeza não saberia avaliar como este cenário impactou nos destinos das 

participantes desta pesquisa, como no caso da desistência do curso por parte de Mariana, 

provavelmente teve influência sim, embora eu não acredite que esse tenha sido o fator decisivo, 

como poderemos ver na discussão dos capítulos de análise.  

 Contudo, acredito que o novo cenário impactou na proposta desta pesquisa que seria 

continuar mantendo interações frequentes com as participantes no nosso dia a dia na 

universidade enquanto a fase de análise fosse desenvolvida. Quando algumas coisas começaram 

a se organizar e as atividades acadêmicas começaram a funcionar de maneira remota, eu soube 

por meio de nossas interações virtuais que nem todas as participantes estavam com acesso a 

recursos materiais adequados para acompanhar as aulas remotas (computador, boa internet). Eu 

mesma não cheguei a propor atividades remotas para saber se teria a adesão delas.  

Acredito que os impactos em minha própria vida e produtividade tenham tido mais 

influência na não manutenção dessas interações mais controladas, pois fiquei bom tempo meio 

que paralisada em relação à pesquisa. Como havia um bom corpus já gerado, eu optei por 

trabalhar nele e continuar meu contato com as participantes de forma espontânea, sem propor 

atividades específicas. Não considero que esta decisão tenha prejudicado o resultado da 

pesquisa, apenas a fez seguir um caminho diferente do planejado no início.   

 Para manter o mínimo da proposta inicial, fiz questão de enviar a elas um esquema das 

análises realizadas antes da conclusão da versão final de publicação deste trabalho para que 

tivessem conhecimento das análises e leituras que fiz dos materiais gerados por elas junto 

comigo de forma que eu tenha condições de saber como elas avaliam as análises e inclusive 

alterar ou retirar algo que elas recomendem antes da publicação final deste material.  

Como uma forma de avaliação da metodologia utilizada nesta pesquisa, posso dizer que 

o que essas ferramentas têm em comum é a busca pela promoção da reflexão sobre os usos de 

repertórios linguísticos diversos, algo importante para os estudos linguísticos atuais. Para além 

disso, essas metodologias têm se mostrado eficazes para o fortalecimento e melhora da 

autoestima das pessoas que participam, cumprindo um compromisso ético com as participantes 

da pesquisa e mostrando relevância social, já que oferece benefícios imediatos para a 
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comunidade que participa da pesquisa, que além de colaborar com a realização do trabalho 

também pode se engajar em atividades que atendam aos seus interesses mais imediatos.   

Os resultados obtidos a partir do trabalho com oficinas dessa natureza têm demonstrado 

um potencial analítico e transformador para a pesquisa linguística, pois como aponta Hymes 

(1996), as narrativas são um contínuo com a vida comum, de modo que oferecem material rico 

para a pesquisa linguística etnográfica que busca atribuir significados e padrões para os 

conhecimentos que outras pessoas já têm.  

O trabalho com as oficinas promoveu uma atividade coletiva em que todas as pessoas 

puderam compartilhar as decisões sobre a sua condução. Além disso, a metodologia deu 

abertura para que as participantes pudessem propor atividades para geração dos dados também, 

o que proporcionou maior reciprocidade entre pesquisadora e participantes, permitindo que seja 

questionada uma dicotomia tradicional nos estudos científicos entre quem conhece versus quem 

é conhecido.  

Contudo, mesmo em uma abordagem como essa, não se pode dizer que as relações são 

simétricas e que não existam hierarquias ou tensões nas interações. Neste caso específico, as 

questões raciais também ficaram evidentes, uma vez que o meu corpo de mulher branca neste 

espaço representa muitas das estruturas questionadas pelas participantes, inclusive não tive a 

adesão de todas as pessoas que convidei para participar. Mesmo assim, acredito que nessa 

abordagem pelo menos há a possibilidade de questionar essas hierarquias e desestabilizar essa 

dicotomia tão naturalizada na ciência.  

Outro ponto importante que essa metodologia mostrou foi a possibilidade de as 

participantes participarem efetivamente como agentes da pesquisa e não como objetos ou 

recursos para que se faça uma análise linguística. Como Haraway (1995) defende, as 

participantes precisam ser vistas como agentes e não como um recurso, um objeto ou uma tela 

a ser analisada. Isso é fundamental, pois embora a maioria das/dos pesquisadoras/es chamem 

de participantes quem se disponibiliza a contribuir com uma pesquisa, essas pessoas acabam 

sendo mais vistas como objetos que fornecem dados, e quase nunca podem de fato agir no curso 

da pesquisa com a qual estão contribuindo. 
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Figura 7 - Esquema da metodologia proposta 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Por fim, podemos considerar que essas metodologias têm potencial transformador, 

permitindo o fortalecimento de pessoas e formação de alianças e afetividades, uma vez que as 

narrativas colaborativas permitem que as participantes se reconheçam umas nas histórias das 

outras, fortalecendo vínculos, gerando empatia e desencadeando o interesse das participantes 

pelas atividades, que costumam avaliar esses momentos como libertadores e propositores de 

vivências mais humanas e afetivas no ambiente acadêmico. 

 

Figura 8 - Esquema dos efeitos da metodologia 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Considerando a relação dessa metodologia com o horizonte decolonial, é importante 

notar que embora este trabalho ainda siga uma estrutura acadêmica que inclusive não permite 

uma escrita coletiva, de modo que não posso compartilhar a etapa da produção da tese com as 

participantes, algumas mudanças são importantes para no mínimo começar a questionar 

algumas posições dadas como certas na academia e na produção do conhecimento científico.  
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O fato de trabalhar com metodologias narrativas que já são usadas há algum tempo pelas 

feministas, por exemplo, e que autoras como Keating e Busch usaram para trabalhar com 

mulheres migrantes e pessoas em zonas de conflito, permite um movimento mais circular das 

interações, algo que busca, de alguma maneira, dialogar mais com as cosmologias dos povos 

tradicionais quilombolas, grupo ao qual as participantes desta pesquisa pertencem.  

Mas como coloca Rivera Cusicanqui (2010), não é possível haver um pensamento 

decolonial sem ação e sem uma prática descolonizadora. Então, acredito que uma metodologia 

dialogada em que as participantes possam opinar e propor as atividades que atendam aos seus 

interesses mais imediatos pode ser uma proposta importante para as pesquisas acadêmicas que 

se propõem decoloniais, pois embora a pesquisa em si busque resultados que possam oferecer 

benefícios para as participantes, como no caso desta que busca discutir hierarquias raciais e 

linguísticas na universidade como forma de gerar material que possa ajudar nas melhorias de 

políticas afirmativas, esses resultados podem ser de longo prazo.  

A pesquisa que busque identificação decolonial não pode querer ser neutra nem se dizer 

puramente acadêmica sem interesses políticos. Ela precisa ter preocupações políticas e se 

possível executar ações práticas em direção ao horizonte decolonial.        

Avaliando a efetividade dessa metodologia, é importante observar que ela foi moldada 

especialmente para o contexto desta pesquisa, de modo que trouxe como novidade o cruzamento 

de várias oficinas diferentes, como a do retrato linguístico e da linha da vida propostas por mim 

e a da boneca Abayomi e de escrita de projeto e artigo científico propostas pelas participantes. 

Isso mostra que o trabalho etnográfico permite que cada pesquisa seja desenhada de acordo com 

o próprio contexto e isso viabiliza que mais demandas sejam atendidas, tanto a busca pelas 

respostas das perguntas de pesquisa quanto os interesses das pessoas que com ela colabora.   

Portanto, defendo a etnografia crítica como perspectiva, um modo de enxergar a 

pesquisa, e não apenas como procedimentos específicos. Trata-se de uma forma de olhar a 

pesquisa alinhada à visão de Haraway (1995, p. 31) sobre conhecimentos situados e 

corporificados, vinda das inquietações da teoria feminista ao pensar uma “outra” ciência, “a 

ciência e a política da interpretação, da tradução, do gaguejar e do parcialmente compreendido.” 

Uma prática científica crítica de pessoas múltiplas que oferece uma visão de grande potencial 

para os estudos contemporâneos da linguagem. 

Agora que temos um panorama amplo sobre o campo de pesquisa e os pressupostos 

metodológicos que adoto, conhecendo também a maneira como a metodologia foi empregada 

e os detalhes do material obtido a partir desse trabalho de etnografia, cabe um olhar mais 

detalhado para os dados da pesquisa, articulando-os com a teoria discutida no capítulo 1. 
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CAPÍTULO 3 MUITAS LINGUAGENS: LÍNGUA-AFETO E PERTENCIMENTO  

  
Se você quer mesmo me ferir, fale mal da minha língua. 

A identiddade étnica e a identidade linguística são unha 

e carne – eu sou minha língua. Eu não posso ter orgulho 

de mim mesma até que possa ter orgulho da minha 

língua. 

 

Gloria Anzalduá 
 

 

3.1 Intenções e limites de uma perspectiva etnográfica anti-hegemônica 

 

Neste capítulo e no seguinte, apresento uma compilação de dados multimodais 

produzidos em diferentes momentos do trabalho de campo, buscando uma articulação com as 

reflexões teóricas apresentadas no capítulo 1 e as reflexões produzidas pelas participantes e por 

mim durante a realização das atividades.  

Pensando na proposta desta pesquisa, de situar o conhecimento e buscar a realização de 

uma etnografia contra-hegemônica sob uma perspectiva decolonial de produção do 

conhecimento, trabalharei as categorias teóricas selecionadas sob o guarda-chuva das categorias 

êmicas apresentadas pelas participantes8 em nossas interações. Isso porque a proposta desta 

pesquisa é justamente buscar as percepções e definições das participantes sobre língua e 

linguagem, de modo que priorizar as suas perspectivas é a forma mais coerente de refletir sobre 

esses dados, além de propor uma inversão da lógica de uma vertente hegemônica da pesquisa 

linguística de priorizar as categorias teóricas e apresentar dados como forma de validar as 

afirmações teóricas, tendo neste sentido uma visão representacional da linguagem.  

Como já discuti na introdução desta tese, assumo aqui uma visão performativa da 

linguagem, na qual a língua é compreendida como ação e como uma maneira de fazer coisas 

no mundo. Uma visão performativa no sentido das interpretações feitas por Derrida, 

Rajagopalan e Joana Plaza Pinto sobre a teoria de Austin, uma teoria radical dos atos de fala 

que considera as complexidades de quem fala e considera o ato da linguagem como um ato que 

opera uma ação no mundo (PINTO, 2002). Assumo com Borges e Melo (2019) que hierarquias 

sociais como o racismo são construídas performativamente na língua. 

 

O racismo, estrutural e estruturante (FANON, [1952] 2008), bem como manifestações 

discriminatórias – contra as mulheres, por exemplo – são construídos pela linguagem. 

Assim, o racismo e quaisquer formas de discriminações são construções situadas 

 
8 Agradeço à professora Kassandra Muniz e ao professor André Marques do Nascimento pelas sugestões de 

reorganização das categorias de análise na banca de qualificação desta tese. Contudo, assumo todas as 

responsabilidades pela estrutura de análise e ideias apresentadas neste capítulo.  
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histórica, social, cultural, discursiva e performativamente. Ao produzirmos e/ou 

reproduzirmos textos racistas, estamos realizando ações pela linguagem [...] 

(BORGES; MELO, 2019, p. 5).  

 

Assim, muitas das categorias êmicas das participantes apresentadas em nossas reflexões 

sobre linguagem são acionadas por metapragmáticas e se ancoram em ideologias linguísticas 

diversas que estão em circulação. De forma que tais metapragmáticas indiciam as ideologias de 

linguagem presentes no cotidiano que produzem e reforçam hierarquias sociais sob o pretexto 

de determinadas hierarquias linguísticas.  

O trabalho com oficinas biográficas, como a oficina do retrato linguístico (BUSCH, 

2010, 2012, 2017) e a oficina da linha da vida (DIAS, A., 2019; DIAS, PINTO, GONÇALVES, 

2021), associado à geração de dados em outras oficinas e atividades propostas pelas 

participantes sob a perspectiva da etnografia multissituada (BRIGGS, 2007), possibilitou a 

obtenção de um material multimodal composto por imagens, material escrito e gravação de 

áudio.   

Como já mencionado em mais detalhes no capítulo metodológico, o material bruto é 

composto por: material impresso e imagem dos produtos das oficinas; treze arquivos de áudio 

entre oficinas, eventos e entrevistas individuais, totalizando 25h05min16seg de gravação; 

anotações em caderno de campo; imagens como cartazes, fotos, prints de tela de conversas em 

aplicativos de mensagens ou redes sociais.  

Devido ao contexto de crise sanitária causado pela deflagração da pandemia de Covid-

19 no início do ano de 2020 no Brasil, o que levou a medidas de isolamento social, não foram 

realizadas entrevistas individuais com todas as participantes. Isso porque os dados gerados para 

esta pesquisa foram produzidos majoritariamente no decorrer do ano de 2019 e havia previsão 

para a realização de mais algumas atividades em 2020, o que não foi possível realizar de 

maneira presencial por conta do isolamento social.  

Existia a possibilidade de pensar em readaptar atividades como entrevistas para o meio 

online, algo que se colocou como um impasse para mim nos primeiros meses de 2020, quando 

não sabia se deveria ou não prosseguir de forma online diante da situação tão nova e incerta 

que todas nós vivíamos e sem perspectivas da retomada de atividades presenciais. O fato é que 

ainda estamos em isolamento social, apesar da retomada de algumas atividades, que não 

incluem a maior parte das acadêmicas, no fim do ano de 2021, momento em que finalizo a 

escrita desta tese.  

Portanto, optei por me concentrar nesses dados que já haviam sido gerados, já que a 

centralidade do trabalho de campo desde o início é na geração de materiais coletivos, de forma 
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que considerei mais pertinente não sobrecarregar as participantes e nem a mim mesma com 

convites para entrevistas online, pois elas já tinham que participar de suas aulas online, além de 

outros tipos de interações pessoais remotas, modalidade que por muito tempo foi a única forma 

de manter relações sociais com pessoas de nosso convívio social. Contudo, isso não impediu 

que eu continuasse mantendo contato com a maioria delas por redes sociais e aplicativos de 

mensagens desenvolvendo agora outros tipos de interações e relações que ocorrem até hoje, 

inclusive o estreitamento de alguns laços afetivos.   

Assim, o tipo de material gerado, sobretudo por meio do trabalho com as narrativas 

possibilitadas nas oficinas, de maneira direcionada ou livre, permite que as participantes possam 

tecer narrativas sobre diversos momentos de suas vidas. 

Conforme aponta Ochs (2006, p. 269), as “narrativas são centrais para tecer a estrutura 

da vida social, pois forjam e sustentam relações sociais e constroem mundos da vida 

compartilhados.” Elas são dialógicas e podem ser contadas em coautoria, envolvendo processos 

cognitivos complexos. 

Narrativas permitem o acesso à memória e são sequencialmente organizadas por quem 

as conta, narrando suas experiências, em termos de tempo que organizam o passado, articulado 

ao presente e à antecipação de um futuro, permitindo uma reflexão sobre a própria biografia. 

Para Ochs (2006, p. 285) 

 

A narrativa pessoal torna-se uma forma de refletir sobre a experiência e dar-lhe forma 

autobiográfica. Narrar a experiência pessoal nos permite reconciliar como nós (e 

outros) nos comportamos no passado e como nos projetamos (e aos outros) em um 

futuro ainda não realizado com a autocompreensão atual. Ou seja, narrar experiências 

é uma forma de criar um senso de continuidade do eu. Isso é ainda mais verdadeiro 

considerando que a maioria das narrativas pessoais se concentra em experiências que 

perturbam as expectativas de vida dos contadores.    

  

Aya Okofor, que propôs e conduziu a oficina da Boneca Abayomi, e que além de 

participante desta pesquisa também é uma pesquisadora e teórica acadêmica, compartilha dessa 

reflexão durante a condução da oficina, quando ela nos explica as diferentes narrativas sobre a 

origem da oficina e como todas têm sua importância, tocam de alguma forma e precisam ser 

respeitadas. 

 

Excerto 1 9 

JO: como é que é o nome africano dessa boneca Aya? 

AO: Abayomi 

JO: Abayomi 

 
9 As convenções utilizadas para as transcrições foram apresentadas no Quadro 1 na página 131. 
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AO: é 

JO: e cê sabe a origem desse nome africano? 

AO: diz que é bantu  

JO: a:: 

AO: aí: significa encontro precioso  

JO: ai que lindo ein 

AO: é, aí tem uma narrativa que fala que as mulheres negras quando 

estavam escravizadas no navio negreiro elas cortavam né as barras 

das saias e faziam com- apenas com nós (.) é: por isso que ela é 

feita toda de nó né só que a: 

JO: pra economizar tecido também né 

AO: é e também não tinha né pegava ali  

JO: sim 

AO: tava lá no navio negreiro né e também pra elas acharem elas 

depois, encontrar se- seus parentes (.) caso né é: desse pra: pra 

achar assim mas só que a: que a (nome omitido) conta outra narrativa 

que é de mil novecentos e oitenta movimento negro que uma mulher 

começou a fazer a partir de uma espiga de milho as bonecas e tal, 

mas eu acredito na narrativa do navio negreiro porque eu acho que as 

pessoas trouxeram pra cá de alguma forma 

JO: umrum  

AO: se não foi no navio foi em algum momento do período escravocrata 

(.) aí eu tenho uma dificuldade pra aceitar essa narrativa que ela 

conta (.) mas assim respeito (.) porque essa também toca né eu falei 

pra ela- porque ela fala que é muita do:r muito sofrimento eu falo é 

mas toca também 

Legenda: AO = Aya Okofor; JO = Joana. 

Fonte: Oficina da boneca Abayomi, Acervo da pesquisa, 03/10/2019. 

 

Apesar de Aya se identificar mais com uma narrativa sobre a origem da boneca, ela 

afirma reconhecer a importância de outras narrativas que surgem em torno da oficina, inclusive 

porque é possível que as diferentes narrativas estejam ancoradas em diferentes momentos, de 

modo que as narrativas vão surgindo e se modificando de acordo com quem conta e com as 

condições existentes para que sejam contadas. 

Antes de apresentar mais dados e iniciar a análise com foco nas categorias elegidas, 

retomarei aqui o objetivo principal e os específicos desta pesquisa, para não perdermos de vista 

as questões sobre as quais serão refletidas neste capítulo, para lembrarmos as questões que 

foram colocadas no início deste trabalho etnográfico. 

Como o objetivo principal é identificar as ideologias linguísticas mobilizadas nas 

interações de jovens migrantes quilombolas universitárias por meio de recursos 

metapragmáticos de diferenciação e hierarquização linguísticas, busquei como objetivos 

específicos descrever esses recursos metapragmáticos e descrever quais ideologias linguísticas 

eles acionam, discutindo como tais recursos metapragmáticos diferenciam e hierarquizam 

linguisticamente jovens quilombolas cotistas em contexto universitário e as estratégias de 

construção, reforço e contestação de ideologias linguísticas acionadas pelas participantes. 
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Assim, de maneira sintética, o problema que pretendo discutir aqui é: que ideologias 

linguísticas são mobilizadas nas interações de jovens migrantes quilombolas no espaço 

universitário? Como recursos metapragmáticos podem marcar diferenciação e hierarquização 

linguísticas em interações entre jovens quilombolas em situação de migração para a 

universidade, construindo, reforçando ou contestando ideologias linguísticas?  

Ao fim da análise traçarei algumas reflexões que me levarão a defender a tese de que as 

mulheres negras quilombolas enfrentam a hierarquização linguística e racial de seus corpos, 

mas com a língua-afeto elas também resistem e reexistem nesses espaços, levando seus saberes 

ancestrais e aliando-os aos saberes adquiridos na universidade, além de contestarem 

frequentemente ideias pré-estabelecidas nesses ambientes que são colocadas como forma de 

reificar o status quo da academia e discriminar tudo aquilo que não se adéqua a ele.  

As ideologias linguísticas se intersectam com as ideologias raciais (PINTO, 2018a) e 

produzem hierarquias de identidades no espaço acadêmico de maneira a excluir corpos não 

hegemônicos desses espaços. Apesar da hierarquização, essas mulheres se colocam e agem 

contra essas hierarquizações. No decorrer dos dois capítulos de análise – este e o próximo, 

pretendo apresentar melhor a maneira como isso se dá por meio da argumentação que será 

construída na análise de dados. 

Em minha argumentação que se seguirá nos próximos capítulos, pretendo mostrar como 

essas ideias são perpetuadas e atualizadas como uma maneira de desautorizar os conhecimentos 

e existências de mulheres negras quilombolas na universidade e como elas reagem a essas 

hierarquizações.  

Partindo do olhar para o material empírico, foram observadas algumas categorias 

teóricas que podem ser úteis para o trabalho analítico. As duas categorias linguísticas que utilizo 

são aquelas que estavam em meu horizonte desde o início da pesquisa por estarem na base das 

perguntas que fiz no começo desta empreitada. Quando comecei este projeto, influenciada por 

minha orientação teórica como linguista e pelo projeto de pesquisa que minha orientadora 

estava desenvolvendo, eu queria saber como as ideias que as pessoas têm sobre língua impactam 

nas hierarquias sociais, e como a reiteração dessas ideias pode ajudar a criar, manter e perpetuar 

as desigualdades. Por isso, desde o início eu pensava em lidar com os conceitos de ideologias 

linguísticas e de metapragmáticas. 

Além disso, eu também sabia que raça e racismo seriam categorias necessárias para este 

trabalho, pois em um país racista e racializado como o Brasil é impossível debater questões 

sociais com seriedade sem passar pela discussão racial, e como eu convidaria estudantes negras 

quilombolas para participar da pesquisa e eu mesma sou reconhecida como uma pesquisadora 
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branca, certamente essa categoria seria necessária para análise, já que além das pessoas negras 

serem quem sofrem com o racismo no Brasil, nossas interações seriam sempre atravessadas por 

esse encontro racializado e estruturalmente desigual. Mas como o ofício da pesquisadora é 

perguntar e aprender com as pessoas sobre os aspectos que deseja entender melhor, eu aprendi 

com as participantes da pesquisa, que também são acadêmicas e pesquisadoras, assim como eu, 

sobre as outras categorias que precisaria levar em conta nesta pesquisa, que são o afroafeto e as 

redes afro-indígenoafetivas, que inclusive dialogam muito bem com o conceito de reexistência 

de Ana Lúcia Silva Souza, como a professora Kassandra Muniz me ensinou após a leitura do 

material desta pesquisa que foi produzido para o exame de qualificação de tese.        

Para facilitar a compreensão da análise apresentada neste capítulo 3 e no capítulo 4, 

retomarei muito brevemente alguns dos conceitos que foram trabalhados no capítulo 1 e que 

serão utilizados na análise. Em seguida, passarei para a apresentação do material gerado 

discutindo o problema de pesquisa aqui levantado. Os conceitos que serão retomados aqui, por 

terem se mostrado adequados para tentar explicar os problemas de linguagem colocados, são: 

raça e racismo (ALMEIDA, 2019; MORRISON, 2019), ideologias linguísticas (IRVINE, 2000; 

IRVINE; GAL, 2000; GAL, 2005), metapragmáticas (SILVERSTEIN, 1979; SIGNORINI, 

2008), afeto (POVINELLI, 2016; MCELHINNY, 2010) / afroafeto (QUINTILIANO, 2019), 

redes afro-indígenoafetivas (QUINTILIANO, 2019) e reexistência (SOUZA, 2011). 

Raça e racismo são categorias amplas e que perpassam todo o material empírico gerado 

se interseccionando com todas as outras categorias que também intersectam entre si. 10  É 

importante pensar em racismo/raça como categoria nesta pesquisa, pois como já discuti no 

capítulo teórico são as pessoas negras que sofrem a violência do racismo em sociedades 

racializadas como a nossa, moldadas pela Modernidade e pela colonialidade do poder. O 

racismo e seus efeitos fazem parte da estrutura das sociedades forjadas na colonialidade. 

Almeida (2019) e Morison (2019) foram referências muito importantes para esta discussão 

trazida no capítulo 1. 

 
10 O conceito de interseccionalidade foi cunhado por Kimberlé Crenshaw em 1989 e desenvolvido no pensamento 

feminista negro por autoras como Patrícia Hill Collins. “Adotando nisto o ponto de vista de Crenshaw, 

frequentemente e por engano, pensamos que a interseccionalidade é apenas sobre múltiplas identidades, no 

entanto, a interseccionalidade é, antes de tudo, uma lente analítica sobre a interação estrutural em seus efeitos 

políticos e legais. A interseccionalidade nos mostra como e quando mulheres negras são discriminadas e estão 

mais vezes posicionadas em avenidas identitárias, que farão delas vulneráveis à colisão das estruturas e fluxos 

modernos.” (AKOTIRENE, 2019, p. 37). Esse conceito está bem trabalhado e pode ser mais bem compreendido 

no livro Interseccionalidade da pesquisadora brasileira Carla Akotirene (2019). Aqui esse conceito não foi 

utilizado como categoria, mas considero a intersecção na sobreposição das hierarquias linguísticas, sociais e raciais 

(PINTO, 2018a) e também entendo que pensadoras negras brasileiras como Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez 

já tratavam de intersecção ao analisar a sobreposição das opressões de raça, gênero e classe sobre a mulher negra, 

ainda que elas não tenham utilizado o termo em suas obras.       
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Categorias como ideologias linguísticas e metapragmáticas servem para pensar nas 

concepções que temos sobre língua/linguagem e como tais ideologias são expressas 

metapragmaticamente como uma maneira de avaliar, criar regularidades e arregimentar práticas 

linguísticas (SIGNORINI, 2008), criando e mantendo hierarquias sociais, de forma que elas se 

interseccionam com as categorias sociais. Como aponta Susan Gal (2005), as ideologias 

linguísticas nunca são só sobre a língua, na verdade “Elas postulam relações estreitas entre 

práticas linguísticas e outras atividades sociais e têm propriedades semióticas que fornecem 

insights sobre o funcionamento das ideologias em geral” (GAL, 2005, p. 24).   

De forma que as ideologias linguísticas materializadas em metapragmáticas não são 

somente sobre a língua, na maioria das vezes elas são mobilizadas para constituir diferenças 

(IRVINE; GAL, 2000), outras para perpetuar desigualdades e manter hierarquias sociais, como 

as hierarquias raciais e racistas, por exemplo (ROSA, 2019; NASCIMENTO, 2019). 

Tais ideologias, contudo, não são um aspecto necessariamente negativo nem uma visão 

deturpada da realidade, pois como nos colocam as autoras, todas as pessoas têm ideias sobre 

língua e linguagem, sejam elas leigas ou especialistas, e são essas ideias que moldam nossa 

ação no mundo (IRVINE; GAL, 2000), é impossível estar no mundo de maneira neutra sem 

nenhuma ideologia e com uma visão objetiva de todas as coisas. Assim, devo dizer que como 

linguista também tenho minhas próprias ideologias de linguagem e que isso com certeza tem 

influência sobre as pesquisas que faço, desde a escolha do tema até a própria análise de dados. 

Logo, é preciso entender que não devo analisar apenas ideologias de linguagem que enxergo 

nas narrativas e interações das participantes, mas também aquelas que carrego comigo, que 

aparecem em minhas interações com elas e que uso no trabalho de análise linguística, algo com 

certeza bem difícil de ser feito, já que olhar para si mesma e analisar as próprias práticas não é 

uma tarefa fácil.    

Dentre as ideologias linguísticas que pude identificar no material empírico, pode-se 

destacar as seguintes: Ideologias linguísticas de monolinguismo; Ideologias linguísticas de 

padronização; Ideologias de déficit no ensino público; Ideologias raciolinguísticas; Ideologias 

linguísticas de grafocentrismo; Ideologias linguísticas de nomenclatura. Tais ideologias não são 

somente minhas ou somente das participantes da pesquisa, mas com certeza são ideologias em 

circulação na nossa sociedade e têm papel importante na forma como ela é moldada e funciona.  

A categoria afeto/afroafeto, que é tratada na literatura e que tive acesso ao estudar 

pesquisas de mulheres negras e quilombolas, como Quintiliano (2019), é importante para 

observar as redes de afeto funcionando como forma de fortalecimento e resistências dessas 

mulheres negras diante de todas as violências que o racismo estrutural (ALMEIDA, 2019) 
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impõe a elas em todas as esferas da vida, inclusive no acesso ao ensino superior e à pesquisa 

científica. Aliada à categoria afeto, as redes afro-indígenoafetivas (QUINTILIANO, 2019) são 

importantíssimas para entender as estratégias de contestação de ideologias linguísticas e de seus 

efeitos por parte das participantes da pesquisa.    

Ana Lúcia Silva Souza (2019), em sua pesquisa sobre a cultura Hip Hop, observou que 

mais do que resistência, as/os participantes de sua pesquisa reexistem nos espaços por onde 

circulam, reexistência esta que também foi observada no contexto desta pesquisa, contribuindo 

para a elaboração da tese apresentada de que na universidade pública que foi o contexto desta 

pesquisa as mulheres negras quilombolas enfrentam a hierarquização linguística e racial de seus 

corpos, porém isso não ocorre de forma passaiva, pois elas se colocam e contestam tais 

hierarquizações. Com a língua-afeto elas também resistem e reexistem nesses espaços, levando 

seus saberes ancestrais e aliando-os aos saberes adquiridos na universidade, contestando 

frequentemente ideias pré-estabelecidas nesses ambientes que são colocadas como forma de 

reificar o status quo da academia e discriminar tudo aquilo que não se adéqua a ele. Mais do 

que letramentos de resistência, as mulheres quilombolas operam letramentos de reexistência 

(SOUZA, 2019) nesses espaços, letramentos ancestrais que vão muito além dos letramentos 

acadêmicos tradicionais.   

Após essa breve retomada das categorias teóricas já trabalhadas anteriormente e que têm 

ajudado a compreender as dinâmicas interacionais do grupo que participou desta pesquisa - 

acadêmicas negras quilombolas na condição de participantes e eu, uma acadêmica branca não 

quilombola, na condição de pesquisadora - passo especificamente para a análise a partir das 

categorias êmicas suscitadas pelas participantes no decorrer do processo de pesquisa.  

Nas próximas seções deste capítulo e no capítulo 4 apresentarei de forma mais 

sistemática como essas categorias analíticas abordadas aqui brevemente ajudam a sistematizar 

os dados gerados para esta pesquisa. Os dados apresentados na análise se concentram 

principalmente nas atividades do trabalho de campo que foram gravadas em áudio, com foco 

nas duas oficinas de retrato linguístico que foram realizadas - uma no dia 03 de maio de 2019 

e a outra no dia 30 de setembro de 2019; em duas reuniões do grupo das participantes na qual 

ministrei uma oficina de leitura de edital e preparação de projeto, nos dias 01 de junho de 2019 

e 08 de junho de 2019; na oficina da linha da vida, realizada no dia 31 de outubro de 2019; na 

oficina de artigo científico ministrada pela professora Joana Plaza Pinto, que ocorreu dia 15 de 

junho de 2019; e na oficina da boneca Abayomi ministrada por Aya Okofor, participante desta 

pesquisa, realizada dia 03 de outubro de 2019. 
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Devo dizer que apresentar esta análise na estrutura em que se encontra agora não foi 

tarefa fácil para mim, pois tive que romper em certa medida com muitas das minhas próprias 

ideologias linguísticas e sobre como fazer pesquisa, herdadas do modelo eurocêntrico de ciência 

e que leva muitas/os de nós linguistas a estabelecer análises classificando os dados dentro de 

categorias linguísticas já estabelecidas pela teoria. Por mais que eu reconheça os aspectos 

inovadores da metodologia utilizada, que relega aos sujeitos a autoridade de nomear seus 

repertórios, considero importante mencionar que eu mesma percebi em mim a forte presença 

da ideologia da nomenclatura, buscando de alguma forma separar esses nomes trazidos por elas 

em categorias que atendessem minhas expectativas.  

Essas minhas ideologias podem ser destacadas, por exemplo, pelo fato da impressão que 

tive de que a oficina do retrato linguístico trouxe mais elementos além da reflexão sobre a língua 

quando foram feitas reflexões sobre os afetos e sentimentos. Em uma análise mais cuidadosa, 

eu percebi que afeto e língua estavam muito relacionados nas falas e vidas das participantes, 

mas ainda assim eu queria separar essas categorias, o que me levou a muitas dificuldades, pois 

o tempo todo eu estava tentando separar as categorias relacionadas à língua e ao afeto, mas as 

participantes da pesquisa estavam juntando essas categorias em suas reflexões sobre o que 

vivem.  

Encontro aqui um conflito entre nossas visões que se chocaram por nossas diferenças 

de posições. Ainda que sejamos todas mulheres acadêmicas, elas carregam consigo 

conhecimentos de sua ancestralidade, enquanto eu carrego comigo conhecimentos herdados da 

branquitude e do eurocentrismo que afasta as pessoas de sua ancestralidade em nome de uma 

vivência mais individualista e em busca de um conhecimento dito objetivo ligado a uma 

concepção ocidental do conhecimento.  

Atribuo esse olhar em parte à minha própria formação acadêmica inicial em uma 

linguística mais estrutural, e também à minha condição de mulher branca e que muitas vezes 

não percebe a condição da branquitude como hegemônica e mainstream nas pesquisas 

acadêmicas, assumindo uma posição menos questionadora. Isso porque as mulheres 

participantes desta pesquisa também passaram pela educação formal e adentraram o mesmo 

espaço acadêmico que eu, porém a presença delas nesses espaços se dá de forma diferente da 

minha, com diferentes vivências. O posicionamento delas nesses espaços é muito mais 

questionador das estruturas e do que está posto como hegemônico. Isso pode ser notado ao 

observar como as mulheres negras têm movimentado a academia, realizando pesquisas, 

questionando estruturas postas e com suas presenças nesses espaços, mostrando para a 

branquitude que existem outras formas de pensamento científico.  
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É possível, e até mesmo bem provável, que existam outros conflitos em nossas formas 

de olhar para as reflexões linguísticas e que não fui capaz ainda de enxergar, isso porque, como 

aponta Mary Luise Pratt (1991), nossas análises vão depender dos trabalhos de linguagem que 

queremos ver ou que queremos ver primeiro, ou ainda daquilo que se pode ver, considerando 

nossas próprias ideologias e condições de visão de mundo.  

Por isso, não tenho a pretensão nem a ousadia de dizer que trago o olhar das participantes 

nesta análise, pois mesmo que eu tente romper e questionar minhas próprias ideologias, não é 

possível alcançar uma neutralidade ou verdade absoluta e nem ver com os olhos da outra. 

Contudo, questionar ideologias hegemônicas é um começo, mas certamente uma tarefa que 

pode levar anos de aprendizado. Também é um começo entender que temos muito o que 

aprender com as nossas participantes de pesquisa, não só quando são acadêmicas como as desta 

pesquisa, muito mais do que poderíamos eventualmente contribuir com elas. É essencial 

entender que quando se faz pesquisa com pessoas se aprende muito mais do que se pode 

devolver em forma de trabalho final ou tese. Como ouvi em uma live, transmitida no canal do 

Youtube da Associação de Linguística Aplicada do Brasil – ALAB em 2020, intitulada Ciência 

com povos indígenas: princípios e metodologias: “todo mundo tem o que aprender e todo 

mundo tem o que ensinar”. Esta frase dita pela professora e pesquisadora Letícia Fraga é de 

fato muito verdadeira e deve ser levada para a vida de quem faz pesquisa.    

Por isso, devo dizer que esta análise apresenta o meu olhar de pesquisadora acadêmica 

branca empenhada com a causa antirracista, mas assumo minhas limitações e sei que ela poderia 

ser feita de outra forma. Sei também que contar com a colaboração das participantes foi 

fundamental para que eu pudesse ter um olhar menos hegemônico sobre os dados. Ainda, como 

aponta Donna Haraway (1995), só a perspectiva parcial pode oferecer alguma racionalidade, e 

isso não exime da responsabilidade pela geração do conhecimento, mas abre as possibilidades 

para aprendermos a ver e “podemos nos tronar responsáveis pelo que aprendemos a ver” 

(HARAWAY, 1995, p. 21). A perspectiva parcial nada mais é do que o reconhecimento de que 

o conhecimento objetivo é somente uma criação do pensamento ocidental e romper com isso 

não coloca em dúvida a qualidade da pesquisa científica, mas a torna mais responsável. 

Portanto, o que busco é lidar com esta pesquisa e com seus resultados de maneira mais 

responsável.      

Dentre muitas coisas que aprendi com as participantes no decorrer desta pesquisa, posso 

dizer que aprendi com elas a olhar, ou pelo menos tentar olhar, para as coisas de maneira menos 

fragmentada, compreendendo os fenômenos linguísticos e sociais como um todo nem sempre 

coeso, às vezes aparentemente caótico, mas que apresentam ordenamentos diversos, não 
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necessariamente dentro de uma lógica ocidental, mas um ordenamento que leva aos 

acontecimentos, sendo a linguagem performativa e elemento que faz as coisas acontecerem no 

mundo.   

 

3.2 “Eu tenho muitas linguagens” 

 

A riqueza do material gerado de maneira multissituada permite perceber que as pessoas 

refletem e falam sobre língua em situações variadas. A língua e os repertórios são objetos de 

reflexão constante em diversos contextos em que foram gerados os dados para esta pesquisa. 

Evidentemente, algumas oficinas biográficas, sobretudo a do retrato linguístico, incentivam 

uma maior reflexão sobre o tema e sugerem que as práticas linguísticas sejam nomeadas. Em 

outros encontros, como na oficina de leitura de edital, de escrita de projeto, de artigo e da linha 

da vida a reflexão linguística e as avaliações metapragmáticas também ocorrem, com outras 

formas e ênfases. O que todas essas oficinas têm em comum é o espaço onde foram realizadas 

– a universidade – e o fato de lidarem com temáticas que de alguma maneira se associam com 

esse ambiente e com os tipos de letramento que nele circulam, um lugar onde uma performance 

linguística parametrizada pela escrita é altamente valorizada, já que nesses espaços circulam 

ideologias de grafocentrismo por meio de metapragmáticas diversas.   

Vários são os momentos em que a língua é objeto central de avaliação e tema das 

interações entre as participantes e a pesquisadora. Vários são também os objetos dessas 

avaliações, de modo que as participantes avaliam muitas vezes a natureza heteroglóssica 

(BUSCH, 2010) de seus repertórios, como no excerto 2 abaixo em que a participante Mariana 

avalia que possui muitas linguagens. 

 

Excerto 2 

MA: hum Victoria que bonitinho 

VI: (     ) 

MA: tadinho do meu tem muitas mágoas aqui @@ mágoas não muita:s é:: 

tendências em questão da linguagem muitas linguagens    

Legenda: MA = Mariana; VI = Victoria. 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

No excerto acima, as participantes estão fazendo a atividade do retrato linguístico, e 

enquanto pinta o seu desenho, Mariana avalia que o desenho da colega Victoria está bonito. Em 

seguida, Mariana avalia o próprio retrato que está produzindo, dizendo em um primeiro 

momento que ele possui muitas mágoas. Ela refaz sua avaliação em seguida, dizendo que não 
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são mágoas, mas são muitas tendências no que se refere à linguagem e em seguida, ela 

reconstrói sua avaliação, dizendo que são muitas linguagens.  

Toda essa construção elaborada por Mariana, acerca de seu retrato, mostra que em um 

primeiro momento ela relaciona as suas práticas a um afeto, fazendo a conexão de suas práticas 

com mágoas, que são múltiplas. Em seguida, ela refaz sua avaliação passando para um nível 

mais próximo ao linguístico quando diz que seu retrato possui muitas tendências no que se 

refere à linguagem. Por último, ela passa para um nível estritamente linguístico e conclui que 

são muitas linguagens, chegando a uma avaliação metapragmática explícita de suas práticas 

linguísticas como múltiplas. Dessa forma, podemos perceber como Mariana identifica a 

heteroglossia em suas práticas. Nesse excerto já é possível ver uma espécie de borrão entre 

língua e afeto (muitas mágoas e muitas linguagens) numa relação língua-afeto indissociável.   

Em vários momentos, Mariana avalia essa heteroglossia como confusa, como no excerto 

3, em que ela avalia seu retrato como algo confuso, enquanto Victoria e eu argumentamos que 

cada momento pode gerar um retrato diferente, contando nossas experiências anteriores com a 

oficina. 

 

Excerto 3 

MA: esse azul é lindo 

VI: é muito bonito 

DU: ( ) pintar tudo não? 

VI: eu? 

MA: e passar a limpo @@@ 

VI: eu vou pintar tudo só que eu tô começando tipo: (1) 

TH: às vezes cê não precisa colocar também só as práticas que você faz 

mas pode ser também que você vê que você está em contato 

VI: pode ser também o que representa 

TH: anrram 

MA: [eu tô fazendo assim (.) aleatório porque eu não entendi direito  

TH: [tem muitas possibilidades   

TH: @@@ 

MA: é sério 

TH: mas cê acha que não entendeu mas cê entendeu porque: tem várias 

formas assim não tem uma receita eu dou as instruções mas aí você pode 

fazer do jeito que você acha tem muitas opções de fazer eu fiz esse 

retrato outra vez como participante assim a Joana tava dando a oficina 

e eu participei (.) então eu nem lembro direitinho como que eu fiz eu 

tô fazendo outra coisa 

VI: o outro que eu fiz eu saí pintando assim (.) uns risquinhos de 

cada cor 

TH: anrram 

VI: depois eu fui @@@ 

TH: tá vendo a Victoria já fez e tá fazendo diferente- 

MA: não mas olha o meu olha aqui (barulho de papel) 

TH: porque- 

MA:o meu não tá tendo muito assim ele tá: ele tá: coita:do @@ 
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TH: porque é muito do seu momento também né o que vem na sua cabeça 

naquele dia o que cê tá sentindo por isso que a Victoria lembrou de 

sentimento eu falei que tinha a ver também 

MA: então o meu sentimento é confuso porque olha aqui olha esse desenho  

(vários risos) 

TH: tá bonito 

MA: tá confuso mas tá bom mas agora eu não consigo tirar o olho do 

dele (se referindo ao retrato do Murilo) @@@@ tá muito legal o dele tá 

muito legal 

VI: (nome omitido) fez uns cabelos lá: ele colocou o negócio do índio 

(.) muito legal 

(alguns segundos depois) 

MA: eu adorei esses riscos que você fez sabe por quê? 

VI: azul @@@@ 

MA: nã:o não é por isso não @@@ 

VI: eu nem tinha olhado não @@@@ 

MA:não é por i:sso é porque pra mim assim pra mim olhando esses riscos 

pra mim tipo eu fizer um risco desse aqui pra mim lembra muita confusão 

tá tudo muito confuso pra mim é assim eu vejo dessa forma 

MU: pra mim (  ) que é 

MA: confuso 

MU: meio confusão 

MA:é uma coisa legal né 

MU: mas é mistura e::: mobilidade 

MA: a pra mim parece que:: (   ) confusão [@@@ 

MU:                                       [@@@ 

MA: eu acho que realmente tem a ver com o que a gente tá passando (5) 

Legenda: DU: Duda; MA = Mariana; MU: Murilo; TH: Thaís; VI: Victoria.  

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

Nesse excerto nós estamos fazendo o nosso retrato e as participantes estão escolhendo 

cores que acham bonitas para usar no desenho. Elas discutem se devem pintar o desenho todo 

ou não. Eu faço uma intervenção dizendo que elas podem colocar práticas que usam ou que 

veem. Avaliando essa minha intervenção, ela certamente tinha o objetivo de contribuir com as 

instruções dadas no início, mas acaba sendo também uma maneira de dar a elas mais opções 

daquilo que eu considerava importante no momento, nomear as práticas linguísticas, como elas 

diziam não saber o que colocar eu fui dando opções de práticas que elas veem ou estão em 

contato já que na minha perspectiva naquele momento os resultados mais esperados seriam 

nomes de línguas ou variações. Para deixar um pouco mais livre eu evitei citar os nomes de 

línguas, mas minhas instruções mostram que carrego uma ideologia de nomenclatura de práticas 

e repertórios linguísticos.   

Mariana diz que não entendeu a atividade e eu argumento com ela que existem muitas 

formas de fazer, então Victoria e eu contamos experiências anteriores com a oficina, dizendo 

que cada vez que fazemos os retratos eles saem diferentes. Mariana então diz “o meu não tá 

tendo muito assim ele tá: ele tá: coita:do”, eu insisto em dizer que são muitas 

possibilidades “porque é muito do seu momento também né o que vem na sua cabeça 

naquele dia o que cê tá sentindo por isso que a Victoria lembrou de sentimento 
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eu falei que tinha a ver também”, então Mariana avalia novamente sua prática como 

confusa “então o meu sentimento é confuso porque olha aqui olha esse desenho”. 

Na transcrição dessa interação fica evidente, assim como ficará em outros excertos 

transcritos de outras interações, que há uma hierarquia nas posições que ocupamos nessa 

atividade. Ainda que eu tenha tentado deixar a atividade o mais aberta possível para que elas 

realizassem da forma que achassem melhor, Mariana demonstrou preocupação em não ter 

entendido o que era para fazer. Eu tento quebrar essa ideia com a ajuda de Victória, dizendo 

que não existe forma certa de fazer, contudo, eu ocupo constantemente essa posição de 

professora que explica a atividade, mesmo que constantemente essas hierarquias sejam 

quebradas pelas participantes como Victoria que também assumiu a posição de explicar a 

atividade por já conhecê-la, e por mim também como teremos a oportunidade de ver adiante 

em outros excertos. As estruturas de poder do ambiente acadêmico são por vezes mantidas e 

por vezes questionadas e rompidas. 

Dessa forma, tanto nesse excerto como em outros momentos, será possível notar como 

eu assumo muitas vezes essa posição mediadora nas nossas interações, pois em diversas dessas 

situações eu estou nessa posição de ministrar uma oficina, seja essa que foi proposta por mim, 

sejam oficinas demandadas por elas, como a de leitura de edital, por exemplo. Nesse excerto é 

possível notar que faço uso de modalizadores, como “às vezes” buscando assumir um papel 

menos autoritário que essa posição de mediação pode acabar desencadeando.   

Ainda nesse excerto, Mariana diz que gostou muito do desenho do Murilo, pois ela 

entende os riscos que ele utilizou como confusão. Mariana justifica porque gostou da forma 

como o Murilo colocou os riscos “porque pra mim assim pra mim olhando esses riscos 

pra mim tipo eu fizer um risco desse aqui pra mim lembra muita confusão tá 

tudo muito confuso pra mim é assim eu vejo dessa forma”. Murilo diz que ele colocou 

para significar mistura e mobilidade ao que Mariana responde rindo que para ela parece 

confusão. Entende-se, dessa forma, que a ideia de confusão não é necessariamente negativa 

para ela, pois Mariana se identifica com o desenho do Murilo por esse aspecto e diz que está 

legal. O que Mariana chama de confusão o Murilo chama de mobilidade. É importante destacar 

que o Murilo, no momento da oficina, era estudante de graduação no curso de Letras e 

integrante no grupo de pesquisa do qual eu também participo. Então ele e eu já tínhamos 

participado da oficina antes, já tínhamos discutido sobre ela com o grupo de pesquisa e 

produzimos nossos retratos influenciada/o por nossas discussões e leituras do grupo de 

pesquisa, por nossa formação em Letras e por nossos interesses na atividade.    
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Quando vai apresentar o retrato que coloriu, Mariana reforça a avaliação que fez de suas 

práticas. Antes de iniciar a apresentação ela diz: “agora eu vou (.) ai gente nem eu sei 

explicar minha confusão”. Ela também utilizou uma cor para representar essa ideia de 

confusão em seu retrato, conforme a figura 9 abaixo: 

 

 

 

 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 
  

Como pode ser visto no retrato da Mariana, além de reconhecer a multiplicidade de seus 

repertórios linguísticos e a relação língua-afeto, ela também dá nome a esses repertórios, a 

exemplo do que ela nomeou como linguagem (fala) cultural e associou à família, colorindo de 

verde-água. Mariana, assim como as outras participantes, nomearam suas práticas linguísticas 

em diversos momentos de nossas interações. A oficina do retrato linguístico é a que mais 

apresenta isso, pois proporciona um momento de reflexão e estimula as participantes a 

Legenda 

Paz interior, esperança, minha relação 
comigo mesma (cor verde) 

 

Linguagem (fala) cultural (família) (cor 
verde-água) 

 

Um pilar (amor, família, amigos de infância, 
novos amigos, ajudas) (cor laranja e 
coração vermelho) 

 

Possibilidades (cor verde) 

 

Faculdade (dificuldade em entender) (cor 
amarela) 

 

Amizade da faculdade (quebra um pouco as 
dificuldades encontradas na universidade 
(cor rosa) 

 

Confusão, dificuldades (saudade, solidão, 
carência) (cor preta) 

 

Figura 9 - Retrato linguístico de Mariana em 03 mai. 2019 
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nomearem as próprias práticas linguísticas, pois essa é a proposta da atividade. No excerto 4 

Mariana e Victoria negociam nomes de práticas enquanto colorem seus retratos.   

 

Excerto 4 

MA: eu vou escrever linguagem caipira pode ser? 

(1) 

TH: [do jeito que você quiser 

MA: [linguagem caipi[ɻ]a 

MA: posso escrever linguagem caipi:[ɻ]a linguagem caipi:[ɻ]a 

VI: pra mim a minha linguagem lá é: caipirês @@@ kalunguês é: 

quilombolês @@@ 

Legenda: MA = Mariana; TH = Thaís; VI = Victoria. 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

Em determinado momento da construção de retratos, as participantes negociam os 

nomes das práticas que vão utilizar no desenho. Mariana pergunta se pode colocar “linguagem 

caipira”, e eu respondo que ela pode colocar o que quiser. Em seguida, ela faz uma avaliação 

metapragmática mais implícita dentro da avaliação explícita que estava fazendo ao nomear a 

prática, repetindo a expressão linguagem caipira por duas vezes estilizando o uso ao empregar 

o “r retroflexo”, representado por [ɻ], conhecido como “r caipira” e que, em geral, no Brasil é 

uma iconização de variedades desprestigiadas da língua do interior do país. Mariana fala por 

duas vezes “linguagem caipi:[ɻ]a linguagem caipi:[ɻ]a”.  

Além disso, aqui novamente podemos perceber um tensionamento hierárquico na 

interação, quando Mariana pergunta se pode usar o termo. É evidente que eu ocupo nessa 

interação um duplo papel que me concede uma posição de autoridade. Em primeiro lugar sou 

uma mulher branca e ocupo a posição de pesquisadora das “letras” que faz uma pesquisa com 

mulheres quilombolas, papéis historicamente hierárquicos na produção científica ocidental, de 

modo que é possível que elas me vejam como representante desse espaço acadêmico opressor 

que muitas vezes será questionado por elas, por ser um corpo hegemônico ocupando uma 

posição hegemônica, ainda que nem sempre as mulheres tenham ocupado este espaço, as 

mulheres brancas o ocuparam bem antes das mulheres negras e ainda estão nele em maior 

número. Em segundo lugar, assumo nesta e em outras interações a posição de especialista, de 

modo que elas recorrem a mim para saber se está certo, se pode usar um determinado nome ou 

como se escreve uma palavra, por exemplo.  

Em seguida, Victoria negocia com Mariana o nome dessas práticas, dizendo: “pra mim 

a minha linguagem lá é: caipirês @@@ kalunguês é: quilombolês @@@”. Victoria faz 

uso de outra estratégia, nomeando as práticas a partir de uma relação entre o seu pertencimento 
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- mulher negra quilombola Kalunga - e os nomes de línguas. Ela utiliza um processo de 

formação de palavras com a adição do sufixo -ês, que indica pertencimento a um país ou a um 

povo, nos substantivos “kalunga” e “quilombola”, nomeando suas práticas linguísticas como 

algo além do “português”, ou mesmo do “caipirês”, para ela, a língua que usa em sua 

comunidade é uma linguagem própria e de pertencimento: “kalunguês”, “quilombolês”. 

Contudo, mesmo depois de nomear suas práticas usando o processo de formação de 

palavras mencionado acima, Victoria, em um momento posterior da oficina, pede ajuda para 

Mariana para nomear suas linguagens, como no excerto abaixo. 

 

Excerto 5 

VI: me ajuda com as minhas linguagens 

MA: ãn? 

VI: me ajuda com as minhas linguagens que eu não sei nem quais são 

(3) 

TH: é o que? 

VI: não sei nem quais são as minhas linguagens @@ 

TH: sa:be 

MA: mas eu não tô falando de linguagem não tô falando de muita coisa 

aqui 

TH: umrum 

VI: eu não sei se pode 

TH: pode aqui pode fazer o que quiser 

MA: então tá bom 

Legenda: MA = Mariana; TH = Thaís; V = Victoria. 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 
 

Ainda que Victoria demonstre tanta capacidade de reflexão sobre as próprias práticas, 

nomeando-as de forma autônoma, ela pede ajuda para Mariana e diz que não sabe quais são as 

práticas dela. Eu digo que ela sabe, e Mariana diz que está colocando outras coisas e que não 

está falando de linguagem, mas Victoria diz que não sabe se pode fazer isso, ao que eu respondo 

que pode. Novamente percebemos a interação funcionando de forma hierarquizada, pois elas 

participam ativamente da construção da oficina, mas em vários momentos como esses buscam 

uma espécie de autorização para nomear os repertórios com base em uma projeção que fazem 

sobre as minhas expectativas com a atividade. Eu tento quebrar essa hierarquia dizendo que 

elas podem fazer o que elas quiserem, algo que tive que reforçar várias vezes nas oficinas.   

Isso mostra que apesar de explicitar em diversos momentos suas práticas linguísticas e 

refletir criticamente sobre elas, Victoria não acredita que tem autoridade para atribuir os nomes 

às práticas, o que se confirma quando ela diz “eu não sei se pode” após Mariana ter dito 

que estava colocando outras coisas que não eram linguagens. Isso se reflete também no produto 

da oficina, pois o retrato produzido por Victoria nomeia a linguagem de seu povo apenas como 
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“linguagem caipira” (Figura 10). Ela não escreveu no retrato os outros nomes que usou 

enquanto falava: “kalunguês” e “quilombolês”. É interessante notar que foi Mariana quem falou 

sobre linguagem caipira, mas ela mesma não colocou esse nome em seu retrato, pois utilizou 

“linguagem (fala) cultural” para representar seus repertórios de pertencimento étnico e racial 

(Figura 9). Assim, é possível pensar que a posição de autoridade sobre o que poderia ser 

nomeado não estava sendo ocupada somente por mim na interação, como quando elas 

perguntam se podem fazer determinadas coisas na atividade, pois Mariana foi quem ofereceu o 

nome da prática utilizada por Victória em seu retrato. Há muitas continuidades e 

descontinuidades nas hierarquias interacionais presentes nos registros desta pesquisa, muitas 

hierarquias tradicionais se mantêm, mas também são quebradas com frequência.  

 

Figura 10 - Retrato linguístico de Victoria em 03 mai. 2019 

   

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

Na segunda oficina do retrato linguístico, que ocorreu no dia 30/09/2019, é possível 

perceber processos semelhantes aos da primeira oficina nas negociações dos nomes dos 

repertórios feitas pelas participantes. No excerto 6, a seguir, podemos notar o mesmo tipo de 

construção morfológica associada a pertencimento étnico e racial para nomear as práticas 

linguísticas. 

Legenda 

 

Linguagem caipira, 
saudade de casa (cor 
marrom) 
 
Linguagem acadêmica 
(cor rosa)  
 
Linguagem sentimental, 
falta de pai (cor 
vermelha)  
 
Tristeza que acompanha 
meu coração (cor preta) 
  
Esperança (cor verde)  
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Excerto 6 

AO: é: as línguas que eu tenho mais proxi- proximidade (.) bom eu 

comecei assim vou começar de cima né eu comecei na cabeça porque faz 

tempo que eu venho tentan- que eu venho tentando descobrir quem fala 

iorubá pra eu aprender falar e lá na Bahia eu vi dois homens 

discutindo em iorubá conversando em iorubá eu fiquei assim no:ssa 

sem contar que algumas palavras em iorubá vem aqui pro pretoguês né 

TH: anrram 

AO: pro quilombo- quilombês bahianês que desce pra cá   

Legenda: AO = Aya Okofor; TH = Thaís. 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 30/09/2019. 
 

Nesse excerto Aya Okofor está apresentando o retrato que produziu durante a oficina. 

Ela inicia dizendo que tem interesse em aprender iorubá e que já teve contato com a língua em 

uma viagem que fez para a Bahia. Ela justifica seu interesse concluindo que o iorubá influencia 

no “pretoguês”, “quilombês” e “bahianês”, práticas representadas por ela em seu retrato (Figura 

11). Observamos novamente o uso do sufixo -ês, que indica origem, para nomear a prática ao 

pertencimento a uma comunidade e a um povo: “pretoguês”, “quilombês”, “bahianês”.  

 

Figura 11 - Retrato linguístico de Aya Okofor em 30 set. 2019 

  

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 30/09/2019. 

 

Legenda 

Yorubá, Pahi, Cigana, 
Menhe (cor vermelha) 

 

Pretoguês, Quilombês, 
Bahianês  (cor preta) 

 

Inglês (cor verde)  

 

Francês (cor azul) 

  

Espanhol (aparece 
indicada no ombro, mas 
não aparece na legenda) 
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A nomeação do repertório como pretoguês já havia surgido antes, no encontro em que 

eu estava oferecendo uma oficina de leitura de edital e escrita de projeto para o grupo do qual 

fazem parte algumas das participantes desta pesquisa, conforme o excerto 7.  

 

Excerto 7 

TH: e agora eu tô lembrando dum artigo que eu li da Lélia Gonzalez 

cê já ouviu falar nela Aya ela- 

AO: umrum demais             [unrrum  

TH: então ela é muito boa né [e tem um artigo que ela fala 

justamente isso assim de- de ela poder falar dela então a- 

AO: até que ela fala do pretoguês 

(Trecho omitido) 

TH: anrram esse mesmo 

AO: umrum 

TH: então esse também poderia ser referência 

AO:  [é 

TH:  [tá vendo as coisas vão surgindo né 

AO: é porque a Leila- a Lélia Gonzalez ela vai falar sobre essa 

questão do- da escrita eu acho que eu falei da última vez da escrita 

né (.) que nós temos influência da: das palavras africanas aí todos 

nós temos mas as pessoas acham que a gente fala errado a: eu falo 

errado mas num é falar errado são palavras que vêm com as pessoas 

que foram escravizadas e que ela fala que é o pretoguês (.) que é- 

eu tenho um texto [dela 

(Trecho omitido) 

TH: esse eu- acho que é muito bom pra usar como referência 

(trecho omitido) 

AO: menina eu tenho aqui muito livro vou mandar é tudo @ 

(trecho omitido) 

AO: acho que já até mandei 

Legenda: AO = Aya Okofor; TH = Thaís. 

Trechos omitidos porque contêm falas de pessoas que não são participantes da pesquisa. 

Fonte: Oficina de projeto e leitura de edital, Acervo da pesquisa, 08/06/2019. 

 

Nesse excerto nós estávamos falando sobre referências para incluir no projeto que as 

participantes precisavam preparar para concorrer a um edital de financiamento estudantil. Em 

determinado momento eu cito a autora Lélia Gonzalez e pergunto se Aya Okofor conhece, ao 

que ela responde positivamente. Eu digo que ela é uma boa referência para a temática que elas 

pretendem discutir, pois fala sobre a produção do conhecimento sobre pessoas negras ser 

realizada por elas mesmas. Aya Okofor se lembra do artigo que leu e menciona que a autora 

fala sobre as influências africanas na língua que ela denomina “pretoguês” (GONZALEZ, 1984, 

p. 235-238). Aya Okofor explica como o pretoguês muitas vezes é interpretado como errado 

por causa de sua origem: “nós temos influência da: das palavras africanas aí todos 

nós temos mas as pessoas acham que a gente fala errado a: eu falo errado mas 

num é falar errado são palavras que vêm com as pessoas que foram escravizadas 

e que ela fala que é o pretoguês (.) que é- eu tenho um texto dela”. 
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Podemos observar nesse trecho de transcrição da oficina de leitura do edital, que foi 

proposta pelas participantes, que Aya e eu assumimos uma dinâmica interacional de estilização 

acadêmica iniciada por mim. Expressões como “já ouviu falar”, “ela é muito boa” e “podia ser 

referência” usadas por mim, assim como a explicação do conceito feita por Aya, são índices de 

um discurso de subjetividade muito específico que é o acadêmico, performado nessa interação 

por nós duas que, mesmo tendo percursos e experiências bem diferentes, compartilhamos 

algumas vivências em comum, como os vários anos dentro da universidade, Aya e eu cursamos 

o mesmo nível acadêmico, doutorado, em uma instituição de ensino superior pública.   

Nesses excertos podemos observar também as participantes refletindo criticamente 

sobre os seus repertórios, nomeando-os com base em seu pertencimento racial como mulheres 

negras e se embasando teoricamente em escritoras negras como Lélia Gonzalez para 

fundamentar sua reflexão. Aya Okofor reflete profundamente sobre a natureza racializada de 

ideologias linguísticas do monolinguismo e da padronização ao questionar por que o pretoguês 

é interpretado como erro, pois é uma influência da língua de pessoas que foram escravizadas. 

Do mesmo modo, na oficina do retrato linguístico Aya Okofor refletiu da seguinte forma sobre 

a natureza racializada de nossas ideologias linguísticas.  

 

Excerto 8 

TH: aí o pretoguês cê coloco:u no meio aqui né 

AO: na verdade eu ia colocar o inglês bem aqui em [cima  

TH:                                                [anrram 

AO: aí eu pensei assim gente a gente o preto pra mim não é 

significado de obstáculo né 

TH: anrram 

AO: aí eu coloque- ia colocar bem no ombro o inglês eu falei a: fica 

pesa:do mas eu acho que não porque o pretogue- eu acho que o iorubá e 

outras línguas né não é só o iorubá tem o banto e tal que- que traz a 

língua do pretoguês que é o quilombês que é o bahianês e também que é: 

eu acho que uma língua que é memória né é a oralidade ela foi passando 

lógico que ela foi sofrendo transformação mas muita coisa que a gente 

fala ainda é dos antepassados né algumas palavras mas que a gente fala 

assim a: não, tá errado por que que tá errado? (2) por que que tá 

errado é porque num é- num é o branco que fala e que a gente que fala 

Legenda: AO = Aya Okofor; TH = Thaís. 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 30/09/2019. 

 

Nesse excerto Aya explica porque atribuiu o nome pretoguês à sua prática, ela fala sobre 

as referências e influências do iorubá e do banto, explicando que elas influenciam nas práticas 

atuais que muitas vezes são consideradas erradas. Aya avalia o motivo dessa dicotomia de 
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práticas entre certo e errado: “mas muita coisa que a gente fala ainda é dos 

antepassados né algumas palavras mas que a gente fala assim a: não, tá errado 

por que que tá errado? (2) por que que tá errado é porque num é- num é o 

branco que fala e que a gente que fala”. Desse modo, Aya Okofor identifica como a 

dicotomia certo x errado corresponde à dicotomia “fala do branco” e “fala do negro”, de modo 

que as ideologias linguísticas associadas ao errado e certo se intersectam com as ideologias 

raciais/racistas, pois o que é considerado errado é visto dessa forma por não ser a fala do branco 

e não por suas características linguísticas.  

Assim, percebemos que as ideologias linguísticas nunca são só sobre língua, é muito 

relevante observar a natureza racializada das ideologias linguísticas. Ideologias 

raciolinguísticas (ROSA, FLORES, 2017; ROSA, 2019; NASCIMENTO, 2019) se 

materializam em diversas metapragmáticas que são realizadas sobre os corpos negros 

utilizando-se do argumento moderno colonial que hierarquiza os corpos, atribuindo-se 

características de superioridade para algumas práticas e inferiorizando outras sob diversos 

argumentos, como de déficit linguístico, por exemplo. Trata-se de uma hierarquização de 

corpos, contudo, essas metapragmáticas não são explícitas, de modo que são quase sempre 

acionadas por meio de outras hierarquias como linguísticas, de classe ou de território.  

Há uma sobreposição entre hierarquias raciais e hierarquias linguísticas (PINTO, 2018), 

de modo que as linguísticas são, na maioria das vezes, utilizadas para justificar as raciais, como 

Aya Okofor bem refletiu no excerto 8. Muito mais do que preconceito linguístico, trata-se de 

racismo linguístico (NASCIMENTO, 2019). Ao avaliar suas práticas linguísticas, por 

metapragmáticas explícitas, nomeando como pretoguês, quilombolês e baianês, Aya Okafor faz 

uma reflexão sobre a potência de tais práticas, que evocam ancestralidade e os motivos que 

fazem com que tais práticas sejam associadas ao erro ou à incorreção. 

Retomando o olhar para as dinâmicas interacionais que ocorreram nas oficinas, tanto no 

excerto 6 quanto no 7 e no 8, em que estou interagindo com Aya Okofor, podemos notar uma 

dinâmica interacional diferente da estabelecida na primeira oficina do retrato linguístico, que 

foi realizada com o outro grupo, com as participantes Mariana, Victoria e Duda, que são 

estudantes de graduação. Aya interage comigo de maneira menos hierárquica e nomeia suas 

práticas com propriedade. Eu ainda ocupei a posição de pesquisadora na oficina e ainda fui a 

pessoa responsável pelas primeiras instruções, considerando também as assimetrias 

interacionais que ainda existem pelo fato de eu ser uma mulher branca exercendo esse papel de 

gerar dados para uma pesquisa com mulheres negras quilombolas, tanto que em vários 

momentos da oficina Aya também fala que não entendeu a proposta, mas isso não a impede de 



161 
 

executar a atividade com segurança e nomear seus repertórios tanto oralmente como no produto 

semiótico da oficina. 

Essa assimetria gerada na interação entre mim, uma mulher branca, e as participantes, 

mulheres negras, fica bem evidente em vários momentos das duas oficinas. Além das questões 

já mencionadas, como o fato de Mariana e Victoria recorrerem a mim para saber se podem 

nomear ou colorir seus retratos de determinada forma, em muitos momentos elas dizem não 

saber ou não ter entendido a oficina. Victoria diz que não sabe quais são suas linguagens e que 

não sabe se pode colocar outras coisas. Mariana fala que não está colocando linguagem, mas 

outras coisas porque ela não entendeu a atividade. Ainda que a dinâmica interacional tenha sido 

diferente, Aya Okofor também fala que não entendeu a proposta da oficina em vários 

momentos, como pode ser visto no excerto 9, enquanto eu mesma sigo assumindo um lugar de 

explicação e confirmação das interpretações delas.   

 

Excerto 9 

TH: terminaram?  

VA: unrrum 

TH: já- (.) eu já tô até com vergonha do meu  

AO: @@@@@ 

TH: o da Aya tem até pezinho @@@ 

AO: @@@@ 

VA: [eu vi @@@@ 

TH: [tá lindo 

AO: então [e eu tô 

TH:       [tá bonito 

AO: eu acho que eu tô meio deslocada [não entendi muito bem a 

proposta  

TH:                                  [na:da 

AO: mas vamos lá @@@  

TH: que nada (.) mas (.) pode falar então aí apresenta pra gente  

 

Legenda: AO = Aya Okofor; TH = Thaís; VA = Valentina. 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 30/09/2019. 

 

O que pude notar nas duas oficinas propostas por mim é que além de muitas vezes não 

se sentirem autorizadas a nomear seus repertórios linguísticos, havia também uma preocupação 

das participantes em atender minhas expectativas como pesquisadora na atividade. Isso fica 

visível quando elas dizem que não entenderam a proposta e também nos vários momentos em 

que Mariana diz que não estava colocando linguagem, mas outras coisas. Na avaliação da 

primeira oficina do retrato linguístico, Mariana ainda expressa essa preocupação de não ter 

atendido às minhas expectativas, como no excerto 10. 

 



162 
 

Excerto 10 

TH: mas- o que que cês conseguem pensar assim que a gente viu aqui 

no geral em todos (1) ou pode ser mais específico também mais (.) 

que que a gente vê? 

MA: eu vejo dificuldade (    ) muita dificuldade 

TH: dificuldade em quê? 

MA: tipo assi:m eu vejo a dificuldade como um todo 

TH: [unrrum 

MA: [uma coisa que tipo todo mundo passa e: e que de certa forma 

afeta 

VI: e que cada um lida: de maneira diferente com cada dificuldade 

MA: é 

VI: esse desenho eu acho que representou isso né cada- 

MA: eu acho que eu fui @@ eu além do que @@@ do que vocês esperavam 

@@ 

TH: que o quê? 

MA: eu acho que eu fui além do que vocês esperavam além da proposta 

porque a proposta é tipo ma- tem mais a ver com a linguagem né eu 

acho que a gente fica assim tão sufocada com as coisas que tipo 

quando surge a oportunidade de: de: expressar expressa 

MU: eu fico pensando até que ponto o sentimento nada a ver- não tem 

a ver com a linguagem 

MA: é (.) acho que tá muito relacionado né? 

TH: eu pensei parecido com você também assim Mariana por isso que a 

gente tenta dá a instrução pra fazer bem aberto porque assim a: a 

gente fala em (.) práticas práticas linguísticas e tal aí eu 

coloquei assim a: inglês num sei o quê mas (.) é como você falou às 

vezes o que você quer expressar ainda- é mais do que isso né (.) aí 

na- nessa oportunidade você coloca né e aí vocês colocaram a questão 

das dificuldade eu também coloquei no meu também (.) né acho que é 

(.) a gente vê que todo mundo sofre um pouco né com isso (.) a gente 

tem né- talvez também não precisa ser sofrimento mas assim todo 

mundo é: pensa sobre né as dificuldades que a gente enfrenta né (1) 

esse ambiente é um ambiente que trás muitas dificuldades né como 

você falou 

MA: é enlouquecedor 

Legenda: MA = Mariana; MU = Murilo; TH = Thaís; VI = Victoria. 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

Mariana avalia que foi além da proposta porque era para ter mais a ver com linguagem 

e ela colocou outras coisas. Murilo reflete sobre até que ponto as duas coisas não estão 

relacionadas e Mariana concorda que linguagem está muito relacionada com os sentimentos 

que ela diz expressar quando tem oportunidade por estar sufocada. Aqui, como em outros 

momentos, é possível perceber que mesmo mantendo certas hierarquias, a oficina desempenhou 

seu potencial terapêutico e de fortalecimento, uma vez que as participantes disseram que se 

sentiram à vontade para compartilhar aquilo que as sufoca e que não costumam dizer na maioria 

dos espaços acadêmicos.   

Também é curioso que Mariana utiliza o plural para dizer que foi além da proposta “eu 

acho que eu fui além do que vocês esperavam”. Aqui podemos questionar a quem 

Mariana se refere como vocês, se está se referindo a mim e ao Murilo que estávamos presentes 
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na oficina, ou ainda se faz referência ao nosso grupo de pesquisa, considerando que a professora 

Joana é a coordenadora, ou se ela nos interpreta como representantes da instituição. Mas o fato 

é que existe um “vocês” que está separado do “eu” ou “nós” “acho que a gente fica assim 

tão sufocada com as coisas que tipo quando surge a oportunidade de: de: 

expressar expressa” que é o grupo de mulheres negras quilombolas universitárias. 

Evidentemente, como pesquisadora, eu tinha expectativas sobre os resultados dessas 

oficinas, porém o mais importante desde o início sempre foi agir de forma respeitosa com as 

participantes e promover atividades que elas pudessem participar e conduzir e que pudessem 

ser emancipatórias para elas. Além disso, considero o campo etnográfico como um lugar de 

fazer e refazer, onde não há respostas certas ou erradas, o que emana no campo de pesquisa é 

aquilo que precisa ser discutido na pesquisa e não aquilo que queríamos que surgisse ou que 

esperávamos que ocorresse na geração de dados. Por isso, respondi para Mariana que o 

momento era para dizer o que quisesse, inclusive mais do que o proposto como ela mesma 

avaliou que fez. Eu também identifiquei proximidades entre o que eu havia feito e o que elas 

fizeram nos retratos, ainda que os retratos delas dialogassem mais entre si do que com o meu e 

do Murilo, com certeza por causa das diferenças em nossas experiências de vida e acadêmicas, 

além é claro do fato de o Murilo e eu já termos participado desta oficina antes e interpretarmos 

ela como um método de pesquisa. 

No entanto, o fato de certas hierarquias e assimetrias ainda estarem presentes não tira o 

mérito da metodologia trabalhada, já que mesmo identificadas essas hierarquias, elas não estão 

fixadas, pois constantemente são questionadas e subvertidas, como quando as participantes 

conduzem as explicações sobre a oficina e quando avaliam o espaço de realização da oficina 

como um lugar onde podem expressar aquilo que não expressam em outros espaços acadêmicos. 

Também tivemos muitos feedbacks positivos sobre as atividades com avaliações das oficinas 

como espaços de afeto e com potencial terapêutico.  

Na oficina da linha da vida, por exemplo, Mariana compareceu com a intenção de ficar 

por pouco tempo, já que tinha uma aula no horário, mas acabou ficando até o final e disse que 

a oficina seria mais importante para ela naquele momento do que a aula que teria. Em outro 

momento, na entrevista individual que fiz com Victoria ela me disse que só foi porque eu a 

havia convidado, que provavelmente não teria confiança se fosse outra pessoa ou alguém 

desconhecido. Esses e outros momentos nos mostram que mesmo que as interações ainda 

possam ser hierárquicas, a pesquisa com foco em um trabalho mais colaborativo pode contribuir 

para a formação de vínculos mais afetivos e respeitosos do que a simples relação pesquisadora-

sujeitos de pesquisa, de modo que tem mais chances de ser uma atividade positiva e proveitosa 
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para todas as pessoas envolvidas, permitindo que as pessoas possam falar sobre os temas que 

preferirem, podendo trocar experiências e se empoderar.  

Diante da avaliação de Mariana na oficina do retrato linguístico, Murilo e eu saímos da 

oficina também com a sensação de que a interação teria seguido outros rumos, e que não foi 

totalmente sobre reflexão linguística, contudo, consideramos que tínhamos um material muito 

rico para analisar. Somente depois de ouvir a oficina novamente, e em nossas seções de 

orientação coletiva, começamos a relacionar de fato língua com sentimentos e afetos, 

entendendo melhor as interpretações que foram feitas no decorrer da oficina pelas participantes. 

A partir daí, começamos a entender que o afeto e os sentimentos seriam categorias importantes 

para compreender as metapragmáticas dessas mulheres negras quilombolas que participaram 

da pesquisa. Mas só um tempo depois pude perceber a inseparabilidade da língua-afeto. Sobre 

esse aspecto, pude aprender muito com todas elas e inclusive recorrer ao conceito de Quintiliano 

(2019) sobre o afeto e o afroafeto entre pessoas negras e indígenas como redes para construir 

suas resistências e reexistências, no sentido de Souza (2019).      

No conjunto dos dados que foram apresentados até agora, percebemos, explicitamente 

com base no excerto 2 e no excerto 4 referentes à primeira oficina do retrato linguístico; nos 

excertos 6 e 7, referentes à segunda oficina do retrato linguístico e a uma oficina de leitura de 

edital; e nas imagens dos retratos apresentados que as participantes contestam ideologias de 

monolinguismo ao refletirem sobre a natureza heteroglóssica de seus repertórios, quando dizem 

que têm muitas linguagens, reconhecendo que suas práticas são múltiplas e diversas e também 

quando nomeiam essas práticas como línguas, em um gesto de resistência que equipara 

“pretoguês”, “quilombolês” e “kalunguês” ao “português”.     

A ideologia da nomenclatura está muito presente tanto nas minhas práticas linguísticas 

como na das participantes. Isso porque por um lado, eu propus uma pesquisa de reflexão sobre 

língua e realizei duas oficinas pedindo que as participantes nomeassem suas práticas. Por outro 

lado, elas buscam muitas vezes equiparar os nomes do que consideram como suas práticas 

linguísticas a nomes de línguas hegemônicas, como uma forma de contestação dessa 

nomenclatura que valoriza certos repertórios em detrimento de outros. Essa ideologia da 

nomenclatura é algo que rege as ideias de língua, sobretudo no contexto acadêmico, onde são 

mais valorizados os repertórios considerados como a língua, ao passo que outros repertórios 

considerados como variações do padrão são vistos como importantes para os contextos onde 

são utilizados, mas inadequados para o contexto universitário11.   

 
11 Esta questão será mais trabalhada no próximo capítulo.  



165 
 

 

3.2.1 Língua-afeto das mulheres negras quilombolas: muitas linguagens e muitos afetos 

 

Olhando com mais cuidado para os retratos já apresentados, e como já mencionei 

anteriormente, percebemos que a língua é afeto para essas mulheres negras quilombolas, pois é 

um tema que perpassa todos os retratos, nas duas oficinas em que foi proposta a reflexão 

linguística e também na oficina da linha da vida e em diversos outros momentos de nossas 

interações que ainda serão vistos adiante. Para elas, não há possibilidade de falar de língua 

como algo isolado, dissociado de seus afetos e experiências.   

O retrato de Valentina também é representativo da língua-afeto, pois ela nomeia seus 

repertórios da seguinte forma: “linguagem que uso com a minha família, a língua com a qual 

tive contato quando bebê, criança adolescente, etc (pedir bença aos mais velhos)”, “quando 

estou com meus amigos uso trocadilhos, piadas”, “linguagem ambiental”, “samba”, “músicas 

de MPB”, “Ajayô! Oxum!, dialeto de religiões afro-brasileiras, terreiros, religiões num todo”, 

“linguagem mais aberta de cura”, “uso da fala na faculdade”, conforme figura 12 abaixo: 

 

Figura 12 - Retrato linguístico de Valentina em 30 set. 2019 

 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 30/09/2019. 

Legenda 

Linguagem que uso 

com a minha 

família, a língua 

com a qual tive 

contato quando 

bebê, criança 

adolescente, etc, 

pedir bença aos mais 

velhos (cor rosa) 

Uso da fala na 

faculdade 

Quando estou com 

meus amigos uso 

trocadilhos, piadas 

(cor amarela) 

Linguagem 

ambiental 

Samba 

Músicas de MPB 

Ajayô! Oxum!, 

dialeto de religiões 

afro-brasileiras, 
terreiros, religiões 

num todo 

Linguagem mais 

aberta de cura 
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No retrato de Valentina quase todas as suas práticas são associadas a um aspecto de sua 

vida. Ela relaciona a língua à família, a amiga/os, ao uso que faz na faculdade, associa às 

músicas que evocam afetos e ancestralidade (samba e MPB), às religiões afro-brasileiras, ao 

meio ambiente e aos cuidados relacionados à cura. Quando apresenta o seu retrato, Valentina 

explica como procura relacionar os conhecimentos que estava adquirindo no curso de graduação 

na área da Saúde, que ela cursava na época, aos conhecimentos ancestrais sobre cura que 

aprendeu em sua comunidade, além de outros conhecimentos extracurriculares como 

tratamentos alternativos. Essa associação de Valentina com cuidados e cura em uma relação 

com sua ancestralidade também aparece na oficina da boneca Abayomi, quando ela cria a 

narrativa para a boneca que confeccionou, como mostra o excerto abaixo, no qual toda a 

narrativa é relacionada com o afeto.  

Excerto 11 

VA: essa minha bonequinha se chama Maria do Livramento e: (.) daí Maria 

eu pensei no nome da minha mãe e: Livramento por conta da história dela 

que eu vou contar (.) é: eu vejo ela como uma terapeuta (.) terapeuta 

medicinal é: de práticas alternativas mesmo e aprendeu na sua comunidade 

a usar as plantas medicinais pra curar o seu povo levar uma vida melhor 

e: (.) é: tirar né a necessidade do pessoal é: do- do uso do consumo 

exagerado medicamentos e tal e: mostrar que existe outros meios outras 

alternativas pra se levar cura é: autorreco- se autorreconhecer é: as 

respostas que o corpo dá também porque muitas vezes é: uma dor de cabeça 

um- necessariamente não precisa de uma medicação mas precisa de um olhar 

e de um cuidado que às vezes é: mostra que a pessoa tá extrapolando e 

ela precisa dá atenção pra aquilo e- e se recompor (.) e: e daí eu vejo 

ela como uma terapeuta é: de acupuntura aurícula e: fitoterá- e: também 

terapeuta medicinal mesmo do uso de fitoterápicos (.) é isso. hh 

AO: e eu tô falando de mim (vários risos) 

VA: essa sou eu @@@ 

AO: essa sou eu @@@ mas eu digo que é minha mãe (vários risos) 

 

Legenda: AO = Aya Okofor; VA = Valentina. 

Fonte: Oficina da boneca Abayomi, Acervo da pesquisa, 03/10/2019. 

 

Valentina fala que o nome da boneca é inspirado em sua mãe e que ela é uma terapeuta 

que usa seus conhecimentos para ajudar o seu povo “aprendeu na sua comunidade a usar 

as plantas medicinais pra curar o seu povo levar uma vida melhor”. Assim, ela 

aborda a relação afetiva remetendo ao nome da mãe e ao cuidado coletivo aprendido na 

comunidade. Além disso, Valentina fala sobre como o corpo muitas vezes indica por meio de 

algum sintoma a necessidade de mais autocuidado “não precisa de uma medicação mas 

precisa de um olhar e de um cuidado que às vezes é: mostra que a pessoa tá 

extrapolando e ela precisa dá atenção pra aquilo e- e se recompor”. E por fim, 
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ela concorda com a avaliação de Aya Okofor de que a narrativa é uma narrativa de 

autoidentificação “essa sou eu”. 

O retrato de Duda, que se apresentou na oficina como uma pessoa tímida, e acabou 

participando menos na dinâmica interacional proposta, não interagindo tanto com o grupo e 

falando apenas quando solicitada por nós, também é muito representativo do que estamos 

falando aqui. Podemos perceber o afeto em intersecção com a língua no retrato que ela 

produziu, como visto na figura 13 abaixo. 

 

 

 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

Fica bem evidente no retrato de Duda como ela relaciona o seu corpo com afetos, 

sentimentos e dificuldades que considera ter. A pintura no pescoço, com a legenda “preciso 

falar”, parece um nó na garganta que a impede de se expressar em público. Ela internaliza essa 

dificuldade com expressões como “sou tímida”, “tenho dificuldade para falar”, o que a leva a 

dizer que tem dificuldade em fazer amizades, diferentemente das colegas que atribuem às 

amizades suas redes de fortalecimento. Duda demonstra uma caminhada mais solitária na 

universidade, que representa nas duas pernas que coloriu com essa legenda. A cor branca fica 

na cabeça para representar o que ela considera como dificuldade de memorizar os conteúdos 

Legenda 

Dificuldade de 

guardar as coisas na 

cabeça (cor branca na 

cabeça) 

Dificuldade em obter 

amizades 

Timidez (cor 

amarela) 

Preciso falar (preto 

no pescoço) 

Representa minha 

força e persistência 

(verde oliva) 

Paixão pelo meu 

curso 

Saudade da minha 

família (verde) 

Linguagem mais 

aberta de cura 

Representa minha 
caminhada na 
universidade (rosa) 

 

Figura 13 - Retrato linguístico de Duda em 03 mai. 2019 
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das disciplinas. Ela ainda utiliza duas tonalidades de verde para simbolizar a saudades que sente 

da família em uma região do tronco e a persistência e força que tem para continuar colocada no 

braço que acena para cima. Na altura do peito, ela coloriu de vermelho para representar a paixão 

que ela tem pelo curso que está fazendo, algo que a mantém nessa caminhada. Mesmo assim, 

Duda também conta com as redes de amizades e divide residência com colegas, não estando 

isolada do grupo. Além disso, recebe o apoio das colegas que participaram com ela da oficina 

e estabelecem uma relação de afeto e respeito, ainda que ela tenha estado menos presente nos 

grupos que participaram desta pesquisa, pelo menos nos momentos em que eu estive presente 

entre elas.    

Os afetos que unem e representam as vivências dessas mulheres são muito visíveis em 

diversas reflexões, tanto nas já apresentadas, como nas que foram realizadas na oficina da linha 

da vida, em que elas são convidadas a refletirem suas vivências passadas, presentes, e projetar 

um futuro, sem julgamentos, exercendo a escuta e compartilhando suas experiências. Quando 

convidadas a traçarem uma linha representativa de suas vidas elas avaliam que a linha é igual 

a vida delas, “bem torta”. E Mariana convida afetivamente Zahara para contar uma experiência 

dizendo: “fala aí uma experiência sua para eu ver se combina com a minha”, ao que Zahara 

responde, “a primeira eu tenho certeza felicidade”.    

A linha da vida das estudantes quilombolas do UFGInclui é uma linha afetiva e 

reflexiva. Há uma reflexão profunda que associa suas práticas a afetos e que acionam 

metapragmáticas sobre letramentos acadêmicos à cognição, um tipo de metapragmática que se 

ancora em ideologias linguísticas de monolinguismo, de padronização, de grafocentrismo e de 

déficit do ensino público, ideologias essas altamente interseccionadas com ideologias 

raciolinguísticas. Essas discussões serão desenvolvidas no capítulo seguinte, com base nas 

discussões realizadas na oficina da linha da vida e também em outros momentos de interações 

que compõem o corpus aqui apresentado. 

O esquema abaixo representa os pontos principais discutidos neste capítulo do que a 

categoria proposta pelas participantes suscita.  
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Figura 14 - Esquema representativo da categoria “Eu tenho muitas linguagens” 

 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

“Eu tenho muitas linguagens”. Essa é a ideia central das práticas linguísticas das 

participantes. Ter muitas linguagens é o organizador da vida dessas mulheres quilombolas e 

aspecto central de suas práticas cotidianas. São essas muitas linguagens que organizam a vida 

delas em suas primeiras vivências e durante alguma parte de suas vidas. Mas esse elemento é 

tensionado na medida em que as participantes começam a interagir em outros espaços, como a 

cidade e a escola, por exemplo, onde essas muitas linguagens começam a ser questionadas ou 

consideradas inapropriadas para certos contextos, gerando um tipo de conflito entre diferentes 

formas de usar a língua. É isso que veremos no capítulo seguinte, que abordará sobre esse 

conflito inicial que desencadeará as metapragmáticas que organizam a vida delas no espaço 

acadêmico. 

A linha da vida também mostra esses marcos temporais, apresentando um rompimento 

das experiências dentro da comunidade que começa a ocorrer quando elas se deslocam para 

outros espaços.  
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CAPÍTULO 4 EM GUERRA COM O PORTUGUÊS: DESCOLONIZAÇÃO 

LINGUÍSTICA NA REEXISTÊNCIA CONTRA AS HIERARQUIAS 

RACIOLINGUÍSTICAS E SOCIAIS 

 

Impor suas identidades sociais em espaços que 

historicamente não legitimam sua cultura, tais como 

escola, faculdades [...] já constitui um movimento de 

contestação à homogeneização. 

 

Ana Lúcia Silva Souza  

 

Como vimos no capítulo anterior, as muitas linguagens são o que organiza a vida das 

mulheres quilombolas em suas comunidades, o que contribui para que a língua seja afeto para 

elas, de modo que performam suas relações coletivas e circulares nas muitas linguagens. 

Contudo, a apropriação que elas têm de seus repertórios se choca com algo quando elas 

começam a frequentar as escolas formais e quando saem de suas comunidades para as cidades 

em busca de continuar seus estudos.  

As muitas linguagens entram em choque com uma concepção de língua padrão que 

contrasta com suas práticas. Isso as faz reagir de diversas formas, não estando elas passivas às 

hierarquizações que essa concepção de língua padrão impõe. Elas regarem contra o que é 

considerado nacionalmente como o português, construção acionada por metapragmáticas 

diversas que perpetuam ideologias linguísticas nacionalistas que associam um povo a uma 

nação e a uma língua. É nesse sentido, que as mulheres negras quilombolas travam uma guerra 

com o português.     

 

4.1 “Eu vivo em guerra com o português”  

   

 “Vivo em guerra com o português”. Essa é a conclusão à qual a participante Mariana 

chegou sobre a sua relação com a língua portuguesa em suas modalidades falada e escrita, e 

certamente é uma reflexão muito representativa do conflito que ocorre na transição das 

vivências em comunidades quilombolas rurais ou urbanas para as vivências no espaço urbano 

e escolar urbano. Essa afirmação foi escrita por Mariana em um texto que ela produziu para a 

disciplina “Práticas Interculturais de Leitura e Produção Textual”, ministrada pela professora 

Joana Plaza Pinto no Núcleo de Formação Superior Indígena Takinahaky da UFG, na qual fiz 

estágio docência como bolsista de doutorado da Capes. A proposta da atividade foi elaborar um 

texto abordando a relação com a língua portuguesa.  
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 Mariana aciona uma série de elementos em seu texto. No primeiro parágrafo do texto 

elaborado por Mariana ela escreve o seguinte: “O português para mim é apresentado de uma 

forma que é fixado como errado. Por ser de uma comunidade quilombola, a gente meio que 

inventa uma linguagem própria por cima do português”. Nessa análise feita por Mariana ela 

apresenta, por meio de uma metapragmática explícita, a ideia da língua como algo fixo, o que 

remete às ideologias padronização de que existe uma língua padrão e os desvios de norma 

considerados como erros. Em seguida, ela faz uma avaliação metapragmática dos repertórios 

utilizados em comunidades quilombolas, uma possível variação do português “inventa uma 

linguagem própria por cima do português”, algo que vem da ideologia da língua padrão e leva 

às ideias de erro e incorreção, fazendo crer que certas variações do português não possam ser 

chamadas de português e por isso são constantemente avaliadas como se fossem outra língua. 

Mais do que uma simples variação, Mariana constrói uma imagem de sobreposição de línguas, 

da construção de uma língua por cima da outra. Aqui também é possível observar a ideia de que 

pessoas de comunidades quilombolas falam uma outra língua que não seria a língua portuguesa 

considerada padrão. Evidentemente, Mariana faz uma reflexão metapragmática muito acertada 

de como seus repertórios são avaliados fora de sua comunidade.  

 Mariana também apresenta em seu texto que na comunidade ela falava uma língua local 

e que as primeiras dificuldades surgiram na escola no que se refere a escrever corretamente: 

“na escola começam as primeiras dificuldades em saber escrever corretamente, pois o que 

conheci contraria tudo aquilo que aprendi na comunidade”. A centralidade da escrita para 

parametrizar a correção da língua é um tipo de avaliação metapragmática que vem de ideologias 

de grafocentrismo que estão relacionadas com a ideia do erro e da correção também.  

Mariana considera que o que é ensinado na escola contraria o que ela aprendeu na 

comunidade e por isso avalia que tem dificuldades com o português: “não sou boa em falar 

muito menos na escrita”. Aqui há uma gradação do que ela considera sobre sua performance 

com a língua, na qual ela diz não ser boa nem na fala nem na escrita, mas considera ter menos 

afinidade com a escrita: “tenho dificuldades em ambos, se for para escolher em qual tenho 

menos afinidade, é a escrita com certeza, pois a escrita é um padrão que sou obrigada a cumprir, 

já a fala tem uma questão cultural, não é errada”. Mariana apresenta uma reflexão muito 

difundida pela sociolinguística de que a fala não é errada, pois deve-se considerar a questão 

cultural na variação dialetal, contudo, mesmo assim ela avaliou que não é boa na fala, isso 

porque ainda que essa ideia de valorização de dialetos esteja presente no imaginário nacional e 

tenha sido muito divulgada pelos estudos sociolinguísticos, ainda há um juízo de valor sobre 

esses dialetos, pois devem ser valorizados, mas não são considerados adequados para certos 
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espaços, como a escola e a universidade, por exemplo, onde a pessoa supostamente deveria 

utilizar um dialeto parametrizado pela escrita e que na verdade é uma variação que nem mesmo 

costuma ser chamada de dialeto, já que é considerada como a norma da língua, e o nome de 

dialeto costuma ser mais utilizado para variedades associadas a grupos minoritários ou 

marginalizados. 

No fim de seu texto, Mariana encerra da seguinte forma: “Resumindo, vivo em guerra 

com o português, principalmente com o escrito, e não consigo mudar isso, apesar de ter 

melhorado um pouco”. A metáfora da guerra colocada por Mariana demonstra a resistência e a 

reexistência das práticas de mulheres quilombolas dentro da universidade, pois essa imagem da 

guerra denota uma ideia de defesa aos ataques sofridos por elas, contra os quais elas lutam e se 

defendem, por meio das alianças que constroem e das críticas que elaboram, contestando muitas 

dessas ideologias e não as aceitando totalmente. Elas resistem, reexistem e lutam contra as 

hierarquias construídas no ambiente universitário, historicamente branco, eurocentrado, 

elitizado e opressor contra tudo o que não faz parte de seu status quo, algo que tem sido 

observado em toda esta análise.  

 

4.1.1 Corpos que enunciam: estrangeiras em seus próprios territórios 

 

É importante observar que Mariana fez uma análise precisa sobre as ideias de língua que 

circulam nesses espaços e que são constantemente reforçadas nos discursos formais e informais, 

inclusive nos textos institucionais. Um exemplo disso pode ser ilustrado em um trecho do Edital 

05/2021 do Programa de Pós-Graduação em Linguística do Instituto de Letras da Universidade 

de Brasília – UnB. O referido edital foi elaborado para a seleção de pessoas quilombolas para 

ingressarem em vagas do programa nos níveis de mestrado e doutorado. Trata-se de um edital 

específico para preenchimento de vagas de ações afirmativas na instituição.  

No item 4.2.5, em destaque na figura 15 abaixo, o edital dispensa as pessoas que 

concorrerão a uma vaga no mestrado qualificando seus repertórios como “Português nativo” ou 

“Português acadêmico”. Com isso, percebemos no próprio texto institucional a presença de 

ideias sobre duas línguas separadas: “português nativo” e “português acadêmico”. O texto faz 

uma separação entre uma língua falada na comunidade (nativa) e outra falada na universidade 

(acadêmica). É importante observar que esse tipo de distinção não é feita em editais de acesso 

universal, de modo que as pessoas que acessam a universidade e não são pertencentes a 

comunidades quilombolas, por exemplo, não recebem esse estigma de serem falantes de um 
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outro português. Essas ideias são construídas e reforçadas dentro da própria teoria linguística e 

presentes em textos institucionais como o do edital. 

 

Figura 15 - Edital de acesso à pós-graduação no IL da UnB 

 

Fonte: Edital disponível na página do PPGL-UnB: http://www.ppgl.unb.br/selecao/quilombolas. 

 

Esse tipo de texto ajuda a circular ideologias linguísticas que se constroem em torno de 

algumas identidades, como a das mulheres negras quilombolas, como falantes de uma outra 

língua, uma espécie de português nativo que Mariana representa em seu texto como “meio que 

inventa uma linguagem própria por cima do português”. 

Não pretendo aqui diminuir a importância de um edital como esse para atender 

demandas de políticas afirmativas, pois considero um avanço importante a criação de um edital 

específico para atender a diferentes grupos, como é o caso também do próprio Programa UFG 

Inclui para acesso à graduação na UFG. É importante ressaltar que esse edital atende a uma 

demanda específica do grupo quilombola para acesso aos programas de Pós-Graduação que é a 

dispensa da prova de língua estrangeira para o ingresso no curso de mestrado. Inclusive, esse 

assunto foi tema de discussão na oficina de artigo científico solicitada pelo grupo participante 

desta pesquisa e ministrada pela professora Joana Plaza Pinto durante o nosso trabalho de 

campo. A transcrição de um trecho dessa discussão pode ser lida no excerto 12 abaixo. 

  

Excerto 12 

AN: tem a base de dados da é: acho que é da scopus que: é tudo em 

inglês então pra pesquisar em inglês pra: é @@ 

P1: nossa 

JO: você fala pra lançar a palavra-chave né? 

AN: é 
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(1) 

JO: é: minha gente é um fato (.) acadêmico (1) como será que a gente 

vai lidar com isso? é uma questão né? 

AO: é 

(1) 

VA: e assim eu vejo que a maioria dos estudantes quilombolas e também 

indígenas né tem essa, 

P1: dificuldade 

JO: pois é 

AN: e nós nem temos a é-  

VA: esse déficit 

AN: prioridade na: [no centro de línguas 

VA:                [pois é 

AO: mas é isso que a gente tá falando desde o início isso desde que a 

gente entrou aqui a gente tá pedindo  

AN: a gente não tem  

AO: mas a- como a gente vai avançar para o mestrado e doutorado já que 

não tem como destruir isso é: (barulho de algo caindo) 

VA: opa 

JO: até caiu aqui (vários risos) destruiu XX (vários risos) 

AO: não mas assim tem alguns programas igual a antropologia que ele já 

aceita o espanhol aí depois que a gente foi, de tanto a gente apertar 

a PRPI? a PRPG ela falou assim que- que o negro quilombola não 

preci:sa fazer prova em inglês tá mas os textos continuam em inglês e 

aí? (.) é igual o professor passou um livro em inglês aí ele falou 

assim para mim cê tá lendo o livro? aí eu falei tô mas num tô porque 

eu olho pro inglês e não consigo é achar- eu já combinei aulas já- já 

fiz aulas mas eu olho pra isso assim e pra mim é como se fosse algo 

que eu não quero enxergar é como se fosse uma venda assim não é nem 

porque eu quero ou deixo de querer é como se fosse uma venda mesmo (.) 

não olho pra isso e falo assim a: (.) né (.) eu fico baixando 

aplicativo no- no celular pra ficar ouvindo pra ficar pra ver se eu 

consigo, porque eu sei num é tã:o complicado assim inglês né 

JO: umrrum 

AO: mas é como se fosse assim sei lá mas parece que deu pra gente 

assim que é impossível aprender que: que é isso que é aquilo (.) e eu 

também vi uns dados esses dias, faz tempo (.) falando sobre- que eu 

fui fazer uma aula de inglês chegou lá era todo mundo assim noventa 

por cento- não noventa e nove por cento- noventa vírgula alguma coisa 

por cento de- eu só negra (.) aí todo mundo falando falando e eu lá 

assim sem gra:ça aí eu falei pro professor eu não vou- eu não vou 

falar primeiro porque eu num te- aí eu fui explicar né ele não tudo 

bem pode ficar tranquila a hora que você sentir vontade você fala 

 

Legenda: AN = Angelina; AO = Aya Okofor; JO = Joana; TH = Thaís; VA = Valentina; P1 = não participante da 

pesquisa. 

Fonte: Oficina de artigo científico, Acervo da pesquisa, 15/06/2019. 

  

No excerto acima são levantadas várias questões sobre o uso da língua inglesa na 

universidade. Angelina fala sobre a necessidade de conhecer um pouco de inglês para realizar 

pesquisas em periódicos. Valentina chega a avaliar que indígenas e quilombolas têm um déficit 

em língua inglesa. A ideologia do déficit que ela cita é na verdade muito utilizada em 

intersecção com ideologias raciolinguísticas, como uma maneira de avaliar e desautorizar certos 

corpos em espaços de poder, como o acadêmico. Isso porque em um país onde impera a 

ideologia do monolinguismo em língua portuguesa, é muito comum muitas pessoas não 
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dominarem uma segunda língua, no entanto, a carga do déficit sempre fica associada a 

determinados grupos. 

Aya problematiza o avanço para os níveis de mestrado e doutorado diante da exigência 

do conhecimento na língua estrangeira e explica como essas mudanças que têm ocorrido nos 

processos seletivos têm sido feitas mediante muita organização e pressão dos movimentos de 

indígenas e quilombolas. Contudo, ela ainda coloca mais uma questão, pois ainda que os 

processos deixem de exigir a prova de língua estrangeira, muitos dos textos exigidos nos cursos 

são em inglês, de modo que a mudança precisa ser ainda mais interna e estrutural, na avaliação 

dela, passando, inclusive por repensar o tipo de referências bibliográficas que circulam nesses 

espaços.     

Por fim, Aya demonstra a natureza racializada das ideologias linguísticas que cercam o 

conhecimento do inglês no Brasil. Para ela, o impasse para o domínio das habilidades 

necessárias está muito mais em um ideal de inglês, colocado como muito difícil e inacessível 

para certas pessoas.   

Portanto, o que podemos notar é que os programas de inclusão com editais específicos 

são muito importantes e estão se tornando possíveis por meio de muita luta dos movimentos 

sociais para a aprovação de políticas de ações afirmativas. Apesar de estarem cumprindo o seu 

papel no acesso de minorias nos espaços como o ensino superior, por exemplo, muitos editais 

ainda reforçam ideologias linguísticas que ajudam a perpetuar exclusões e hierarquias de corpos 

nesses espaços. Podemos dizer que eles atendem em certa medida às demandas do campo 

econômico, melhorando as condições de acesso, mas quando se fala no campo simbólico, as 

exclusões ainda são muito visíveis, uma vez que contribuem para manter uma hierarquia 

linguística entre quem é quilombola e quem não é, estigmatizando as pessoas quilombolas já 

no momento da seleção.   

Esses tipos de ideologias contribuem para a avaliação de Mariana sobre sua performance 

linguística e para as avaliações que outras pessoas fazem sobre o desempenho linguístico de 

estudantes cotistas como pessoas que têm um déficit linguístico. Também é possível observar 

que ocorre uma espécie de estrangeirização de estudantes negras/os na universidade, pois a 

própria instituição cria disciplinas de língua portuguesa como um dos mecanismos de 

permanência de estudantes cotistas e destina a mesma disciplina para estudantes ingressantes 

na universidade pelas cotas raciais, pelo programa UFG Inclui (quilombolas e indígenas) e pelo 

programa PEC-G (estudantes de países em desenvolvimento, sobretudo da América Latina e da 

África).  
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Parece haver na organização dessas disciplinas um processo de homogeneização de 

certos corpos, considerados como deficitários em língua portuguesa, quase sempre os corpos 

negros, uma vez que não encontramos estudantes intercambistas de países europeus ou dos 

Estados Unidos frequentando essas disciplinas. No caso das pessoas quilombolas, elas são 

orientadas a frequentarem turmas de língua portuguesa juntamente com outras pessoas que não 

têm o português como primeira língua, como se elas também não fossem falantes do português 

como primeira língua, já que seus repertórios são considerados um outro português, o “nativo”.  

Fica evidente que tudo isso se relaciona a uma avaliação prévia que é feita desses corpos 

e não de seu desempenho linguístico de fato, quando observamos que apesar de avaliar sua 

proficiência na escrita e na fala como ruins, e destacar dificuldades com a escrita, Mariana 

escreveu um texto utilizando regras ortográficas, de acentuação e de estrutura de texto 

dissertativo-argumentativo, atendendo às normas que são prescritas nas gramáticas e ensinadas 

nas escolas, de modo que o texto dela poderia ter sido escrito por qualquer estudante de início 

de graduação que não seja quilombola e que tenha estudado em escolas particulares na cidade, 

pois o seu texto atende ao formato de escrita padrão valorizado na escola e na universidade. 

Mesmo assim, ela não se considera boa na escrita. Quando Mariana aciona a metáfora da guerra, 

ela diz estar em guerra com o português e diz ter dificuldade tanto na escrita quanto na fala. No 

entanto, não é isso que sua performance escrita demonstra, já que ela emprega inclusive regras 

consideradas mais difíceis para estudantes de português, que é o uso da vírgula. É um tanto 

paradoxal uma pessoa utilizar as convenções escritas estabelecidas por determinada norma para 

afirmar que não sabe usá-la.  

O que pode justificar isso é o fato de as pessoas quilombolas serem estigmatizadas como 

falantes de uma língua “nativa”, ao passo que o mesmo não ocorre com estudantes de outros 

grupos. Há uma espécie de estrangeirização das pessoas quilombolas, reforçada pelas 

ideologias de monolinguismo que fazem com que os corpos racializados sintam-se estrangeiros 

em seu próprio país, como já apontado no capítulo 1 de discussão teórica (MUNIZ, 2016; 

PINTO, 2018; ROSA, 2019). Também fica evidente que as ideologias linguísticas nunca são 

só sobre língua (GAL, 2005) e que o racismo estrutural (ALMEIDA, 2019) e institucional se 

disfarça muitas vezes de preconceito linguístico, de modo que a avaliação de um suposto déficit 

linguístico se relaciona à forma como os corpos são percebidos raciolinguisticamente nesses 

espaços (ROSA, 2019).       

Que tipo de ideologia linguística tão perversa desautoriza a existência de corpos negros 

e quilombolas na escola a na universidade ao ponto de a pessoa considerar que tem um déficit 

linguístico que não pôde sequer ser notado no texto que escreveu? Porque essas ideias de 
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línguas separadas, ainda que sejam empregadas em estudos e documentos com objetivos de 

inclusão e valorização de variedades linguísticas, muitas vezes reforçam hierarquias que têm 

sido utilizadas como forma de opressão e exclusão.  

Não é só Mariana que se considera ruim em português, ela, assim como outras pessoas 

quilombolas passaram a vida sendo consideradas como falantes de uma outra língua/variedade 

e que precisavam aprender outra língua, o português, para ingressar em espaços 

institucionalizados.   

Afinal, quem seriam essas pessoas falantes do português então? Certamente o que define 

o que é o português e o que são as variedades são os grupos hegemônicos que colocam como 

norma ou como português acadêmico aquilo que mais se aproxima dos repertórios das pessoas 

que detêm maior poder, de forma que o que se avalia quando se fala sobre língua não é a língua 

apenas, mas sim o corpo que enuncia. 

Como veremos na seção seguinte, essas ideias acabam por ajudar a construir hierarquias 

linguísticas que se interseccionam com hierarquias raciais e cognitivas na universidade, na qual 

muitas vezes esse suposto déficit linguístico será associado com inteligência e bom desempenho 

acadêmico. O bom desempenho linguístico costuma estar intimamente associado com 

habilidades de fala pública e de escrita, modalidades muito presentes na universidade e que em 

geral avaliam a língua parametrizada pela escrita, acionando uma ideologia linguística de 

grafocentrismo que serve para autorizar algumas existências enquanto deslegitima outras.   

Como vimos, essa guerra com a língua é algo que começa a ser travado na escola, mas 

continua na universidade e vai organizar boa parte das interações dessas estudantes quilombolas 

em suas experiências a partir da saída de suas comunidades. Mas elas não estão de maneira 

alguma passivas aos efeitos da circulação dessas ideologias linguísticas que hierarquizam suas 

interações, pois tais ideologias são constantemente contestadas por elas, como na avaliação de 

Mariana sobre a fala “... já a fala tem uma questão cultural, não é errada” e na avaliação de Aya 

Okofor que coloca muito bem a interseção entre língua e raça quando analisa: “por que que 

tá errado é porque num é- num é o branco que fala e que a gente que fala”.    

 O esquema abaixo representa os principais pontos suscitados até aqui.  
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Figura 16 - Esquema representativo da categoria “Eu vivo em guerra com o português” 

 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.  

 

4.2 “Se uma pessoa inteligente fala que está difícil eu tenho que estudar trinta vezes mais 

que ele”  

 

Uma questão bem recorrente nas reflexões feitas pelas participantes são 

metapragmáticas que têm como objeto os letramentos acadêmicos. Evidentemente, o contexto 

de geração dos dados faz emergir essas reflexões e questionamentos das estruturas. Em um 

excerto transcrito da oficina da linha da vida é possível observar as participantes abordando 

essa temática.  

Excerto 13 

VI: dificuldade em cálculo será? porque eu vejo tanta gente falar 

MA: colocou dificuldades? 

ZA: dificuldades tem? 

VI: talvez dificuldade em cálculo  

MA: não eu acho 

ZA: [não em tudo cê tá doida em tu:do 

MA: [não é só cálculo que é difícil tem maté- 

ZA: não é cálculo não tem matérias que eu piro 

VI: eu não pego nada de cálculo mas fico ((vários risos)) 

TH: já tá traumatizada só de ouvir @@ 

VI: qual que é a dificuldade 

TH: [eu também 
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MA: [cálculo e anatomia eu vejo meninos falando de: anatomia 

VI: dificuldades 

MA: cálculo e anatomia te:m tem muito índice- o repro- o índice de 

reprovação é muito- é gigantesco 

TH: mas é geral né 

MA: por isso- por isso que o povo enfatiza muito o cálculo e a 

anatomia, cálculo e anatomia mas não são só esses não tem outros- 

gente álgebra linear eu fiz- geometria analítica- 

ZA: gente microbiologia celular 

TH: tem outras matérias né 

ZA: microbiologia celular não é de deus ge:nte 

MA: química gente o povo tem química aí que povo fica é tempo nas quí- 

nas química aí porque é [muito difícil também 

ZA:                     [tá doido 

ZA: química se alguém- se uma pessoa inteligente fala que tá difícil 

eu tenho que estudar trinta vezes mais que ele (.) as químicas é fora 

do normal eu falei gente eu não estudei química na: (.) onde eu 

estudava não porque eu nunca vi isso 

MA: é uma química bem diferente né 

VI: aqui também- 

ZA: si:m é uma química bem complexa 

MA: é bem diferente 

Legenda: MA = Mariana; TH = Thaís; VI = Victoria; ZA =Zahara. 

Fonte: Oficina da linha da vida, Acervo da pesquisa, 31/10/2019. 

 

A palavra “dificuldade” é repetida várias vezes durante a negociação das participantes 

para construir a linha da vida no marco que representa a vida delas na UFG. No excerto acima, 

Victoria, que cursa uma graduação na área de humanas, sugere colocar dificuldade em cálculo, 

pois é uma disciplina que ela sempre ouve as pessoas falarem que é difícil. Mariana e Zahara 

concordam entre si ao argumentarem que existem várias outras disciplinas difíceis, e Mariana 

diz que talvez algumas disciplinas sejam mais comentadas pelo alto índice de reprovação: “por 

isso- por isso que o povo enfatiza muito o cálculo e a anatomia, cálculo e 

anatomia mas não são só esses não tem outros- gente álgebra linear eu fiz- 

geometria analítica” 

Seguindo na discussão do tema, Zahara apresenta disciplinas que considera muito 

difíceis e conclui: “química se alguém- se uma pessoa inteligente fala que tá 

difícil eu tenho que estudar trinta vezes mais que ele (.) as químicas é fora 

do normal eu falei gente eu não estudei química na: (.) onde eu estudava não 

porque eu nunca vi isso”. Esse trecho é muito representativo de como as estudantes 
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quilombolas do UFGInclui são avaliadas no espaço acadêmico. A avaliação que Zahara faz de 

si mesma como uma pessoa que não é inteligente não parte de algo individual, mas sim da 

percepção que há sobre corpos negros em espaços de poder. Essas metapragmáticas que 

associam letramentos acadêmicos com inteligência acionam ideologias raciolinguísticas mais 

amplas que hierarquizam os corpos que são considerados portadores de mais  ou de menos 

inteligência e capacidade cognitiva.  

Angelina também já teve sua inteligência questionada, assim como Aya, que narrou 

como já teve sua performance linguística avaliada negativamente (Excerto 14). No caso de Aya, 

tratava-se de sua performance escrita, tópico central da próxima seção, enquanto Angelina foi 

avaliada explicitamente como uma pessoa não inteligente por não compreender um conteúdo 

acadêmico nas primeiras explicações.  

 

Excerto 14 

AN:uma professora já fez isso comigo (.) na minha primeira semana eu me 

apeguei eu falei assim não essa vai ser a professora que eu vou me apegar 

AU: no:ssa 

(Trecho omitido) 

AO: é (.) é isso 

AN: daí ela só fez assim acho que ela me explicou três vezes a mesma 

coisa só que não tava entrando na minha cabeça aí eu perguntei pra ela 

NI:     [é isso o raciocínio (      ) parece que num 

AN:     [aí ela falou não você tem algum problema que nu:m- 

AO: é isso mesmo eu sou dislexa (.) pra ela eu sou dislexa (1) e eu tenho 

problema 

AN: acabou pra mim 

Legenda: AN = Angelina; AU = Aurora; AO = Aya Okofor; T = Thaís. 

Trechos omitidos porque contêm falas de pessoas que não são participantes da pesquisa. 

 

Uma suposta falta de familiaridade com determinados tipos de letramento, como os 

acadêmicos têm levado as estudantes quilombolas a serem constantemente avaliadas como 

pessoas que têm algum déficit ou como problemas. O discurso do erro, do déficit e da falta de 

inteligência tem sido sempre acionado para colocar as mulheres negras como corpos errados na 

universidade.     

Contudo, como pôde ser visto no texto de Mariana na seção anterior, em que ela segue 

todas as exigências do texto acadêmico formal e mesmo assim avalia que possui inabilidade 

com o português, da mesma maneira, Zahara não tem que estudar trinta vezes mais por não ser 

inteligente. Provavelmente ela tenha que estudar trinta vezes mais porque ela é trinta vezes mais 

cobrada, porque o seu conhecimento não é valorizado e porque o seu corpo é avaliado 

juntamente com sua performance linguística ou acadêmica, assim como Angelina que foi 

avaliada como tendo algum problema. Por isso, quando sua língua ou rendimento acadêmico 
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são avaliados, a avaliação incide na verdade sobre os seus copos de mulheres negras, 

quilombolas, que adentraram na faculdade por uma ação afirmativa, como Zahara confirma no 

excerto a seguir.  

Excerto 15 

ZA: mas é igual a minha coordenadora do meu curso tipo às vezes você 

vai pra cancelar as matérias porque tipo a gente sabe que o índice de 

prioridade é que manda né nessa universidade e cê vai na coordenação 

pra poder pedir aju:da pra que cancelar matéria ou te- te ajudar de 

alguma forma eles debocham da sua cara é incrível como isso acontece 

VI: tipo é uma for- 

ZA: ainda mais quando eles sabem que você entrou por cota né 

MA: é sim é um preconceito assim meio meio: 

VI: falta de: coloca o que falta de: coloca o que falta de interesse? 

ZA: falta de empatia é papatia? É empatia 

TH: empatia 

VI: da parte de: todo mundo na verdade né? 

ZA: tanto dos colegas, quando dos professores, coordenadores 

VI: falta de empatia 

Legenda: MA = Mariana; TH = Thaís; VI = Victoria; ZA =Zahara. 

Fonte: Oficina da linha da vida, Acervo da pesquisa, 31/10/2019. 

 

No excerto acima Zahara identifica que percebe a falta de interesse em ajudar a resolver 

demandas de seus cursos, como o cancelamento de disciplinas, e que isso se intensifica quando 

se trata de pessoas que entraram por cotas. Elas avaliam isso como um preconceito e também 

como falta de empatia.  

Mais uma vez, há uma hierarquia interacional entre nós quando elas recorrem a mim 

para tirar a dúvida sobre a palavra que queriam escrever, “empatia”. Dessa vez eu assumo esse 

papel confirmando a palavra dita por ela para que então elas escrevam na linha traçada no papel.  

Contudo, não são somente as disciplinas de ciências naturais e ciências exatas que são 

associadas à dificuldade e a um conhecimento de pessoas inteligentes. No excerto a seguir 

também há uma avaliação metapragmática dessa natureza relacionada com disciplinas de 

ciências humanas.  

Excerto 16 

VI: tenho que ir embora que ainda tenho que fazer um texto hoje (.) 

pra enviar hoje 

TH: sobre o que? 

VI: (     ) escolar e do bibliotecário 

TH: ah é porque foi a semana- dia do livro num foi? 

VI: sobre Vygotsky a teoria do Vygotsky 

TH: já leu o texto? 

VI: tô tentando entender ((vários risos)) 
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ZA: os textos são tão complexos eu peguei uma matéria de antropologia 

meu deus tô quase morrendo @@ 

VI: o meu é de psicologia 

ZA: os textos são be:m assim (1) parabéns pra quem faz letras 

MA: parabéns mesmo 

TH: (curso da Victoria) também, tem que escrever muito 

ZA: pra quem faz (curso da Victoria) 

TH: tem que ler e escrever muito 

ZA: é muita coisa 

MA: eu vou falar um negócio pra vocês não existe curso fácil aqui não 

o povo fala- 

ZA: não existe não 

MA: não existe curso fácil 

VI: o povo fala seu curso é facinho  

MA: nã:o não existe curso fácil 

VI: vai fazer 

TH: vai fazer 

MA: eu acho que existe aquele curso que tem uma probabilidade de você 

forma:r 

ZA: no tempo  

MA: no tempo exatamente mas que é fácil não é num é fácil formar no 

tempo não 

ZA: não sei aonde eu tava com a cabeça de escolher (nome do curso) 

gente, (nome do curso) o que tem de química, física e cálculo é muita 

coisa 

MA: ah eu achei um negócio reprovações (todas riem) 

ZA: reprovações sim (.) coloca decepção decepção com as reprovações 

 

Legenda: MA = Mariana; TH = Thaís; VI = Victoria; ZA =Zahara. 

Fonte: Oficina da linha da vida, Acervo da pesquisa, 31/10/2019. 

 

Nesse excerto Victoria fala que tem que fazer uma atividade com base em um texto. 

Quando eu pergunto se ela já leu o texto ela me responde que está tentando, o que desencadeia 

avaliações de todas elas sobre os textos lidos nos cursos de ciências humanas. Zahara os avalia 

como complexos, mencionando sua própria experiência em uma disciplina que cursou em 

Antropologia (certamente como um núcleo livre, já que a graduação dela é na área de ciências 

naturais): “os textos são tão complexos eu peguei uma matéria de antropologia 

meu deus tô quase morrendo @@” e ela continua se direcionando para mim “parabéns pra 

quem faz letras”. Eu emendo a fala dela parabenizando quem faz o curso de Victoria também 
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dizendo: “tem que ler e escrever muito”. E todas concluem que não existem cursos fáceis, 

apenas cursos que oferecem a possibilidade de concluir dentro do prazo estabelecido pela 

instituição, já que no caso dos cursos de exatas e ciências naturais isso não parece ser avaliado 

como uma possibilidade. As palavras que elas encontraram para representar a discussão 

realizada acima são reprovações e decepção: “coloca decepção decepção com as 

reprovações”. 

Ao perceber o tipo de avaliação que as pessoas fazem sobre elas e que muitas vezes elas 

também acabam fazendo de si, mesmo que eu ainda não tivesse essa reflexão sistematizada, 

algo me levou a contribuir com a discussão dizendo que as reprovações na universidade, 

principalmente nessas disciplinas que elas mencionaram, são muito recorrentes e não 

necessariamente associadas a um grupo, isso porque eu já pensava que elas estavam sendo 

muito mais avaliadas por serem mulheres negras e cotistas do que pelo desempenho que 

apresentavam em seus cursos. No excerto a seguir é possível ver a transcrição desse trecho da 

conversa que ocorreu na oficina da linha da vida.  

 

Excerto 17 

TH: e reprovação é muito comum para todos os estudantes não é só para 

quem é cotista 

ZA: mas sabe o que é engraçado Thaís (.) tipo assim igual no meu curso 

(.) no meu curso eu não sei o que as pessoas têm elas são muito 

competitivas e por incrível que pareça tem gente que decora as 

matrículas para saber [as notas dos outros 

TH:                   [pra olhar a nota 

ZA: i:sso  

MA: ai eu me sinto tão pressionada com isso e eu me sinto envergonhada 

também sabia 

VI: [como assi:m  

ZA: [eles decoram (.) é ridículo é ridículo o que eles fazem eles 

deco- 

MA: [porque tem 

MA: é tão ensino fundamental isso 

ZA: e eles fazem questão de todo semestre jogar na sua cara (.) eu num 

reprovei em nenhuma em quantas você reprovou? 

VI: e como é que eles fazem isso? 

ZA: porque eles decoram a sua matrícula 

MA: tem vez que o professor manda só a lista 

Legenda: MA = Mariana; TH = Thaís; VI = Victoria; ZA =Zahara. 

Fonte: Oficina da linha da vida, Acervo da pesquisa, 31/10/2019. 

 

Tanto Zahara quanto Mariana compartilham da experiência de serem expostas até 

mesmo por colegas em relação ao desempenho acadêmico: “no meu curso eu não sei o 

que as pessoas têm elas são muito competitivas e por incrível que pareça tem 

gente que decora as matrículas para saber as notas dos outros”; “ai eu me 

sinto tão pressionada com isso e eu me sinto envergonhada também sabia”.   
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Esse tipo de interação ajuda a construir hierarquias que associam inteligência com boas 

notas, ou com não reprovar em nenhuma matéria, considerando os letramentos acadêmicos 

como hegemônicos. No excerto a seguir, Zahara e Mariana falam sobre o sentimento de 

frustração em estudar muito para uma prova e depois não conseguir passar o que estudou para 

a modalidade escrita na hora da prova.  

 

Excerto 18 

ZA: aí vem aquele tanto de gente e começa a falar coisas e: eu acho 

que o que- o que mais me dá raiva é porque assim a gente querendo ou 

não a gente conversa com algumas pessoas da nossa turma e tem gente a: 

gente eu vou mal em tal [matéria eu vou mal em não sei que 

MA:                     [eu acho que vai muito indecisão 

ZA: é 

MA: será que cabe? 

ZA: é decisão 

MA: decisão ou indecisão? 

ZA: decisão 

MA: decisão 

ZA: é (.)mas a: eu vou mal numa matéria e- e não estudou nada e vai e 

tira aquela nota linda maravilhosa 

MA: e você [fica morrendo 

ZA:        [você morreu você tá morrendo desde o começo do semestre 

(.) cê vai com no- com média três vírgula cinco 

MA: nossa já aconteceu [isso comigo 

ZA:                    [isso é tÃO frustrante pra mim 

MA: cê passa a noites e [noites estudando e nada 

ZA:                     [no:ites  

ZA: eu pra fazer uma prova hoje (.) porque eu tive três provas essa 

semana (.) eu pra fazer uma prova hoje eu não dormi (.) eu tô até 

agora sem dormir @@  

MA: @ 

ZA: eu vou dormir dez horas da noite hoje e ainda tenho que fazer um 

trem (.) eu tenho que manter a minha mente ocupada porque se ela ficar 

parada (.) ela faz merda (.) e tipo cê pega a prova e fala num é 

possível gente o tanto que eu estudei eu num tô conseguindo tirar da 

cabeça pra por no papel 

MA: mas é (.) é que eu tô decepcionada com cálculo também que eu 

estudei muito eu não estudei pouco 

TH: porque cada um tem seu tempo também né mas será que às vezes essas 

pessoas também tão falando assim a:i eu nem estudei eu vou mal e 

depois vai bem será que realmente também não estudou né 

MA: é: 

TH: às vezes a pessoa- você falou é um ambiente muito competitivo né 

e: por mais que tenha lugares que: não tá tão competitivo igual a: a 

Mariana falou que ela vive em um ambiente assim de sala de aula mais 

agradável né mas a regra aqui é: é isso mesmo um querendo 

MA: [derrubar o outro 

ZA: [derrubar o outro 

TH: [ser melhor   

TH: derrubar o outro ser melhor 

MA: não isso- 

TH: não basta você ser bom e tirar suas notas não cê tem que tá melhor 

que [o outro 

MA: [isso é na sala que eu entrei mas hoje 

TH: aí vai esbarrando em outras né 
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MA: hoje minha realidade é outra totalmente diferente 

Legenda: MA = Mariana; TH = Thaís; VI = Victoria; ZA =Zahara. 

Fonte: Oficina da linha da vida, Acervo da pesquisa, 31/10/2019. 
 

Nesse excerto Mariana e Zahara dizem se sentir mal por estudarem muito e nem sempre 

conseguirem boas notas. Além disso, elas precisam lidar com pessoas que dizem não estudar, 

mas mesmo assim tiram boas notas e usam isso para se colocarem em uma posição superior nas 

interações com elas. 

  

4.2.1 “Google tradutor, me ajude!” 

 

Outro tópico que pode ser observado em metapragmáticas que acionam ideologias 

linguísticas que associam certos letramentos à inteligência é o conhecimento de uma língua 

estrangeira, geralmente o inglês, que pode ser considerado um tipo de letramento muito 

valorizado no ambiente acadêmico e esta é uma questão recorrente entre as participantes desta 

pesquisa, como já pôde ser observado na seção anterior.   

 

Excerto 19  

JO: o título (.) pior que é (.) né?  

VA: e é obrigatório colocar outra língua tipo uma língua estrangeira? 

é né  

(risos)  

JO: é assim eu acho que o que o (nome ocultado) vai fazer por exemplo 

na sala dele talvez a professora não peça eu não sei porque é um 

exercício (.) a iniciação científica não pede  

AN: amém @@@ (vários risos) 

JO: porque é um exercício (.) muitas vezes a gente faz artigo pra 

gra[duação para pós 

AN:[minha orientadora me mandou ler coisa em outra língua né mas tá 

bom @@ 

JO: é (.) esse é um dilema 

AN: é (1)  

JO: e como é que você resolveu? o problema da outra língua? 

AN: então @@@ estou tentando resolver ainda @@@ teve algumas 

informações que eu consegui é: páginas traduzidas mas ela tá pegando 

no meu pé pra eu pegar a fonte original porque é importante também né 

ao invés da gente citar o apud que a gente nem comentou mas (.) é mais 

importante- é melhor a gente citar a fonte original do que: é: fontes 

já trabalhadas, dados já trabalhados hh mas eu tô tentando contornar 

@@ 

JO: que que signific- 

AN: tenho livro em inglês pra ler (.) tá difícil @@ 

TH: é livro? 

AN: uma parte da citação que tá lá (.) os em espanhol que eram 

questões da- das normas eu consegui meio que: pegar coisas traduzidas 

né ela fica falando pra eu pegar a fonte original em espanhol tá de 

boa dá para entender (.) agora o  livro que é em inglês eu tô deixando 

ele assim @@@ mas eu tenho que passar ele não tem jeito 

JO: é? 

AN: tenho @@@@ (.) google tradutor, me ajude? 
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JO: em espanhol cê já tinha lido antes de, 

AN: @@@ google tradutor também [mas acho que é fácil 

JO:                            [anrram   

AN: a gente consegue- às vezes o geral a gente consegue entender então 

pra citar a gente não precisa tudo ao pé da letra eu acho que é mais 

de boa e com as outras referências que eu também já tinha pego de 

dados já tratados, outras coisas então eu acho que eu consegui 

entender (.) no geral (.) agora o livro que ela me passou em inglês eu 

quero ver que que eu vou fazer com ele @@@ 

JO: como é que é cê tá com ele e cê vai fazer- cê tá com ele, 

AN: o livro? 

JO: ou pega na biblioteca? 

AN: ela me passou um link 

JO: a: sim (.) é tipo um livro em PD- 

AN: é em PDF é  

JO: unrrum 

AN: aí inclusive ela tinha me falado pra procurar eu procurei e não 

achei eu falei não vai passar né (.) daí ela pegou da última vez que 

ela olhou ela falou assim então @@ dê uma olhada nesse link @@ esse 

autor @@ essa parte @@ confira lá (.) aí eu abri o livro né quando eu 

vi tudo em inglês eu falei (.) ok @@@ tô ferrada @@ é isso 

JO: dile:ma 

AN: estamos aí  

VA: é eu tenho um problema sério com inglês @@ tenho um pé travado 

mesmo 

P1: é nóis 

VA: vai não  

AN: é uma das línguas que eu gosto tipo eu até gostaria de ser fluente 

ainda quero ser pretendo um dia @@@ por enquanto não. 

 

Legenda: AN = Angelina; JO = Joana; TH = Thaís; VA = Valentina; P1 = não participante da pesquisa. 

Fonte: Oficina de artigo científico, Acervo da pesquisa, 15/06/2019. 

 

No excerto acima ocorre uma grande discussão em que as participantes expõem 

demandas de leitura em línguas estrangeiras, principalmente em inglês. Ainda na graduação, a 

participante Angelina já começa a ser cobrada para fazer leituras em inglês para o seu trabalho 

de iniciação científica. O conhecimento da leitura em língua inglesa hierarquiza estudantes para 

fazer pesquisas, de modo que a professora de Angelina sequer se preocupou em saber se ela 

tinha habilidades de leitura em inglês antes de recomendar os textos, como se isso fosse algo 

dado. Contudo, é consenso no grupo que participou dessa pesquisa que as habilidades em 

línguas estrangeiras têm sido colocadas como impasses em suas vidas acadêmicas. 

Toda essa hierarquização de corpos desencadeada, muitas vezes por metapragmáticas 

de associações entre inteligência e o domínio ou performance de letramentos específicos da 

academia, acionam ideologias linguísticas muito perversas que mantêm e perpetuam 

desigualdades, diversas, neste caso desigualdades raciais, por isso podemos chamar de 

ideologias raciolinguísticas. Tudo isso leva as participantes a dizerem que muitas vezes se 

sentem inferiores ou inúteis no ambiente acadêmico, como no excerto abaixo.      
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Excerto 20 

ZA: é incrível como a gen- como depois que eu entrei aqui eu perdi 

totalmente o controle de mim mesma 

MA: é exatamente 

ZA: porque você começa a ficar insatisfeito com- com tudo parace que 

você é inferior a todo mundo mas você- 

MA:                              [e outra- 

ZA:                              [você é inútil nesse lugar 

MA:                              [quando você é do ensino fundamental 

você não aceita tipo você não aceita você tirar uma nota baixa você 

não aceita no ensino fundamental 

ZA: arram @@@ 

MA: aí quando você chega- quando você chega na faculdade você não dá 

conta de sustentar isso (.) gente é um baque (.) cê não dá conta de 

sustentar o que você quer ser sabe? eu quero ser uma aluna exemplar e 

eu vou ser eu vou conseguir 

 

Legenda: MA = Mariana; ZA =Zahara. 

Fonte: Oficina da linha da vida, Acervo da pesquisa, 31/10/2019. 

 

Contudo, mesmo cientes de como seus corpos são avaliados na universidade, as 

participantes contestam essas metapragmáticas e ideologias que perpetuam tantas 

desigualdades.  No excerto a seguir, Mariana narra um acontecimento quando precisava de 

ajuda para mexer em um sistema e solicitou auxílio a um colega que, apesar de dizer  que não 

sabia como operar o sistema, conseguiu fazer a atividade dele sem ajuda de ninguém.    

 

 

Excerto 21 

MA: tipo assim eu acho que não custa nada você:- eu não entender 

alguma coisa aqui: e você nã:o é isso isso e isso (.) eu lembro que eu 

fui- 

ZA: competitividade ((para Victoria anotar)) 

MA: que eu cheguei já tava assim meio avançado o conteúdo pra poder 

entrar no- no uri eu odeio até esse nome aí eu não tava sabendo como é 

que entrava como é que fazia- como é que eu me cadastrava (.) aí eu 

pedi o colega ajuda do  lado o colega do lado ajuda né 

TH: umrrum 

MA: ele falou assim uai eu também num sei não (.) e ele fez o dele 

logou o dele e ele num sabia 

ZA: tem isso 

TH: a pessoa fica segurando a [informação 

ZA:                           [a má vontade 

MA: má vontade de ajudar 

TH: parece que se ele te ensinar ele vai- vai perder né  

ZA: vai perder 

VI: eu escrevi o ti duas vezes 

TH: tem nada não 

ZA: com-pe-ti-tivi-da-de 

MA: tá certo @@ 

VI: tá certo? 

TH: deixa eu ver com-pe-ti-tividade tá certo 

VI: uai @@@ 

MA: tá certo @@@@ ((todas riem)) 



188 
 

TH: quase toda palavra se a gente ficar pensando muito nela ela é 

esquisita né 

 

Legenda: MA = Mariana; TH = Thaís; VI = Victoria; ZA =Zahara. 

Fonte: Oficina da linha da vida, Acervo da pesquisa, 31/10/2019. 

  

As participantes questionam a falta de colaboração que encontram no dia a dia em seus 

cursos, já que elas em outros momentos narraram ter muitos momentos coletivos em que uma 

ajuda a outra, não só com disciplinas, mas em demandas diversas, inclusive quando precisam 

se deslocar de suas cidades para se estabelecerem em Goiânia no início do curso. Na visão delas 

esse individualismo que notam em muitas pessoas vem de uma ideia de competição entre as 

pessoas e não de cooperação. É possível observar nas práticas cotidianas dessas estudantes que 

elas reexistem no espaço acadêmico, criando suas redes de afeto e apoio e se fortalecendo. O 

Centro de Convivência, espaço físico oferecido pela universidade para o programa UFGInclui, 

é um dos lugares utilizados por elas para o desenvolvimento de diversas atividades coletivas.  

Mais uma vez é possível observar no excerto acima que há um questionamento 

direcionado para mim sobre ortografia, mas dessa vez Victoria diz que escreveu uma sílaba 

duplicada ao que eu respondo que não tem problema sem verificar a palavra escrita, então 

Mariana e Zahara assumem essa posição e conferem a palavra, dizendo que está escrita de forma 

correta.   

 

4.2.2 “Também a gente tem que falar” 

 

Também podemos observar um movimento de contestação das hierarquias apontadas 

por elas quando Zahara faz suas projeções  para o futuro dizendo “e por mais absurdo que 

pareça eu tenho vontade de ser professora nesse lugar” “pra mostrar o que é 

ser professor sabe”.  

Muitas vezes são utilizadas metapragmáticas mais explícitas como uma maneira de 

contestação de ideologias raciolinguísticas que associam certos grupos a letramentos 

específicos, como na discussão que ocorreu na oficina de projeto. Esse tipo de avaliação 

metapragmática traz à tona o tema dos letramentos acadêmicos de forma bastante contestadora.  

 

Excerto 22 

AO: falando nisso eu não sei se vocês viram é: tem um núcleo lá no: tem- 

vai ter um evento na: nas ciências sociais que pode propor um minicurso 
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(.) até mandei pra você não sei se eu mandei pra você ou mandei no grupo 

sei lá a gente podia propor um minicurso 

TH: é: um seminário? eu acho que eu vi no site mesmo [da: 

AO:                                                  [é 

TH: das ciências sociais (.) [vai ser em setembro 

AO:                          [aí pode 

AO: pode propor um minicurso eu tava pensando de propor um minicurso 

sobre é: eu tô com esse negócio de epistemologia que cura porque aquela 

menina não sei se vocês viram o vídeo lá no grupo a indígena fala que 

existe outra epistemologia que não é essa do: do: eurocêntrico aí eu 

pensei da gente fazer um minicurso propor epistemologia que cura e 

colocar as epistemologias indígenas e quilombolas aí a gente poderia 

pensar em alguma coisa um dia a gente poderia falar sei lá da dança ou da 

religiosidade a gente vai trabalhar isso aqui ó porque a gente vai tá 

falando com as pessoas vai tá treinando isso aqui (.) e:: sei lá propor 

outras coisas outros conhecimentos que não seja esse conhecimento 

eurocêntrico 

AN: eu tô perdida o que é >epistemologia?<? 

AO: é conhecimento 

AN: é uma forma de conhecimento 

AU: esse povo fala tão chique sendo que ((   )) 

AO: pois é 

(vários risos) 

AO: mas é porque também a gente tem que falar- 

(Trecho omitido) 

AO: mas eu aprendi um negócio eu sou muito resistente ao inglês mas 

depois que eu vi uma negra eu não sei acho que no Latinidades <acho que 

nós todas deveríamos ir no Latinidades> no Latinidades eu vi uma mulher 

falando a gente não tem que- a gente tem que dominar a- a- a o que eles 

falam porque eles fizeram isso quê que eles fizeram com os indígenas e 

com a gente foi lá sentou comeu junto a: é assim essa palavra? Kalunga tá 

foi embora e levou e a gente sabe alguma coisa deles? sabe porque enfia 

na gente mas é eu também acho estranho falar essas coisas mas se você 

chegar lá e falar outra coisa tá nem aí pra gente é [igual essa questão 

de natureza e cultura 

AN:                                                 [a gente não pode 

falar outra linguagem 

AO: é 

AN: porque aí eles vão falar ah vocês nem sabem o que vocês estão falando 

AO: é (.) direto quando eu apresento trabalho eles me falam isso ah você 

não sabe o que é isso véi ele tava ouvindo eu falar que é mas você não 
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sabe (.) tanto é que às vezes eu falava não sei mesmo <teve um dia que eu 

falei pro professor> quê que é então? (risos de outras pessoas) fiquei 

com raiva (várias pessoas riem) 

(?): é o quê? 

(vários risos) 

AO: eu tô lá apresentando o trabalho ele num é assim não quê que é então 

querido 

AU: (nosso deus) 

AO: tá mas aí e o objetivo? @@@ (vários risos)   

Legenda: AN = Angelina; AU = Aurora; AO = Aya Okofor; T = Thaís. 

Trechos omitidos porque contêm falas de pessoas que não são participantes da pesquisa 

Fonte: Oficina de projeto e leitura de edital, Acervo da pesquisa, 08/06/2019. 

 

Aya Okofor e eu estávamos conversando, novamente em uma estilização acadêmica, 

sobre um seminário que ocorreria em breve e ela dizia que gostaria de propor um minicurso 

sobre epistemologias que curam para propor um conhecimento não eurocêntrico: “sei lá 

propor outras coisas outros conhecimentos que não seja esse conhecimento 

eurocêntrico.” Angelina interage pedindo uma explicação “eu tô perdida o que é 

>epistemologia?<.” Aya Okofor explica o significado “É conhecimento.” Aurora avalia o 

uso da palavra da seguinte forma “esse povo fala tão chique” e Aya diz “mas é porque 

também a gente tem que falar”, explicando que ela também tinha resistência a 

determinados usos, citando como exemplo a língua inglesa, mas que teve uma experiência no 

evento Latinidades12 que a fez pensar nesse uso: “gente não tem que- a gente tem que 

dominar a- a- a o que eles falam porque eles fizeram isso quê que eles fizeram 

com os indígenas e com a gente foi lá sentou comeu junto a: é assim essa 

palavra? Kalunga tá foi embora e levou e a gente sabe alguma coisa deles? 

sabe porque enfia na gente mas é eu também acho estranho falar essas coisas 

mas se você chegar lá e falar outra coisa tá nem aí pra gente é igual essa 

questão de natureza e cultura.” Nesse trecho, Aya Okofor avalia como necessário 

conhecer o que é dito no contexto da produção do conhecimento científico eurocêntrico, pois 

como ela aponta, muitos cientistas se apropriaram do conhecimento indígena e quilombola e 

levaram para a academia, impondo a elas essa forma de conhecimento a partir de uma 

perspectiva de fora. 

 
12 O Festival Latinidades foi criado em 2008 e é considerado “o maior festival de mulheres negras da América 

Latina. Mais que um festival, o projeto tem sido um grande encontro da cultura negra produzida em África e 

diáspora e também uma plataforma de impulsionamento de trajetórias de mulheres negras nos mais diversos 

campos de atuação. Única do gênero, a iniciativa pauta o fortalecimento de identidades, formação técnica e 

política, empreendedorismo, inovação, arte, cultura, comunicação, geração de emprego e renda e estímulo à 

produção artística e intelectual de mulheres negras. Somos um espaço de encontro, encanto, acolhimento e cura.” 

Disponível em: http://afrolatinas.com.br/sobre-o-festival/.  

http://afrolatinas.com.br/sobre-o-festival/
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Angelina concorda com a avaliação de Aya dizendo que elas não podem falar outra 

linguagem “porque aí eles vão falar ah vocês nem sabem o que vocês estão 

falando.” Aya confirma a avaliação de Angelina sobre como os conhecimentos que elas trazem 

de suas comunidades são deslegitimados na universidade “direto quando eu apresento 

trabalho eles me falam isso ah você não sabe o que é isso véi ele tava ouvindo 

eu falar que é mas você não sabe (.) tanto é que às vezes eu falava não sei 

mesmo <teve um dia que eu falei pro professor> quê que é então?” 

A fala pública também é um tópico que emerge nas interações das participantes e se 

materializa por metapragmáticas que avaliam letramentos acadêmicos, já que habilidades como 

fala pública e escrita padronizada são diretamente associadas a esse tipo de letramento. A fala 

pública neste contexto está diretamente associada com uma performance acadêmica e não 

considera as tradições de oralidade de comunidades quilombolas, por exemplo. Trata-se de um 

tipo de fala pública muito específico.  

No excerto abaixo, durante a primeira oficina do retrato linguístico, as participantes 

dizem ter dificuldade com a fala pública já no momento em que são convidadas a se 

apresentarem para o grupo. 

 

Excerto 23 

VI: Duda ela mora na casa do estudante tem dificuldade de falar igual eu 

TH: hum igual você Victoria será? 

VI: sério eu tenho mas depende do: do local 

TH: depende do grupo né 

DU: pra mim em todos os locais eu tenho muita dificuldade 

TH: sempre que é em público 

DU: sempre que é em público eu sou muito tímida 

VI: a gente tem que chegar perto pra ouvir a voz da Duda 

DU: verdade @@@ 

TH: pode falar 

MA: desculpa me intrometer 

TH: não, pode falar 

MA: eu lembro que quando eu entrei passo- eu acho que quando eu tava mais 

ou menos no terceiro quarto período o Jean ele ministrou uma- uma: matéria 

justamente com isso com (barulho de avião) com a dificuldade que a gente 

tem de falar não só em público mas em (.) tipo assim até conversar a dois 

assim a dificuldade é muito grande e ele ministrou uma matéria sobre isso 

e assim pra mim eu tinha muita dificuldade também eu até pra me apresentar 

até aqui pra falar você tá vendo que eu sou muito tagarela mas eu não era 
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assim eu desenvolvi isso é: através da matéria porque ele foi nos dando 

mecanismos para gente: conseguir superar essa timidez 

TH: umrrum 

MA: porque a universidade ela: dá rasteira na gente mesmo com isso na 

questão da timidez então assim eu acho que: a- eu acho assim que as pessoas 

deveriam criar mecanismos pra outras sabe se quando tem dificuldade assim 

(.)  

TH: pra ajudar 

MA: de se relacionar apresentar algo assim eu achava muito legal na Joana 

ela- tentava quebrar um pouco disso com a gente também 

TH: umrrum 

VI: foi na aula dela que eu comecei a falar mais 

TH: é? 

VI: porque eu não falava de jeito nenhum quando eu ia apresentar trabalho 

eu desistia  

MU: é assim com muita gente  

Legenda: MA = Mariana; MU = Murilo; T = Thaís; V = Victoria 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

Apesar de estarmos em um grupo de apenas cinco pessoas, um grupo pequeno se 

comparado a uma sala de aula ou a um evento acadêmico, Duda diz que tem dificuldades para 

falar. Victoria diz que também tem essa dificuldade, mas no caso dela depende do grupo, pois 

na oficina ela se sentia mais à vontade para falar. Mariana, que disse que parece ser tagarela, 

também afirmou que teve momentos em que tinha bastante dificuldade, mas que está 

desenvolvendo mecanismos de fala pública, inclusive em algumas disciplinas que cursou.  

Duda avalia que não falar em público prejudica o desenvolvimento dela na faculdade. 

As participantes atribuem essa questão à timidez “sempre que é em público eu sou muito 

tímida”; “porque a universidade ela: dá rasteira na gente mesmo com isso na 

questão da timidez”, contudo quando eu digo que alguns ambientes são mais opressores 

elas concordam e Victoria concorda dizendo que não fala na sala de aula dela de jeito nenhum. 

Mariana também fala, em outro momento dessa conversa, que na sala de aula em que ela estuda 

as pessoas questionam muito e muitas vezes inibem que colegas participem nas aulas. 

Podemos observar constantemente que parece haver uma busca por performar uma 

espécie de identidade acadêmica que demanda falar em público, escrever em determinado 

padrão, conhecer uma língua estrangeira, etc. É possível inferir que até mesmo o currículo 

institucional reforça a busca por essa identidade acadêmica, pois são oferecidas disciplinas para 
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tratar dessas habilidades, como a disciplina sobre fala pública mencionada por Mariana e a 

disciplina de língua portuguesa para cotistas.  

Aya Okofor afirmou o seguinte na reunião do dia 01/06/2019: “Quem conta um conto 

conta sua história.” Ela representa a busca dessas estudantes por ocuparem os espaços de 

produção do conhecimento acadêmico, sobretudo quando se refere ao seu próprio povo, 

fortalecendo-se por meio dessas redes resistentes de afeto que elas têm construído.  

Além disso, como podemos notar, as relações raciais ainda hierarquizam as pessoas em 

espaços de poder, de forma que a busca dessas mulheres é por ocupar cada vez mais esses 

espaços acadêmicos, como percebemos na reflexão sobre relações raciais de Aurora no excerto 

24.  

 

Excerto 24 

AU: lá no: esse é aquela relevância né 

AO: é 

AU: é e as razões foi essa que cê- cê já anotou né 

AO: as razões me fala pra eu lembrar (.) de novo 

AU: dar voz e vez às experiências do povo Kalunga o próprio povo contando 

a sua história (3) assim tá muito repetido né algumas palavras 

AO: [é mas aí- 

TH: [tem problema não 

AU: mas depois dá pra gente ir substituindo melhorando é só [pra num 

perder 

TH:                                                         [tem que 

colocar as ideias aí depois faz a revisão 

AU: unrrum 

AO: aí depois cê foi pro- escrever não- fundamenta- fundamentação  

AU: fundamentação teórica 

AO: hum 

AU: é: o quê de fato é ser Kalunga (.) até onde a opinião da cultura 

branca influencia a nossa cultura preta (.) é: 

AO: nossa dá um artigo @@@ 

AU: @@@   

Legenda: AO = Aya Okofor; AU = Aurora; TH = Thaís. 

Fonte: Oficina de projeto e leitura de edital, Acervo da pesquisa, 01/06/2019. 

 

Nesse excerto, as participantes estão discutindo a justificativa e fundamentação do 

projeto que estão construindo para concorrer ao edital. Aurora lê o que elaborou para que Aya 

Okofor insira no arquivo de texto que estão fazendo coletivamente. Aurora destaca a 
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importância de elas ocuparem os espaços de produção do conhecimento “dar voz e vez às 

experiências do povo Kalunga o próprio povo contando a sua história”. E para 

fundamentar o projeto ela coloca alguns questionamentos importantes sobre as relações raciais 

na produção do conhecimento acadêmico “é: o quê de fato é ser Kalunga (.) até 

onde a opinião da cultura branca influencia a nossa cultura preta (.) é:” e 

Aya Okofor associa a complexidade do tema a um gênero acadêmico: “nossa dá um artigo 

@@@”.  

Podemos notar que há uma associação entre a característica da complexidade com um 

gênero acadêmico, o artigo. Apesar de fazerem a crítica à ideologia de superioridade das formas 

acadêmicas, elas também estão sendo subjetivadas na vida acadêmica na sua experiência na 

universidade. Isso porque elas são acadêmicas e essa valorização do gênero artigo é um dos 

índices desse espaço, como vimos anteriormente. 

É possível perceber uma ambivalência entre a tensão do racismo institucional e o desejo 

de fazer parte desse espaço de conhecimento. Por isso, há a resistência de permanecer e de 

valorizar o encontro dos conhecimentos acadêmicos com os conhecimentos quilombolas em 

um gesto de reexistência que movimenta e modifica o espaço acadêmico. 

De fato, essas relações são complexas e é um tema bem amplo que precisa continuar 

sendo discutido, principalmente sob a perspectiva dessas mulheres, que lutam, resistem e 

ocupam os espaços dos quais foram historicamente excluídas, contando suas próprias histórias, 

trazendo seus conhecimentos para a academia com suas próprias vozes. 

A seção seguinte, 4.3, tratará especificamente sobre avaliações metapragmáticas 

relacionadas à escrita normativa, isso porque essa é uma das habilidades associadas a 

letramentos acadêmicos que gerou mais reflexões das participantes que, como vimos na seção 

4.1 que trata do texto de Mariana, é um tema que surge como um divisor em suas vidas, quando 

vão para a escola e precisam aprender uma língua diferente de tudo aquilo que sabiam antes. 

No esquema abaixo apresento os pontos principais associados à categoria “se uma 

pessoa inteligente fala que está difícil eu tenho que estudar trinta vezes mais”. 
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Figura 17 - Esquema representativo da categoria “se uma pessoa inteligente fala que 

está difícil eu tenho que estudar trinta vezes mais” 

 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

4.3 “Sou uma pessoa que escreve muito errado”  

 

Como já abordado na seção anterior, as participantes são constantemente avaliadas 

supostamente por seus desempenhos em habilidades associadas a letramentos acadêmicos, 

como nos casos em que observamos a inteligência delas sendo questionada com base nesse tipo 

de ideologia raciolinguística que liga apenas alguns tipos de letramento à inteligência e à 

cognição, sendo sempre consideradas como certas apenas as formas de pensamento ocidental 

que validam o raciocínio lógico como hegemônico.   

No excerto abaixo, durante a reunião em que ocorria a oficina de projeto, Aya Okofor 

fala sobre como sua performance escrita foi avaliada por outra pessoa na universidade com base 

nesse tipo de ideologia.  

 

Excerto 25  

AO: sabia que ela foi minha orientadora? eu chamei ela pra ser minha 

orientadora quando foi no se- no meio do semestre ela falou assim 

primeiro ela olhava os textos assim e falava assim ó (barulho de papel) 

(.) desculpa ela falava assim (barulho de caderno batendo na mesa) como é 

que eu faço com isso aqui: você não sabe escreve:r  

PI:(exclama susto) [esse que é meu medo minha maior preocupação 
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AO:                [que que eu faço com isso aqui 

AO: aí eu falava assim pra ela- você não sabe escrever- você não é 

quilombola (.) você não sabe o que que é quilombola (.) como é que você é 

quilombola? (.) [aí- 

PI:                    [ainda bem que você batia de frente 

AO: aí eu peguei e fale- batia nada chorava (.) chorava que- chorava o 

tempo todo (.) eu eu fica- num chorava na frente dela quando eu ia embora 

eu chorava chorava chorava aí o povo você tem que falar com ela, 

PI: eu também quando eu vou embora @@@ dentro desses ônibus quantas vezes        

[eu já chorei quantas vezes- 

PII:        [eu desabava na frente dela @@@ 

AO: não num [desaba não você não consegue desabar você não consegue 

Legenda: AN = Angelina; AU = Aurora; AO = Aya Okofor; T = Thaís. 

Trechos omitidos porque contêm falas de pessoas que não são participantes da pesquisa. 

Fonte: Oficina de projeto e leitura de edital, Acervo da pesquisa, 08/06/2019. 

 

Nesse excerto Aya Okofor narra como teve sua performance na escrita avaliada de 

maneira negativa pela própria professora que ela tinha escolhido para orientá-la “ela falava 

assim  como é que eu faço com isso aqui: você não sabe escreve:r”. As outras 

participantes reagem com uma exclamação de surpresa e uma delas confessa que tem medo de 

passar por isso “esse que é meu medo minha maior preocupação”. Aya continua narrando 

como reagia a esse tipo de situação “você não é quilombola (.) você não sabe o que 

que é quilombola (.) como é que você é quilombola?”. Uma participante diz que o 

bom era que Aya batia de frente, mas Aya diz que falava na hora, mas que depois chorava 

muito, algo que é compartilhado por outra participante “eu também quando eu vou embora 

@@@ dentro desses ônibus quantas vezes eu já chorei quantas vezes”. 

A narrativa de Aya Okofor desencadeia a narrativa de Angelina tratada na seção 

anterior, em que ela conta que sofreu o mesmo tipo de avaliação, quando uma professora com 

a qual ela se identificava avaliou negativamente a capacidade cognitiva dela. Angelina conta 

como foi a ocasião “daí ela só fez assim acho que ela me explicou três vezes a 

mesma coisa só que não tava entrando na minha cabeça aí eu perguntei pra ela”, 

como não compreendeu a explicação da professora ela perguntou novamente e foi avaliada da 

seguinte forma “aí ela falou não você tem algum problema que nu:m-”. Aya Okofor 

completa sobre a situação que viveu “é isso mesmo eu sou dislexa (.) pra ela eu sou 

dislexa (1) e eu tenho problema”. Em ambos os casos elas são avaliadas como um 

“problema”, como pessoas que não se encaixam nos padrões.   
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Sem dúvida, esse tipo de experiência contribui para autoavaliações como a de Victória, 

na primeira oficina do retrato linguístico, quando ela diz que a fala acadêmica dela vai ser nada, 

no momento em que estou dando as instruções da oficina, conforme o excerto abaixo. 

 

Excerto 26 

TH: então como que você pensa su- suas práticas quê que você faz quê que 

você quer fazer tá e aí representa aqui qual a co- com cores né a cor que 

você quiser va:i distribuir no corpo da maneira que você achar melhor tá 

não tem certo (.) errado (.) na verdade todas as formas que você fizer vai 

tá certo porque é como que isso significa pra você tá só que é importante 

a gente fazer uma legenda do lado pra poder ficar mais fácil de explicar 

depois porque aí cada uma vai fazer e depois vai explicar 

VI: minha linguística- minha fala aí acadêmica vai [ser nada 

TH:                                                [@@ 

TH: aí por exemplo cê falou fala acadêmica cê vai pintar com uma cor e tal 

e vai puxar uma legenda pra colocar fala acadêmica pra depois a hora que 

você for explicar você vai falar a eu puis aqui nessa parte do corpo e tal 

fica mais fácil né [...]  

Legenda: TH = Thaís; VI = Victoria. 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

O trecho transcrito nesse excerto é de uma parte das instruções que eu dei para a 

realização da oficina. Quando eu estava explicando a proposta e falava sobre práticas 

linguísticas que poderiam ser representadas no desenho do corpo humano, Victoria faz uma 

intervenção na qual avalia a própria habilidade linguística “minha linguística- minha fala 

aí acadêmica vai ser nada”. Nesse ponto, precisamos nos questionar: o que faz com que 

Victoria avalie que sua fala acadêmica é “nada” estando ela inserida em um ambiente 

universitário, tendo passado por um processo seletivo e convivendo diariamente com essas 

práticas? O que a leva a acreditar que não possui essa prática? Que tipo de avaliação ela faz de 

sua performance linguística e como ela é avaliada por outras pessoas? Que tipo de ideologia 

linguística se materializa nessas avaliações metapragmáticas?   

Avaliações metapragmáticas sobre escrita e fala acadêmica se ancoram em ideologias 

linguísticas de grafocentrismo, que coloca a escrita como central nas hierarquias linguísticas. 

Essa centralidade da escrita no mundo moderno colonial é um fato e por isso a escrita é objeto 

de avaliação e contestação das participantes da pesquisa.  
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Na segunda reunião da oficina de projeto, Aya Okofor questiona a centralidade da 

escrita no ambiente acadêmico, mesmo em ambientes que se classificam como 

pluriepistêmicos, conforme o excerto abaixo. 

 

Excerto 27 

AO: e nesse mesmo nesse mesmo proje- nesse mesmo evento eu pensei da gente 

fazer nossa oficina lá porque já que fala de outra porque- e porque  que 

tem que escrever então um artigo já que eles estão falando de outras 

epistemologias? é uma coisa- porque que não pode inscrever por exemplo 

levar um vídeo lá e falar 

TH: outro formato né 

AO: sabe porque tem que ser esse formato (.) até quem propõe outra coisa 

acaba fazendo a mesma coisa é impressionante né 

TH: é difícil né 

AO: eu falei pra eles isso- (toca um celular)  

AO: a outra ó @@@ 

Legenda: AO = Aya Okofor; TH = Thaís. 

Fonte: Oficina de projeto e leitura de edital, Acervo da pesquisa, 08/06/2019. 
 

Nesse excerto Aya Okofor estava falando sobre um evento que se denominava 

pluriepistêmico no qual ela gostaria de propor uma oficina. Em seguida, ela questiona a 

necessidade do trabalho escrito, sobretudo no formato artigo científico, em todas as atividades 

acadêmicas “e porque que tem que escrever então um artigo já que eles estão 

falando de outras epistemologias? é uma coisa- porque que não pode inscrever 

por exemplo levar um vídeo lá e falar”. Ela conclui que mesmo em propostas que se 

dizem mais abertas a outras formas de conhecimento, a escrita em gênero acadêmico ainda é 

uma imposição: “sabe porque tem que ser esse formato (.) até quem propõe outra 

coisa acaba fazendo a mesma coisa é impressionante né”. 

Essa centralidade da escrita é tão presente e forte que pode inclusive interferir em outros 

contextos da vida na universidade. Na mesma reunião, há um momento em que Aya Okofor 

avalia como a falta de um registro escrito incidiu na perda de um direito adquirido pelo grupo, 

conforme o excerto a seguir.   

 

Excerto 28 

TH: porque vocês podem pedir dinheiro pra ir também tem aquele edital (.) 

é o um? que é pra: se tiver trabalho aprovado é- eu acho que é vinte dias 

quarenta dias de antecedência você manda pra poder pedir a: passagem 
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(2) 

AO: é um absurdo né porque antes a gente tinha é: ônibus pra ir de boa foi 

dois anos na universidade tendo ônibus agora tem que pedir 

TH: aí ônibus pra um monte de gente né agora esse um pede 

AO: é: não aquele ônibus era pra indígena e quilombola especificamente 

TH: umrrum 

AO: só que a gente não registrou né o tal do registro ó escrito perdeu 

AN: a gente perdeu 

AO: perdeu não eles não querem né [...] 

Legenda: AN = Angelina; AO = Aya Okofor; T = Thaís. 

Fonte: Oficina de projeto e leitura de edital, Acervo da pesquisa, 08/06/2019. 

 

Nesse trecho eu estava falando para o grupo sobre um edital de auxílio para participar 

de eventos. Aya Okofor nos conta que o grupo tinha direito a um ônibus que as levava para 

participar de eventos “é um absurdo né porque antes a gente tinha é: ônibus pra 

ir de boa foi dois anos na universidade tendo ônibus agora tem que pedir”. 

Aya nos fala que o ônibus era específico para indígenas e quilombolas “só que a gente não 

registrou né o tal do registro ó escrito perdeu”. A falta de um registro escrito e a 

criação de um edital para pedir o auxílio individualmente é, na avaliação de Aya, uma perda 

para o grupo, ainda mais considerando que a criação de um edital exige que cada estudante lide 

individualmente com um procedimento escrito, tendo que buscar o domínio de letramentos bem 

específicos da universidade, como a leitura de um edital e a escrita de projetos, preenchimento 

de formulários, entre outros.    

Como já mencionado, as ideologias linguísticas não são só sobre língua, elas estão 

frequentemente associadas às questões sociais que envolvem hierarquias diversas. Por isso, as 

ideologias linguísticas que circulam no país estão bastante relacionadas às ideias nacionais de 

normatização e monolinguismo, pautadas na tríade do pensamento moderno colonial de um 

povo, uma nação, uma língua. Esse tipo de ideologia serve para atender a determinados 

interesses e para manter desigualdades historicamente perpetuadas, de forma que ideologias 

que inferiorizam determinadas práticas estão mais associadas com os corpos que as usam do 

que com as práticas em si. Assim, o corpo que fala é visto antes da prática, para que em seguida 

ela seja considerada de menos valor social, como podemos notar em várias das narrativas já 

apresentadas sobre como as participantes desta pesquisa têm sido lidas muitas vezes no 

ambiente universitário: com “nada” de “fala acadêmica”, como alguém que “não sabe 

escrever”, como “um problema”, como um corpo errado naquele espaço. 
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Ideologias de padronização reforçam e ajudam a perpetuar ideologias modernas, como 

a do monolinguismo. Contudo, ainda que as participantes muitas vezes considerem que 

“escrevem errado” ou têm “dificuldade” para interpretar um texto ou entender um conteúdo, 

também há um gesto de contestação para esse tipo de ideologia, como pode ser observado na 

fala de Mariana no excerto a seguir. 

 

Excerto 29 

MA: mas aí isso tem- isso tem a ver co:m isso tem a ver com o quê exatamente? 

TH: com as suas práticas linguísticas como que você ti- que jeito que você 

entende as suas práticas na sua vida (.) a forma que você fala aqui na 

faculdade a forma que você fala com outras pessoas  

(1)  

TH: [as formas de escrever 

MA: [da cabeça aos pés tem tipo u::m tipo assim do maior pro menor? é isso 

tem alguma coisa? 

TH: você [pode criar 

MU:      [você pode [atribuir o significado que você quiser  

VI:      [como é que é a fala mesmo da gente lá da roça como é que é? 

MA: cultural 

VI: não é: 

TH: e pode dar o nome que quiser também não fiquem presas assim a 

nomenclatura assim a: o quê que a gente que estuda linguística fala a 

moda[lidade que você quiser 

MA: [eu não sei mas eu acho que a que o povo mais usa é a linguagem cultural 

(1) porque quando eu fazia cursinho eu lembro que: a professora de gramática 

falava bem assim que muita gente era muito presa numa forma exata de falar 

e que:: isso era muito:: pensado por Portugal porque no Brasil não funciona 

dessa forma porque a gente tem toda uma gramática que a gente tem que seguir 

mas a fala a gente nunca vai conseguir seguir porque tem as suas práticas 

culturais cada um tem um jeito de falar e- e: nã:o é errado a fala não é 

errada 

TH: unrrum (.) isso mesmo  

Legenda: MA = Mariana; MU = Murilo; T = Thaís; VI: Victoria. 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

Nesse excerto Mariana demonstrou uma dúvida sobre o que deveria representar no 

desenho “isso tem a ver com o quê exatamente?” e eu respondo dizendo que tem a ver 

com as práticas linguísticas “que jeito que você entende as suas práticas na sua 
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vida (.) a forma que você fala aqui na faculdade a forma que você fala com 

outras pessoas”. 

Em seguida, Victoria questiona o nome da prática que usam na roça ao que Mariana 

responde que é cultural, mas Victoria não concorda. Eu digo que pode ser dado o nome que elas 

quiserem. Então, Mariana justifica o nome que deu narrando algo que aprendeu no cursinho: 

“porque quando eu fazia cursinho eu lembro que: a professora de gramática 

falava bem assim que muita gente era muito presa numa forma exata de falar e 

que:: isso era muito:: pensado por Portugal porque no Brasil não funciona 

dessa forma porque a gente tem toda uma gramática que a gente tem que seguir 

mas a fala a gente nunca vai conseguir seguir porque tem as suas práticas 

culturais”. 

Apesar de ela ter aprendido com a professora de gramática que existem normas 

gramaticais que “devem” ser seguidas, ela aprendeu também que existem muitas formas de 

falar, e que elas não são erradas “cada um tem um jeito de falar e- e: nã:o é errado 

a fala não é errada”. A contestação do erro na fala é também uma forma de contestação 

da ideologia da padronização. Mesmo assim Mariana incorpora o discurso da norma gramatical 

difundido na escola de que existe uma norma que tem que seguir. Além disso, o discurso que 

Mariana aprendeu na escola coloca a fala do português em Portugal como correta, e que as 

pessoas no Brasil não conseguem seguir, de forma que precisam aprender a norma para escrever 

e reconhecer que existe uma fala cultural em paralelo com uma fala correta e gramatical que 

seria a de Portugal.       

Assim, vemos aqui, assim como vimos nas narrativas de Angelina Aya Okofor (excerto 

14 e excerto 25), que mesmo que ideologias desse tipo possam ser contestadas, elas são 

constantemente atualizadas e reforçadas quando são materializadas em avaliações 

metapragmáticas como as que elas sofreram em suas experiências acadêmicas ou mesmo no 

discurso escolar que abre espaço para alguma contestação, mas por outro lado centraliza na 

escrita a ideia da norma, como vemos no excerto a seguir que contém a transcrição de uma fala 

de Mariana. 
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Excerto 30 

MA: mas assim é: eu tenho muita dificuldade de escrita eu a- eu me acho uma 

pessoa muito muito com muito- uma pessoa que escreve muito errado muita 

dificuldade de escrita e dificuldade de compreender coisas de conteúdo até 

interpretar eu me sinto mu::ito desconfortável pra interpretar um texto 

porque eu não me sinto preparada para interpretar um texto.      

Legenda: MA = Mariana; TH = Thaís 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

O esquema abaixo representa os principais pontos trabalhados na categoria “sou uma 

pessoa que escreve muito errado”.  

 

Figura 18 - Esquema representativo da categoria “sou uma pessoa que escreve muito 

errado 

 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Por fim, na última seção vamos tratar de uma ideologia muito difundida que é acionada 

por metapragmáticas sobre um déficit do ensino como responsável por desencadear a maior 

parte das questões colocadas até agora. Contudo, como veremos, a ideologia do déficit da escola 

pública, muitas vezes é utilizada para encobrir ideologias raciolinguísticas e outras opressões. 
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4.4 “Meu ensino foi muito fraco” 

 

A ideologia do ensino deficitário na escola pública no Brasil encobre atitudes racistas e 

elitistas e é acionada até mesmo para atacar a lei de cotas, sob a alegação de que a questão 

principal do acesso e permanência de determinados grupos na universidade e em outros espaços 

de poder é uma questão apenas de classe e não racial.  

 Essa ideologia se materializa nas metapragmáticas que avaliam as performances 

linguísticas de estudantes cotistas em universidades públicas do país. Há uma tendência a 

atribuir essas avaliações negativas do uso da língua de determinadas pessoas a uma “falta” de 

ensino de qualidade, já que como foi apontado no capítulo 1 o racismo não é bem visto no 

Brasil, mesmo que seja naturalizado, de maneira que se apresenta com justificativas outras. 

No retrato que Mariana apresentou na oficina do retrato linguístico (Figura 9), ela fala 

também sobre dificuldades que encontra na faculdade, relacionando a faculdade com 

dificuldade de entender, eu a instigo a falar mais sobre isso, conforme o excerto a seguir. 

 

Excerto 31 

TH: e a dificuldade de entender cê acha que tem a ver com o quê? 

MA:ah eu acho que tem a ver co:m com o meu ensino tipo: o meu ensino foi 

fraco então eu tenho muita dificuldade de fazer muitas coisas 

TH: tipo: [escrita no curso 

MA:       [no curso mesmo no curso escrita tudo @@ 

TH: no jeito que fala 

MA: assim o jeito que eu falo eu já nem importo mais @@@ 

TH: não [mas eu falo assim o jeito que às vezes as outras pessoas falam 

MA:     [já não ligo mais com isso @@@ 

MA: mas assim é: eu tenho muita dificuldade de escrita eu a- eu me acho uma 

pessoa muito muito com muito- uma pessoa que escreve muito errado muita 

dificuldade de escrita e dificuldade de compreender coisas de conteúdo até 

interpretar eu me sinto mu::ito desconfortável pra interpretar um texto 

porque eu não me sinto preparada para interpretar um texto.      

Legenda: MA = Mariana; TH = Thaís 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

Nesse excerto eu pergunto ao que Mariana atribui a dificuldade que ela diz ter para 

entender, e ela faz relação com o ensino que ela teve, dizendo que ele foi fraco. Eu pergunto se 

as dificuldades são com escrita ou de entender o que é dito. Ela responde que é tudo “no curso 

mesmo no curso escrita tudo @@”, e diz que não se importa mais com o jeito que ela fala, 

eu refaço a questão perguntando se é o jeito que as outras pessoas falam, mas ela continua sua 
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avaliação da sua performance na escrita “assim é: eu tenho muita dificuldade de 

escrita eu a- eu me acho uma pessoa muito muito com muito- uma pessoa que 

escreve muito errado muita dificuldade de escrita” e conclui avaliando sua 

performance na leitura e interpretação de texto e compreensão de conteúdos “e dificuldade 

de compreender coisas de conteúdo até interpretar eu me sinto mu::ito 

desconfortável pra interpretar um texto porque eu não me sinto preparada para 

interpretar um texto”. 

Há uma sobreposição de avaliações negativas que Mariana faz de sua performance, pois 

ela relaciona a dificuldade com a escrita à dificuldade de entender conteúdos e de leitura de 

textos. Isso mostra como ideologias de padronização e grafocentrismo são acionadas para 

avaliar as performances em habilidades linguísticas e cognitivas na universidade, como leitura 

de textos e compreensão de aulas.  

No excerto apresentado, Mariana atribui a dificuldade que diz ter com a escrita, para 

aprender os conteúdos ou para interpretar um texto a um “ensino fraco” que fez com que ela 

chegasse à universidade “despreparada”. No excerto a seguir, Mariana faz uma oposição entre 

um ensino avaliado como deficitário oferecido pela escola pública e um ensino bom que faria 

com que as pessoas chegassem mais preparadas à universidade. 

 

Excerto 32 

MA: e: é um ambiente que quer nos expulsar a todo custo (mas tudo bem) @@ 

TH: quer? 

MA: nos expulsar 

TH: unrum 

MA: a todo custo   

MA: até porque tem coisas que são desnecessárias tem muitas dificuldades 

que eu acho que são desnecessárias 

TH: unrum 

MA: igual o: professor o professor entra na sala e ele tá tipo: ciente que 

todo mundo saiba tipo tem uma base boa 

TH: unrrum 

MA: mas só que ele esquece que ali não entra só alunos de: de escolas 

particulares entra muito aluno de escola pública muito aluno que ralou 

muito pra poder chegar ali mas só que o que ele estudou não foi o suficiente 

pra- pra: pegar um conteúdo tipo: faltando pedaço sabe eu acho que eles 

deveriam ter mais essa noção 

TH: você fala os próprios professores né 
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MA: os próprios professores e tipo assim eu acho que isso poderia vir da 

um sei lá uma dinâmica da própria universidade mesmo propor isso sabe? eu 

acho que ela deveria propor isso 

Legenda: MA = Mariana; T = Thaís. 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

Mariana faz uma avaliação da universidade como um ambiente que quer expulsar elas 

de qualquer maneira e avalia como necessário que a universidade proponha uma política de 

reconhecimento da diversidade de estudantes que agrega, conscientizando o corpo docente 

dessas diferenças. Mas Mariana faz isso propondo uma dicotomia entre a escola pública e a 

particular, considerando o ensino público deficitário, enquanto o privado seria um ensino que 

dá uma boa base. 

Contudo, em um momento posterior da mesma oficina, ela apresenta outros elementos, 

quando narra a experiência de uma colega que estudou em um Instituto Federal (IF) e viveu 

uma situação semelhante ao ingressar na universidade. Essa narrativa pode ser considerada 

como um novo elemento, pois os Institutos Federais, apesar de serem instituições públicas de 

ensino, não são alvos da ideologia do déficit, ao contrário, são consideradas instituições de 

ensino de qualidade.  

 

Excerto 33 

MA: unrrum principalmente a permanência a questão não é nem financeira não 

é muita gente desiste porque não consegue compreender 

TH: e aí às vezes não tem aquele apoio né porque não é fácil mesmo né mas 

se você tá amparado tem apoio é 

MA: é 

TH: é mais (.) é possível né de enfrentar quando cê não tá sozinha 

MA: e um exemplo bem bacan- 

TH: ou se você se sente sozinha 

MA: anrram mas um exemplo bem bacana que eu tive foi da minha: duma colega 

ela entrou junto comigo mas só que ela estudou no IF né então então a base 

dela é bem melhor que a minha só que daí ela veio e ela não tava conseguindo 

(barulho de algo caindo) ela não tava conseguindo estudar ela não tava 

conseguindo eu acho que ela reprovou numas três quatro matérias assim de 

cara aí no outro semestre a mesma coisa e assim o que fez ela impulsionar 

pegar (.) pegar a linha da coisa foi a família dela a família dela mudou 

toda pra Goiânia pra poder dar esse apoio dar esse suporte (.) isso foi 

assim fundamental pra ela porque as reprovações diminuíram ela começou a 

entender melhor e eu acho que ela conseguiu lidar melhor com o tempo dela 
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(.) então eu acho assim que: muitas vezes as amizades também substituem um 

pouco a família @@@ né  

Legenda: MA = Mariana; T = Thaís. 

Fonte: Oficina de retrato linguístico, Acervo da pesquisa, 03/05/2019. 

 

Nesse excerto Mariana fala da dificuldade de permanência na universidade, sobretudo 

por não acompanhar e compreender os conteúdos. Eu falo sobre ter apoio e ela se lembra da 

experiência de uma colega que entrou junto com elas, mas que ela considera que tem uma base 

muito melhor de ensino por ter estudado no IF, contudo a colega de Mariana enfrentou os 

mesmos problemas que ela atribuiu anteriormente ao ensino deficitário da escola pública: 

reprovações, dificuldade de compreensão do conteúdo. Nessa situação, Mariana avaliou que o 

que contribuiu para a permanência da colega na universidade foi a vinda da família para Goiânia 

para apoiá-la, da mesma forma, Mariana compara o apoio das amizades ao apoio da família 

para enfrentar todos os desafios. Dessa forma, como estamos vendo aqui, as redes de afeto e 

afroafeto são fundamentais para os enfrentamentos dessas estudantes migrantes no cotidiano 

universitário.  

Como vimos, em diversos momentos as participantes relacionaram as práticas 

linguísticas a aspectos afetivos e sentimentais, sendo o afeto também um modo de superar 

desafios impostos à rotina acadêmica delas, como disse Mariana no excerto se referindo a uma 

colega: “a família dela a família dela mudou toda pra Goiânia pra poder dar 

esse apoio dar esse suporte (.) isso foi assim fundamental pra ela porque as 

reprovações diminuíram ela começou a entender melhor e eu acho que ela 

conseguiu lidar melhor com o tempo dela”. E depois fazendo uma avaliação sobre o 

funcionamento da rede afetiva para ela: “então eu acho assim que: muitas vezes as 

amizades também substituem um pouco a família @@@ né”.  

As redes afetivas ligam estudantes cotistas indígenas e quilombolas, que se apoiam nas 

lutas sociais dentro e fora da universidade. Como Quintiliano (2019, p. 20) nos mostra, essas 

redes são chamadas de afro-indígenoafetivas “três palavras redigidas juntas, como um ato 

transgressor, de ajuntamento das populações que foram diretamente afetadas pelo regime 

escravocrata brasileiro”. Essa identificação racial se mostra nas atividades coletivas que esses 

grupos realizam e no senso de coletividade que têm no ambiente acadêmico, historicamente 

marcado pela individualidade e competição. Nas redes afetivas dessas estudantes, suas 

atividades são construídas pensando em suas comunidades e no benefício de todas as estudantes 

pertencentes aos grupos, como disse Aya Okofor na reunião do dia 01/06/2019 sobre a escolha 

do tema do projeto que estavam construindo “de todo jeito o que um pegar todo mundo 
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vai fazer”. Esse trecho corrobora o potencial dessas redes apontado por Quintiliano (2019, p. 

21): “potencial de produção do coletivo presente nas redes afro-indígenoafetivas”. Podemos 

ainda dizer que essas redes possibilitam um aquilombamento, no sentido atribuído por Beatriz 

Nascimento, no espaço acadêmico, no qual estudantes quilombolas se apoiam entre si e com 

estudantes indígenas, trazendo uma lógica totalmente diversa da vigente nesse espaço, voltada 

para a coletividade e para os laços afetivos que as unem.  

As redes afro-indígenoafetivas são fundamentais para a reexistência de mulheres 

quilombolas na universidade que trazem para esse espaço uma outra lógica de pensamento e 

vivência, mais focada na coletividade. 

Zahara identifica que conseguir resistir e reexistir nesse espaço é também uma forma de 

fortalecimento racial, algo que tem emergido na caminhada delas na universidade, espaço que 

tem sido movimentado por pessoas negras que estão fazendo a diferença nesses espaços.  

 

Excerto 34 

ZA: eu tenho para mim que se eu conseguir formar eu vou identificar 

que eu tive um fortalecimento racial 

MA: mas eu acho que (.) eu acho que a faculdade tá trazendo isso pra 

gente também a- aliás a faculdade não a caminhada né 

TH: umrrum 

MA: que a gente tá  

VI: como é que é o nome pra botar aqui 

MA: [eu acredito 

ZA: [fortalecimento racial mas eu tô tentando ver o que que ela vai 

falar  pra nós, 

MA: hhhh eu acredito que tipo assim que a faculdade teve muitas coisas 

ruins mas a gente viu muitos movimentos que a gente não- não 

presenciava lá na comunidade nem na- nas cidades do interior a gente 

quase não vê isso (.) a gente começa a ter u::m uma crí:tica melhor 

sobre as coisas sabe 

ZA: sim você começa a ser crítica 

MA: você começa a ver as coisas com um olhar crítico, crítico você 

começa a se aceitar (.) a gente tipo assim a gente questiona muito por 

que que eu sou negra por que que só eu nasci com essa cor aqui porque 

na minha cidade a minha cidade tem muita gente morena mas é morena não 

tem negro quilombola não tem  

VI: e sem dizer o cabelo também 

MA: não tem e sem dizer o cabelo também não tem isso tem muita gente 

de cabelo cacheado mas assim pessoas brancas (.) e: vir para Goiânia e 

principalmente aqui, aqui nessa parte da UFG que- de tanto que eu amo 

esse campus sou apaixonada nesse campus 

ZA: esse campus é o melhor do que o campus de lá cem por cento 

MA: porque eu vejo muita eu vejo tipo assim eu vejo muitas pessoas se 

abraçando sabe eu vejo muito as pessoas é, se apoiando aqui 

ZA: principalmente as classes mais atacadas 

MA: exatamente 

 

Legenda: MA = Mariana; VI = Victoria; ZA =Zahara. 

Fonte: Oficina da linha da vida, Acervo da pesquisa, 31/10/2019. 
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Zahara identifica em sua fala que a conclusão de seu curso de graduação será uma forma 

de fortalecimento racial: “eu tenho para mim que se eu conseguir formar eu vou 

identificar que eu tive um fortalecimento racial” e Mariana observa que essas 

questões emergiram na caminhada delas na UFG, quando começaram a refletir mais sobre ser 

negra, quilombola e inclusive se aceitar: “você começa a se aceitar (.) a gente tipo 

assim a gente questiona muito por que que eu sou negra por que que só eu 

nasci com essa cor aqui porque na minha cidade a minha cidade tem muita gente 

morena mas é morena não tem negro quilombola não tem”.  

As participantes avaliam que a caminhada delas na universidade tem possibilitado 

refletirem mais sobre raça, redes de afeto e fortalecimento racial: “e: vir para Goiânia e 

principalmente aqui, aqui nessa parte da UFG que- de tanto que eu amo esse 

campus sou apaixonada nesse campus”.  

De fato, o campus da UFG se tornou um lugar diverso, onde é possível ver pessoas 

negras, indígenas, brancas e de todas as classes circulando por seus espaços. Neste ponto, é 

importante pensar no papel da Lei de Cotas na democratização do acesso ao espaço 

universitário, mesmo que o acesso ainda seja desigual. Além disso, as questões de permanência 

ainda carecem de muitas discussões e melhorias, como vimos nos próprios dados aqui 

apresentados e discutidos.  

Quanto a isso, também cabe pontuar que essa lei é constantemente questionada e 

colocada em dúvida por argumentos de que a questão maior seria apenas classe e a escola de 

origem das pessoas e não uma questão racial. Em 2021 esse tema retornou para discussão por 

conta dos 20 anos de aplicação da lei. Em audiência pública no Senado foi discutida a 

importância de manutenção e ampliação das ações afirmativas como uma forma de reparação 

histórica.    

Cabe ressaltar que na pós-graduação da UFG as políticas de adoção de ações afirmativas 

são mais frágeis do que na graduação, uma vez que funcionam por meio de resolução específica 

da instituição, mas ainda carecem de mais discussão para a adoção de estratégias e ações que 

de fato garantam um acesso mais igualitário de estudantes negras quilombolas em seus 

programas de pós-graduação nas diferentes áreas do conhecimento.  

Em 14 de fevereiro de 2022, foi nomeado um Grupo de Trabalho para discutir a revisão 

da Resolução CONSUNI Nº 07/2015, que dispõe sobre a política de ações afirmativas para 

pretos, pardos e indígenas na Pós-Graduação Stricto Sensu, por meio da Portaria Nº 495/2022. 

A pressão feita pelos movimentos dentro da universidade, como a Associação de Pós-

Graduandos – APG e grupos de estudantes indígenas, quilombolas e trans é de que o grupo de 
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trabalho seja composto de forma paritária, agregando pessoas representantes dos segmentos que 

são contemplados pelas políticas de ações afirmativas, tendo pelos menos uma pessoa de cada 

grupo (indígena, negra, negra quilombola, trans, cigana, etc) integrando o grupo com direito a 

voz e voto, uma vez que é fundamental que essas políticas sejam construídas e revisadas por 

quem de fato conhece as demandas existentes.    

As políticas de ações afirmativas foram desde o seu início e ainda continuam sendo 

atacadas sob diversos argumentos, dentre os quais saltam aos olhos a justificativa de que um 

suposto déficit do ensino público não permite que estudantes cotistas cheguem às universidades 

com o “preparo” que a universidade exige. No excerto abaixo Mariana fala sobre uma ideologia 

muito comum quando se fala na Lei de Cotas de que ela permite o acesso de pessoas não 

preparadas na universidade.  

 

Excerto 35 

MA: eu não sei não sei como isso aconteceu mais o meu primeiro impulso 

assim de aula de: tipo assim o profe- é:: foi de que alunos de escola 

pública não mereciam estar na UFG 

BE: ah eu ouvi isso 

MA: pe:ra a UFG não é pública? Porque aluno de escola pública num tem- 

BE: eu ouvi muito isso 

MA: se é aluno de escola pública é porque não tem condições de pagar 

faculdade né- 

VI: qual o nome você daria pra isso? Impotência? Não? 

BE: não sei- 

TH: as pessoas diziam isso? 

MA: é eles tipo diminui a gente sabe? 

TH: mas é- os professores que davam essa- 

BE: professores [aqui são assim principalmente do meu curso 

MA: professores [professores pra mim – para mim não foi nem 

    professor foi pior porque foi o coordenador da (nome do curso) o 

coordenador do curso 

TH: nossa! 

Be: sabe- 

MA: ele fala- ele falo- tipo assim ele falou meio que indiretamente 

sabe? ele é professor de física chegou e falou que os alunos de escola 

pública nã:o teria capacidade de estar na UFG porque o ensi:no da 

escola pública (.) porque a escola pública o ensino é muito ruim e- e- 

ele falou bem assim deveria não existir cota para o próprio bem dos 

alunos de escola pública (.) para o bem deles porque ele chega aqui e 

depara com uma realidade totalmente diferente (.) mas eu acho sabe o 

que que eu acho? Eu acho que eles não adaptam uma faculdade pública 

para receber alunos de escola pública sabia? Porque tipo se o aluno 

estudou em escola pública automaticamente ele não tem condições de 

pagar uma escola particular se ele não teve condições de pagar uma 

escola ele vai ter condições de pagar uma faculdade 

VI: adaptação né 

BE: adaptação é uma boa palavra 

MA: é verdade (.) adaptação é  

Legenda: MA = Mariana; TH = Thaís; VI = Victoria; ZA =Zahara. 

Fonte: Oficina da linha da vida, Acervo da pesquisa, 31/10/2019. 
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No excerto acima, Mariana e Zahara compartilham experiências em que escutaram que 

pessoas de escola pública não recebem um ensino que prepare para cursar uma graduação na 

universidade pública, o que Mariana considera incoerente: “se é aluno de escola pública 

é porque não tem condições de pagar faculdade né-”. Como elas mostram, esse 

argumento é constantemente utilizado como uma maneira de hierarquizar as pessoas no 

ambiente acadêmico: “é eles tipo diminui a gente sabe?”.  

Ainda que em outros momentos elas digam que recebem apoio de colegas e professores 

que não concordam com esse tipo de discurso, não podemos deixar de dizer que os discursos 

de déficit são amplamente utilizados para deslegitimar a presença de estudantes cotistas na 

universidade. Como apresentado por Mariana, existe um discurso de que não ter cotas seria 

benéfico para a própria pessoa que tem direito a elas já que tais pessoas não entrariam 

preparadas na universidade.  

Contudo, o que vemos é que muitas vezes a universidade é que não está preparada para 

receber as pessoas, já que é um espaço de formação. Mariana avalia da seguinte forma: “mas 

eu acho sabe o que que eu acho? Eu acho que eles não adaptam uma faculdade 

pública para receber alunos de escola pública sabia? Porque tipo se o aluno 

estudou em escola pública automaticamente ele não tem condições de pagar uma 

escola particular se ele não teve condições de pagar uma escola ele vai ter 

condições de pagar uma faculdade”.      

Apesar de os argumentos apresentados para atacar as políticas de ações afirmativas 

nunca focarem na questão racial, o que percebemos é que eles estão o tempo todo 

interseccionados com outros argumentos que poderiam ser mais bem aceitos. Então, não se diz 

que é contra cotas porque é contra a democratização do acesso de pessoas negras na 

universidade, mas sim porque “o ensino dessas pessoas foi fraco”. Da mesma forma que a 

avaliação negativa da performance das estudantes cotistas como “não sabe escrever”, “tem 

dificuldade em entender”, “escreve errado”, “tem algum problema”, estão sempre sendo 

justificadas por ensino deficitário, já que associar essas avaliações ao racismo não é algo bem 

aceito socialmente. Mas como podemos ver, as avaliações negativas incidem na maioria das 

vezes sobre os corpos negros que circulam nesses espaços.  

Portanto, as ideologias do déficit da escola pública no Brasil se associam com e se 

sobrepõem às ideologias raciolinguísticas, em uma articulação direta da escola pública como 

uma justificativa para o racismo brasileiro. As identidades acadêmicas estão hierarquizadas e 

são forjadas como um ideal para atender a determinados interesses.   

O esquema abaixo representa em linhas gerais o que foi discutido nesta seção.  
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Figura 19 - Esquema representativo da categoria “meu ensino foi muito fraco” 

 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Para finalizar este capítulo, gostaria de apresentar mais duas figuras esquemáticas que 

representam as relações que foram traçadas nesta análise (capítulo 3 e capítulo 4). A primeira 

delas busca representar a relação que tracei entre as categorias êmicas propostas pelas 

participantes. Cabe ressaltar que a oficina da linha da vida foi fundamental para ajudar na 

compreensão dos marcos temporais colocados pelas participantes, assim como o texto de 

Mariana em que ela também faz uma reflexão apontando esses marcos.  
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Figura 20 - Esquema representativo das relações entre as categorias êmicas 

 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

 A figura acima mostra como a categoria “eu tenho muitas linguagens” é o organizador 

da vida das mulheres negras quilombolas que participaram desta pesquisa. São as muitas 

linguagens e a língua-afeto que organizam suas interações em suas comunidades. A partir do 

momento em que elas entram em contato com a escola formal, ou saem de suas comunidades 

para estudar nas cidades próximas, um elemento tensionador entra em ação, pois ocorre uma 

mudança nessas interações, nas quais suas linguagens são consideradas inadequadas para 

aqueles contextos, daí que elas entram em guerra com o português. Essa guerra produz diversos 

efeitos, dos quais podemos dizer que são desencadeadas as categorias seguintes, que se 

concentram principalmente em avaliações feitas sobre as suas performances linguísticas, tanto 

na escola quanto na universidade, onde são avaliadas como pessoas que escrevem errado e que 

têm dificuldades com a fala pública ou com o aprendizado, muitas vezes sob a justificativa de 

um ensino deficitário que seria o responsável por tais avaliações. Contudo, a metáfora da guerra 

também mostra os processos de contestação dessas avaliações e ideologias acionadas, de modo 

que as redes de afroafeto ajudam a criar espaços de aquilombamento dentro da universidade, 

onde essas mulheres existem, resistem e reexistem.   

 Todas essas avaliações são metapragmáticas usadas para acionar ideologias linguísticas 

e raciolinguísticas diversas que mantêm e perpetuam várias hierarquias, como a hierarquia 

racial. A figura abaixo mostra de maneira esquemática como as categorias êmicas se relacionam 

com as categorias teóricas que trabalhei nesta análise.  
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Figura 21 - Esquema representativo da relação entre as categorias teóricas e êmicas 

 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.  

 

 A figura acima pretende representar o contexto da pesquisa, que busca refletir sobre 

linguagem em um contexto pós-colonial, que é tensionado pela colonialidade do poder e do 

saber e pela decolonialidade e contracolonialidade. Neste contexto, observamos o 

funcionamento de ideologias linguísticas e raciolinguísticas, acionadas por metapragmáticas 

representadas nas categorias êmicas das participantes. Desse processo podemos observar os 

efeitos que são produzidos: perpetuação, manutenção e contestação de ideologias linguísticas e 

hierarquias raciais; produção de afetos, afroafetos, resistências, reexistências, aquilombamento.  
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PARA CONCLUIR, PROSSEGUIR E CONTINUAR APRENDENDO 

  

 

Ser mulher é difícil. Negra, ainda muito mais. Mas, se 

você parar porque é negra e é mulher, não chega a lugar 

nenhum. 

 

Elza Soares, em entrevista a GZH, 2017 

 

No decorrer dos capítulos de análise de dados, foi possível observar por meio das 

categorias êmicas suscitadas pelas participantes, que ideologias linguísticas muito recorrentes 

foram acionadas por metapragmáticas diversas, tais como metapragmáticas sobre performance 

linguística, sobre fala, escrita e principalmente aquelas que avaliam letramentos acadêmicos.  

Essas metapragmáticas se ancoram em ideologias linguísticas hegemônicas, como as de 

padronização, monolinguismo e grafocentrismo, que ajudam a perpetuar um ideal de língua 

fundado na modernidade que associa um povo, a uma nação e a uma língua, com o objetivo de 

manter hierarquias e opressões diversas. Também podemos perceber que essas 

metapragmáticas acionaram ideologias de nomenclatura de línguas e ideologias 

raciolinguísticas que associam letramentos acadêmicos à cognição e que associam as exclusões 

de corpos na universidade a um déficit no ensino público.  

É importante observar que essas ideologias emergem, com diferentes enquadres 

avaliativos, nas interações e avaliações feitas por todas as pessoas nelas envolvidas e que as 

ideologias linguísticas costumam se sobrepor às ideologias racistas, como uma forma de 

encobrir e justificar hierarquizações raciais.  

Ideologias linguísticas de monolinguismo foram e ainda são perpetuadas no Brasil. A 

diversidade cultural e linguística do nosso país é constantemente apagada em nome de um ideal 

de língua portuguesa padrão, como uma língua nacional. As tantas outras línguas faladas no 

país, como as línguas indígenas, de imigração e as faladas nas fronteiras são recorrentemente 

apagadas, enquanto variedades do português são consideradas erros linguísticos, cultivando 

uma ideia de língua nacional homogênea. Trata-se de uma “ideologia linguística modernista 

que faz coincidir ‘um povo, uma nação, uma língua’ num projeto monolíngue que não é 

politicamente neutro” (LOPES; SILVA, 2018, p. 697). 

Esse é um tipo de ideologia que perpetua um modelo de nação que nega o acesso aos 

direitos linguísticos para muitas pessoas que já são destituídas de seus direitos por outras razões: 

raciais, de gênero, sociais etc. Essas são ideologias muito contestadas pelas participantes desta 

pesquisa, que consideram os seus repertórios como múltiplos e associados à língua-afeto.  
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A ideologia da língua padrão consiste na crença de que as “línguas existem em formas 

padronizadas” afetando o “modo como os falantes pensam sua própria língua e a ‘língua’ em 

geral” (MILROY, 2011, p. 49). Padronização, no que se refere à língua, sugere uma estrutura 

linguística uniforme e invariável. “A padronização consiste na imposição de uniformidade a 

uma classe de objetos” (MILROY, 2011, p. 51). Ideologias de padronização reforçam e ajudam 

a perpetuar ideologias modernas, como a do monolinguismo. É um tipo de ideologia muito 

comum no Brasil e começa a ser amplamente difundida para as pessoas já nos primeiros anos 

da escola.  

Como vemos na análise aqui proposta, há um choque entre as “muitas linguagens” que 

as participantes disseram ter com aquilo que é apresentado na escola, momento em que se inicia 

a “guerra com o português” no modo como é apresentado e padronizado. Dessa forma, 

observamos que há uma apropriação da linguagem por parte das participantes, mas tal 

apropriação contrasta com algo que é conhecido como norma, gerando aquilo que elas 

reconhecem como uma verdadeira guerra com a língua, neste caso, com o português.  

As ideologias linguísticas de grafocentrismo estão intimamente relacionadas com as 

ideologias de padronização. Elas giram em torno da ideia de valor atribuído à escrita e ao que 

se relaciona a ela. Além de valorizar a modalidade escrita da língua, essa ideologia aponta tal 

modalidade como um parâmetro de padronização para a fala (SIGNORINI, 2002; 2008). 

Conforme discute Signorini (2008), o grafocentrismo traz a crença de que a língua 

correta e adequada para a fala pública, por exemplo, seria aquela parametrizada pela escrita. 

Sendo assim, a fala de uma pessoa estrangeira que consegue ler e vocalizar textos em 

determinada língua seria considerada melhor e mais adequada do que a de um falante nativo 

que fizesse uso da língua sem o suporte escrito. 

Essa ideologia se materializa em avaliações sobre “falar errado”, “escrever errado”, que 

são objetos das interações das participantes, mas também é contestada por elas quando, por 

exemplo, Mariana diz que cada pessoa fala de um jeito e que a “fala não é errada”, ou quando 

Aya Okofor questiona a centralidade da escrita em eventos acadêmicos, ainda que 

pluriepistêmicos, ou constata a perda de direitos de grupos por conta dessa centralidade de 

registros escritos para a mediação de demandas na universidade. Mas essa ideologia também é 

acionada quando as participantes, mesmo vindo de uma comunidade de tradição oral, 

consideram que têm dificuldades com a fala pública tal como é apresentada na universidade.  

Ideologias de nomenclatura de línguas são constantemente acionadas por mim, como 

pesquisadora, uma vez que propus atividades e conduzi instruções para que as participantes 

nomeassem seus repertórios, e contestadas pelas participantes que dão nomes para os seus 
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repertórios, utilizando processos diversos, como a construção de palavras que equiparam os 

nomes que dão aos seus repertórios aos nomes de línguas hegemônicas como o português. 

Como já abordado, nomear as línguas é um ato de poder, e renomear pode ser um ato decolonial 

(HELLER, 2017; hooks, 2008).   

Ideologias raciolinguísticas (ROSA; FLORES, 2017; ROSA, 2019; NASCIMENTO, 

2019) podem ser acionadas por metapragmáticas diversas, uma vez que associam língua e raça, 

usando uma como justificativa para a outra. As ideologias apontadas anteriormente certamente 

podem ser consideradas também ideologias raciolinguísticas, uma vez que na maioria das vezes 

operam para a manutenção de poder e hegemonias e para a negação de direitos linguísticos e 

sociais para determinados grupos, que não por acaso costumam coincidir com grupos 

explicitamente racializados pelo racismo brasileiro. 

Outras ideologias raciolinguísticas podem ser ainda mais explícitas, como aquelas que 

associam letramentos acadêmicos à cognição e emergem das metapragmáticas que avaliam 

negativamente a performance linguística das estudantes negras cotistas participantes desta 

pesquisa. Dessa forma, são ideologias que associam o desempenho em determinadas 

habilidades relacionadas a letramentos acadêmicos (escrita de artigo científico, conhecimento 

de língua inglesa e notas altas em disciplinas) com inteligência e cognição.   

As ideologias raciolinguísticas que justificam exclusões de corpos na universidade por 

um suposto déficit no ensino público também são frequentes no contexto nacional e utilizadas 

constantemente para atacar a Lei de Cotas e as políticas de ações afirmativas. Elas encobrem o 

racismo brasileiro sob a justificativa de que estudantes cotistas possuem um déficit de 

conhecimento que compromete o seu rendimento nos cursos de graduação das universidades 

públicas.  

Como vimos, esse tipo de ideologia não se sustenta como realidade, a exemplo do texto 

produzido por Mariana, que é uma metapragmática explícita sobre sua relação com o português, 

no qual ela utiliza todas as regras e padrões do texto dissertativo ensinado na escola para dizer 

que não é boa em falar e nem em escrever o português. De forma que essa ideologia não tem 

base na realidade e sim em uma avaliação que se faz de certas pessoas e grupos.   

Contudo, embora tais ideologias sejam por vezes mantidas, elas também são por vezes 

contestadas, em um gesto de resistência e reexistência (SOUZA, 2011) possibilitado 

principalmente pela formação das redes de afroafeto trabalhadas por Quintiliano (2019). São 

muitas as manutenções dessas ideologias, mas também são muitas as contestações.   

Portanto, como resultado das reflexões possibilitadas por todo esse material empírico e 

trocas com as participantes durante todo o processo, e pensando na argumentação trabalhada na 
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análise, defendo aqui a seguinte tese: as mulheres negras quilombolas enfrentam a 

hierarquização linguística e racial de seus corpos, mas com a língua-afeto elas também resistem 

e reexistem nesses espaços, levando seus saberes ancestrais e aliando-os aos saberes adquiridos 

na universidade, além de contestarem frequentemente ideias pré-estabelecidas nesses ambientes 

que são colocadas como forma de reificar o status quo da academia e discriminar tudo aquilo 

que não se adéqua a ele. 

No contexto desta pesquisa, as ideologias linguísticas diversas que são acionadas se 

intersectam com ideologias raciais (PINTO, 2018a) produzindo hierarquias de identidades no 

espaço acadêmico, de modo a forjar um ideal de identidade acadêmica que atenda ao interesse 

de excluir os corpos não hegemônicos (mulheres negras, quilombolas e indígenas13) desses 

espaços. Para isso, são usados mecanismos diversos, dos quais se destaca a articulação entre a 

ideia da escola pública deficitária e o racismo, que é utilizada constantemente para justificar a 

exclusão de corpos não-brancos sob a alegação de que não se trata de suas características 

fenotípicas, mas sim de um suposto déficit de conhecimento escolar necessário para integrar o 

ambiente universitário. É ao redor desse ponto que organizei minha argumentação sobre o 

funcionamento das ideologias linguísticas na perpetuação das hierarquias sociais diversas, neste 

caso específico se destaca a hierarquia racial. 

Refletir sobre uma suposta identidade imaginada e que seria exigida para integrar esse 

espaço, nos leva a pensar sobre como as identidades são construídas seguindo um modelo 

tradicional de identidade que, como aponta Pinto (2002, p. 94), “normatiza sujeitos através do 

ato que se propõe a descrevê-los, controlando, pela exclusão e pré-definição, comportamentos 

lingüísticos e sociais em geral.”  

Quanto a essa busca por performar uma identidade acadêmica, acredito que a própria 

Linguística contribua para esse imaginário de identidades bem definidas por traços linguísticos 

e habilidades que constroem um sujeito homogêneo que usaria uma língua homogênea. Mesmo 

as abordagens sociolinguísticas variacionistas, que defendem a valorização de “variedades 

populares”, sugerem a existência de uma “variedade culta” e “adequada” para o uso em 

ambientes controlados, como o acadêmico, e que é usada por pessoas que gozam de privilégios 

e prestígio social. Tal variedade é colocada em lugar de prestígio e que deve ser perseguida por 

quem quiser ter sucesso no meio acadêmico ou profissional. 

 
13 No contexto desta pesquisa só foram gerados dados com mulheres negras quilombolas. Contudo, na observação 

do campo e mesmo em minhas relações de amizade com mulheres quilombolas e indígenas, elas têm me ensinado 

que as experiências de quilombolas e indígenas se aproximam em muitos pontos, o que as leva inclusive a tecer 

redes de fortalecimento entre si, como bem nos mostra o conceito desenvolvido por Quintiliano (2019) sobre as 

“redes afro-indígenoafetivas”.  
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Dessa forma, entendendo a linguagem como performativa, podemos dizer que essas 

identidades acadêmicas são construídas discursivamente, sendo elas efeitos dos discursos que 

circulam na universidade sobre o que é considerado bom e correto nesses espaços e o que é 

considerado erro e problema.   

Assim, a avaliação negativa dos repertórios, da língua e do desempenho de estudantes 

migrantes cotistas deve ser vista com muita atenção, pois as ideologias linguísticas 

materializadas nesses contextos refletem ideologias sociais mais amplas da sociedade em que 

se vive. Desse modo, a ideologia da padronização e a avaliação negativa das práticas e da 

capacidade cognitiva das estudantes é usada para excluir, punir e desconsiderar corpos não 

brancos que têm se tornado presentes em maior número nas universidades, principalmente a 

partir das políticas de ações afirmativas no caso do Brasil.  

 Outro ponto que se mostrou importante foi o funcionamento das hierarquias 

interacionais que puderam ser percebidas na observação do corpus analisado. Sobre isso, muitas 

das vezes eu assumo uma posição mediadora nas interações e as participantes recorrem a mim 

buscando uma espécie de autorização sobre o que pode ser feito nas atividades e também para 

dúvidas sobre ortografia, de modo que nossa interação acaba funcionando um pouco em uma 

relação semelhante às posições de aluna e professora, sendo eu a pessoa a assumir a posição de 

professora. Por vezes eu assumo essa posição respondendo a esses questionamentos e em outras 

eu recuso essa posição ou outras participantes a assumem, como foi visto em alguns dados. 

Contudo, é necessário salientar que a própria estrutura da oficina me coloca nesse papel 

mediador, já que a mediação é um dos papéis desse tipo de interação.   

 Evidentemente, existem diferentes hierarquias que são por vezes mantidas e por vezes 

contestadas em nossas interações, como o fato de eu ser uma mulher branca que está realizando 

uma pesquisa com mulheres negras. Além disso, existe nessa hierarquia o fato de estarmos 

muitas das vezes falando sobre língua e universidade e eu ser uma pessoa formada em letras e 

pesquisadora de linguística, de modo que também sou colocada em uma posição de especialista, 

algo que também foi discutido em Pinto (2002).  

Como linguistas e professoras de língua portuguesa, ocupamos ou somos interpeladas 

para ocupar essa posição de “quem conhece a língua portuguesa” em diversos momentos de 

nossas vidas profissionais e privadas. As pessoas sempre recorrem a nós em diferentes 

momentos de nossa vida profissional, acadêmica e cotidiana para perguntar “como se escreve”, 

“como se fala”, “o que significa determinada palavra” e costumam acatar o que falamos sem 

questionar. Também é comum que recorram a nós mesmo quando sabem a resposta, só pelo 

fato de considerar que estão diante de alguém que detém todo o conhecimento sobre a língua 
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em questão e ocupa uma posição superior a ela em uma hierarquia. Além disso, não é incomum 

em minhas interações cotidianas que as pessoas façam avaliações sobre suas performances 

linguísticas e digam que precisam monitorar seus repertórios por estarem na presença de uma 

pessoa especialista em língua, de forma que a oposição leiga X especialista discutida em Pinto 

(2002) é algo comum na vida de linguistas e professoras/es de língua.   

Dessa forma, considero que minha orientadora e eu assumimos um duplo papel nas 

interações entre nós e as participantes da pesquisa, pois como podemos notar, nós assumimos 

em certa medida uma posição que representa muito daquilo que é questionado por elas, como 

mulheres brancas, professora e pesquisadora na universidade, mas também assumimos o papel 

de aliadas, pois fomos solicitadas a atendermos certas demandas delas de letramentos 

acadêmicos por meio de oficinas de escrita de artigo científico, de projeto e de leitura de edital.  

As interações que ocorrem entre nós de maneira geral fazem emergir a estrutura da 

universidade, mas também permitem questionar, uma vez que mesmo com as assimetrias 

apontadas elas avaliaram os espaços das oficinas como espaços de acolhimento, de criação de 

laços, afetos e compartilhamentos diversos. Mesmo em espaços mais institucionalizados, como 

nas disciplinas de língua portuguesa e fala pública que elas mencionam em suas análises, há 

espaço para mais empatia e para interações menos hierárquicas do que as que ocorrem em 

outros espaços da universidade.   

É importante mencionar ainda que a metodologia utilizada nesta pesquisa foi central e 

muito importante para chegar aos resultados que temos aqui. Mesmo atendendo a uma estrutura 

de texto acadêmico escrito individualmente, o modelo metodológico empregado possibilita 

alguns avanços em direção a um horizonte decolonial, pois permite questionar algumas 

posições dadas como certas na estrutura colonial do conhecimento científico eurocentrado, que 

separa de maneira categórica quem produz o conhecimento de quem é considerada/o objeto de 

pesquisa.   

O trabalho com metodologias narrativas e com técnicas utilizadas na educação feminista 

e de comunidades tradicionais, como as quilombolas, permite interações circulares que mesmo 

que mantenham hierarquias podem oferecer mais reciprocidade, permitindo pensar 

cosmologias outras que não sejam somente eurocêntricas. 

É muito importante também pensar no papel desta metodologia não apenas como um 

conjunto de ferramentas para uma pesquisa, mas também como ações que possam gerar 

interesse em todas as pessoas participantes, sendo talvez essas ações o que de mais importante 

a metodologia possibilita, já que não é possível falar em pensamento decolonial sem fazer uma 

prática descolonizadora, como nos alerta Rivera Cusicanqui (2010).  
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Assim, acredito ser muito relevante adotar metodologias colaborativas em que todas as 

pessoas possam construir as atividades e propor o que naquele momento é importante para elas, 

pois resultados de pesquisas podem ser projetados para o longo prazo, e as pessoas têm direito 

de se beneficiarem das pesquisas nas quais participam no curto prazo, em ações que possam ser 

importantes naquele momento, de modo que cada pessoa envolvida no processo ofereça aquilo 

que pode na ocasião e que todas possam compartilhar das trocas possibilitadas, fazendo circular 

o axé, em uma lógica de relações humanas como a que nos ensinam as comunidades tradicionais 

africanas apresentadas por Flor do Nascimento (2016). Por isso, reassumo que não há 

neutralidade na pesquisa científica e um trabalho acadêmico comprometido e ético precisa 

assumir seus interesses políticos. 

Também é importante dizer que esse tipo de metodologia permite que ela seja moldada 

de modo que atenda ao contexto ao qual será aplicada, sendo sempre diferente e pensada para 

cada caso. Da mesma forma, os resultados também serão sempre diferentes conforme os 

contextos em que as atividades são trabalhadas. Se essas oficinas realizadas nesta pesquisa no 

contexto universitário tivessem sido trabalhadas em outro espaço, como em uma área 

quilombola, por exemplo, certamente os resultados seriam outros, pois as discussões suscitadas 

e análises realizadas seguiriam por outros rumos, já que as interações e preocupações teriam 

relação com o contexto em que se inserem. 

Dessa forma, os resultados observados na aplicação desse tipo de metodologia têm 

revelado a importância do posicionamento científico ético, que busca para além da devolutiva 

de uma pesquisa pronta, uma construção coletiva do conhecimento, considerando os saberes de 

todas as pessoas envolvidas no processo.  

Ter a etnografia crítica como perspectiva é um modo de enxergar a pesquisa, e não 

apenas um conjunto fechado de procedimentos específicos. É uma maneira de enxergar a 

produção do conhecimento científico alinhada à visão de Haraway (1995, p. 31) sobre 

conhecimentos situados e corporificados, que vem dos questionamentos advindos da teoria 

feminista na busca por “outra” ciência, “a ciência e a política da interpretação, da tradução, do 

gaguejar e do parcialmente compreendido.” Uma prática científica crítica que reconheça a 

multiplicidade das pessoas e proporcione um potencial profícuo para os estudos 

contemporâneos da língua/linguagem. 

Por fim, é importante mencionar que são muitas as pessoas que transitam nessas redes 

de afeto das mulheres negras quilombolas. Considero que como mulher branca, pesquisadora e 

interessada nas investigações sobre as relações raciais no Brasil, também me associo em alguma 

medida com essas redes de afeto das participantes. Tenho consciência do meu lugar nesse 
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contexto, pois não vivencio o mesmo tipo de experiência que as participantes e por isso possuo 

limitações em minha visão do campo, pois ouvir essas narrativas e ter empatia pelas 

participantes é muito diferente de ter que enfrentar diariamente esses processos de exclusão 

sofridos por elas.  

Contudo, considero que me aproximo das participantes pela questão do gênero, por 

nossa identificação como mulheres em uma sociedade patriarcal e machista; pela classe, por 

também ser uma mulher periférica que estudou em escola pública a maior parte da vida, embora 

eu tenha residido e estudado em área urbana; e me afasto delas pelas questões raciais, pois 

experimento as relações raciais neste país de uma posição de privilégio, pois a branquitude 

neste país é uma posição de privilégio e poder que foram construídos historicamente (BENTO, 

2002).   

Concordo com Cida Bento (2002) quando ela discute que muitas pessoas brancas 

tendem a se ver como racialmente neutras quando na verdade também são racializadas por 

viverem em uma sociedade racializada. Desse modo, a autora nos ensina que o racismo não é 

um problema só de negros, mas de todas as pessoas e que o trabalho antirracista não deve ser 

encarado por pessoas brancas “como um ato de compaixão pelo ‘outro’, um projeto esporádico, 

externo, opcional, pouco ligado às suas próprias vidas”, pois trata-se do “sistema que modela 

suas experiências diárias e seu sentido de identidade” (BENTO, 2012, p. 164).  

É por isso que considero importante que as pessoas que possuem tais privilégios neste 

país também se questionem e reflitam sobre isso, como forma de responsabilidade pela busca 

por uma sociedade com menos desigualdades. Como nos ensina Kilomba (2019), o racismo não 

deve ser encarado por pessoas brancas como uma questão moral, mas como responsabilidade. 

Nós, pessoas brancas, precisamos nos perguntar diariamente o que podemos fazer para lutar 

contra a o racismo estrutural, inclusive questionar os próprios privilégios e se dispor a abrir 

mão deles, usando essa posição para fazer com que outras pessoas brancas, que estão em outras 

fases de percepção do racismo, como negação, culpa ou vergonha, passe para a fase do 

reconhecimento e comecem a pensar na reparação, se aliando à luta antirracista por meio de 

ações.   

Por fim, mesmo entendendo a importância da identificação racial, considero que eu me 

associo em certa medida a essa rede de afeto das participantes em nossas trocas, interações, 

propondo esta pesquisa e a discussão das relações raciais no campo da linguística, uma área que 

precisa se abrir mais ao debate racial, e participando de atividades demandadas por elas, 

oferecendo oficinas como a de escrita de projeto, oferecendo práticas colaborativas sob o nome 

de “aulas de português”, e atendendo demandas específicas como leitura de textos acadêmicos, 
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escritas de artigos e revisão textual, como um compromisso ético que assumi com as mulheres 

indígenas e quilombolas.  

Para além do compromisso ético que assumi com mulheres indígenas e quilombolas em 

partilhar experiências e demandas acadêmicas, termino esta tese com uma sensação de que 

aprendi muito mais do que um simples conhecimento acadêmico. As participantes desta 

pesquisa despertaram em mim consciência racial e mais noção da minha condição de privilégio 

e me ensinaram sobre língua, sobre relações raciais, sobre política, sobre relações pessoais, 

sobre coletividade e muitas outras coisas que eu jamais aprenderia em anos de estudos em 

livros, de modo que termino esta pesquisa sabendo que ela é apenas um início, pois ainda há 

muito a ser feito e sou imensamente grata, principalmente pelos laços de afeto que agora nos 

unem e que vão além deste trabalho, permitindo que possamos fazer outras parcerias e alianças 

na academia, na política e na vida. 
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ANEXO I 

Projeto de pesquisa “CORPOS EM TRÂNSITO, METAPRAGMÁTICAS E 

IDEOLOGIAS LINGUÍSTICAS NA MIGRAÇÃO ESTUDANTIL PARA O BRASIL” 2016-

2019 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 1 
 

PROCESSO MIGRATÓRIO: Por que você veio estudar em Goiânia? Você pensou em 

estudar em outro lugar/cidade antes? Por que Goiânia? Por que na UFG? 

TRAJETÓRIA MIGRATÓRIA: O que você teve que fazer para vir estudar em Goiânia? 

Como foi o percurso? Há quanto tempo você está em Goiânia? 

RECEPÇÃO: Quais foram suas primeiras impressões em Goiânia? Experiências anteriores? 

Experiências atuais? 

INSERÇÃO NA UFG: Quais suas experiências dentro da UFG? Como tem sido seu acesso às 

disciplinas, programas, oportunidades? Que dificuldades? 

PRÁTICAS LINGUÍSTICAS (tema transversal): Quais eram/são e como você avalia suas 

práticas de língua, fala e escrita antes de vir para Goiânia? Em Goiânia? Na UFG? O que 

essas práticas têm a ver com suas experiências? 

Você quer acrescentar alguma coisa?  
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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